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78 inci Birleşim 

18.3 .1987 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

Sayfa 

575 

576 

576,616 

577 

A) Tezkereler ve Önergeler 577,580 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin 
Emiroğlun'un dönüşüne kadar Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1274) 577 

2. — Fas'a gidecek olan Ulaştırma Baka
nı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştır
ma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1275) 577 

3. — Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı 

Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1276) 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Mükerrer 116 ncı Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifini (2/418) 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/311) 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

Sayfa 

577 

580 

577 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 
10 arkadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç 
ve dış irticaî faaliyetler ve bu konuda alınmış 
ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 577:579 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup 
milletvekilleri tarafından verilen kanun tek
liflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda ele 
alınmamasının nedenleri ile yasama fonksiyo
nunun tek yönlü olarak işlemesine yol açan 
bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek 
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S*yf* 
tedbirler konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/22) 579:580 

C) öneriler 58Ö 
a) Siyasî Parti Gruibu önerisi 580 
1. — Genel Kurulun, kanun tasarı ve tek

liflerinin görüşülmesine ayrılan perşembe gün
leri yapacağı toplantıların saatlerine ilişkin 
ANAP Gruibu önerisi 

V. — SEÇİMLER 
1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko

misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 

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

A) öngörülşmeler 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 

ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri 
ile imzalanacak olan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşması konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin mal
zeme ocaklarıyla ilgili 6 ncı maddesinin An
kara İlindeki uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'in yazılı cevabı (7/1592) 

2. - T Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Toplu Konut Kanununda belirtilen alanlar 
için Fondan tahsis edilen para miktarına iliş-

580 

581 

581 

581 
581 

581:606 

621 
621 

621:622 

Sayfa 
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/1634) 622:624 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, SEKA ve Süimerbanfc'ın 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in yazılı cevabı (7/1650) 625:630 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıl
larında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in 
yazılı cevabı (7/1676) 631:63 2 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Etibank ve Çinko Kurşun Sanayii 
A. Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettik
leri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı 
(7/1678) 633:635 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 606,616 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Mil
letvekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Mil
letvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ço
rum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 606:616,616:620 
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L — GEÇEN ' 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açüdı. 
Birinci Oturum 

Malatya. Milletvekili Ayhan Fırat, Erzincan 
Hinde yapılan bazı partizanca uygulamalar ve bas
kılar; 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, bir yasa öneri
sinin (komisyonda görüşülmesinin, İçtüzükte mevcut 
olmayan ve çok sakıncalı bir gerekçeyle önlenmesi 
ve milletvekillerinin yasama (görevlerini yerine getir
meleri konusundaki haklarının gasp edilmemesine 
özen gösterilmesi; 

istanbul Milletvekili Günseli Özkaya da, parla
mento sistemimizdeki kural aşınmasının sürekliliği, 
özellikle muhalefet milletvekillerinin yasa teklifle
rinin Meclis Başkanlığı veya komisyonlarca siyasî ya 
da idarî olarak engellendiği, denetime ilişkin yolla
rın ise, içeriğinde haklılık olup olmadığının incelen
meden tıkandığı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun. dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl 
Güzerin; 

Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland'a gidecek olan 
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevM'nin; 

Vekillik' etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına (10/47); 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 
arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğretmen
ler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve işlem
lerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyo-

fTANAK ÖZET! 

nun sorumlularını tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına (10/48); 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596) 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 arkada
şının, ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve gü
ven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraberliğimi
zi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan 
mevcut veya potansiyel her türlü yıkıcı, terörist, ko
münist ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak Hüküme
tin çalışmaları ve alınan tedbirler; 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 13 arkadaşının, 

Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylar ve 
nedenleri ile bu konuda alınacak önlemler ve soru
na kesin çözümler getirecek ulusal bir politika oluş
turulması; 

Konularındaki genel görüşmenin (8/20; 8/21) ka
palı oturumda yapılması için, İçtüzüğün 71 inci mad
desine göre verilmiş bir önergenin bulunduğu açık
landı ve saat 15.15'te açık oturuma son verildi. 

İkinci ve Üçüncü Oturum 
(Kapalıdır) 

Dördüncü Oturum 
18 Mart 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top

lanmak üzere birleşime saat 00.37*de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 3 . 1987 Çarşamba 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Bakanlık görüşünün alınması için T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonunca gönderilen bir dosya ile ilgili 
yazıya oevap verilmemesinin nedenlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1987) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül Alem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1748) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1987) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 

ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri 

tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda 
ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile 
yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine 
yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabile
cek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.3.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak ve 10 arka

daşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticai faa
liyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.3.1987) 

t>m<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda 'bulunan sayın milletvekillerinin, 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ediyorum. 

(Aydın Milletvekili Na'bi Sabuncu'ya kadar yok
lama yapıldı). 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 17.3.1987 tarihli 77 nci Bir
leşimde yapılan kapalı oturuma ait tutanak özetinin 
- İçtüzüğün 72 nci maddesine göre - okunabilmesi için 
kapalı oturuma geçmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, 

Genel Kurul salonunda bulunabilecek sayın üyelerle, 
yeminli stenograflar ve yeminli görevliler dışındakile
rin salonu boşaltmalarını rica ediyorum. 

Tutanak özeti okunduktan sonra açık oturuma ge
çilecektir. 

Sayın İdare Amirlerinin, salon boşaldıktan sonra 
Başkanlığa bilgi vermelerini rica ediyorum. 

(Salon boşaltıldı). 

Kapanma Saati : 14.35 

İKİNCt OTURUM 
(Kapalıdır) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.43 

BAŞKAN : Başkunvekiii özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — 78 inci Birleşimin kapalı olan İkinci 
Oturumundan sonraki Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya ya gidecek olan Milli Eği

tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dö
nüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına, Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmazın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3 /1274) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaşkan

lığı tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mart 1987 ta

rihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dö
nüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına, Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Fas'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 

Atasoy'un, dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3 /1275) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 1987 ta
rihinde Fas'a gidecek' olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne, kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin' 
in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dö
nüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1276) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 1987 ta
rihinde Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 arka
daşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî faa
liyetler ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/49) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi ve 
bir genel görüşme önergesi vardır. 

Önce, Meclis araştırması önergesini okutuyorum : 

Tüdcîye ©üıyülk M'Mlelt Meclîsi 'Biaişlkianlığına 
Anayasamızın 98 inci ve -M'Met Meclisi İçtüzüğü

nün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, son yıllar
da hızlı 'bir 'temıanma gösteren 'iç ve dış (irtica faıaüyet-
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terine İlişkin bir Meclis araştırmasının açılimasını arz 
ekteniz, 

Sabri Irmak 
Kanıya 

Şevki Taftan 
Sivas 

Nuri 'Korklmaz 
Adana 

'İsmet Turhangil 
Maıriisa 

Y. Ziya Kazancıoğkı 
Trabzon 

SUiTuırii: Baykal 
Ankara 

S, Hüsamettin Konuksever Muzaffer Yıldırım 
Edirne Kayseri 

Hasan Altay 
Samsun 

Mustafa Kani Büke 
Deıüzli 

İsa VardaH 
Zonguldak 

GEREKÇE 
Son yıllarda, devletin kon'trollü dışımda, çok sayı

da Kur'an 'kuııtsliarı açıldığı, pansiyon adı altında, ço
cuk ve gençlere şeria'tçı eğMIm veren müesseseler oluş-
'turullduğu haberleri, helmen ıheımıen günaşırı 'basında 
yayınlanmaktadır. Bunların birçoğumun nerelerde bu
lunduğu, ne .tip faaliyetler gösterdikleri bilinmesine 
karşın, hükümet ve İllilerin ne yaptıkları (maalesef 
blimmıemaktedlir., 

Son günlerde, özelfflikilıe 1980'den sonra çok hızlan
dığı görülen yurt dışı irtica faaiyetlerinıirı, cumhuri-
yetükn'izii tehdit edici böyuttora vardığı görülmektedlir, 
Bahtla F. Allimanıya olmak üızıeıre, çeşüitffli Avrupa Ülkele
rinde örgütfemmiş şeriat devletli özl'emöiteriniin, laik 
oumhuriyetilmlizi yıkma faaliyetleri açık ve seçik şe
kilde ve gittikçe şiddetlenerek sürdürülmdk'tedir. Tür
kiye'ye, binlerce, onbinlerce kitap, broşür, kaset ve 
'fikriler gönderilmekte, Halik cumhuriyeti savunan kim
ler varsa, en 'başta devlet görevlileri olmak üzere»'ha
karet, küfür edilmekte, tdhdMer savrulmaktadır. 

Son günlerde, !bir 'basın organında verilen haber 
'ise, olayların ne korkunç boyutlarda olduğunun, çok 
acı ve adlen inoelllenmesii gereken bir noktada öldu: 

ğunun reddödilllemez bir kanıtıdır : 
1, Müslüman ülkelerde şeriat düzeni kurulmasına 

çalışmak, 
2. .Şeriatı savunan yayın organlarına her türlü 

desteği vermek, 
3.. 'Hacca gidenler arasından islam misyonerleri 

yetiştirip, ülkelerime ıgeri göndermek, 
İlkelerini «avunan Suudî Arap kökenli ve destekM 

Rabiıtat-Ü Alem-iil1 tslatmî adlı şeriat örgütü, yurt dışın

da görevli imamlarımızın -ki hepsi devlet memurudur-
maaşlaruM ödemiştir ve belki de başka ödemelerde 
yapmalktadk"^ 

Bu 'iddialarım TBMM'ce araştırılıp iincelenmıesi 'bü
yük önem taşımaktadır.; Bununla ilgili şu soruların ive
dilikle cevaplandırılması büyük önem taşıyor. 

1. Rabıta adlı şeriatçı örgüt, cumhuriyet devleti
nim yurt dışındaki imamlarını maaşa bağlamış mildir? 

2< Böyle b'ir şey varsa, bu, 1982 - 1984 yılları ata
sında mı dümıuştur? 

34- İmaimilara her ay 1 100 dolar ödenmekte mü-
dir? 

4. T.C imamlarını şeriatçı bir örgüt maaşa 
bağlaimışsa, bu örgütle resmî bilr mutabakat var mı
dır? Varsa, bu mutabakatı T.C. adıma hangi kuruluş 
yapmıştır? 

Bu soruların cevaplandırılması, söz konusu Rabılta 
örgütünün1, ülkemize yönelik çahşımaiarının TBMM'in
ce gün ışığına çıkarılması yaşamsal önemdedlir. 

Yine yaşamsal önemde olian, ülke bütünlüğünü 
tehdit eden Güneydoğu'dakli terörist faaliyetler kadar, 
Türküye Cumhuriyetimin temel'ine ıdiharmiit koymaya 
yöndük 'iç ve dış ürtica odaklarınım, 'iîlişkıi ve faaliyetle
rinin ortaya çıkarılmasıdır., 

Maalesef, görülüyor kli, n'e yurt liçi ne de yurt dışı 
iritica faaliyetleri, birbirlerinden kopuk, bireysel olay- . 
lar değildir. Tam aksine, bîr zimdirin halkaları gibi 
birbirine bağlı ve 'örgütlü bir faaliyet olduğu hakkında 
ciddî kanıtlar vardır. Bu faaliyetler gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında, dinine bağlı ünsîaniların, dinî veci-
belerinli yerine getirmesli gibi gerekçelere bağlaniama-
yacalk ve bağlanmasını imkânsız kılacak, siyasal faa-
lliye'tllerdi'r ve de amaçları, laik Türkiye Cumhuriyeti
mi bir şeriat devletine dönüştünmekltliir. Ulusumuzun ve 
devletimüzlin tek güvencesi olan TBMM'nin, 'bu konu
yu tüm ayrıntılarına girerek incelemesü, kanımızca en 
önemli görevlerinden biri olmak lazım gelir. 

Yurt dışı ıjrtüca odaklarımın ülkemize yönelik faa-
liîye'lllieri, İçeride hangi örgüt ve kuruluşlarla ilişkide 
oldukları, birtakım devlet kurutmUian veya devlet gö
revlileriyle ilişkileri olup olllmadığı, gerek yurt 'içinde, 
gerekse yurt dışımda 'bu faaHiyCİere karşı şimdiye ka
dar ne yapılıp, ne yapılmadığı, bundan sonra ne ya-
pıılıması planlandığı hakkımda TBMM'nin bilgi sahibi 
kılınması, konuların tüm açıklığı lille tartışılması, ülke
mizin geleceği açısından kaçınılmayacak, er'teleneme-
yeceik bir 'görevdir., 

Bu sebeplerle, Anayasanın 98 inci, Millet Mecliisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

578 — 



T. B. M. M. B : 78 18 . 3 . 1987 O : 3 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç ve 
41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekilleri ta
rafından verilen kanun tekliflerinin komisyonlarda ve 
Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri ile yasa
ma fonksiyonunun tek yönlü olarak işlemesine yol 
açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alınabilecek ted
birler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/22) 

BAŞKAN — Şimdi, genel görüşme önergesini oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ANAP iktidarının yasama yetki ve işlevini münha

sıran kendi tekeline alması ve parlamentodaki muha
lefet milletvekillerinin yasama hak, görev ve yetkile
rine ambargo koyması ve hükümetin yasama sürecini 
olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle, bir genel görüş
me isteme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin dördüncü çalışma yılını sürdürdüğü 
şu günlerde, bugüne kadar çeşitli konuşmalarımız ve 
de başvurularımıza rağmen henüz çözümlenemeyen, 
parlamento içi demokrasi bakımından gerçekten ibret 
verici çarpık bir olguyu açıklamak isteriz. Bu sorun, 
sadece bizlerin kişisel sorunu değildir. Parlamentonun, 
izan ve insaf sahibi tüm milletvekillerinin sorunudur. 

Milleljvekillerinin görevlerine genel olarak bakıl
dığında, bunlar arasında kanun teklifleri hazırlamak 
ve savunmak, yazılı ve sözlü soru önergeleri, genel gö
rüşme önergeleri, Meclis araştırması önergeleri hazırla
yarak bunların sonuçlarını kovuşturmak, dolayısıyla 
hükümeti denetlemek, gündem dışı konuşmalarla ülke 
ve ulus sorunlarım parlamentoya aktarmak gibi fonk
siyonlar görülecektir. 

Meclisimizin açıldığı günden. bu yana Meclis Baş
kanlığına sunulan 40'ı sosyal içerikli olmak üzere, 
150*yi aşkın kanun teklifimiz ilgili komisyonlarda in
celemeye alınmamış ve Meclis Genel Kuruluna indıi-
rilmemiştir. Bu Konuda Meclis Başkanı da etkili ola
mamış ya da olmak istememiş ve bu gelişmelere seyirci 
kalmıştır. 

Zira Hükümet ve ANAP'lı komisyon başkanları, 
böyle istemektedirler. Hükümetin oluru olmadan, tek
lif ve tasarılar komisyon gündemine alınmamaktadır. 
Böylelikle ANAP iktidarı ve hükümet; muhalefet mil
letvekillerinin kanun tekliflerine, parlamenterlik hak, 
görev ve yetkilerine düpedüz arribargo köymüş bulun
maktadır. 

Özellikle Türk sendikacılığının, işçilerin, memur
ların, köylülerin, küçük esnaf ve sanatkârların, dar 
ve saib'it gelirlilerin, memur ve İşçi emeklilerinin, onla
rın dul ve yetimlerinin istemlerini yansıtan kanun tek
liflerinin gündeme alınması ANAP iktidarı ve hükü
met tarafından bilinçli bir şekilde engellenmektedir. 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 
inceleme süresini düzenleyen 38 inci maddesinde ay
nen, «tasarı ve teklifler, komisyona havale gününden 
nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendiri
lip Genel Kurula gönderilmek lazımdır» denmekte
dir. 

Meclis İçtüzüğümüzün bu hükmü, hiçbir kuşku ve 
tartışmaya gerek bırakmayacak kadar açıktır. Tasarılar 
ve teklifler komisyonlarda kırkîbeş gün içinde incele
nerek sonuçlandırılacak ve Meclis Genel Kuruluna in
dirilecektir. Ancak, bu gereğe hiçbir şekilde uyulma-
maktadır. 

Yukarıda da vurguladığımız üzere, Yüce Meclisin 
çalışmaya başlamasından bugüne kadar, Meclis Baş
kanlığına sunduğumuz kanun teklifleri gündeme alın
mazken, aym komisyonlardan bir gün içinde geçiri
len kanun tekliflerini hayretle ve ibretle gözlemekte
yiz. Bu davranışlar İçtüzük ihlâli değil de nedir? 

Bizler, bu üçbuçuk yılı ulusumuz ve özellikle emek
çi halkımız için cömertçe harcanmış, yitirilmiş yıllar 
olarak görmekteyiz. 

Önerge sahipleri olarak açıklamak isteriz ki, Türk 
ulusunun sesinin ve istemlerinin ayrıcalıksız olarak 
yansıtılması gereken bu Yüce Mecliste, kanun teklifi 
yapmak, hiçbir partinin, hiçbir milletvekilinin teke
linde değildir ve olmamalıdır. Muhalefet milletvekille
rini, sadece sözlü ve yazılı sorular sorabilen, yuvarlak 
cevaplarla yetinen, daha da öteye, bir parlamentonun 
mizansenim tamamlayan kişiler gibi görmek eğilimi, 
çok yakışıksız, vahim hatta demokratik, rejimimiz için 
çok tehlikeli bir eğilimdir. 

Görüşmelerde açıklayacağımız üzere, Meclis Baş
kanlığına sunduğumuz ve halen ilgili komisyonlarda 
kasten ve partizanca bir tutumla bekletilen, savsakla
nan sosyal içerikli kanun tekliflerimiz, Anayasamızda 
ve Meclis İçtüzüğünün ilgili hükümlerinde öngörüldü
ğü üzere «toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgüendiren» 
konulan kapsamaktadır. 

Muhalefete mensup milletvekillerince verilen ka
nun tekliflerinin Yüce Mecliste ele alınmaması ve böy
lece yasama fonksiyonunun tek yönlü işlemesine göz 
yumulması, demokratik parlamenter sistemle bağdaş
maz. Bu konunun Yüce Mecliste görüşülmesinde za-
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ruret vardır. Gerek sistemde, gerekse uygulamada ak
sayan yönlerin bütün açıklığıyla ortaya konulması ve 
böylece gereken düzeltici tedbirlerin alınmasına im
kân vermek amacıyla Anayasanın 98, Meclis İçtüzüğü
nün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel görüş
me açılmasını saygılarımızla dileriz. 

Feridun Şakir Öğünç Abdullah Çakırefe 
İstanbul Manisa 

Ömer Necati Cengiz Neriman Elgin 
İstanbul Ankara 

Mustafa Çelebi Enver Özcan 
Hatay Tokat 

Kadir Narin Yusuf Demir 
Diyarbakır Uşak 

Ali Rıdvan Yıldırım Hilmi Nalbantöğlu 
Tunceli Erzurum 

Veciıhi Ataklı Bahriye Üçok 
Şanlıurfa Ordu 
Barış Can ' Hüseyin Aydemir 

Sinop İzmir 
Salim Erel Yılmaz Demir 

Konya Bilecik 
M. Hayri Osmanlıoğlu Erol Ağagi] 

Gaziantep Kırklareli 
Kenan Nuri Nehrozoğlu Şeyhmus Bahçeci 

Mardin Diyarbakır 
Aydın Güven Gürkan Cüneyt Canver 

Antalya Adana 
Cahit Tutum Vehbi Batuman 

•Balıkesir Adana 
Mehmet Seyfi Oktay Muhittin Yıldırım 

Ankara Edirne 
İbrahim Ural Mehmet Turan Bayezit 

İstanbul Kahramanmaraş 
Yılmaz Önen Cevdet Karslı 

İzmir Giresun 
İdris Gürpınar Tülay öney 

Muğla İstanbul 
Ayhan Fırat İbrahim Taşdemir 

Malatya Ağrı 
Ahmet Sırrı özlbefe Hayrettin Ozansoy 

Adıyaman Diyarbakır 
Kâzım İpek Mehmet Sait Erol 

Amasya Hakkâri 
Fahrettin Uluç Halil Nüzhet Goral 

Samsun Aydın 
Münir Sevinç Muhteşem Vasıf Yücel 

Eskişehir Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüş

me açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 116 ncı Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifini (2/418) geri aldığına ilişkin önergesi (4/311) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine 
da'ir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 

116 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
2/418 esas numaralı Kanun Teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulu
nan teklif, geri verilmiştir. 

C) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerisi 
1. — Genel Kurulun, kanun tasarı ve tekliflerinin 

görüşülmesine ayrılan Perşembe günleri yapacağı top
lantıların saatlerine ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
bir önergesi vardır; okutup onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

18 Mart 1987 tarihinde yapılan Danışma Kurulu 
toplantısında siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin 
İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Grup Başkanvekili 

öneri: Daha önce alınan karar gereğince kanun 
teklif ve tasarılarının görüşülmesine ayrılan Perşembe 
günleri çalışma saatlerinin gündemin yoğun olması ne
deni ile sabah 10.000 - 13.00, öğleden sonra da 14.30 -
19.30 olarak yeniden tespit edilmesi hususu öneril
miştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, şirketlerin durumu bu kadar acil mi? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Aybaşına 
yetiştirmek istiyorlar. 
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V. — SE 

/, — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonun
da açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Se
çim» kısmına geçiyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan üyeliğe Demokratik Sol Parti Grubunca, 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 Ar

kadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak 
olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, «Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, Adana Milletvekili Sayın 
Cüneyt Canver ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik 
Devletleri ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerinde ön-
görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mart ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği An
laşması hakkında Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğü
müzün 100 ve 101 inci maddeleri gereği Mecliste bir 
genel görüşme açılması hususundaki teklifimizi arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cüneyt Canver 

Adana 
ve arkadaşlar 

Gerekçe: 
Özal Hükümeti tarafından 12.12.1986 tarihinde pa

rafe edilen Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sı, 1987 yılının Mart ayı - muhtemelen 19 Mart 1987' 
de - Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu tarafından, 
ABDMe, Hükümet adına imzalanacaktır. 

SEİA Anlaşması parafe edilmeden önce, bizzat 
Başbakanın ve diğer yetkililerin çeşitli açıklamaların
da, SEİA Anlaşma taslağının yetersiz olduğu birçok 
'kere vurgulanmıştır. Anlaşmanın parafe edilmesinden 

Konya Milletvekili Saym Sabri Irmak aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutluyorum, başarılar diliyorum. 

SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

bugüne kadar geçen sürede ise, gerek ABD'de gerek
se dünyada cereyan eden birtakım olaylar, anlaşma 
taslağına karşı Türkiye'nin daha duyarlı bir tavır al
masını zorunlu kılmaktadır. 

Şöyle ki : 
a) Irangate olayı dolayısıyla, Reagan yönetiminin 

gerek ABD'de, gerekse diğer ülkelerde prestij kaybına 
uğradığı ve son Kongre seçiminden sonra da Kongre 
üzerindeki etkinliğini önemli ölçüde yitirdiği belirtil
mektedir. Bu nedenle, bu dönemde verilecek sözlü 
güvencelere fazla bel bağlanamayacağı açıktır. 

b) Son zamanlarda, ABD Kongresinde, Ermeni 
raporu lehine yanlı tutumların giderek ağırlık kazan
dığı görülmektedir. 

c) Önümüzdeki aylarda ABD'nin Yunanistan ve 
İspanya ile ikili askerî anlaşmaları gündemdedir. 

d) SD1 Projesini gerçekleştirmek için olanca gü
cünü sarf eden ABD, NATO'ya gittikçe artan bir bi
çimde daha soğuk ve uzak durmaktadır. 

e) ABD yardımları, bu geçen süre içinde artma
mış, aksine azalmış ve azalma eğilimi içine girmiştir. 

Bütün bu gelişmeler ve arz edilecek öteki neden
ler, Türkiye'ye hiçbir ciddî katkı ve yarar sağlama
yan bu taslağın, ülke çıkarları açısından yeniden ve 
ciddî olarak irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle, sözkonusu anlaşmanın imzalanmasının erte
lenmesi isabetli olacaktır. Ayrıntılarıyla sunacağımız 
veriler ve olgular, ulusal kozların yeterince değerlen
dirilmediğini gösterecektir. Konunun yeniden kamu
oyunda tartışılmasına imkân verecek bir genel görüş
meyi ulusal çıkarlar açısından gerekli görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze 
göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda hü
kümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci im
za sahibine veya onun göstereceği diğer imza sahibi
ne söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20*şer 
dakika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 
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Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Hasan Celâl 
Güzel, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imza
lanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ko
nusunda açılması istenen genel görüşme hakkında, Hü
kümet adına konuşmak üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisimi
zin, Türk - Amerikan münasebetlerini, basınımızın 
ve kamuoyumuzun da hissiyatını aksettirir şekilde, 
dikkat, hassasiyet ve yapıcı bir tarzda ele almasını 
şükranla karşüadığımızı ve münasebetlerimizin yön-
landirilmesinde en büyük kuvvet kaynağı olarak gör
düğümüzü 'belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, evvela şu hususu özellikle ifa
de etmek gerekir ki, hükümetimiz, Atatürk'ün tesis et
tiği temel dış politika ilkelerini titizlikle gözeten ye bu 
ilkelere sadık kalarak, Türkiye'nin âh" menfaatlarını en 
üst seviyede koruyan, (istikrarlı ve barışçı bir dış po
litika takibinde kararlı ve azimlidir. Bu istikamette 
önemli mesafeler almış bulunuyoruz. Esasen bu dış 
politika, zengin tarih tecrübesinden kaynaklanan uzun 
vadeli millî menfaatlarımız dikkate alınarak tespit edil
miş, yüce milletimizin üstün iradesine dayanan ve te
mel esasları devletimizin kuruluşundan itibaren uy
gulanan, saygı uyandıran ciddî bir devlet politikası
dır. Dış politikamızı geniş kapsamlı ve çok boyutlu 
bir çerçeve içinde ele alıyor ve dış münasebetlerimizi 
belli bir iki konunun mihveri çerçevesinde mütalaa 
etmiyoruz. 

Takip edilen bu sıhhatli dış politika sayesinde Tür
kiye'nin dünyadaki itibarı her geçen gün artmakta
dır. Hükümetimiz, dış münasebetlerini yürütürken her 
zaman büyük bir millete yakışır şekilde sorumlu ve 
ciddî davranmış, taahhütlerine sadık kalmıştır. Aynı 
şekilde yabancı devletlerin de, Türkiye ile münasebet
lerini düzenlerken, mükellefiyetlerine ve ahdî vecibe
lere bağlı kalmalarım bekler ve bunun takipçisi olu
ruz. Devletlerarası münasebetlerin sıhhatli şekilde ge
lişebilmesi de esasen buna bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, için
de bulunduğu hassas bölgede, dostluğu aranan bir ül
ke haline gelmiştir. Ülkemizin, dış politika alanında 
oynadığı köprü rolünün Önemi, her geçen gün daha 
iyi anlaşılmaktadır. Türkiye, sıcak çatışmalar ve çe
şitli (ihtilaflarla dolu bulunan bir bölgede barış, güven 
ve istikrar unsurudur. 

İktidara geldiğimizden bu yana gerçekçi bir dış 
politika takip ettik ve yeni dostluklar kurduk. Bu dö
nem içinde Ortadoğu'da, esasen yakın ilişkiler içinde 
bulunduğumuz Müslüman ülkelerle münasebetlerimizi 
geliştirdik. Son yıllarda sarf edilen gayretler- sayesin
de, bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimize yeni bir 
boyut ve derinlik getirilmiştir. 

Uyguladığımız çok yönlü dış politikanın başka 
bir göstergeside, Altı Kıta ve Uzakdoğu ile gelişen 
münasebetlerimizdir. Karşılıklı ziyaretler sırasında bir
çok işbirliği anlaşmaları imzalanmış, yeni pazar im
kânları sağlanmış ve buna yardımcı olacak ulaştırma 
ağları kurulmuştur. Uzakdoğu'nun birçok ülkesi, Tür
kiye'yi artık önemli bir partner olarak görmektedir. 

İktidara geldiğimizden bu yana Avrupa ile müna
sebetlerimizin rayına oturtulmasında mühim başarı
lar elde ettik. Türkiye, Avrupa Konseyi gündeminden 
çıkarılmış; beş ülkenin, Türkiye aleyhine Avrupa İn
san Hakları Komisyonuna yaptığı müracaat, dostane 
çözüme varılmasıyla sonuçlanmış; Türkiye - AET Or
taklık Konseyi toplanmıştır. Hükümet olarak, bu yıl 
içinde AET'ye tam üyelik müracaatında bulunacağımı
zı açıkladık. 

Hükümetimiz, bizden önce hiçbir hükümetin ger
çekleştiremediği bir konuda, kararlı bir şekilde dav
ranarak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna ferdî 
müracaat hakkını tanımıştır. Bu da, hükümetimizin, 
bak ve hürriyetlere bağlılığının ve demokrasinin ülke
mizde kökleşmesine verdiği önemin ayrı bir gösterge
sini teşkil etmektedir. 

HÜSAMETTİN CINDORUK (Samsun) — Ya
sakları kaldırın, yasakları. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ödemeler dengesi iyi olan ve ekonomi
si sıhhatli şekilde gelişen bir ülkede, kişi hak ve hür
riyetleri bakımından ^hassas demokratik sistem de, 
daha kolaylıkla gelişip güçlenir. İşte bu noktadan 
hareketle, bir taraftan ekonomimizi müessir tedbir
lerle güçlendirirken, diğer taraftan da dış ekonomik 
ve ticarî münasebetlerimize ayrı bir ağırlık verdik. 

özelle; Türkiye, olayların peşinden giden bir dış 
politika takibi yerine, aktif ve dinamik bir dış poli
tika jâirütmüştür. [DYP sıralarından, «Bravo» sesle
ri •(!)] Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, yüksek müsaadenizle şimdi de, bu 
çok yönlü dış politikamız çerçevesinde Türk - Ame
rikan ilişkileri ve özellikle SE1A konusu üzerinde dur
mak istiyorum. 
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Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, İkinci Dün
ya Savaşından sonra vukubulan siyasî gelişmeler ve 
bunun ortaya çıkardığı global dengeler içinde Türki
ye, yerini Batı camiası içinde seçmiştir. Bu camiayı, 
güvenlik bakımından birbirine bağlayan en güçlü bağ 
ise NATO İttifakıdır. İkinci Dünya Savaşının sona 
erdiği birkaç yıl içinde, siyasî sınırların değişerek, 
ideolojik ayrımların kök salması, NATO İttifakının 
doğmasına yol açmış ve bu ittifakın katkısıyla buğu
na kadar, Avrupa, belki de tarihinin en uzun sulh 
dönemini yaşayabilmiştir. 

Bugün Avrupa'da müessiriyeti ve başarısı herkes
çe kabul edilen Atlantik İttifakı içinde Amerika Bir
leşik Devletlerinin, özellikle askerî bakımdan önemli 
bir güç olduğu ve ittifak ile bağlarının bazı strate
jik gelişmelere rağmen değerini muhafaza ettiği de 
bir gerçektir. 

Bu çerçevede, millî planda sarf ettiğimiz gayret
lere ilaveten, NATO içinde müşterek güvenliğimizi 
güçlendirmek ve savunmamızı takviye etmek maksa
dıyla, 1954 yılından itibaren Amerika Birleşik Dev
letleriyle karşılıklı bir işbirliği dengesi kurduk. ABD' 
ye, topraklarımızda, NATO Anlaşması çerçevesinde, 
savunmaya matuf bazı imkânlar tanırken, özellikle 
askerî malzeme ve eğitim açısından, Amerika Birle
şik Devletleri yardımlarından faydalandık; diğer ta
raftan, iktisadî işbirliği sahasında da muayyen im
kânlar sağladık. 

Amerika Birleşik Devletleriyle, ikili münasebetle
rimizi doğrudan doğruya ilgilendiren siyasî bir prob
lem mevcut değildir. Bununla beraber, bazı yabancı 
unsurların, Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde zaman 
zaman menfî tesirlerde bulunduğu açıktır. ABD 
Kongresi, Türkiye'nin, milletlerarası antlaşmalardan 
doğan haklarına dayanmak suretiyle Kıbrıs'a müda
halesini ve başka bir ülkeye ilhakına engel olmasını 
doğru şekilde değerlendirememiş, etnik grupların taz
yiki neticesinde, Türkiye'ye, ittifak anlayışına sığma
yacak bir silah ambargosu uygulamıştır. Türkiye'ye 
yapılan askerî yardımın, Amerika Birleşik Devletleri
nin taraf olmadığı bir ihtilafla irtibatlandırılması üze
rine, biz de savunma ilişkilerinin tek yönlü olmadı
ğını söyleyerek, 1969 Anlaşmasını geçersiz saymıştık. 

Kongre, bu tutumuna rağmen, ambargonun Kıb
rıs meselesinin çözümüne hiçbir fayda getiremediği gi
bi, ittifakı zayıflattığı yolundaki kuvvetli gerekçeleri 
sonunda dikkate alarak, ambargoyu kaldırmıştı. Bü
tün bunlar, tabiî olarak, o dönemdeki münasebetle
rimizde önemli bir yara açtı. 1980'de yapılan Sa

vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile münase
betlerimizi tekrar sıhhatli bir zemine oturtmayı hedef 
alan bir düzenlemeye gidildi. 

Sayın milletvekilleri, biz iktidara geldikten sonra, 
1980 Anlaşmasının ilk yürürlük süresinin sona erdiği 
1985 yılında, münasebetlerimizin yeni bir değerlen
dirmesini yaptık. Karşılıklı hak ve vecibelerimizi tart
tık, geçmiş tecrübelerin ve uygulamaların ışığında, 
anlaşmanın bize yüklediği mükellefiyetleri de tama
men yerine getirmiş olarak, Amerika Birleişk Dev
letlerinin taahhütlerini sağlamlaştıracak, münasebetle
rin yabancı unsurlardan arındırılmasını sağlayacak, 
1980 Anlaşmasına nazaran, birçok açıdan Türkiye 
lehine unsurlar ihtiva eden yeni bir teklif hazırladık. 
Bu teklif çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleriyle 
dengeli bir işbirliğine devam etmek, münasebetleri
mizi bu işbirliği ile yabancı unsurlardan arındırmak, 
Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu gerçekleş
tirmek, Amerika Birleşik Devletleri yardımlarının 
geri ödeme yükünü hafifletmek, savunma sanayii iş
birliğini çeşitlendirmek, üzerinde önemle ve ısrarla 
durduğumuz başlıca hususlar olmuştur. 

Münasebetlerimizin sadece savunma alanı ile sı
nırlı kalmaması gerektiğini, ekonomi, ticaret, tekno
loji, bankacılık, ortak yatırımlar gibi sahalara da yay-
gınlaştırıhp, derinleştirilmesi ve bütün bu sahalarda 
karşılıklı menfaatlara hizmet edecek çözümler bulun
ması icap ettiğini de belirttik. 

SEİA'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin takviyesi ve 
ekonomimizin geliştirilmesi için Amerika Birleşik 
Devletleri tarafına ciddî taahhütler yüklediğine işaret 
ederek; karşılıklı olarak kararlaştırılmış tavsiyelere 
dayanan ve Türkiye'nin ortak savunmaya katkısıyla 
mütenasip yardım yapılması gerektiğini, bu yardımın 
hibe bölümünün azamîye çıkarılmasını ve kredilerin 
düşük faizle verilmesini, Silahlı Kuvvetlerimizin mo
dernizasyonu için, mümkün diğer ıbütün yollarla aza
mî desteğin sağlanmasını, geçmiş yıl borçlarından üze
rimizde biriken yükün azaltılmasını, yardımlarda sa
dece Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının gözetilerek 
münasebetlerimizi etkileyecek yabancı unsurlara şid
detle karşı konulmasını, savunma sanayiinin gelişti
rilerek, teknoloji transferlerine hız verilmesini, Tür
kiye'den yapılacak askerî ve diğer mubayaaların ge
liştirilmesi için, (karşılıklı mekanizmalar oluşturulma
sını, yeni imzalanan yatırım anlaşması, tekstil muta-

3 ıbakatı gibi ahdî unsurlarla, ülkelerimiz arasında ti-
| carî ve ekonomik münasebetlerin geliştirilmesini, ti-
[ carette engellerin kaldırılması için Amerika Birleşik 
l Devletlerinin gayret sarf etmesini istedik. 
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Ekim 1985'ten itibaren Aralık 1986'ya kadar iki 
ülke arasında yoğun müzakereler yapıldı. Ayrıca bir 
yıldan fazla devam eden bu dönem zarfında, iki ülke 
'bakanları ve diğer yetkililer arasında temas ve gö
rüşmeler vuku buldu. Bu temas ve görüşmelerde, 
SBÎA konusu daima gündeme gelmiş ve ağırlık nok
rasını teşkil etmiştir. 

Bu dönem zarfında, Amerika Birleşik Devletleri 
yönetiminin, tutumumuzu ve ha'klı taleplerimizi bü
yük ölçüde benimsediğini ve Türk-Amerikan ilişkile
rini güçlendirmek için, ciddî gayret içinde bulundu
ğunu memnuniyetle müşahede ettik. Nitekim, dışiş
leri bakanları arasında, mektup teatisi suretiyle, 16 
Mart 1987 tarihinde Washington'da yapılan ve aynı 
gün kamuoyumuza da açıklanan anlaşma, bu sonu
cu ortaya koymaktadır. 

1980 yılında imzalanmış olan SEİA, esasen Ame
rika Birleşik Devletlerinin başka ülkelerle yaptığı an
laşmalara kıyasla, politik ve askerî işbirliği yönlerin
den, bizim bakımımızdan yararlı hükümleri ihtiva 
etmekteydi. Yeni anlaşmaya dere edilen hükümlerle, 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
savunma ve ekonomik işbirliği daha da güçlü bir 
hale getirilmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1987 yardımının miktarı 
azalmakla beraber, şartları iyileştirilmiş, hibe miktarı 
bir yıl öncesine nazaran artmış ve kesilen yardımı 
telafi etmek üzere 125 milyon dolarlık ek yardım 
tahsisi için teşebbüsler başlatılmış, 1988 yılı için, 
yaklaşık 680 milyon doları hibe halinde olmak üze
re toplam 913,5 milyon dolar tutarında askerî ve 
iktisadî yardım söz konusu olmuştur. Bu tekliflerin 
tahakkuk etmesi için, yönetimin, yeni anlaşmada yük
lendiği mükellefiyetler çerçevesinde artan ölçüde gay
ret göstermesini bekliyoruz. Yönetimin ek yardım ta
lebiyle ilgili olarak, alt komitede, geçtiğimiz günler 
meydana gelen gelişmeyi üzüntü ile karşıladığımız el
bette h'ir gerçektir. Yönetimin, önümüzdeki dönem
de Türkiye'ye yardım konusunda devam ettirdiği ak
tif gayretleri, daha ısrarlı ve kararlı bir şekilde takip 
ederek, kongre üzerinde daha müessir olmasını bek
lemekteyiz. 

Birbuçuk yıldır devam eden müzakerelerin bir 
neticesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri Kongre
sinde geçen yıl sonlarında kabul edilen bir kanun, 
Türkiye'nin de^dahil olduğu üç 'NATO ülkesine önem
li miktarda askerî malzeme sağlanması için Başka
na yetki vermektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin 
halen envanterinde bulunan, fakat ihtiyaç dışı mal

zeme teşkil eden, aynı zamanda da Silahlı Kuvvetle
rimizin modernizasyon' programlarına uygun, önem
li bazı kalemlerin tespitinde ve bunların Türkiye'ye 
bir an Önce transferlerinde, Türk ve ABD askerî 
makamları yakın ve yoğun bir mesai sarf etmekte
dirler. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin sarih taahhütle
rine karşılık, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi
nin sadece elinden gelen gayreti göstermeyi vaat et
tiği 'belirtiliyor ve hu, tenkit konusu yapılıyor. Doğ
rudur; biz de bu konudaki endişelerimizi çeşitli ve
silelerle dile getirdik. Yöndüm, Kongreyi bağlayacak 
uzun vadeli taahhütlere girmesinin hukuken müm
kün olamayacağını bildirdi. Bununla beraber, vardı
ğımız anlaşmada, bir denge unsurunu muhafaza edi
yoruz; imzalanan yeni anlaşma ile yönetim azamî 
yardım sağlama ve yersiz hareketlere karşı çıkma hu
suslarında, Kongre nezdinde daha müessir faaliyet
lerde bulunmayı taahhüt etmiştir. Kredi' yükünün ha
fifletilmesi için, gerekli yolları da denemeyi tekeffül 
etmiştir. Diğer taraftan, ekonomik işbirliği alanında 
da, yönetimin ticarî engellerin kaldırılması yolunda 
gayret göstermesi öngörülmüştür. 

Her iki ülke için de eşdeğerde önem arz eden 
bu dönem zarfında, haklı taleplerini zamanında ve 
büyük bir açıklıkla ortaya koyan Hükümetimiz, dev
reyi birtakım mülahazaların üstünde bir yeri olması 
icap eden, iki ülke arasındaki savunma ve ekonomik 
işobirliğinin sağlamlaştırılması yönünde, gereken has
sasiyet ve samimiyetle müzakereleri sonuçlandırmak 
gayesini gütmüştür. 

Şurasını önemle belirtmek istrim ki, hiç tahmin 
ve temenni etmemekle birlikte, ileride Amerika Bir
leşik Devletlerinin anlakmada öngörülen mükellefi
yetleri yerine getirmemesi halinde, Türkiye'nin bu 
anlaşmayı, her zaman, tek taraflı olarak sona erdir
mesi mümkündür. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Onu yapamazsınız. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu anlaşmayla birlikte ABD yönetimi, 
önümüzdeki yıllarda ciiddî bir sorumluluk üstlenmiş
tir ve mükellefiyetlerini dikkat, ısfrar ve hassasiyetle 
yerine getirmek durumundadır. 

Sayın Başbakanımızın ABD'ye yaptığı son ziya
ret sırasında da, Başkan dahil, en yüksek yetkililer, 
bu konuda bizzat taahhütlerini yenilemişlerdir. Ge
rek değerli milletvekillerimizin, gerek Hükümet ola
rak bizim yaptığımız yoğun temaslar neticesinde, 
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ABD Kongresinde de Türkiye ile ilgili gerçeklerin 
gittikçe daha iyi anlaşılmaya başlandığını ve Kongre 
içindeki dostlarımızın sayısının arttığını memnuniyet
le müşahede ediyoruz. Biraz önce işaret ettiğini (ih
tiyaç fazlası malzemeyle ilgili) Güney Kanat Kanu
nunun çıkarılmasında, Ermeni karar tasarısının 1986 
yılının başında Kongrede reddedilmesinde, bu geliş
menin de bir rolü olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu defa, tekrar, bazı Kongre üyelerince getirilmiş 
olduğunu öğrendiğimiz Ermeni Tasarısının da önlen
mesi hususundaki derin hassasiyetimizi, bütün ilgili
lere ehemmiyetle bildirmekle birlikte, bu konuda ken
dimize düşen gayreti de en enerji bir şekilde sarf et
tiğimizi 'bilgilerinize sunmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin dış 
politikasında, konuşmamın başlangıcında da ifade et
tiğim gibi, bir 'bütünlük ve devamlılık vardır. Bu te
mel özelliği, Amerika Birleşik Devletleriyle olan Sa
vunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşmasında da gör
mek mümkündür. Nitekim, SEÎA'nın ilk müzakere
lerine 1978 yılında başlanmış, 1978 - 1979 dönemin
de müzakerelere devam edilerek, esas anlaşmanın 
taslağı hazırlanmış, 1980 yılının mart ayında esas an
laşma imzalanmış, 1980 - 1983 döneminde uygulan
ması sağlanmış ve nihayet 1986 Aralık ayında, yak
laşık birbuçuk yıllık müzakereler neticesinde, yeni ve 
daha iyi şartlarla uzatılması parafe edilerek, 16 Mart 
1987 tarihinde imzalanması gerçekleştirilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle, aradan geçen dokuz yıl zarfında ve dört 
ayrı siyasî 'iktidar döneminde, Amerika Birleşik Dev
letleriyle münasebetler ve SETA konusunda dış poli
tikamız, istikrarlı bir şekilde ve temel bir değişikliğe 
uğramadan devam etmiştir. Bu da, Türk dış politi
kasının bütünlüğü bakımından sevinilecek bir husus
tur. Ayrıca, bu vetire içinde, SElA üzerindeki en 
ciddî itiraz, talep,, müzakere ve neticelerin, Hüküme
timiz döneminde meydana geldiğini de bir defa da
ha 'belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüleceği üzere, Türkiye, 
ittifak münasebetleri içinde olduğu kadar, ikili ilişki
lerimizin de gerektirdiği karşılıklı hak ve menfaatları 
kollayarak, kendi müteakip hareket tarzlarına dair 
alternatifleri, anlaşmanın feshi de dahil olmak üzere, 
açık tutmuştur. Hükümet olarak, anlaşmayla kurulan 
karşılıklı menfaatlar dengesini hassasiyetle takibe de
vam edeceğiz. 

Biraz önce ana hatlarını belirttiğim anlaşmanın, 
mevcut şartlar içinde varılabilecek en uygun düzen
leme olduğuna," değerli milletvekillerinin kanaat ge-

| tireceğine inanıyorum. Aynı sebeple de, bu anlaş-
I mayla ilgili olarak bir genel görüşme açılmasına lü-
I zum bulunmadığına yüce Meclisin karar vermesini 
I rica ediyorum. 
I Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
I alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın milletvekilleri, gruplar adına söz alan sa-
I yın milletvekillerini sırasıyla okuyorum : Doğru Yol 
I Partisi Gru'bu adına Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, De-
I mökratik Sol Parti Grubu adına Sayın Halil İbrahim 
I Karal, Sosyaldemokrat 'Halkçı Parti Grubu adına 
I Sayın Cüneyt Canver, Anavatan Partisi Grubu adına 

Sayın Kâmran İnan. 
I Şimdi, sıra Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Mustafa Oorapçıoğlu'nda; buyurun Sayın Çorap-
I çıoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

I Birleşik Devletleri Hükümeti arasında aktedilen Sa-
I vunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması hususunda 
I yüce Meclisimizde genel görüşme açılmasına ilişkin, 
I Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşları tarafından ve

rilmiş 'bulunan önerge üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurları-

I nızdayım. Bu vesileyle yüce Meclise, Doğru Yol Par-
I tisi Grubu ve şahsım adına en derin saygılarımı su

narım. (Alkışlar) 
I önerge üzerinde grubumun görüşlerini arz etme-
I ye başlamadan evvel, öncelikle iki hususu kıymetli 

dikkat ve takdirlerinize sunmak isterim. Birincisi şu
dur : Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan 

I partilerimizin muhtelif dünya ve ülke meseleleri hak
kında değişik görüşlere sahip olmaları çok tabiîdir. 
Bunları saygıyla karşılamak da, demokrasinin bir ge
reğidir. Doğru Yol Partisinin de, millî savunmamız 

I ve bununla ilgili olarak dış meselelerimliz hakkında 
I milletimize ilan etmiş bulunduğu görüşleri mevcuttur. 
I Aşağıda zikredeceğimiz sebeplerin daha iyi anlaşı-
I labilmesi bakımından, bunları kısaca sizlere sunmayı 
I lüzumlu görmekteyim. 
I «Atatürk devrinde teessüs eden yurtta sulh, cihan

da sulh prensibinin ışığı altında, Doğru Yol Partisi
nin tekevvün eden dış politika görüşü içerisinde - ay-

I nen okuyorum - en önemli meselemiz, ülkenin güven
liğidir. Türküye, dış güvenliğini en geniş teminata bağ
lama hedefini, jeopolitik, durumunun icap ettirdiği 

I ittifaklara katılarak gerçekleştirmiştir. Temelinde, 
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Türkiye'nin Batı alemiyle anlaştığı ferdî hürriyetle
re ve demokratik devlet düzenine dayanan hayat fel
sefesini yaşatmak fikrinin hâkim olduğu NATO, gü
venlik politikamızdaki yerini muhafaza etmektedir. 

Kiarşıiıklı vecîbelerin, günün şartları ve son geliş
meler ışığında, müşterek güvenliği zedelemeden göz
den geçirilmesi gayet tabiîdir. 

Dış politikada süper devletler birer gerçektir. On
ları yok saymak mümkün değildir. Önemli bir dış 
politika ilkesi; süper devletlerin ülkemiz veya ülke
mizle ilgili çatışır hale gelmemelerine azamî dikkat 
ve itina göstermektir. 

Türkiye'nin medenî âlemde ve Batı dünyası için
de yerini muhafaza ermeslinin önemli şartı, millî ira
de üstünlüğüne dayanan hür ve serbest demokratik 
rejimin, ülkede bir an önce tesis edilmesidir. Aksi 
halde, NATO dah'il, Avrupa'nın çeşitli- kuruluşların
da Türkiye'nin üyeliğtfni sürdürmesi, ciddî ve büyük 
sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. 

Doğru Yol Partisinin, özetle arz ettiğim bu gö
rüşü hatırda tutulursa, neden dolayı verilmiş bulu
nan önergenin gerekçeleriyle mutabakat halinde ol
madığımız ve neden dolayı, hükümetimizin bu anlaş
mayı yaparken takındığı tavır hususunda tenkitlerde 
bulunacağımız ve netice itibariyle, bu genel görüş
me isteğinin kabulünde muvafakat edeceğimiz nokta
ları, daha iyi anlaşılacaktır ve tarafımdan da anlatı
labilecektir, 

Muhterem arkadaışiiarım, bu konuda yine Öncelik
le belirtmek istediğim ikindi husus, bazı çevrelerce 
ifade edilen, «Artık, bu anlaşma 16 Martta imzalana
rak fiilen, yürürlüğe girdiğine göre, Meclis neyi konu
şacak» tarzındaki beyanlar ve ifadelerdir. Halk ara
sında çok sık kullanılan bir deyimle, demek isterler 
ki, yanmış harmanın aşağı olmazmış... 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu fikirde değiliz. 
Asıl mesele, bundan sonra başlamaktadır. Zira, bu 
anlaşmanın yapılması hususunda hükümetimizin muh
telif zamanlarda takındığı çelişkiDi tavırlar kadar, bu 
anlaşmanın yürürlük süresi içerisinde Türkiye'ye te
min edeceği menfaatlar ile, Türkiye'den alacağı hu
suslar arasında muvazene ve muadeletin temini için, 
bu görüşmenin Mecliste yapılması ve bununla hal 
çaresinin Meclis tarafından ifade edilmesinde zaru
ret gördüğümüz için, bu genel görüşme isteğinin yüce 
Mectisinizce kabul edilmesine taraftarız ve yine bu
rada hemen şunu ilave etmek isterim : Hükümetten 
bü konuda bilgi edinme isteği, sadece bu genel görüş
me ile ve bu genel görüşme isteğini havi önergenin 

i verildiği 10 Mart 1987 tarihinde vukua gelmiş bir is-
I tek değildir. Belki bazılarınız hatırlayacaktır, - grubu-
I muzla ilgili olduğu için bendeniz onu misal vermek 
I istedim - grubumuz adıma Millî Savunma Bütçesi üze-
I rinde konuşan Sayın Musa Öğün, bu anlaşma hak-
I kında, hükümetimizin, dayandığı takdirde daha isti-
I fadeli olacağı unsurları saymış ve bunlardan, daha 
I çok millî menfaatların nasıl temin edilebileceği husu-
I sunda da bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bundan daha 
I evvel de, bütçe henüz komisyonda iken, Dışişleri Ba-
I kanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında bazı millet-
I vekili arkadaşlarımız ve bunlardan, hariciye mesle-
I ğinden gelmiş olanlar, bu konu hakkında çok entere-
I san ve gerçekte, hükümette uyarıcı telkin ve tavsiye-
I lerde bulunmuştur. Buna rağmen, bunların o tarihten 
I beri hükümet tarafından Yüce Meclise getirilmeyişini, 
I biz, demokraitiik kurallara aykırılık ve Meclisi dışla-
I mak anlamında sayıyoruz. 

I Muhterem milletvekilleri, bu konuları böylece 
j tespit öttikten sonra, 'biraz geriye doğru giderek, bu 
I konunun kısa bir tarih içinde nasıl seyrettiğini hatır-
I latmakta fayda mülahaza ediyorum. 

I NATO kurulduktan sonra, Türkiye, kendi üzerin-
I deki ağır şartlar dolayısıyla, millî savunması ve millî. 
I menfaatları doğrultusunda NATO'ya girmek istemiş 
I ve bu yolda müracaatta bulunmuştur. Uzun müza-
I kerelerden sonra, 18 Şdbat 1952'de yüce Meclisin 
I onayı ile üyelik sıfatını iktisap etmiş bulunmaktadır. 
I Elbette o zaman Yüce Meclis bir ittifak manzumesi 
I içerisinde, bir üyenin sadece nalkllflı veya- sadece va-
I zifesi bahis konusu olamayacağına ve (bunlar ara-
I sında -biraz evvel arz ettiğim gibi- bir muvazene, 
I adil bir muvazene .'tesis edilmesi gerekeceği şart fou-
I lunduğuna göre, Ibunları tetkik ederek ıbu onay ka-
I rantıı vermiştir. 

I Bundan sonra devam eden hadiseler, geçen za-
I man içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin hem miJlî 
I savunma ihtiyaçlarımıza, -hem de NATO standartla-
I ona uygun halle getirilrnesini zarurî kılmıştır. An-
I cak, NATO iıttifakının temin ettiği imkanlarla foun-
I farı temin etmek müsktülatıyla karışı karşıya geldi-
I ğimiz için, NATO'ya dahil bazı ülkelerle ve bilhas-
I sa, NATO'nun en 'büyük ortaklarından olan Ame-
I rika: Birleşik Devletleriyle, bu askerî ihtiyaçlarımı-
I zan temini bakımından, ikili münasebetliere girilmiş-
I (tir. ©unlar, evvela, Ibu kalbtil ihtiyaçların yardım şek-
I İkilde, hibe sekilimde olması ıtarzında cereyan eHmiş, 
i Ibilalhara faizli krediler ıhaline inkılap etmiş ve hu şe-
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kiMe devam edegelmiş ve en soinunida "da, 1980 se- ı 
nesinde (başlayan Savunma ve İktisâdı İşbirliği An- I 
laşmaları devrime girilmiştir. Aıncalk, Iburada hatunda 
töutuülması gereken nokta, Türk hükümetlerinin, çok I 
iıyı niyetli, hareketlerine ve taahhütlerine tam riayet 
dtimelerîne rağmen, zaman zaman, Amerika Birleşik I 
Devletierince, Ibu iyi niyete ters düşen bazı davranış- I 
iann içine girildiği hususudur. Bu hususlar, Kıbrıs 
harekâtı ve ambargo gilbi olaylar dolayısıyla, hatı
rınızda herhalde kalmış Ibülunmaktiadır. I 

HÜSEYİN AVNl SAÖBSBN (Ordu) — Hiç ak-
lümızdan çıkmıyor iki. I 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Sim
idi, liikili anlaşmalar devrine geldiğimize göre ve bu I 
ıdefa hükümetimiz ile Amerika Biriişekıi Devletleri I 
Hükümeti arasımda beş sene müddetle temdit edi- I 
ten anlaşma, 1980 tarihli anlaşmadan pek farklı ol
madığına göre, öncelikle bu anılaşmanın ihtiva ettiği I 
hususlarla, hukukî mahiyetini kısaca tebarüz ettir- I 
mekfe fayda vardır. I 

Sayım Bakanın ıbiraz evvel lütfettiği malumattan I 
da anlaşılacağı üzere, her iki anlaşma da, genel an- I 
lamda, müşterek savunma tesislerinin işlerliği, ikti- I 
isadî sahalarda işbirliği yapıllması ve Türkiye'deki I 
Iharp sanayiinin, savunma sanayiinin kurulması veya I 
inkişafının temini 'bakımından Amerikan yönetimi- I 
nin vaatlerini içeren birer anlaşmadan başka bir şey I 
değildir. 'Bu anılaşmaların, sadece Amerikan yöneti- I 
minin vaatleri mahiyetinde olması, (bilhassa anlaş- I 
manın akçalı kısımlarına müteallik kararların Ame- I 
rikan Kongresinden çıkması zarureti, anlaşmaların I 
yürürlüğünde ortaya çılkan başlıca zorluktur. Bu ha- I 
le göre ve anlaşmanın !bu mahiyeti icabı, aşağıdaki I 
hususların yüce Mecliste- görüşülmesinde zaruret te- I 
lakki etmekteyiz. Şöyle ki : I 

1. Yapılan ıbu anlaşma, antlaşma mahiyetinde I 
olmadığına ıgöre, hükümet, gerçekten, Anayasanın I 
87 nci ve 90 inci maddeleri hükümlerine göre, bunu I 
yüce Meclisinize onaylatmak mecburiyetinde değil- I 
dir. Ancak, yine Anayasamızın 117 nci maddesinin I 
ikinci fıkrası, «Millî güvenliğin sağlanmasından ve I 
Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasın- I 
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Balkan- I 
lar Kurulu sorumludur» demiştir. Binaenaleyh, bu I 
anlaşma da, hu hususu ihtiva eden, daha doğrusu | 
Ibunu temine matuf bir anlaşma olduğuna göre, Ana- I 
yasamızın bu maddesi gereğince, esasen (bu önerge 1 
verilmemiş olsaydı dahi, hükümetimizin ibu konuda 1 
yüce Mecliste görüşmeler yaptırması ve milletin I 

temsillcileri oilao siz sayun milletvekilılerinin bu ko
nudaki fikir ve kanaatlerinden elde edeceği netice
lerle, ibu anlaşmalara daha güçlü "bir zeminde ve da
ha güçlü sebeplerle gitmesi mümkün olabilirdi. Biz, 
hükümetimizin bu konuyu d'hmal! etmesini, sadece 
anayasal bir görevi yerine getirmemesi manasında 
değil, Ibunun da öitesinde, Meclisi diişlaması mahiye
tinde (telakki ediyoruz; o sebeple Ibu genel görüşme
nin kabulü lazım geldiği hususunda kararlıyız. 

2. Kohu, devletimizin ve milletimizin bekasını 
ilgilendiren çok hassas bir konudur. Hükümetin, 
iböyle bir konuda, ıbiraz evvel ibaihsettiğim anayasal! 
medburiyeti olmasa dahi, sırf demokrasi gereği ve 
ancak müzakere ve müşavere ile en faydalı sonuç
lara varılabileceği fikri esas alınmak suretiyle, bu 
Hdomuyu Meclise getirmesi (gerekirdi. Bunu Meclise 
getirmemekle ve Ibunun hakkında yüce Meclise bil
gi vermemekle hükümetimiz, sadece hu konuda mu
hatap tarafa karşı yalnız kalmayı göze almamış, ay
rıca, millî iradenin de bir yerde ıgözardı edilmesine 
sebep olmuştur. Biz, bu davranışı demokratik anla
yışla kaibili telif bulmuyoruz. 

3. Anılaşma yapılmadan evvel Dışişleri Bakanı 
Sayın Vahit Halefoğlu tarafından verilen beyanda, 
anlaşma değil, antlaşma yapılacağı hususunda gay
ret sarf edileceği belirtilmiştir. Halbuki, herkes ta
rafından (bilinmektedir ki, Amerika'nın hu türlü ikili 
münasebetlere girdiği, müttefikleriyle , vaki münase-
ıbetleri sa'dece anlaşmalar düzeyindedir. Nitekim, bu 
'beyanını müteakip, bundan derhal rücu edilmiş ve 
hükümet anıtlaşma değil, anlaşma yapmak cihetini 
ihtiyar etmiştir. Yüce Meclisin, çabucak vuku bu
lan ibu rueuun sebebini anlamaya, elbette ıkü hakkı 
vardır. 

Yinfc, sayın hükümetimiz başlangıçta uzatma sü
resini iki yıl olarak düşündüğünü ifade etmiş olma
sına rağmen, her nedense, ıbirdenfoire, beş yıl ola
rak bunu takabbül edivermiş ve anlaşma temdit sü
resi beş yıla çıkarılmıştır. Aslında, beş yıllık süre, 
anlaşmaya taraf olan hükümetlerin durumlarını ge
niş bir zaman dilimi içerisinde ayarlayaibilmelk imkâ
nını onlara vermekte iken, evvela ikıi senelik tem-
diti ortaya atıp, bilahare ıbundan neden caydıkları 
'hususu da cay-i sualdir. Cevap bekleyen konulardan 
ibirisi de budur ve hunun cevabı da yüce Mecliste 
hu konuda yapılacak müzakerelerle verilecektir. 

ABDULLAH ÇAKIRlEFE (Manisa) — Zarndır, 
zam. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Par
timizin, dış politikamızın savunmamızla ilgili görüş-
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leri kusurunda biraz evvel bahsettiğim esaslar dola
yısıyla şu noktaya gelmekteyiz : Bu ikili anlaşma
larda çok diıklkat edilmesi lazım gelen önemli bir 
ınokıta, 'bunların, NATO gayelerini ve millî savunma 
ihtiyaçlarımızı aşar 'bir mahiyet taşımamasıdır. İçin
de (bulunduğumuz ortamda, anlaşmamın -bilhassa 
'bazı iköimişu devletler baJkıimından- bunun aksine bir 
yoruma leil'Verişli tarzda yapılmış olması, millî men-
faallarımızı büyük ölçüde haleldar ©der. Ümit etmek 
isteriz iki, hükümetlimiz bu konuyu önemle dikkate 
a'lmışıfcır; ama, dikkate alışa da a!imasa da, bu konu
da, bekası bahiıs mevzuu olan milletin temsilcileri
ne malumat vermek mecburiyetindedir. (DYP sıra
lar undan «Bravo» şasileri, alkışlar) 

IBu tip anlaşmalarım, Amerikan yönetiminin sa
dece vaadi mahiyetinde olduğu notasına biraz ev
vel temas etmiştik. Sayın Bakan da izahatlarıyla bizi 
teyiıt löDtiler. Aımerıiltoan Hükümeti, teati edilen melk-
ıtup'Darla Ibu konuda ciddî gayret sarfedeceğini be
yan etmiştir girişimlerini yapacağını İfade etmiştir; 
ancalk, biraz evvel de bahsettiğim gibi, alkçalı konu
larda, Amerilkan 'Kongresinin karar vermesi şarttır. 
Şimdi, Sayın Hükümetimiz, bir taraftan bu mektup 
ve anlaşma gereğince Ameriıkan Hükümetinin vaat 
ettiği girişimlerini zamanında yapıp yapmadığını 
(kianıtnol ve takip etmekle mükellef olacaktır, diğer 
yönden de, Amerilkan Kongresinden ters bir ikarar 
çıkmaması hususunda, bunun tabiî bir neticesi ola
rak, Amerikan Hükümet ine yardım etmek durumun
da kalacaktır iki, bunun Ameriıkan Kongresi nezdin-
ıde nasıl karşılanacağımı, siz 'değerli milletvekilllerinin 
'takdirine bırakıyorum; ancak, bu konunun da yüce 
Mecliste görüşülüp, cevabıınım verilmesi gerektiği 
kanaatindeyim. {DYP sıralarından alkışlar) 

Mektup metninden anlaşılldığına göre, gerek beş 
yıllık toplam uzatma süresi somundaki üç aydan ev
vel ve gerekse, her yılın sonundaki üç aydan evvel, 
tarafların fesih hakkı derpiş edilmiştir. Ancak, sa
yın milletvekilleri, en bas/it mukavelelerin dahi, mev
cut dünya şartları içerisinde, feshinde ne kabil güç
lüklerle karşılaşıldığını hepiniz müdriksiniz. Hükü-
ımetlerarası bir savuınma ve iktisadî işbirliği anlaş
masının, hemen öyle bir sene sonra, iki sene sonra, 
İşler tem gittiği takdirde, feshedillivermıesinin pek 
kolay oümaldığını da, sizlere ayrıca hatırlatmaya lü
zum görmüyorum. İşte, bu konuda hükümet neler 
düşündüğünü - istikbale muzaf bir konudur, geçmiş 
folir konu değ'ldir - ve bu konu hakkında Meclisin 
neler düşündüğünü, bundan hangi faydaları elide ede

bileceğini ve hangi zeminde - inşallah icap etmez, 
icap ederse - bu noktaya gelebileceğini yüce Mecli
sinize izah etmek mecburiyetindedir. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

(Bürkaç tane daha var ya, bir noktaya daha temas 
etim ek ist'iyorum, 

Anlaşma öncesi, Türk kamuoyu, bu anlaşma ve 
anlaşmanın şartlarından ziyade, anlaşmayı müzake
re etmek veya yapmak üzere Amerika Birleşik Dev
letlerinden gelen heyet üyelerinin yahut yetkilileri
nin beyanlarına takılmıştır. Âdeta, onların beyanla
rıyla her şey halledilfiveriyor gibi bir hava doğmuş
tum Türk Milleti, devletinin devamlılığına inanan ve 
bunu bir prensip olarak ben^msernl'ş bir millettir. Şa
yet, - biraz evvel de Sayın Bakanın ifade ettiği gibi -
Amerikan yönetiminin, bu anlaşma hükümlerinin ye
rine getirilmesi bakımından, bizzat kendi siyasî ve 
hukukî sistemiinıe göre bazı zorluklara uğraması ha
linde, rnill'etrım'iz bu bakımdan hayal sukutuna uğra
yacaktır. Onun için, bu konunun ne şekilde halledi
lebileceği hususunu, Sayın hükümetimizin yüce Mec-
'llise izah ettoesi, Meclislimizi ikna etmesi ve bu yolla 
da milletimizi tatmin etmesi şarttır. Kamuoyunda, 
anlaşmanın yazılı metni dışımda, birtakım sözlü vaat
lerin de verilmiş olduğu hususunda bir kanaat mev
cuttur. Böyle vaatlerin olup oümadığı, var ise, bun
ların ne şekilde uygulanacağı veya bunlara riayetsiz
lik halindeki müeyyidenin ne olduğu hususu da, yi
ne, Hükümet tarafından yüce Meclislimize açıklan
malı ve bu konuda fikri alınmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, dış siyasetimizde, Bü
yük Atatürk zamanındam kalma, yurtta sulh cihan
da sulh prensibi, gelmiş geçmiş hükümetler tarafın
dan ve net('oede milletimiz tarafından benimsenen bir 
esas olmuştur. Bu prensibin, aktif bir dış politika 
içerisinde uygulanması gereğine, elbette ki kimsenin 
itirazı olamaz kanaatindeyiz. Ancak, bazı ülkelerle 
olan münasebetlerimi izde Türk hükümetlerinin veci
belere riayette son derece titiz davranmalarına kar
şılık, muhtaplarınea, bu, bazen ters anlaşılmaktadır. 
Biraz evvel, Kıbrıs ve ambargo meselesinde hatırlat
mak isted'iğilm olay da budur. B;'ze düşen görev, Hü
kümetle düşen görev, Meclisimize düşen görev; bu 
prensibi bir teslimiyet değiil, ancalk, karşılıklı müna
sebetlerimizde elde ettiklerimizle, verdiklerimiz ara
sımda adil bir muvazene tesis etımek suretiyle uygula
yacağımızın herkesçe bilinmeslidi temindir. 

Amerika Birteş;k Devletleri ile olan münasebet
lerimizde, bilhassa bu anlaşmalar veya benzeri husus-
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larda ayak sürümelerin devamlı olarak, Amıerika Bir
leşik Devletlerinden geldiği yolunda kamuoyunda 
yerleşmeye başlayan bir endişe vardır. Nitekim, bu 
endişe, aynı kelimelerle, Dışişleri Bakanlığının bütçe
si komisyonda görüşülürken, Dışişlerinde yüksek gö
revler yapmış değerli bir milletvekili arkadaşımız ta
rafın/dan da dile getir ilim iştir. Böyle bir endişeye ma
k i yok ise, bu bakımdan kamuoyunun tatmin edil
mesi için hükümetin, yüce Meclisimize bilgi verme
si ve Meclîsten görüş alması zarurî bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonunda, yukarıda bahsettiğim ko
nuşmayı yapan değeri miiHietvekil'i arkadaşımızın söz
lerini aynen tekrarlayarak, biz de bumun, asılında de
mokrasinin bir meziyeti olduğunu ifade ediyor ve bu 
anlaşma hakkında genel görüşme açılmasını, bu ba
kımdan da lüzumlu buluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetimizle Ameri
ka Birleş!k Devletleri arasında imzalanan ve yürürlü
ğe giren Savunma ve İktisadî işbirliği Anlaşması 
Hakkında Doğru Yol Partisi Grulbu olarak fikirleri-
mlizi, görüşlerimizi ve endişelerimizi arz etmeye çalış
tık. 

Temenni ediyoruz ki, bu hayatî konuda, bu ge
nel görüşme önergesi kabul edilmek suretiyle, mille
timizin bilgi edinmesi, yüce Meclislimizin görüş bil
dirmesi, Hükümetlimizin de, netice itibariyle bunlar
dan istifade etmesi ve ayrıca demokratik blir yönte
min işlerlik kazanması mümkün olur. 

Sözterâme son verirken, yüce Meclisi, şahsım ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına tekrar derin saygı
larımla selamılıyorum efendim. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı-
o'ğllu. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Halil 
ibrahim Karal, buyurun. 

dSP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM KA-
RlAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerdfi milletve
killeri; kısaca «SBİA» diye andığımız, Amerika Bir
leşik Devletleriyle Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasına ek mektup konusunJda DSP grubunun 
görüşlerini .bildirmek üzere sözllıeriime başlarken, şah
ısım ve grubum adına hepimizi saygıyla selamlıyorum. 
(DSP sıralarından alkışilıar). 

Hemen başlangıçta belirtmek isterim ki, asıl gö
rüşülmesi, tartışılması gDreken, SEİA'nın kendisidir; 
ytani anlaşmanın kendisidir. Ancak, bugünün konusu, 
mektup ve imzalama tarzı olduğundan, şimdilik yal
nız bu çerçeve ile sınırlı olarak konuşuyoruz. 

Aslında, bildliğin<iz glibi, şu anda her şey bitmiş, 
iki gün önce Wash]':ngton'da ek mektuba imzalar atıl
mıştır. Gönüıl isterdi ki, yüce Meclis bu duruma düşü
rülmemiş olunsaydı. Gönül isterdi ki, yüce Meclis, 
çok daha önce ön plana geçisin; Hükümet bilgi ver
sin, gruplar bilgi talep etsin, eleştiriler yapılsın, tar
tışmalar ve müzakereler yapılsın ve bu rejimin par
lamenter rejim olduğu ispat edilsin. (DSP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Evet, gönül isterdi ki, hükümet, müzakereler sı-
ııasında Parlamentoya bilgi versin, görüş alsın ve di
ğer tarafa karşı, iktidarıyla, muhalefetiyle, yüce 
Meclise dayanarak daha güçlü bir duruma gelsin. 

Değerli arkadaşlarım, bir büyük pazarlığa girdi
ğiniz zaman uluslararası politikada, küçük bir bürok
rat grubuyla, küçük bir politikacı grubuyla pazarlı
ğınızı yürütemezsiniz; arkadanızda yüce bir parla
mento olduğunu, bu parlamentonun arkasında da bü
yük bir kamuoyu olduğunu gösltermek mecburiye
tindesiniz. Hele hele, sizin karşıcınıza ikilde bir, «Kong
re faktörü var, Kongre var, biz çok istiyoruz ama, 
Kongre müsaade etimıiyor» diyerek sanki devlet için
de ikinci bir devlet varmış gibi çıkan bir ittifak an
laşmasına, sıiz, Meclislinizi unutarak, kamuoyunuzu 
unutarak giderseniz güçsüz kalırsınız. (ISHP ve DlSP 
sıralarından alkışlar) Buradaki çelişkiyi izah etmek 
mümkün değildir; hatta kaçırılmış büyük bir fırsat
tır. «Türkiye'de demokrasi yoktur» diyenlere, «Ben 
bunu imzallaıyamam, ben bunu tartışmadan konuşa
mam; benim parlamentom var, benıim kamuoyum 
var, benim demokrasim var» demek gibi büyük bir 
propagandayı hükümet kaçırmıştır. (SHP ve DSP sı
ralarından alkışlar) Çünkü, o karşı taraf, zaten seni, 
idemokrasinin olmamasıyla itham etmektedir, parla
mentonun olmamasıyla itham erimektedir, parlamen
tonun hâkim olmamasıyla itham etmektedir. 

MUSTIE'ŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Aşiret devleti mi burası? 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Bu 
fırsatı kaçırmış ollımak bile sadece, büyük bir eksik
liktir. 

Gönül isterdi ki, şu anda bir tarafa beş yıl sürey-
5e somut yükümlülükler getiren; diğer tarafa ise, 
yalnızca beş yıl süreyle geçerli giibi göründüğü hal
de, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin onayına 
bağlı olduğu için her yıl yenilenecek soyut vaat ve 
niyet ifadeleri yürüyen kesinleşmi'ş bir rrtetı'n ye
rene, daha dengeli bür halle getirilmiş bir taslak geti
rilmeliydi. 
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Değerli arkadaşlarım, burada ince bir noktayı be- 1 
lirtımeik istiyorum. Beş senelik sürelerde eşitlik, Ve I 
dengelilik yoktur; çünkü, Amerikan Kongresi her 
sene bütçe başında bu anlaşmayı değiştirmektediir. Her I 
sene bütçe başınidıa «Y/ometiım, Ben bu/ sene bu kadar I 
verımey'i düşünüyordum, amia kongre vermedi» deyip, 
kısmaktadır. Anlaşma, beş seneliktir, tek taraflı ola- I 
ralk istemektedir. Bunu da belirtimeden geçemeyece- I 
iğimi; bu, son derece büyük bıir diplomatik gaftır. I 

Gerçekten, yüce Meclisimizin, dış politikalarda I 
yetkilerini tam olarak kullandığı da söylenemez. M- I 
teküim SEtA'nın yenilenmesi amacıyla iki hükümet I 
yetkilileri arasında görüşmelerin sonuçlanışı, Meclis- I 
ite 1987 bütçesi görüşmeleriyle aynı zamana rastla- I 
mıştır. Bütçe görüşmeleri sırasında bir ara söz konu
su edilmişti; fakat orada kalmıişltır, hatta, Dışişleri I 
(Bakanlığı Bütçesi Komisyonda görüşülürken bu ko- I 
nuyu kısaca ele aldığımı hatırlıyorum; ancak, konu, 
parafe edilen metinin imzalanması gündeme gelince- I 
ye kadar unutulup gitmiştir. , I 

Aslında hükümet de, parlamentonun dış politika I 
alanında yapabileceği görev ve k'atkılarıın faikında I 
ki, Sayın Dışişleri Baklanı, Amerika Birleşik Devlet-
ilerİnde basına verdiği demeçte, muhalefetin ve bası- I 
nın ek mektup konusunda belirtUiği tereddütleri 
mıeminaııniiyetle karşıladıklarını, hatta bunlara iştirak I 
ettiklerini söyledi. Ne yazık ki, bu hissiyatını ancak, I 
ek mektubu imızalam'adan bir gün önce, artık çok 
geç olmuşken belirtti. Halbuki, ondan birkaç gün I 
önce, konunun, hükümetin yetki ve görevi içinde ol
duğu yolunda,.daha sonraki ifadesine ters düşen söz- I 
ler sarf etmiştir. 

'19801de, sıeçillmiiışlbir parlamentio bulunmadığı za- j 
man onaylanımuş bir anlaşma olan SEIA'yı iyileıştür- I 
me çabalarında yüce Meclisimizin ve kamuoyunun 
(görüş ve destecinin alınmaması, bizce çok büyülk bir I 
yanılgı olmuştur. Gerçi, Hükümetlin Meclise danış
ması için yasal zorunluluk olmayabilir; ama, Mec- I 
lise danışmada büyülk siyasal yarar olacağı inkâr edi- I 
İemöz. 

iSayın milletvekilleri, burada çok önemli yasal bir 
nokıta da gözden kaçırılmaktadır; o nakta şudur: I 
Rejimimizin adı, parlamenter rejimdir. Parlaımenter j 
rejiımide, evetyMecl'is dış politika /yapmaz; Meclîs yol da I 
yapmaz; ama yolu kontrol eder. Medlis şunu şunu da I 
yapmaz; ama kontrol eder. Denetleme görevi, kendi I 
içerisinden çıkardığı hükümetli, devaımılı murakabe 
etimesünden gelir. Bu kadarcık basit bir kavrama 
karşı «Yasal olarak biz haklıyız, yasal olarak böyle J 

bir gerekçe yoktur» demek mümfküın değildir. Dış po
litikada, Türkiye Büyük Millet Meclisi doğrudan po
litikanın kendisini yapmaz; ama yaptırtır, tercihle
rini söyler; «Ben, onu değil, bunu istiyorum, ben 
öyle politika değil, böyle politika istiyorum» der. 
(DjSP sıralarından alkışlar) Parlamenter rejimin özü 
budur. 

Hatta, burada hemen şunu hatırlatmak gerekir; 
iKtamgire rejimiyle, Parlamenter rejim arasında çok 
büyük bir fark vardır, o fark da şydur: Konıgre re-
jiimlinde, başkanlık rej'iimiinlde, kongre kendi mekaniz
masıyla ne kadar güçlü olursa olsum, hükümeti dü
şürme diye hür şey yoktur, hükümetle hesap verme 
diye bir şey yoktur. Çünkü, ayrı bir kanaldan baş
kanlık rejimi gelir, başkan gelir; tek kişilik bir icra 
organıdır; ama, onu kamuoyu düşürür, yargı organı 
düşürür; başka mekanizmaları vardır; kendilerinin, 
«denge ve kontrol mekanizması» dedikleri mekaniz
malar vardır; ama, parlamenter rejıimde durum öyle 
değildir. Parlamenter rejimde, Meclis kendi içlinden 
çıkardığı hükümeti yalnız kontrol etmekle kalmaz, 
gerekirse düşürür de; gerekirse hesap sorar, sen bu 

, dış politikayı yanlış seçtin der. Kongre rejim'lndıe 
olmayan bu özelliği unutup, ikide bir, «Kongre 
faktörü var, Kongre faktörü var» diyebilen bir Ame-
rikaya, «Kardeşiim, sen Kongre faktörü diyorsun; ben
de de parlamenter rejilm var; beni düşürür» diyebil
meliydin hükümet. (DSP sıraîiarımdaın alkışlar). 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Meclisi düşünen var 
mı ki?.... 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Baş
kanlık sisteminin modeli sayılan Amierika Birleşik 
Devletilerinde yönetimler, diplomatik görüşmelerde, 
kongre faktörünü çoğu kez koz olarak kullanımışlar-
dır. Fakat, burada da ilginç bir nokta vardır, yalnız 
Türkiye'ye karşı, «Kongre vardır» denmektedir. Be
nim hatırladığım kadarıyla, başka hiçbir devlete, 
«Git, Kongrede kendi meseleni kendin çöz» dentme-
mliştür. Kongre faktörü yalnız Türkiye'ye karşı işle
tilmektedir. Böylesine ters bir anlayış görmek müm
kün değildir. 

BAŞjKAN — Sayın milletvekili eni, balkanları meş
gul etımeyelim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Çekil de dinle
sin; zaten bir tane balkan var. 

BİAŞKAN — Sayın milletvekilleri.... 
Devam edin Sayın Kanal. 
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HALİL İBİRİAIHIM KARAL (Devamla) — As
lında, Amerikan yönetimleri, genellikle, kongre kar
şısında, iddia ettlklerii kadar etkisiz, çaresiz de değil
lerdir; bu da bir başka efsanedir. Hele, yönetim ile 
kongre çoğunluğu ayını partiden olduğu zamanlar, yö-
netiimin Kongreyi etkileme imkânları çok daha da 
ıfazk artar. Benim yaptığım bir sıralamaya göre, dış 
politika konularında, yürütmenin (Başjkanlığıın>) Kong
reye yenildiği konular çolk nadirdir. Daha çok iç po
litika konularında Kongre san derece güçlüdür, dış 
politika konularında hiç de öyle değıKdir. En güçlü 
lobi, en güçlü kulis, Amerika'da, icra organıldır; di
ğer büttün lobiler ondan sonra gelir. Bu, o kadar ba
sit bir gerçektir ki, her yerde biraz Amerikan poli
tikasını okuyanlar 'bunu bilirler. Fakat, Türkiye'ye 
gelince, «Biz çolk iyi niyetleyiz, biz çok istiyoruz; 
ama ne yapalım, Kongre buna müsaade etmiyor. Gi
din lobi yapın, anlaşın, ne yaparsanız yapın, bunu 
çıkarmaya çatışın.» demektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu, benim gururuma dokun
maktadır; hiçbir devlete böyle bir sey söylenmemiş
tir, yalnız Türkiye'ye bu söylenmektedir. (DSP sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hele, yönetim ile Kongre çoğunluğu aynı parti
den olduğu zamanlar yönetimin daiha da güçlü ol
duğumu söyledim; fakat, özellilklıe Türkiye ile iliş
kilerinde, her yıl, bütçeye konan yardım miktarım 
kesintiye uğramadan Kongreden geçirebilmek ba
hanesiyle Türkiye'den ödünler isteme taktiği, Ame
rikan yönetimlerinin çolk beyîik bÜr takdiğidir; bu, 
sık silk öldün alıma için kullanılan bir taktiktir. 

Ancak, geçmişte gördüğümüz gibi, Türkiye, ödün 
verse de, vermese de, yardımın her yıl kesintiye uğ
raması her zaman mümkündür; çünkü, mevcut ikili 
anlaşmada, yardımın miktarı konuısuınida herhangi 
bir güvence de yoktur. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri yönetimlinin, 
şimdiye kadar, olur olmaz, mazeret olarak ileri sür
düğü, yönetimıe ters düşen kongre tablosu, bu yıl 
gerçek oluvermiiştiir; bir bakıma, yönetimin kork
tuğu, başına gelmiştir. 1986 Kongre seçimlerinden 
sonra, Kongrenin her iki kanadında da çoğunluk, yö
netimde' bulunmayan partiden oluştuğu için, özellik
le trangata olayı da, zaten sekizinci ve son yılma gi
ren yönetimli etklî sizlesin e sürecine soktuğu için, iş 
daha da vah'iimjdir. Kanımızca, bu yıla kadar yöneti
mlin iddia etti'ği kaidar ters bir faktör olmayan Kong
re gerçeği, imzalanan ek mektup getirildiği zaman 
kritjik boyutlara varmıştır. Bundan sonra, döneminin 

sonuna kadar, yönetimin Kongrede çok etkili olabi
leceğini düşünmek hayalperestlik olur. Belki, Erme
ni karar tasarısı kabul edilirse, Başkanın vetosuyla 
geri çevrilebilir, o kadar; ama bu, sadece gecilktir-
ımed'en ibaret kalır. 

Aslıınlda, SEDA ek mektuplarının imzalanmasını 
geciktirmemin Türkiye açısından geçerli bir gerekçe
si de, 1988'de ABD Başkanlık seçiminin yapılacak ol
ması idi; bu fırsat da kaçırılmiiştır. Kısaca, bir yıl 
sonra, ek mektupta belirtilen kararlı çabaları hangi 
yönetimlin, ne dereceye kadar üstleneceği de meçlhu-
lümüzdür. 

ABD ile benzer ortak savunma anlaşmalarını önü-
ımüzdeki yıl yeniden müzakere etme durumunda olan 
diğer NATO üyeleri İspanya ve Yunanistan'ın tutum
larını, yönetimlerini izlemekse, bundan sonra, ancak, 
karşılaştırma yoluyla, hatalarımızı, kaçırdığımız fır
satları anlamada bize bellkli faydalı olabilir. Maalesef, 
ek mektubu imzalamakla Türkiye, yakında Kongre
de oylanacak olan Ermeni karar tasarısına ve askerî 
yardımı Kılbns konusuna bağlamak gilbi girişimlere 
Ikarşı elindeki en öneml'i kozlarımdan İkisini harca
mış durumdadır. Herhalde açıkça hiaısmamıe bir tu
ttum belirten bu tasarılar gerçekleştiği takdirde, Sayın 
CumiburfoaşkanıtMn açıkladığı mayıs ayı için planla
nan ABD resmî gezisini iptal etme düşüncesinin ya
nı sura, Türkiye Büyük Millet Meclislinin önünde de, 
üzeriinde kendı'isinin ağır fiğini hissettirebileceği kesin
leşmiş bk anılaşma tasarısı olmalıydı; bu da kaçı
rılmıştır. 

Şimdi, kısa vadede bize düşen, sayın Baklanın be
lirttiği gibi, SBÎA'nın uygulamasını dikkatle izlemek 
ve anlaşlmanım 7 nci maddesinin üçüncü ve dördün
cü fıkralarındakıi, taraflardan biri taahhütlerini yeri
ne getirmediği takdirfde işletilebilecek olan yeniden 
müzakere istemi ve fesih yetkilerine sahip çıkmak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, bu fesih mekanizması iş
lemez. Küçücük tartışma süresini uzaıtamayan bir 
hükümetin 'bu feshi yapabilmesi, siyasî bakımdan 
mümkün değildir. Sayın Dışişleri Bakanının bunu iki
de bir zikretmesinlin gerekçesini bir türlü anlayamı
yorum. Tüfikiye için uzun vadede çıkar yol ise, dış 
politikasını tek bir müttefik süper devletle ikili iliş
kiler elkseninden uzaklaştırıp, çok unsurlu bir denge 
temeline oturtmasıdır. Avrupa ile ilişkilerimizi güç
lendirmek, ABD ile ilişkileri dengeleyici, tamamla
yıcı bir unsur olabilirdi. Avrupa ile ilişkilerin geliş-
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tirilmesi, pekiştirilmesi ile ilgili sorunlar ise, başlıba-
şına ayrı bir görüışjme konusudur. 

Sayın milLetvelkrlLeri, konuşmama sıon verirken, 
söz konusu anlaşmaların, iki müttefik arasında yeni 
ve dürüst bir çağ açmasını çok arzu ettiğimizi, gö
nülden arzu etliğimizi tekrar belirtmek istiyorum. 
Ancak, bu yapılmadığı takdirde, Amerikalı müttefik
lerimizi uyarıyorum: Güvenülıirliğinıi, müictefikliğinıi 
ispat etmediği talkkMrde, uygulaımada ve icraatta bum-
Ban göstermed/'ği takdirde, iki devlet arasında çok 
ciddî meselelerin gelişebileceğini anlamamak müm
kün değildir. 

1960'larda, ABD ile ilişfcilerilm'izin zor bir safha
sında ve açı acı hatırladığımız ambargo dönemlinde, 
zamanın başbakanının çarpıcı bir şekilde ifade ettiği 
gibi «işte >o zaman yeni bir diplomasi, yeni bir dün
ya kurulur ve Türkiye de orada yerini alır» 

İddia edildiği gilbf, Türkiye, • dış politikada alter
natifsiz bir ülke değildir; »müttefikleri tarafından st
ratejik veya diplomatik sömürülere artık tahammülü 
kalımaımıştır. Bunun böylece bilinmesinde, her ildi ta
raf için sayısız faydalar va Mır. Bunları söylemeyi 
vazife biliyoruz. 

Bu düşünce ve -duygularla, yüce Meclisi tekrar 
uyarır, derin saygılarımı sunarım. (SHP, DYP, DSP 
ve Bağımsızlar 'sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Karat. 
ıSosıyalderaokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Cüneyt Ganver, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA CÜNEYT CANVER 
dAdana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko
nuşmamla başlamadan önce Genel Kurulu, SHP 
Grubu adıma saygıyla selamlarım. 

Sayın Bakanımızın- teşekkürüne, 'b'z de teşekkür 
ediyoruz. Ancak, Sayın Balkanım, keşke bu anlatma
yı imzalamayıp, iki gün bekleseydiniz ya da geçen 
ihafıta taleplerimiizi eidldiye, dikkate alıp, ^geçtiğimiz 
Perşembe günü, anlaşma imzalanmadan önce bu gö
rüşmeyi yıapabilseydik, asıl teşekkürü o zaman hak 
edecektllmiz. (SHP sıralarından alkışlar). 

BiDdıiğiniz üzere, Türkiye ile ABD arasında geçti
ğimiz pazartesi günü imzalanan, 1980 tarihlli Savun
ma ve Bkomomrk İşbirliği Amlaşmasfinım 1990 yılı so
nuna kadar uzatıtaaısını öngören ek mektup ile ûlgsi-
li olarak, daha önce genel görüşme istemiş, ancak tüm 
çaıbalarımıza ka,rşın, bu görüşmeleri anlaşma imza
lanmadan 'önceki günlerde sağlayamamıştık. Hükü-
ımıetin, bugün Türkiye Büyük Millet Meclis imde gö-

| rüşülıeceği kesin olan yeni anlaşma hakkında muha-
I lef et sözcülerinin, hatta ikt/ıdar partisi sözcülerimin 
I endişe ve önerilerimi değerlendlrmedem bu anlaşma-
J yi imzalamasını, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

veridiğl değerin az olmasına bağlıyoruz. Kuşkusuz, 
hükümetin böyle düşünmesi, yüce Parlaımentonun 

I değerirfn az ollması anlamıma gelmez. Bu Hükümet, 
I bir gün tarihe karışacaktır, ama Türkiye Cumhuri-
I yeti yaşadıkça, bu Parlamento da yaşayacaktır. 
I (SHP sıralarından arkı şiar). 
I Oysa, kendileriyle anlaşma »imzalanan Reagan 
I Yönetimi, her zora düştüğünde ABD Kongresini 
I ımızerot olarak ileri sürdüğü ve sıon kararın Kongre-
I - ce verileceğini belirtti'ği halde, özal Hükümetinin, 
I «Ben, Türkiye Büyük Mü İlet Meclisine rağmen sizin-
I le bu anlaşmayı imzalıyorum» biçimimde görüntü verr 
I irmesi, Türkiye Cumhuriyetimin onurunu ne derecede 
I zadeledr; takdiri siz değerli üyelere bırakıyorum. 

I Sayın Özal, herhalde, iktidar partisinin bir millet-
I vekilinin dediği gilbi «Siz k'iım, Amerika kim» diye 
I düşünüyor. Katıksız ve karşılıksız ABD severlerden 
I çok çektli bu millet., 
I (Sayın Bakanım, bu arada, önergeyi reddedece-
I ğÜnıizfi söylediniz; madem ki reddedecektiniz, normal 
I prosedürü bekleimeyip de niçin öne aldınız, bugüne 
I aldınız? Bekleseydiniz, nasıl olsa reddedecektiniz, iş 
I işten de geçmişti', önümüzdeki Salı günü görüşürdük. 
I Niçin öne aldığınızı da anlayamadım. 
I Sözlerimize, bir eleştiriyi cevaplayarak devam et-
I mek işitiyoruz. Üsler Anlaşması hakkındaki genel gö-
I rüşme istemimizin Genel Kurula geç yansıtıldığı yo-
I lundaki idıdlia, bizce geçerli değildir. 

I Bakın sayın milletvekilleri, 21 Ekim 1985 tarihin-
I de Meclis Başkanlığına verdiğimiz bir soru ömerge-
I sinde ne dermişiz: «Amerika Birleşik Devletlerü ile 
I Türkiye arasımda aralık. ayıınlda yenilenecek olan Sa-
I 'Vunma ve Ekoınıomik tşlbirliği Anlaşması ile ilgili 
I görüşmeler hangi aşamadadır?» 
I Üsler Anlaşjmasınıı iik merak edenler de, kuşjku-
I süz yalnız bizler değiliz. 15 Aralık 1985 tarihli 45 in-
I di Birleşimde, Dışişleri Bakanlığı 1985 yılı Bütçesi 
I görüşülürken, şimdi ANAP'lı olan eski MDP'li bir 
I ıslayın .milletvekilli şöyle diyor: «ISEİIA, 1980 senesin -
| de müzakere edilirken, bizimi Türkiye olarak Birleşik 
I 'Devletlerden 'birtakım taleplerimiz karşısında, karşı ta-
I raf bazı diplomatik ifadeler kullanmak suretiyle bu 
I konuyu o günün çerçevesinde idare etmiştir - deyim 
I aynen bu - Bu diplomatik ifadelerden birisi ve başlıca-
1 sı, İngilizce'sıi «Beslt - Ef'fort» olan; yani Amerika 
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/Birleşik Devletleri taleplerimiz karşısında ber türlü 
çabayı göstermeyi taahhüt eder şeklinde esmek bir 
ifadedir. SEİA, yine Türkiye'nin gündemindedir. 
lAcalba bu defaki müzakerelerde bu tip diplomatik 
ifadelere yine yer verilecek midir?» Bu sayın mil
letvekili, sayın bakana, lisanı münasiple «Yine idare 
edilmemize engel olup olamayacağını» hükümetten 
soruyor. 

Aslında, önceki gün açıklanan metni okuduğu
muzda, yine idare edildiğimizi anlayıverdlk. Bilmi
yorum, o sayın üye hâlâ bizimle aynı kanıda mı? 

Sayın üyeler, 1986 yılı, Dışişleri Bakanlığı Bütçe
si görüşülürken, hem Bütçe Komisyonunda, hem de 
Genel Kuralıda konuşmalarımızı ve sorularımızı ise, 
ağırlıklı olarak SElA'ya ayırmıştık. 22.12.1986 tarihli 
49 uncu Bfirleşim Tutanağını inceleyenler, bu gerçe
ği göreceklerdir. Yani, anlaşma parafe edildikten on 
gün gün sonra, Dışişleri Bakanı, SEİA ile ilgili ola
rak yüce Meclise açıklamalarda bulunmak zaruretini 
duyuyordu. 

Kısıaoa açıklamaya çalıştığım bu hususlar, SE4A 
ile ilıgilıi kaygılarımızın 1985 yılından beri sürdüğünü 
ve Hükümete bu konu ile ilgili sorular sorup, açıkla
ma isfcdiğimüzi; ancak, hükümetin bugüne kadar ke
şlin ve doyurucu bir yanıt vermemesinden, değişen 
ve ülkemiz aleyhine 'gelişen olaylardan dolayı, an
laşma imzalanmadan ömoe bir genel görüşme yapıl
ması gereğinin doğduğumu kanıtlamakta. Üstelik, 
parlamento içerisinde hiçbir sayın üyenin, «IBu an
laşma geç getirildi?» diye yakınmaya hakkı, yok; 
çünkü, «Peki, sen nıiye getirmedin?» diye sorarlar. 

Sayın üyeler, kaldı ki, bunlar ayrıntıdır ve ki
mileri tarafımdan, esası gözden gizlemek içlin ortaya 
atılan gereksiz tartışmalardır; tartışılması gereken, 
hükümetin inicin acele ettiğiıdir. SEİA'nın parafesi, 
bütçe görüşmelerine; imzalanması ise, Başbakanın 
ameliyat günlerine denk. geldi. Yunanistan ve Ege 
sorunu bu Mecliste görüşülürken, Sayin Başbakan 
yine Amerika'daydı; ne ilginç bir tesadüf... 

Sayın milletvekilleri, SEİA hakkındaki son sözü-
zümüzü söylemeden, bu anlaşmanın Özal Hüküme
ti sırasında geçirdiği evreleri, Hükümetin, bu anlaş
ma parafe edilmeden önceki görüşünü hatırlatmakta 
yarar var. 

SEİA müzakereleri açıldıktan sonraki Hükümet 
görüşü; Turgut özal; Başbakan: «SBİA'daki denge
sizliklerin giderilmesi gerekir. Bugüne kadar ABD ile 
ilişkilerimizde geçerli olan, veren ve alan ülke mo
delini değiştirmek kararındayız. ABD ile savunma 

sanayii alanında ileri bir işbirliği gerçekleştiirilmedi-
ği, iktisadî ve ticarî ilişkilerimiz hızla geliştlrinıediği 
takdirde, yalnızca yardımlar aracılığı ile bir yere va
rılamaz.» Yani Sayın Başbakan, 1980 Anılaşmasının; 
daha sağlıklı ve iki taraf için de aynı öBçüde bağla
yıcı bir yapıya kavuşturulmasını istiyordu. 

Yine Turgut Özal; Başbakan: «Laf olsun diye 
anlaşima yapılmaz. Menfaatların dengelenmesi gere
kir. Ben ona üs veriiyorsam, onun emniyetini sağlı
yorsam, dengeli olmak kaydıyla, ticaretimin artırıl
masını isterim.» 

Yani, Sayın Başbakan, bu sözleri ile sırf anlaşima 
yapılmak için 'müzakbre yapılmayacağım Amerika Bir
leşik Devtetleriniin emniyetini sağkyan Türkiye'nin, 
Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazla ticaret yap
masını talep ediyordu. 

Vahit Haleföğlu, Dışişleri Bakanı: «1980 yılında 
SEİA imzalandığı zamıan bazı noktalar üzeninde an
laşmaya varılmıştır. Şimdi biz Amerikalılara diyo
ruz ki; - Tutanaklardan okuyorum - Türkiye 1980^6-
ki Türkiye değildir. 1985'in Türklye'sıi başka bir Tür
kiye'dir. Biz, artık, yalnız yardım alan, yardım ve
ren, üslerini müşterek kullandıran, buna karşı aske
rî yardım atniak isteyen, böyle iki çizgili bir ilişki 
içerisıtoıde oDmaktarısa, ilişkilerlim/izi, daha geniş bir-ta-
bana, daha geniş, güvenilir, daha ne olacağını bile
ceğimiz bir tabana yaymak İşitiyoruz. Hatta ben 
(Shultz'la görüşürken dedim ki, bunu bir ehrama 
benzetebiliriz; tabanı sağlam olsun, geniş olsun, ta ki, 
dış etkenlerden etkilenmesin, birtakım ilişkilerimize 
yabancı elemanlar zerk edilmesin. Bu anlayış içeri
sinde, biz bu anlaşmayı sizinle müzakere etmek is
tiyoruz. Bu defa. Brüksel'deki konuşımalarımızda ay
nı şeyi tekrar ettim. Shultz; siz antlaşma istiyorsunuz, 
bu çok zordur, Kongreden ancak üçte iki çoğunlukla 
geçebilir; binaenaleyh, bunda ısrar etmesenjiz iyi olur, 
dedi».. Aslanda Shultz, o günlerde, bu günleri göster
miş. Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yaptığı bu konuşmakla ne kadar kararlı olduklarını 
ve SBÎA'yı birtakımı taleplerimize olumlu karşılık 
almadan imzalamak niyetinde olmadıklarını açıkça 
ortaya koyuyorlardı. 

Necdet Tezel, Dışişleri Bakanlığı Eski Müsteşa
rı, Büyükelçi: «Amerika Birleşik Devletlerinin yar
dımları Türkiye'nin ihtiyacının çok altındadır.» 

Vahit Halefbğlıu: «Amerika Birleşik Devletleri 
ile yaptığımız ithalat 1,2 milyar dolara ulaşırken, ih
racatımız 400 milyon doları ancak bulmaktadır.» 

Şükrü Elekdağ, WasWngüan Büyükelçisi: «Sayın 
Başbakanımiizın da başjka ifadelerle vurguladığı üzere, 
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Amerika Birleşik Devletlerinim SEtîA'da üstlendiği 
yükümlülüklerim, gerek kongre, gerek yönetimce 
(bağlayıcı taahhütler telakki edilmedikleri ortaida. Bu 
aranda, Amerikan yasaları çerçevesinde Türkiye'yi 
tatmin edecek bir formülün bulunması zarureti açık.» 

Sayan Elekdağ, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Türkiye'ye karşı verdiği taahhütlerin somut yapturıtm-
lara dayanmadığı gerçeğini dile getiriyor ve ABD' 
den, SEIA'nım imızası karşılığımda verdiklerini kesin, 
'taahhütlere bağlanması gerektiğimi vurguluyordu. 

Görüldüğü gibi, hükümet ve Türk yetkililer, 
SEİA parafe edilmeden önce ABD^en birtakım is
teklerde bulumuyor ve SElIA'yı bu isteklerine karşı 
koz olarak kulllanıyoriardı. SEİİA parafe edilmeden 
ve imzalanmadan önce, ABD yönetiminden, özal 
Hükümetinin talepleri şöyle sıralanmaktaydı: 

1. Amerika Birleşik Devli etleri verdiği taahhüt
leri keısinleştirsün. 

Türkiye'nlin yükümlülükleri nasıl açıkça belli ise, 
Amerikanın da Türkiye'ye karşı yükümlülüklerinin 
fcesiinlıeişitliriLmesiıni ve yalnızca vaat olarak kalma-
rnıasını talep ettik. Bu talebimize karşılık Washington, 
SEtA içindekileri tekrar eden bir ek mektup ile ye-
tinilmeıslini, yasal olanak bumdan ileri gidilemeyeceği
ni belirtti. Türk tarafı kdsvn taahhütler istediğinde 
ise, ABD'li bakan yardımcısı Perle'den, «Benim sö
züme güvenmiyor musunuz?» yanıtını aldı. Türküye, 
Perle'ün sözüne güvenerek anlaşmayı parafe etti; 
ama ABD Kongresi, Perle'ün, Türkiye'ye 125 mil
yon dolarlık ek yardım yapılması önerisini reddetti 
ve Perle istiifa etti 1980'den sonra, General Rogersiin 
sözüne güvenen Türkiye, 19851te de Perie'e güvendi. 
Sonuç: Rıogera ile Perle yok; ama,' sözleri söz. Dış 
ilişkilerini kişisel sözlere dayandırıp anlaşma imza-
layan başka ülkeler hangileridir, bilmek isterdik. 

Gerçi, ABD yönetimini bu davranışlarından do
layı eleşjtirmıek pek doğru değil kanımızca... Zira 
Shul/tz, Sayın Halefoğlu'na, Kongreden, askerî yar
dım anlaşmalarınım geçme şansımın olmadığını, çok 
önce söylemişiti. Burada acı olan, Türk tarafının bü
tün bu zorluklan bile bile, hiçbir yazılı güvence al
madan anlaşmayı imzalaması idi. 

2. Atina'yı devreden çıkarın. 
Türkiye, ABD ile ilişkilerinde Yunan unsurunun 

(baskılarımdan kurtülunmasını ve Yunanistan lehine 
lolan 7/10 oranının kesimlikle değiştirilmesini istedi:. 
Özal Hükümeti 'bumu istedi; ama, değil 7/10 oranı
nın değişmesi, ABD yönetimi, 7/10 oranınım değiış-
tirilmıeslinıin, üsler anlaşmasının ruhuna ters düşece

ğine dair Yuınanliistan ile AİBD arasındaki üsler An
laşmasının 7 nci maddesine bir ibare dahi koydu, Biz, 
Yunanistan'ın devreden çıkarılmasını isterken, Was-
hinıgton, savaş halinde NATO güney kanadına indi
rilecek takviye kuıvtvetleriınin bir basamağı olarak 
Omni'yi seçti, Yunanistan ile Savunma Sanayii Iş-
Ibiriiğli Anlaşması yaptı. Linini konusunda Ankara'ya 
hiçbir destek vermeyerek, Papandreu'yu yüreklen
dirdi. Rogers Anlaşmasının ortadan kalldırılmasma 
seyirdi kaldı. Yıunan - Bulgar anlaşmasının varlığımı 
hiç dikkate almadı. Som olarak da; ABD Senatosu 
IDış ilişkiler Kom'iisyıonu, Reagan yönetiimiriim önü
müzdeki yıl Türkiye'ye verilmesini önerdiği askerî 
yardımda, ıgeçen yıla oranla artış olduğunu ve ayrı
ca Yunanistan ile 7/10 oranının gözetilmediğini ile
ri sürerek, yardımı kısmak içlin girişimlere başladı 
ive Türkiiye'ye verilecek askerî yardımın, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetine transferini önlemek için ya
sa tasarısı hazırladı. Kısacası; ABD Kongresi tercihi
mi sürekli Yunanistan'dan yana koymakta devam et
mekte. 

3. ABD, Türkiye'ye yaptığı yardımı artırsın. 
Türk Ordusumun NATO görevleri çerçevesin

deki yükümlüllüklerinıi karşılayabilmesi için gereken 
moldernizasyon ve diğer programların yılda 1,2 mil
yar dolarlık bir yardım gerefctirdiğinii, bunun, her yıl 
aynı düzeyde kalacağının, yönetim tarafından kesin 
Ib'iır formüle bağlanmasını talep ettik. Bu talebi yaptı-
ğıımızda, Türkfiyelnin aldılğı askerî yardım 875 mil
yon dolar idi, Diğer talıebimliz ise; 3,5 milyar dolara 
varan FM|S (askerî satış kredisi) borçlarınım, israil'e 
yapıldığı gibi, tümden silinmesi idi. Biz, bu istekler
le ve SEtAtyı koz dlarak kullanıp, ABD'yi sıkıştır
mayı düşünürken, 875 milyon dolar, 490 mlil|yon do
lam indi. Bugün de, yardımın daha da düşürülmesi 
'için ABD Kongresi çaba gösteriyor. FİMS kredlileri-
nİın tümünün silinımesi ise, kabul görmedi. Yönetim, 
helirili bir indirim yaptı; ama bu indirim, yalnız Tür
kiye için değil, FMSlden dolayı borçları olan, ABD 
yardımı alan başka ülkelere de uygulandı. 300 mil
yon dolarlık ek yardım ise, ABD Ordusunun ihtiyaç 
fazlası olan malzemeniln dağıtılması demekti kü, bu 

. yardım da, yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda 
Yunanistan, Portekiz ve İspanya içim de geçerliydi. 
Yani, Özal Hükümetinin yardımın artırılmasına iliş
kin taleplerinin, ABD yönetimince çok azı karşılan
dı. 

4, ABD ile ticaretimiz artsın. 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaretin

de açık yeren (İBu açık 600 milyon dolardır) beşj 
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ülkeden biri. Bu açığın kaplanması için pazar payı 
talep ettik. Bu talebimize karşılık, Cenevre'de imza
lanan son anlaşma ila ABD, Türk tekstiline, yalnız
ca 20 milyon dolarlık bir pazar açtı. Özal'ın, Was-
ihiimgton gezlisii şuasında verilen sözler, her zaman ol
duğu gibi, ABD yöneticilerince unutuldu. 

5. ABD ile ortak savunma sanayii kurulsum. 
Bu talebiımiiz de,. ABD yöneticilerince dikkate 

alınmadı, üstelik-. Özal Hükümetimi bu töleplerinden 
vazgeçinmek içim epey uğraştılar. Biz onları ikna ede
lim diye yola çıkıtık; anlaşılan, onlar özal'ı ikna et
miş olacak ki, müzakereler sürerken, özal'ın tali
matı ile anlaşma parafe ediliverdi ve Türk tarafı ta-
lepleriniden vazgeçimâş olıdu. (SHP sıralarından alkış
lar ), 

(Savunma sanayii konusunda işbirliği talıebimiz ise, 
önceki gün açıklanan ek mektupta görülldüğu gübfi, 
Türkiyeldeki teçhizatla sınırlandı. Bu sınırlama, ol
mamalıydı, başka şekiller üzerinde durulmalıydı. Yal
nız Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olacak boyutta 
bir savunma sanayinin, ekonomik rantolbilitesi ola
maz ve bu sanayi, zamanla, Türk ekonomisine bir 
yük haline geDehilir. Pek çok ülke, sonradan bu tür 
ısanayii terk etmek zorumda kalmıştır. 

Sayın nVilletvekiİleri, buraya kadar sizlere arz 
etmeye çalıştığımız hususları toparlarsak, SEÎA pa
rafe edilmeden önce, deyim yerinde ise, mangalda 
kül bırakmayan Özal Hükümeti, birden taleplerin
den vazgeçlvetfd'i; üstelik, çok az şey alarak, üstelik, 
beklentilerimizin gerisine düşen bu anlaşmayı parafe 
etmemizi, bir basan imiş gibi göstermekten de kaçın
mayarak. 

ISaıyın milletvekilleri, burada tartışılan konu, üstler 
anlaşması "değildir.. Çünkü, biz SEM'yı onaylama-
saydık da, bu anlaşma yine devam edecekti. Tar
tışma, ABD yönetiminim bu anlaşmayı dört yıl daha 
uzatmak istemesi üzerine başladı. ABD, kuşkusuz 
kendi çıkarları için bu anlaşmayı dört yıl daha 
uzatmak istedi. ABD açısından bu, doğal görülebi
lir; ama Türkiye'nin bu anlaşmayı dört yıl uzatma
sında; nasıl olsa süren bir anlaşma olduğuna göre, 
çıkarı ne idi? Nitekim, Özal Hükümeti önceleri 
bunu anlamış olmalı ki, ABD yönetiminden bir dizi-
hiraz önce belirttiğim - talepte bulunmuş ve bu ta
lepler karşılığındaki taahhütlerini kesinleştirmesini Re-
agan yönetiminden istemişti. 

Şimdi, Hükümete sormak gerekir: Reagan yöne
timi, taleplerimize olumlu yanıtlar vermediğine, 
'taahhütlerini kesinleştirmediğine göre, bu anlaşma
yı niçin parafe edip, şiimdi de imzaladınız? 

Sayın milletvekilleri, şimdi de özal Hükümetinin 
SEIA'yı Richard Perle'ün sözüne (güvenerek parafe 
etmesinden sonraki gelişmeleri hep birlikte izleye
lim: 

Özal, «Reagan yönetimi bizden yana; Kongre
min bize karşı olması önemli değil» diyerek, yöne
timin verdiği sözlerde duracağına dair kamuoyuna 
güvence veriyor. Reagan yönetimi bizden yana mı, 
değil mi? Perle söz veriyor, özal, Reagan ile görü
şüyor; ama Reagan, Galiforniya Valisi Dökmeoiyan'ı 
ABD Soykırım Komitesinin üyeliğine atıyor... 
Perle söz veriyor; ama, bazılarına göre onuncu, 
TV'de «32 nci Gün» adlı programın yapımcısı Sa
yın Birand'a göre ikinci adam, Dışişleri Bakan 
Danışmanı Dervvinsky, SEİA'yı Kongrede savun
ması gerekirken, aksine, verdiği mesajda «Canım, 
siz Türkiye'ye yardımı isterseniz kesersiniz. Zaten 
Türkler de buna alıştı. Üstelik 7/10 oranı da ha
yatın gerçeğidir» diyor. 

Bazılarına göre önemsiz biri olan bakan danış
manı Dervvinsky, Sayın 'Birand'a göre, - Kendile
riyle Brüksel'den telefon konuşması yaptım - ABD' 
nin dış politikasını saptayan iki kişiden biri. Bu şah
sın, önemli biri mi, değil mi olduğuna dair tartış
malar sürerken biz, bu şahsın Türkiye'ye ambargo 
uygulanması için çok çaba sarf eden ve kaldırılma
sını da engellemeye çalışan Yunan yanlısı eski 
bir kongre üyesi olduğunu ve Reagan yönetiminde 
bakan danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatalım. 

Denvinsky böyle söylüyor, bu arada Reagan 
«İrangate Skandali» olarak siyasî tarihe geçecek olay 
ile ABD kamuoyunda ağırlığını büyük ölçüde yitiri
yor. Ayrıca, ABD yasallarına göre Reagan'ın yeni
den başkan seçilmesi olanaksız ve değişeceği bu ka
dar kesin olan bir yönetim ile imzalıyoruz bu an
laşmayı... 

Sayın milletvekilleri, ABD garip bir ülkedir; ye
ni yönetim, eskisinin taahhütleriyle kendisini bağlı 
saymayabilir. ABD'de yapılan seçimler sonucu ağır
lık, Kongrede, demokratların eline geçiyor ve böy
lelikle ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde, 
etnik grupların etkinliği artıyor, lobiler yoğun faali
yetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. 

IBu gelişmeler olanca hızıyla devam ederken, 
bu arada Amerikan Kongresi, Türk topraklarının 
bir bölümünden, «2 500 yıllık Erimeni Vatanı» di
ye söz ediyor. Hükümet de, bu iddiaları destekle
yen benzer bir tutum içinde gözüküyor. Kalifor
niya valisi Dökmeciyan'ın Soykırım Komitesinin 
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basma getirilmesi, 'bir nutkun içinde, Ermeni soykı
rımını destekler mahiyette sözler yer alması, resmî 
mezarlığa, sözde Ermeni soykırımına ait bir plaket 
konulması; tüm bunlar, ABD yönetimlinde, sözde 
Ermeni soykırımı konusundaki Kongredeki faaliyet
leri destekler mahiyette gözükmektedir. 

Ermeni soykırım tasarısı yakında kongrede oy
lanacaktır. Siyasî gözlemciler, bu tasarının, büyük 
bir olasılıkla, Kongrece kabul edileceği görüşündeler. 
(Bu arada, Sayın Evren'in, bu rapor Kongrece ka
bul edilirse, ABD'yi ziyaretini iptal edeceğine dair 
toeyanı, Cumhurbaşkanımızın bu konuda kararlı ve 
onurlu bir davranışı olarak tarihe geçecektir. 

Biz SHP olarak, .Ermeni sorunu ABD Kongre
sinde açıklığa kavuşmadan SElA'nın imzalanması
nı, Türk tarihine karşı saygısızlık olarak kabul edi
yoruz. ((SOP sıralarından «(Bravo» sesleri alkışlar) 

Bu arada, Sayın İnönü'nün, Sayın Cumhurbaş
kanımıza, SElA'nın imzalanmasının ertelenmesini 
sağlamak için yaptığı başvuruya ilişkin bir açıkla
mamız olacak. Biz SOP olarak, Sayın Cumhurbaş
kanımızın, Anayasada yazılı görev ve yetkilerinin 
sınırlarının zorlanmasından yana değiliz; ama, bu 
ulusal sorunumuzda Anayasadaki, «Bakanlar Kuru
lunu gerekli gördüğü hallerde toplantıya çağırmak» 
şeklindeki yetkisini kullanmasını isterdik; o kadar. 

Gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz; ABD Kong
resi, Türkiye'ye verilmesi istenen 125 milyon dolar
lık ek yardımı reddetti. SE1A için, «Benim sözüme 
güvenmiyor musunuz?» diyen Perle istifa etti. ABD 
Senatosu, Türkiye'ye yapılacak askerî yardımın da
ha da kısılması ve Türkiye'ye verilecek askerî mal
zemenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kulla
nılmasını önlemek için girişimlere başladı. Yunanis
tan, ABD'yi, «Türkiye'ye fazla yardım yapıyorsu
nuz» diye protesto etti. Yunanistan, Bern Anlaş
masını ihlal etti; Rogers Planını zaten tanımıyor. 

Sayın milletvekilleri, şjimdi de, önceki gün açık
lanan" ek mektup ile ilgili gözlemlerimizi aktarmak 
istiyoruz.; Bu ek mektupla, Amerikan yönetimlinin 
Türkiye karşısında üstlendiği yükümlülükler, yine 
1980 anlaşmasında olduğu gibi, sadece birer taahüt 
olarak ifade edilmiştir. Bu taahhütlerin bağlayıcılığı 
konusunda hiçbir güvence yoktur. ABD yönetimi, 
bu taahhütlerin kabulü için elinden gelen gayreti 
gösterecektir; bir başka deyişle, elinden gelen gay
reti göstermesi, bir sonuç elde edilmese bile, ye
tecektir; yani, ABD, «'Ben görevimi yaptım, elim
den gelen gayreti gösterdim; ama Kongre kabul 

18 . 3 . 1987 O : 3 

I etmedi» dediğinde, yükümlülüklerini» bu anlaşmaya 
I göre yerine getirmiş olacaktır. Oysa, Türk tarafı 
I için durum farklıdır; Türkiye'nin yükümlülükleri 
I açık ve bağlayıcıdır. Sanki, Türkiye Cumhuriyeti 
I Devleti ile Amerikan yönetimi eş düzeydedir ve 
I Amerikan Kongresi de, bunların ikisinin de üstün-
I dedir. 

I Sayın milletvekilleri, görünen köy kılavuz liste-
I mez; bu taahhütlerin işlemeyeceği bugünden orta-
I dadır. Anlaşma, geçen aralık ayında parafe edilmiş-
I ti; anlaşma parafe edildikten sonra, Amerikan yö-
I netiminin Türkiye için istediği 125 milyon dolar ek 
I yardım paketi geçen hafta Kongrede reddedilmişti. 
I Bu olay, yönetimin bu taahhütlerini yerine getirtme-
I de ne kadar ciddî ve gücünün ne olduğu hususunda 

çarpıcı bir göstergedir. ABD yönetimi, daha yolun 
I başında vaatlerini gerçekleştirme sınavında sınıfta 

kalmıştır. Sayın HJalefoğlu, «ABD yükümlülüklerini 
I yerine getirmez ise, anlaşmayı fesih yetkimiz var» 

diyor; daha işin başında ek yardım talebimiz redde
dildiğinde, değil fesih yetkimizi kullanmak, üste-

I lik anlaşmayı imzaladık, 
I Bu arada, üzerinde önemle durduğumuz bir 

hususu, Sayın Dışişleri Bakanı Vekiline yöneltmek 
I istiyoruz. Hatırlanacağı üzere, 1980 tarihli Üsler 
I Anlaşması onay için Türkiye Büyük Millet Mecli

sine sunulmuş; ancak, 12 Eylül araya girince, Millî 
I Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştı. Şimdi 
| soruyorum: İmzalanan ek mektup, 1980 anlaşma-
I sini tamamlayan bir metin olduğuna göre, bu mek-
I tubu onay için Türkiye (Büyük Millet Meclisine 
I sunacak mısınız? Bu konuda açıklama bekliyoruz. 

I iNöH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
I Başkan, 35 dakika oldu. 
I BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen toparlayınız. 

CÜNEYT CANVBR (Devamla) — Bitiriyorum, 
I bir sayfam kaldı. 
I (Peki sayın üyeler, bütün bu olumsuzluklara ve 
I beklentilerin gerişline düşmesine rağmen, Başbakan 
I Özal bu anlaşmaya neden imza attı? Söyleyelim: 
I Başbakan, şu an Türk - Amerikan ilişkilerindeki so-
I runların' çözümlenmesinden çok, 1988 seçimleriyle 
I ilgilidir. Seçimlere, ABD'yi karşısına alarak değil, 
I yanına alarak girmek istemektedir. ABD de bunu 
I görerek, seçimlerde, özal'ı ekonomide rahatlatmak 
I için ticarî kredi vaadinde bulunmuştur. Başbakan 
I - da, Türk - Amerikan ilişkilerine dönük talepleri fcar-
I şılanmamış da olsa, sırf 1988 seçimlerinde ABD'yi 
I yanına alabilmek için bu anlaşmaya evet demiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ulusal çıkarları, 
seçim hesaplarına feda edilmeyecek kadar kutsaldır. 

Sayın milletvekilleri, SEIA ile ilgili hu tartışma
lardan çıkardığımız en önemli sonuç şudur: Türk-
ABD ilişkilerini yeniden ve bir hütün olarak Yüce 
Mecliste incelemeli ve tartışmalıyız. Çünkü, 1947 
yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde 
Türkiye'ye ilk yardım meselesi görüşülürken bir 
senatör, «Anlaşmaya öyle hir hüküm koyalım ki, 
Türkiye ABD'nin arzusu dışında hareket edemesin» 
dediğinde Dışişleri Bakan Yardımcısı, «Böyle hir 
ışart koyarsak Türkiye hu bedel henkn için çok 
pahalıdır der» diye yanıt vermiş. Aynı kongrede bir 
başka senatör «Bir Ermeni meselesi varmış, nedir 
o?» diye sorduğunda hu- soru da, «Kanımızca ta
mamen dışarıdan uydurulmuş yapay bir rivayet
tir» diye yanıtlanmış. Aynı ABD Kongresi bugün, 
Türkiye'yi soykırım suçuyla mahkûm 'etmeye çalış
maktadır. Amerika ile ilişkilerimizde kırk yıl sonra 
geldiğimiz nokta işte budur. Anlaşmanın imzalan
ması vesilesiyle düzenlenen davette, ABD Dışişleri 
Bakanı IShultz, «Kongrede, Ermeni soykırımı iddia--
larını testekleyici nitelikte hir karar çıkarsa, bunu, 
Başkan veto eder» demiş. Bir kokteylde ayaküstü 
verilen söz, Türkiye için güvence teşkil etmez sa
yın üyeler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geliniz, Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesinin en çetin günlerinde dış 
konuları en açık şekilde tartışan o günlerin Meclisli
nin bağımsızlık ruhunu ve heyecanını, yeniden, bugün 
bu çatı altında yaşatmak için, üsler anlaşması ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına, SHP Grubu 
gibi kabul oyu verelim. 

(Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (SHP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 

Anavatan Partisi Gurhu adına, Sayın Kâmran 
İnan, buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın 
Anamuhalefet Partisinin sunduğu önümüzdeki öner
ge ile birlikte, bu vesile ile burada yapılan bütün ko
nuşmaları, Türk Devleti millî rnenfaatları üzerinde 
gösterilen samimî hassasiyetin bir ifadesi olarak gö
rüyor ve bu yönü ile takdir ve saygıyla karşılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, dış politikanın millî karak
terine uyarak, bu meselenin de o çerçevede, partiler -
arası ilişkiler, muhalefet - iktidar üişkisinin üstünde, 
Türk Devletinin millî menfaat açısından incelenmesi 

gerektiği kanaatindeyim ve sayın üyelerin yaptıkları 
konuşmalardan sonra, - son sayın üyenin biraz heye
canlı ve daha ziyade şahısları hedef alan sözlerine 
rağmen - biz yine dış politikanın millî karakterinin 
göz önünde tutulduğu kanaatindeyiz. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — Kabul oyu mu 
vereceksiniz? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, eğer millî menfaatlar noktasından hareket edi
lirse, daima iyiyi ve doğruyu bulmak mümkündür. 
Bu memlekette, son otuz yıldan beri, çok defa yan
lış noktadan hareket edilmiştir. Dış ilişkiler ideolojik 
baza oturtulmak istenmiş, çok defa Batı bloku, Doğu 
bloku, Ortadoğu gibi, hangisi diğerinden daha iyidir 
noktasına çekilmek istenmiştir; bunlar yanlıştır. Bun
ların hiçbirisi ne yüzde yüz iyidir, ne yüzde yüz kö
tüdür. Bütün mesele, millî menfaatlar noktasından 
hareket etmek suretiyle, bunlar içerisinde iyinin yüz
desinin yüksek olduğu tarafı seçmekle, diğerlerinde de 
mnaevra kabiliyetinizi muhafaza etmek suretiyle millî 
menfaatlar dengesini bulmaktır; kaide budur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdli, meseleyi daha objektif olarak ele alabil
mek için sayın Anamuhafalefet Partisinin sunduğu 
önergedeki noktalan teker teker ele almak lazım. 

Birinci nokta nedir? Amerika Birleşik Devletleri 
yönetiminin, son olaylar dolayısıyla gücünü kaybet
tiği, binaenaleyh vaatlerine, taahhütlerine bağlı kala
mayacağı hususundaki görüşler. 

Değerli milletvekilleri, bu, devletlerarası hukukta 
geçerli bir kaide değildir. Aksine, eğer arkadaşlarımız 
tecrübeli olsaydılar, hükümetlerin en zayıf dönemin
de en faydalı anlaşmalar yapılmaya çalışılır, kaidesini 
bilirlerdi. Bugün, Gorbaçov'un ileri sürdüğü Orta Av-
rupa'dak'i orta menzilli nükleer silahların kaldırılması 
teklifi bu mülahaza iledir. Kuvvetli pozisyondan ha
reket etmek İstediği için yapmıştır bunu, değerli mil
letvekilleri. Karşınızdaki çok kuvvetli bir idare ile ay
nı neticeyi her zaman almayabilirsiniz. Kaldı ki, bu 
mülahaza veya iktidarların seçim dönemlerine göre 
anlaşmalar yapmak, dünyada geçerli değildir. Anlaş
malar, devlet adına hükümetlerle yapılır. Devlet, de
vamlı bir unsurdur. Bu kaideyi alırsanız; bizde de ol
du azınlık hükümeti, bugün Norveç'te azınlık hükü
meti var, son seçimlerden sonra İrlanda'da 1 kişi ço
ğunluğu var, Fransa'da 7 kişilik çoğunluk var; bina
enaleyh hepsini oturalım masaya, teker teker, hükü
metlerin parlamento yönündeki kuvvet derecesi şu-
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dur, binaenaleyh şunlarla iş görelim, şunlarla görme
yelim... Bu yoktur devletlerarası ilişkilerde değerli ar
kadaşlarım. Bu noktada çok açık olmak lazımdır. 

Feshedilir mi, edilmez mi? Kendi tarihimizi unut
mayalım; sene 1975. 24 Temmuz 197'5'te Amerikan 
Kongresi, ambargonun kaldırılması yolundaki kanun 
tasarısını reddettiğinde, zamanın Türk Hükümeti, 25 
Temmuz 1975 günü, 1969 yılında iki devlet arasında 
imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşmasının tek taraflı 
olarak feshedildiğini haklı olarak ileri sürmüş ve orta
dan kaldırmıştır ve buradaki tesislerin faaliyetlerine 
de son verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bu
nun üzerine, kendi talebi ile yeni müzakereler açmış 
ve 26 Mart 1976'da Washington'da, yeni bir anlaşma 
imzalanmıştır. 

Gene, şimdi görüşülen mesele, Amerikan inisiya
tifi ile olmuş değil. Yakın tarihi unutmayalım; 1985 
yılında, 1980'de imzalanan son anlaşmanın sona er
mekte bulunması karşısında Türk Hükümeti üç aylık 
ihbar süresini kendisi kullanmak suretiyle yeni gö
rüşmeler başlatmıştır ve talep yine Amerika'dan gel
miştir ve Türk Hükümetlinin bu inisiyatifi kurması, 
kullanması Meclis tarafından takdirle ve tebrikle kar
şılanmıştır. 

Burada, Amerika Birleşik Devletlerini hiç kimse 
savurumayacaktır, bundan emin olun; burada yalnız 
Türkiye savunulacaktır. Amerikan idaresinin zaman 
zaman, Kongresinin çok defa, Türk Devletine karşı 
yaptığı haksızlıklara isyan etmiş bir arkadaşınızım; 
bugün yine aynı düşünceyi beslerim. Amerika Birle
şik Devletlerinde, senatör olarak ömrümün çoğu geç-
miştir kavga vermek suretiyle; ama bu bir tarafa; 
meselelere objektif olarak yaklaşmak ve meseleleri 
hissî ve heyecan alanından veya iç politika yatırım
ları sahasından çıkararak, ölçüleri içerisinde sunmak 
lazım, ölçüyü aştığınız zaman etkinlik azalır, bundan 
emün olun. 

Şimdi, ikinci maddeye geliyorum : Son zamanlar
da ABD Kongresinde Ermeni Raporu lehine yanlı 
tutumların giderek ağırlık kazandığı görülmektedir; 
ibunda hassasiyetlerini tebrikle karşılarız. Fevkalade 
çirkin bir durumdur bu gelişmeler; bugüne kadar 90 
milletvekilinin böyle bir önergeyi imza ettiği biliniyor. 
Geçmişte de bu teşebbüsler oldu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak isyan ettik, karşı çıktık; daha geçen 
hafta, bu yüce Meclis, benzeri bir Avrupa Parlamen
tosu teşebbüsüne karşı,, bir millî birlik, beraberlik ru
hu içerisinde tepki göstermiştir; buna, da göstermeye 

devam edeceğiz. Yalnız bir noktaya dikkat etmek la
zım; düşmanlarımızın bize tuttuğu tuzaklara kızarak 
düşmek suretiyle, ancak onlara yardımcı oluruz. 

ABD içerisinde, Türk düşmanı çevreler vardır de
ğerli arkadaşlarım; Rum lobisi vardır, Ermeni lobisi 
vardır; büyük sayıda insanlar vardır. Hiçbir memle
kette, bir diğer memleketin yüzde yüz dostu olan bir 
toplum yoktur; bunu gayet kesinlikle bilesiniz ve bu
gün bazılarının sevdiği başka memleketlerin aleyhin-
dede olan Türkler vardır ve haklı olarak vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Açıkça, Sayın İnan. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, binaenaleyh, Avrupa Parlamentosu Siyasî İş
ler Komisyonu böyle bir kararı geçirmiştir diye, (ta
lihsiz bir karar, nefrette karşıladığımız bir karar) bu
na alınarak, yarın AET'ye girmeyecek miyiz? Gir-
med'iğ'imiz zaman, bütün o güçleri, Türkiye'nin aley
hindeki kuvvetlere teslim etmiş oluruz. Bugün ıstıra
bını çekiyoruz; Yunanistan'ın 1975lerde tek başına 

•girmesine seyirci kalmanın ağır faturasını ödemekte
yiz. Binaenaleyh, Avrupa Konseyinde aynı oyun oy
nanmak istendi; oyuna gelmedik. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, geliyorum üçüncü maddeye : önümüzdeki 
aylarda ABD'nin Yunanistan ve İspanya ile ikili as
kerî anlaşmaları gündemdedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konularda - tabiî bu ka
dar ciddî bir siyasî parti ve Anamuhalefetten - Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirilen bir öner
gedeki hükümlerin çok iyi incelenmesi lazım. İspan
ya Anlaşması bambaşkadır. 1953 yılında, zamanın 
Frariko rejimli ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da imzalanan dostluk anılaşması, bu kere, Franko 
rejiminin son bulup demokrasinin gelmesi ve İspan
ya'nın iki yıl önce NATO'ya girmesiyle (NATO'nun 
«O» suna girmemiştir; birleşik askerî sistemde yoktur, 
NATO'nun sadece ittifak kısmındadır) durum değiş
miştir. Bugün, İspanya'da mevcut iktidardaki sosya
list hükümet, Amerika Birleşik, Devletleri ile müza
kereleri çoktan başlattı; gündemde değil, gündemde 
devam ediyor. Müzakerelerde, istediği şudur : İspan
ya'da mevcut iki deniz ve iki hava üssündeki Ameri
kan mevcudiyetinin indirilmesi. Bu, geçen yıl İspan-
ya'daki NATO referandumu konusunda hükümetin 
taahhüdüdür. Burada da en önemli şey, Madrid ya
kınında Torejorade Ardoz Hava Üssü meselesidir. 
İspanya hükümeti, bu üssü kapatmak istemektedir ve 
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bu üste bulunan 172 Amerikan F-16 avcı bombardı
man uçaklarının oradan çıkarılmasını istemektedir. 
Burada da hemen bir noktayı belirteyim, - yine bazı 
manalar çıkarılmasın - Portekiz hükümeti, şimdiden 
böyle bir ihtimal halinde, bunları kabule hazır oldu
ğunu ima etmiştir. Binaenaleyh, 'başka şekillere, isti
kametlere çekilmesin. 

İspanya ile anlaşmada bir yardım unsuru ihtilafı 
yoktur; devam etmektedir ve 'halen Ankara'da bulu
nan Amerikan Sayın Savunma Bakanı Weiriberger, 
daha önce Madridlten geçerek, bu meseleyi İspanyol 
Hükümeti ile görüşmüş'tür ve halen askerî mevcudi
yeti Amerika Birleşik Devletlerinin, 10 bin civarında 
asiker olarak görülmektedir. 

Yunanistan ile bu yıl baihis konusu olan anlaşma, 
bizde bulunmayan ve bulunmasını hükümetin kabul 
elmediği, Amerika'nın Ses*! Radyosunun dış dünya 
yayınlarıyla ilgili Yunanistan'da mevcut radyo istas
yonu anlaşmasıdır. Asıl savunma işbirliği anlaşması
nın süresi gelecek sene dolmaktadır ve bu konuda Yu
nan Hükümeti, başlangıçta Amerika Birleşik Devlet
lerine bu anlaşmayı yeniden gözden geçirmek ve ye-
nlilemek hususunda niyetini beyan etmiş bulunmasına 
mukabil, son haftalar içindelki gelişmeler dolayısıyla, 
bu kere, bunu yapmayacağını ifade etmekte ve protes
to etmektedir. Gelişmeler nedir? Gayet gariptir; yani, 
burada zannederim 'bu gelişmeleri yakından takip et
mekte bulunan sayın arkadaşlarımızın Amerika Bir
leşik Devletleriyle ihUilafta, sosyalist de olsa, Yunan 
Hükümetiyle aynı paralele düşmemek hususunda iti
na göstermeleri beklenir. 

Nedir o? - Yunan Başbakanı, üç dört şeye ki, bunu 
dünikü London Times Gazetesi de ifade etmiştir -
«Son SE1A Anlaşmasının imzalanması Papandreu'yu 
çıldırtmıştır» başlığı altındaki yazıyı görmüşsünüzdür. 

'Son olarak, Amerikan Sayın Savunma Bakanı, 
20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtından bu yana hiç 
söylenmeyen bir sözü ilk defa söylemiştir; «Kıbrıs' 
tja'k'i Türk birlikleri, omda barışı ve güvenliği korumak 
için bulunmaktadır» demiştlir. Atina'yı deli eden ha
diselerin başında bu gelir. 

İkincisi nedir? Dervvinısky'den çok söz ettiniz ama, 
buna mukabil aynı idaren'in onun kadar ve ondan da
ha fazla yetkili diğer elemanlarının Kongre önünde 
yaptığı konuşmaları, bu arada Dışişleri Bakanı Ku
zey Amerika ve Avrupa Yardımcısı Rosanna Ridge-
way*in 3 Mart 1987'de Kongre Alt Komisyonu önün
de yaptığı ve sizlerin de okuduğunu ümit ettiğim ko
nuşma metnine bakmak lazım. Orada ne diyor Kong

reye? «Kuzey Kıbrıs'taki Türk askerleri ve malze
mesinin artırılmasından söz ediyorsunuz, Güney Kıb
rıs'ta bu daha fazla artırılmaktadır» diyor, «orada, 
Türkiye, barış için bulunmaktadır» diyor. Orada, «Bu
gün bazı üyelerce Kongreye sunulmuş bulunan bir 
Ermeni karar tasarısının kabulü, Türk Devletini ve 
Milletini ve bir müttefikimizi ağır şekilde yaralar. 
Bunu yapmaya hakkımız yofktur. 70 yıl önceki tarihî 
olayların, bugünkü modern Türk Devletine hesabını 
sormak veya cezalandırmak çok yanlış bir haraket 
olur. Bunu Amerikan Kongresi yapmamalıdır» diyen, 
idarenin bir temsilcisidir.' Bunu da okumak lazımdır; 
Perle'ün söyledikleri, Wein!berger'in söyledikleri... 

Sonra, Papandreu, «Amerika Birleşik Devletleri 
Türkiye'ye vermekte olduğu bırbuçu'k milyar dolara 
yakın yardımla 7/10 oranını değiştirmekte, Türkiye'yi 
tutmaktadır» demekte ve protesto üstüne protesto yağ-
dırmaiktadır. Bunun yapıldığı bir dönemde" - bizde de 
yapılması yine sağlıklı, hiç bir şey demiyorum ama -
bu noktayı göz önünde bulundurmak lazım. 

Halen, Amerikan - Yunan ilişkileri, gerginliğin 
had safhasında bulunmaktadır ve bunu değerlendir-

. mek herhalde benim politikamın icabı olmak gerekir 
değerli milletvekilleri. (ANAP sıralarından allkışlar) 

HÜSEYİN AVNI SAÖESEN (Ordu) — Nerede 
1,5 milyar dolarlık yardım? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Geleceğim, gele
ceğim oraya; canınızı sıkmayın. 

(D) paragrafında, ise «SDI projesi (yani bu, Ame
rika Birleşik Devletlerinin ortaya attığı stratejik sa
vunma inisiyatifi veya basında, kamuoyunda yıldızlar 
savaşı denilen projedir) dolayısıyla, Amerika Birleşik 
Devletleri, artan bir hızla NATO'dan uzaklaşıyor, bu 
nedenle de, NATO zayıflıyor» denmek istenmektedir. 
Bunu fevkalade sağlıklı bir gelişme olarak telakki edi
yor ve bundan dolayı, Anamühalefet Partisini tebrik 
ediyoruz. 

NATO'nun zayıflamasından endişe duymak fev
kalade önemli bir hadisedir. (ANAP sıralarından al-
'kışjlar) NATO'ya girişimizin 35 inci yılını idrak et
tiğimiz süre içinde, benim diplomatik kariyerimde ve 
politik kariyerimde en çok karşılaştığım hadise, - Se
natoda da - NATO'nun bir emperyalist güçler aracı 
olduğu ve Amerika Birleşik Devletlerinin bunu hür 
dünya üzerinde baskı aracı olaralc kullandığı iddiaları 
olmuştur. Oradan bu noktaya gelinmesi çok sağlıklı 
bir gelişmedir. (ANAP sıralarından alkışlar) ve bu 
noktada Türkiye'de millî mutabakatın belirmekte ol-; 
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duğu ortaya çıkmaktadır ki, bundan memnun olmak 
gerekir. 

Bir diğer memnuniyet verici husus şudur : Bura
da bilîhassa Anamuhalefeün sayın sözcüsü konuşma
larında mütemadiyen «Neden daha fazla işbirliği ol
muyor Amerika ile, neden daha fazla yardım temin 
etmiyoruz?» dedi Yani bu noktada bizden çok ileri
ler; bundan dolayı da tebrik ederim. Bundan dolayı 
da gerçekten kendilerini tebrik ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Ben aslında beklerdim ki... 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yanlış anla

mışsınız, 
ABDULLAH ÇAK IREFE (Manisa) — Kabul et

miyor musunuz? 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Tabiî ora

dan oraya geçerken unuttuğunuz bazı şeyler var. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Geçerken unuttuk
larınız var. 

ABDULLAH ÇAK İR EFE (Manisa) — Yeriniz 
değişti Kârnran Bey, yeriniz değişti. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Zordasınız 

Kararan Bey, zordasınız. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve

killeri... 
Devam ediniz Sayın inan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben aslında bek

lerdim ki, buraya çıkacak olan sayın üyeler, Türk 
hükümetlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve he
pimizi şundan dolayı muaheze etsinler : .Bu Ameri
kan yardımından devlet olarak ne zaman vazgeçece
ğiz? Türkiye Cumhuriyeti olarak bunu artık istemiyo
ruz noktasına hep beraber millî ruh ve seferberlik 
içinde ne zaman geleceğiz? Mesele budur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bunu hiç kimseden duymamış 
olmanın üzüntüsü içerisindeyim değerli milletvekil
leri. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Onun öner
gesi verildi, haberiniz yok süzin. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) - Demagoji yapmayın 
Kâmraıı Bey, yakışmıyor size. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si

zin imtihan vermeye ihtiyacınız yok ki, Kâmran Bey, 
niye böyle konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Doğruları 

söyleyin, itibarınızı devam ettirin lütfen. 
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M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — O 
tarafa 'bakmayın siz. 

KAMRAN İNAN (Devamla) — Size olan say
gımdan dolayı 'bakıyorum Sayın Bayezit, isterseniz 
bakmam. 

Değerli milletvekilleri, aslında, Bayan Rozanna 
Ridgevvay'in de Kongre Alt Komisyonu önünde belirt
tiği gibi ve Türkiye Sayın Başbakanının defaatle Ame
rikalılara ve dünyaya söyiediği şudur : «Biz yardım
dan ziyade, ekonomik işbirliği ve ticaret istiyoruz» de
miştir ve gerçek olan da budur. 

Son olarak 24 Şubatta Batı Avrupa Savunma ve 
Silahlanma Komisyonu ile birlikte NATO karargâ
hında dinlediğimiz NATO Askerî Komitesi Başkam 
Alman General Altenburg da, Türkiye için, yıllık de
ğişen askerî yardımlardan ziyade, Türk ekonomisini 
devamlı olarak güçlendirecek bir programın daha 
sağlıklı olduğunu» ifade etmiştir; doğrudur ve aslında 
biraz belki hissi olacak böyle bir müzakerenin çerçe
vesi içinde, ama düşünün değerli arkadaşlarım, bizim 
İstanbul'u fethimizden 39 yıl sonra keşfedilmiş bulu
nan Amerika Kıtası üzerindeki bir devletten, bugün 
daha az mı, daha çok mu yardım alacağız münakaşa
sını yapmak hüzün verici bir hadisedir; bunu belirt
mek lazımdır ve Türk hükümetlerinin, Türk Devleti
nin birinci hedefi bu yardımlara «hayır» diyebilecek 
noktaya süratle varabilmesidir; bunu desteklemek la
zımdır ve asd vatanperverlik budur değerli arkadaş
larım ve bunda hepimiz eşitiz; hiçbirimiz, diğerinden 
daha ileri değiliz, daha geri değiliz. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Başbakana 
söyleyin bunları. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ama, gelin, ma
dem ki tablolara, rakamlara geldiniz; ona da objek
tif bakmanız lazımdır, daha gerçekçi bakmak lazım
dır. 

1978 yılına gittiğiniz zaman görürsünüz ki, o za
man almakta bulunduğumuz senelik yardım 125 mil
yon dolardır; bu ancak 1979 yılında 250 milyon do
lara çıkar, 1980'de yeni anlaşmanın imzalanmasıyla 
400 milyon dolara çıkar. Onu müteakip, 198l'de 450 
milyon dolar, 1982'de büyük bir sıçrama ile 700 mil
yon dolar, 1983 yılında 755 milyon dolar, 19,84'te 856 
milyon dolar, 1985'te 878 milyon dolar, 1986'da 738 
milyon dolar olmuştur. 

Geliyoruz, takıldığımız bu seneki bütçe yılı, yani 
1 Ekime kadar devam eden süreye. Gerçekten, geçen 
sene idare, Kongreye, 824 milyon dolar teklif etmiş 
bulunmasına mukabil, onaydan çıkan sadece 490 mil-
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yon dolar olmuştur ve bu rakam ihtiyaçlarımızın çok 
gerisindedir. Katta bunun, reddedilmesi gerektiğini 
•Bütçe Komisyonunda söylediğimi inkâr etmem, ben 
söylemişimdir ve ona halen inanıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Biz, 
bununla ilgili önerge verdik Sayın İnan. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız, 

bunu tamamlamak lazım; bunun bir özelliği var : İlk 
defa, bu yardım içerisindeki hibe miktarı en yüksek 
seviyeye, 312 milyon dolara çıkmıştır. Buna iktisadî 
olarak 100 milyon dolar yardımı da eklerseniz 590 
milyon dolar olur. 

Bu kere, Amerikan ihtiyaç fazlası malzemeden 
300 milyon dolarlık kısmuda - ki, bunun 200 milyon 
doları, 40 tane Fantom uçağı olmak ve 100 milyon 
doları da Türk Silahlı Kuvvetlerinin göstereceği ihti
yaçları karşılamak maksadıyla kullanılacaktır - ekle
diğiniz zaman, 890 milyon dolara varmış olursunuz; 
bunu kabul etmek lazım. 

-BAHRİYE ÜÇÖK (Ordu) — Üslerin sayısında 
fark yok mu Sayın inan? 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Gelecek yıl için, 
Amerika Birleşik Devletlerinin 1. Ekimde başlayacak 
olan malî yıl için öne sürdüğü 913,5 milyon. Bunun 
235 milyonluk FMS kredisinin tamamı, düşük faizli
dir. Buna mukabil Yunanistan için teklif edilen 435 
milyonluk total yardımın hepsi, serbest piyasalı FMS 
kredisinden olacaktır. 

Hibe olarak teklif edilen, 550 milyon dolardır. 125 
milyon dolar da, tümü hibe olmak üzere, iktisadî yar
dım teklif edilmektedir. 

Buna ilaveten şunu unutmamak lazım : 1983 yı
lında zamanın sayın hükümetinin 'baişslat'tığı ve bugün 

_ meyvelerimi vermek üzere takınan F-16 projesli. Bu 
proje 4 m'i'lyar 150 m'iılyon dolarlıktır ve 'bunun 1 mil
yar doHârı ımlillllî 'bütçeden karşılanacak, diğeri FMS 
kredilerinden karşılanacak. Bu, 160 tane F-16 uça
ğının - İ60 tane gövde, 183 (motor oi'mak üzere - Tür
kiye'de imalini öngörmektedir ve 'bu sene, ilk defa 
Türkiye toprakları üzerinde İmal edilen bu uçaklar
dan 2'si ha'va kuyvdfcleriirrfoe katiaoaktır. 

Bu uçakların 'bugün dünya piyasasındaki beher 
ünite î'nM değeri 25 milyon dolardır ve Yunanistan bu 
uçaklardan Amerika Birleşik Devletllerine 40 tane (si
pariş etmiş, 20 tanesi üzerinde de opsiyon hakkı 'koy
muştur ve 'buna llavdfcen de Mürage - 2C00 uçakların
dan 40 tane sipariş etmiş 'bulunmaktadır. Bu talbloları 
ıgöz önünde hıslımdurimak lazım., 

Buna ilaveten bir diğer ta!blo, - yine, sayın arka
daşımızın da 'ifade ettikleri - FMS'lin 'birikmiş olan 
'borçları. 1 miyar 600 milyon dolar anaborç, 1 milyar 
900 mC'lyöıı dolar ida, maalesef hitıikmiş faizler olmak 
üzere 3,5 milyar dolar. Ameriika Birleşik Etevlett-bri 
bu 'konuda bir plan hasırlamış 'bulunuyor. Bunları, 
daha 'kalay'Jaştırıcı şafullar içerisinde ödeme planına 
bağlamak... Bu hüsusıtıa- Türk Hüküimetiiyle Amföni'ka 
Birleşik Devletleri Hükümeti 'arasındaki müzakereler 
önüirnüziddkt ayda 'başlayacaktır. 

Bir nokta; ek yardım olarak 'bu sene teklif edilen 
125 milyon dolar aıl't komisyonda reddedil'd'i; arkada
şımız gayıdt 'hızlı gittiler, al!t komisyon yerine «kongre» 
deyip çıkıverdûler. Bu 'bir ifllk etaptır. Bu, teessüf veri-
dl 'bir etaptır; Ibir hadisedir. Bunlarla tepkilerini tama
mıyla paylaşıyoruz. Ancak, 'bugün Ankara'da bulunan 
Almeriıka 'Birleşik Devl'dtlleri 'Savunma Balkanı, 'bdÜkli şu 
svrada Türk basınına şunu söylemektedir : Bu 125 
milyon doların Kongrece kabulü için ellimizden ge
len her 'türlü gayreti göstereceğiz. Bu ilk etaptır, 'ama 
'bu ısene muvaffak olmadı ğıım iz takdirde, 1988 yandım 
programına 'bunu dk olarak koyacağız. 

Şimdi arkadaşları'mız tekrar gülüyor. Bu sözlere 
linanılmaz... 

'Değerli arkadaşlarım, milletlerarası hukukta ger
çekten, değil yalinız s'özliü 'beyanların, yazılı taahhüt
lerin de geçerl'i olmadığı, 'tarihin acı <b'ıV liıtürafıdır, önü
müzdedir. Almanya ile, Reloh Allrnanyaısı ile Sovyet 
Rusyası arasındaki addırii tecavüz paktı 'bir sene da
yanmadı. Ondan sonra, Alman orduları 22 Haziran 
sabahı Sovyet 'topraklarına girdi. Yunanistan'ın çiğne
diği milletlerarası anlatmaları 'burada saymakla hiltire-
•mem. Bu acı Mır realitedir; alma ibu realitenin, a'hde ve
fasızlığın diğer tariafa verdiği haklar vardır ve kendi 
millî menlfaatlarına bağlı ve düşkün 'her hükümet, siz
lerin de belki tazıyla - "bu halklarını zaimanınlda ve ye
rinde daima külariadaktır. Bundan da kllmısenin şüphe
si olımamlak gerekir. 

Şirridl, önengcnin son Maddesi : ABD yardımları 
geçen süre içinde artm'almış, 'aksine azalmış ve azalma 
eğlVlml gasiterırriiştir. 'Bunun objektif olmadığını ve 'bu 
•eğ'Mmln nasıl devalm ve cereyan ettiğini h'iraz önce 
'belirttim. Burada asıl üzerinde durulması gereken bir 
diğer husus da, arkada^larıimızın görüşlerini tamamıy
la paylaşır ve 'hatta 'daha 'genişleterek İfade etmek is
terim. Türkiye, Varşova 'Palk'tı İle ortak sınırların yüz
de 37'dini .tek 'başına savunmaktadır; Amerika Birleşik 
Devletlerinden sonra, 16 NATO nıemleke'tli içinde en 
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'büyük kuvvet tahsis elden 'bir mıelmilJdkett'if; fert 'başıma 
mfflî geffiri en 'aşağıda olmasına ımukabl, idliğerîerane 
nazaran. Bumla rağmen Almıerika'nını yaptığı yeterim imii? 
'Değildir Ve düğer skandal da, d'iğer zencin Batı Av
rupa memldketlterinlin bunda h!iç yer almamış bulun
ması badısesildıir. Federal Almanya'ya 'güdün, bugün 
dünyanın bir numaralı 'ticaret partileri1 en yüksek nis
pette dış t'ieare'tite birindi numaraya geçen, Amerika'yı, 
Japonya'yı geçen, 'dış Ödemdiler dengesi 110 miyar DM 
fazlalık veren Federali1 Almanya'nın 18 aylık süre liiçsitî 
bu memlekete öngördüğü yardım, 130 mlilyon DIM'd'ir. 
Bu, Alman banfca'larınfclakiı TÜrtk işçileri yatırımları 
faıizfiniin be'lkli 'binde 'birli de değildir. Bu, utanılacak 
bir haUis'eldiır. Bunu ortaya koymak lazımdır ve 'bu 
konüllan gerindiğiniz zaman yüzde yüiz siizferl© beraber 
dlacak ve bunları destekleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, b'ir noktayı unııltmarnafc la
zımıdır. 'Bazı şeyler i'sıtenülerek, zelvkle yaipıllmaz, ımem-
lîdkdtiin, devlteı'Jin reallMerii 'göz önlünde bulundurularak 
yapılır. Tüılk Ordusunun ımodernıizasyöna İhtiyacı 
vardır. Türk Ordusunun elindeki silah ve teçhizatın 
büyük 'kısmının, îklinci Dünya Savaşı jeneraısyonumdan 
oıliduğu her gün söylemen b!ir haldtiisddÜir., 

Bugün dev'ldt büyük bir haimlte içine giırmlişıbir. 4 
milyar dolara yakın bir savunma sanayii yatırım 
projeleri paketi bulunmaktadır; bunları açmak la
zımdır. Bugün Türkiye, Ortadoğu alev çemberinin 
ortasında bulunmaktadır. IBugün Türkiye, komşusu 
ve sözde müttefiki Yunanistan'ın Bulgaristan'la yap
tığı ve haklı olarak işaret ettiğiniz ademi tecavüz an
laşması dolayısıyla o hattın, Suriye hattını ve daha 
ötesini Türkiye'ye 'karşı kullanmak ve silahlanma ya
rışı içinde bulunmaktadır ve Yunanistan bu sahadaki 
çekişmeyi o kadar ileri götürmekte ki, bizzat Sovyet 
Lideri Sayın Gorbaçov'u bile Atina'ya davet etmiş 
bulunmaktadır. 

Bütün bu realiteler karşısında Türkiye, kendi si
lahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve savunmasının 
olabilecek ölçüde üst düzeye çıkartılması için her 
gerçekçi adımı atacaktır. Bu adımı attığı zaman, ne 
Amerika'ya taviz vermek, ne onun kaşı gözü, ne 
NATO içindir. Bu, benim millî realitelerimin icabı 
ve bugünkü şartların icabı olduğu içindir. Bunu ger
çekçi olarak kabul etmek lazımdır. 

Bugün Türkiye'nin bir numaralı meselesi savun
madır, güvenliğini sağlamaktır. Bir değerli arkadaşı
mız konuşmalarında, bu tesislerin NATO dışındaki 
maksatlarla kullanılması ve bunun, Ortadoğu'da ba
zı memleketleri -ima ederek- rahatsız edebileceğidir. 
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Kendileri hükuçu ve üstelik kendilerinin de mensup 
olduğu bir siyasî akımın zamanında yapılmış bir an
laşma ile bütün bu tesisler Türk Devletinin kontro
lüne alınmıştır. Bütün istek ve arzulara rağmen, bun
ların hiçbir zaman, hiçbir dönemde, Türk hükümet
lerince, NATO maksatları dışında kullanılmasına mü
saade edilmemiştir. Bu gayet açıktır; binaenaleyh bu 
konuda güvenmek lazım. 

«Niye beş yıl uzatıldı?» dediler. Beş yıl 1980'den 
başlar, 1990'a kadardır süresi, 1990Ma bu yeniden 
gözden geçirilecek. Zamanın sayın hükümetlerince 
ve arada dahi eğer ahde vefasızlık gibi beklemedi
ğimiz bir gelişme olursa, Türk hükümetinin, sizler 
kadar hassasiyet göstererek meseleyi yeniden gözden 
geçireceği ve huzurlarınıza getireceğinden endişe et
memek lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayınız. 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın 'Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, bu, faydalı bir müzakere 
olmuştur. Zaman zaman bu gibi müzakerelerin ya
pılması parlamentonun ve Türk kamuoyu hissiyatının 
Amerika Birleşik Devletlerinin bütün çevrelerine ve 
dünyaya duyurulmasında fayda vardır. Bu iyi bir 
teşdbbüs olmuştur. Buna ilaveten belki bir teşebbüs 
daha düşünüldbiür, o da; sayın grup liderleri bir haf
ta önce buradan Avrupa Parlamentosuna hitaben, 
Ermeni karar tasarısı ile ilgili olarak hazırlanan bir 
metnin benzerinin bu kere Amerikan Kongresine hi
taben hazırlanması ve bu parlamentoda okunmak 
suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisince, Ameri
kan Kongresine gönderilmesi. Yine, sevindiğimiz bir 
hadise; bu ayın 29'unda -ki, burada, Türk dış poli
tikası ve millî menifaatların üstün karakteri bir defa 
daha ağır basmaktadır- 7 kişilik, her türlü siyasî akı
mın, partinin temsil edildiği bir grup, yeniden Ame
rika'ya gidecek ve oradaki ilgililerin bu konudaki 
dikkatini çekecek, hassasiyetimizi ifade edecektir. 

Menfaatlarımızı biz koruyacağız; hiç kimse bizim 
adımıza bizim menfaatlarımızı korumaz; ne Amerika 
korur, ne hiçbir kimse; hatta eğer içinizde kendi öz 
kardeşinizle bir menfaat alışverişine düşeniniz varsa, 
orada dahi görürsünüz ki, bir insan ve bir millet 
yalnız ve yalnız kendi menfaatini korur. Bunu unut
mamak lazımdır ve bu millî menfaat zihniyetiyle, dü
şüncesiyle hareket ettiğimiz, ideolojik mukayeseler 
çemberinden, dar, kısır çemberinden çıktığımız tak
dirde, isabetli neticeler bulacağımız ve kararlar ala
cağımız şüphesizdir. 
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Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Önergedeki birinci imza sahibinin gösterdiği Sa

yın Erol Ağagil; buyurun Sayın Ağagil. (SHP sıra
larından alkışlar) 

ERJÖL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
mulhitierem miMetivdkMÎeri; Amerika Birleşik Devletle
riyle imza'anmış olan SEİA Anlaşmasının imzalan-
ttiasıridan önce, Türkiye Büyük 'Millet Meclisimde bir 
genel görüşme açılması maksadıyla vermiş olduğu
muz önergede, önerge sahiplerimden biri olarak, ko
nu hakkımdaki görüşler im i açıklamalk üzere huzur-
larımızdayıım. Yüce kurulunuzu saygıyla selamlaya
rak sözlerime ıbasılamaik istiyorum. 

Sayın İnan Ibizlere, eniğim tecrübesi ve büyük po
litik yaklaşımıyla birtakım, söylediğinin içeriğin'den 
me olduğunu pek anlayamadığum ifadelerHe, çok gü
zel dersler verdiler. Evvela sözlerimle şöyle başladı
lar; dediler ki, «Tecrübesi olmayan önerge sahibi ar
kadaşlarım...» Tabiî ıtiecrülbbmiz yok; 30 sene parla-
ımenıfloda münhasıran kendimizi dış politikaya has
rettikten «sonra, herhalde 'biziim daha çok söyleye-
dekteriımiz olur. Evet, teerübesisiz; ama, ne sağa 
doğru kaykılırıız, ne sola doğru kaykılınz; sosyal 
(demokratız, dimdik ayaktayız. (SHP sıralarından 
alkımlar) 

OĞAN SOYSAL (Anlkara) — Dışişlerinden bah-
sediyoruız. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sayın İnan yine 
îteonülbSesizliğiimizıden idem vurdular; haklıdırlar; ama, 
herhalde bize ibujgün yanılt veren Dışişleri Bakam Ve
kilimiz kadar da tecrübesiz değiliz. (SHP sıralarım
dan gü'Üüşlmeler, alkışlar) 

ıSayın Dışişleri Bakan Vekili izahatlarında, dış 
itibarımızın arltltığıını söyledi. Çevremizdeki ıbütün ül
keleri© hasmame (tutum içerisinde ölduğum/uz (bir si
yasî ortamda, Avrupa'nın hize toakış açışımı gördü
ğümüz ortamda, Arap ülkelerimin Bulgaristan ve 
Kılbriıs'a karşı bakışlarım un çak iyi bilindiği ortam
larda ve bağlantısızların dahi durumu ortada iken, 
dış itibanmızıın nasıl arttığımı Ikeşkıe açıkflasaliardı 
da, biz de kendileriyle beraber ifibilhar edip müspet 
fikirler sahibi olsaydık. 

Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerimize NATO 
çerçevesinde balkan Saym Dışişleri Bakan Vekili, 
Amerika Birleşik Devletlerimin SDI projesini gerçek-
leşitirımeye başladıktan sonra NATO'ya karşı ne de
rece soğuk davrandığımı ve dolayısıyla Türik - Ame

rikan ilişkilerine NATO değil, kendisimin Ortadoğu' 
daki iştah ve politik açısından baktığını herhalde 
gözdem kaçırmış olacaklar. 

Bize, Amerika Birleşik Devfletleriyle üsler husu
sunda eskiye mazaram yaklaşımıımızm müspet olduğu 
bir sosıyaldemokrat görüşten dolayı tebriklerimi su
nan Sayın İnan'a delmek isterim ki, biz üstler konu
sundan bahsetmiyoruz; önergemizde, - Türkiye -
Amerika Birleşik Devletleri afasınıdâk'i SEÜA Anlaş
masından bahsediyoruz. Çünkü, üsler konusu Türki
ye Büyük Millet Meclisime getirilmemiştir ki, Hü
kümet tarafından hep kaçırılmıştır; ama, bumdan 
sonraki aşama, üsler anlaşmasının ne olduğu ve o 

. konuda Türikiye Büyük Millet Meclisimde bir genel 
gönüşımıe açılması dlacalktır herhalde. 

Yine, Sayım İnan konuşmaları şurasında, 1975 yı-
lımidaki asikerî tesislerin gerektiği zamam Türkiye'ce 
ıkapatıildjğıından 'bahsediyorlar. Tabiî olmuştur; ama, 
1975 yılındaki ihjükümet ile 'bugünkü hükümet ve bu
günkü 'Hükümetin Amerika Birleşik Devletler ine ba
kış ve yaklaşımı açılan arasımda benzerlik mi var ki, 
omunla bunu mukayese ediyoruz? Aynı cesaretli 
yalklaşrımı buıgün beniım göreceğimle dair bana nasıl 
bir garantis verebiliyorlar? (SHP sıralarımdan alkış
lar) 

AETye girmekle, Amerika 'Birleşik Devletleriy
le ikili anılaşma imzalamakta acele etmenim de me il
gisi oUduğumu bir türlü anlayamadım; konuşmaların
da bu ilişkiyi vurgulamaya çalıştılar, ama ben anla
yamadım. 

iSayıın İnan, konuşmalarımda bu yılkı", 1,5 milyar 
djolarlık Amerikan yardımımdan bahısetıtüer. Uma
rım ki, Amerikan Kanigresimd'e bize karşı olanlar bu
mu duymamıştır; eğer duyarlarsa, bumu da azaltma
ya çalışacaklardır ve inşallah, Saym İnam bu 1,5 mil
yar doları hesap ederken, Sıon olarak Antalya iiıma-
mıını ziyaret eden Nimitz Gemisiırodieki Amerikalı as
kerlerin orada bıraktığı eğlence dövizlerini hesaba 
katmadan söylüyorl ardır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şymldi, bu kısa görüşıten ve cevaptan sonra öner
gem (hakkındaki esas görüşlerime geçmek iisıtiyo-
ıruim. 

IMuihterem (milletvekilleri, 'her. şeyden önce biz 
Örtengemizide SEİİAtyı mutliaka ve ne olursa olsun im
zalamayalım demedik, multlaka reddedelim! de deme
dik; bir kere daha ve Türikiye Büyük Millet Mecli
simde gözdem geç irelim; me getiriyor, ne götürüyor 
inceleyelim diyoruz; bu bir. Sonra, biz "bu anlaşma-
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yi imzalamayı Amerika Birleşik Devletlerine karşı 
elilmizde kalan mn közdür, iyi kulllanalıım, yerinde, 
zamanında ve gereğince kullanalım -diyomz. Yine, 
Ermeni soykırımı uyduınmacasımın akıbeti Amerika 
IBırleşilk Devletleri Kongresinde 'belli oluncaya kadar 
lörteiüeyeilim; bu olayın .sonucunu bekleyeliım diyoruz. 
Önergemizde dediklerimiz bunlar. Bu acele neden? 
Ani aşıma imzalanmasa dahi mevcut statü devanı et
tiğin© göre, hangi mülahazayla ve. ne gibi menfaat -
lar düşümerek hemen acele ettik diyoruz. Önergemiz 
dikkatle okunursa, budıur. 

Birçok üyelerce de söylendiği gibi, Kongre kar
şısında vo kendi kamuoyunda prestijini bir hayli yi
tirmiş olan Reagan yönetimindeki bazı kişilerin söz
lü güvenceleri ve «Kongreye karşı elimizden geldi
ğince bu anlaşmanın hükümlerinin yerine geıtirilme-
ısine çalışacağız» tarzındaki kişisel ve sübjektif oya
lamalarla yetıinımeyelim; aynen biziım yapıtığıimız gi
bi, Türkiye'nin yapitığı giıbi, devlet güvencesi iste
yelim diyoruz. İstifa etmiş bir Ridharld Perle'ün, da
ha önce verdiği .söylenen kişisel güvencelerine bel 
'bağlamayalım, böyle güvencelerin bizleri birçok ke
re daha önce denemiş olduğumuz ve gördüğümüz 
bifttakıım maceralara itebileceğini, daha önce de bi
ziım bu sözsel güvencelere güvenip aldatıldığımızı 
belirterek, gelin bu kere daha uyantk ve kişilikli 
davranalım diyoruz. 

Muhterem -milletvekilleri, Yunanistan'ın NATO' 
ya tekrar dönüşlü sırasında, General Rogers'ın plan
larının bize garanlti diye gösterildiği, lütfen hatırla
rımızdan çıkmasın. Ne olldu sonra o planlara? Yu
nanistan halihazırda ittifak vecibelerimi yerine getir
mez iken, NATO tatbikatlarıma katılmaz iken, as
kerî Ikionuçiandırımalarını NATO planlarına göre de
ğil, . «Tehdit hana Kuzey Men değil Doğu'dan geli
yor» diye Türkiye'ye karşı ve sadece kendi kendine 
karar vererek yaparken, Varşova Paktı üyesi Bul
garistan ile saldırmazlık anlaşması imzalarken, li
manlarını, NATO deniz kuvvetlerine değil, onun 
karşıtı olan ve Akdeniz'de NATO kuvvetlerine kar
şıt olarak bulunan Siovydt askerî' gemilerine ikmal, 
Ibakım ve onanım için açanken, General Rıogers'ın ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin dalha önce verdiği 
sözler ne oldu? 

7/10 oranının lehimize doğru döndüğünden kı
vançla bahseden üyelerimiz var. Yunanistan, Sov
yetler Birliğine yardım ediyor; Türkiye Amerika' 
Birleşik Devletlerinin Akdeniz'deki filolarının tek ve 
fek barınağı olarak bu limanları dahi bugün kullan

mak olanağına sahip bulunamıyor, ondan sonra da, 
7/10 oranı 6/10 oranına mı döndü diyoruz... 

'Majhüerem üyeler, bu 7/10 oranını çok dikkatli 
düşünmek lazım. Yunanistan'ın NATO'ya deklare 
ettiği bir tek ordusu vardır, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin ise üç tane. Bunu dalha evvel de söyledim. Yu
nanistan'a 7 Türkiye'ye 10 verdiğiniz zaman Yuna
nistan bunun 71sini de bir ıtek ordusu için kullanı
yor. ve maalesef. Türkiye'ye karşı kıomuçilandirdığı 
(ordusu için kullanıyor. Halbuki -siz, Üçüncü Ordu
nuzla doğuda, İlk ine i Ordunuzla ortada ve Birinci 
Ordunuzla batıda olmak üzere üçe böldüğünüzde, bi
zim Btirinci Ordumuza 3,3 oranı düşüyor. O halde, 
3,3/7 oranı Zaten Yunanistan'ın lehinedir. Bakmayın, 
«Papandreu haykırdı» falan dendiğine. Ne zaman Tür-
Iki'ye - Amerika illi şjk iler inde bir anlaşma, pürüzlerin 
»'iderilmesi safhasına girilişe, -ımazisinden gelen mes
leğiyle de- aütiıst olan Amerika Birleşik Devletleri 
Bakanı Reagan il'e şovmen Papandreu gizli olarak 
gayat güzel anlaşmakta ve Türkiye'ye karşı, sanki 
Yunanistan bundan rahatsız oluyormuş gibi, bizi çok 
iflaha az tavizlerle birtakım şeylere razı etme olana
ğını aramaktadırlar. Bu bir şovdur, bumu böylece bi-
i'niz. (SHP sıralarından alkışlar) 

îran - Irak Harbimde bize itidal tavsiye den Ame
rika Birleşik Devletleriyle anllaşimalarıimızda hiçbir 
çapma yapmamış olmamıza rağmen, üç yıldır kuv-
vetıterinıi NATO planlarına aykırı konuçlandıran Yu
nanistan ile olturup kendimizi mukayese edeoeğiz, 

• <İBa!kım, biz onldan daha iyi şartlara geliyoruz» diye
ceğiz Ve Reagan yönetiminin de bazı sözsel güven
celeri biziım için yeterli sayılacak. 

Sayın milletvekilleri, işte onun için diyoruz ki, 
geliniz, böyle bir gücü, gerekiyörısa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir kere daha tartışmak ısurefciyle 
hükümetin daha güçlü öliarak gitmesi için verelim 
ve geliniz, Amerika Birleşik Devletleri, Kongresi ko
zuna karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi kozunu, 
Türk Hükümetime kullanma olanağını tanıyalım; 
ama nerede... Bunu görmek ve bunum kabul edil
mediğimi anlamak, bizleri, gerçekten üzünltü ve hay- • 
re.te düşürmektedir. Bu, başka hiçbir şekilde izahı 
mümkün olmayan bir olaydır. 

Biz tam bunları söylerken, Amerika Birleşik Dev
letleri Dış tl'işikiler Komisyonu Türkiye'ye yapıla
cak 125 milyonluk ek askerî yardımı reddedecek, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki silahlı kuv
vetlerimize dolaylı olarak yeniden ambargo anlamı
na geÜen karar tasarılarını ortaya atacak, bize sosyal 
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güvence vaadinde bulunan Ridıard Ferle görevinden 
istifa ederek o güvenceyi dahi ortadan kaldıracak ve 
sahte Yunanistan - Amerika Birleşik Devletleri ger
ginliği bu ortamda güncelleştirilip bizim gözümüz 
tblo/yanımaya 'kalkılacak, bir de buna ilave, Exim-
Bankın kusa vadeli ve yap - işlet - devret projeleri
ne kredi için bu SBÎA'yı imzalamamız şartını geti
recek ve oridaın .sonra da biz İhımdan dolayı kuşku 
duyacağız, bu kuşkulanınız artacak, dikkatlerimizi 
'buraya yoğunlaştıracağız ve siz buna, «lüzum yok 
efendim» diyeoekısiın/iz. Nerededir Türkiye Büyük 
yıük Millet Meclisi? Burada kullanılmayacaktır da, 
burada lazım değildir de, burada görüşlerini ortaya 
koymayacaktır, ağırlığımı ortaya koymayacaktır da 
nerede koyacaktır? Endişe ederim ve temenni etmem 
ki, bir gün Türkiye Cumhuriyeti bir silahlı çatışma 
durumuna girerse, 'bu Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden de böyle oldu bittiyîe götürülmesi karşısında 
aynı sessizliği gösttermeyelimı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Dışiş
leri Balkanının son olarak Wasıhington'da verdiği be-
yanatta olduğu gilbi, madem bu olayda kaybımız 
yok, ki aynı Dışişleri Bakanımız, çok enteresandır, 
daha bundan oeş altı ay önce, bu anlaşma metninin 
taslağı parafe edilmeden önce, «iki yıldan daha uzun 
Iblr anlaşma uygun değildir» tarzında kesin beya
natta bulunmuştu, ama şimdi aldığı talimat gereği 
ısadece bir protokolü yerine getirmek için ıbeş yıllık 
anlaşmayı imzaya giderek, zaten büyük bir çelişki 
ve çıkmaza düşmüştür. Hadi diyelim ki, kendi son 
Iblayanatına göre va aitlerim iz ve aldıklarımız aleyhi
mize değil; peki öyledir de, yukarıda saydığım şan
taj ve vaatler, göz ıboyama'lar ile, neden, Amerika 
Birleşik Devletleri yönetimi bu anlaşmayı hemen im
zalamamızda ısrar ediyor? Bunun sebeplerimi, gelin 
iınıoeDeyelim, araştıralım ve bu anlaşmayı imzalama
dan önce hap birlikte, varsa elimizdeki kozları ve 
avantajları iyi değerlendirip, olabileceğin en iyisini 
yapalım diyoruz önergemizde. Onun için genel gö
rüşme istiyoruz; ama tabiî şu anda tren kaçtı, imza 
atıldı; buna rağmen, Dışişleri Bakanımızın «Her an 
ibbnu iptale yetkimiz var» dediğine glöre, bir genel 
görüşme açılmasının gerekli olduğu görüşündeyiz. 

iSaym Başkan, muhterem milletvekilleri; 500 bin 
Ermeni oyu üzerine, Amerika Birleşik' Devletleri 
Kongresinde oynanan soykırım uydurmacasının bu 
kere kabul sanısı -hepinizin bildiği gibi- gitikçe artı
yor. Bunum mümkün olduğunu da, Ibîzzat Amerika 

Birleşik 'Devletleri yönetiminin yetkilileri bile itiraf 
ediyorlar. 

!Peki, böyle bir sonuç olursa Hükümet ne yapa
cak? Bazı ABD bürokratları, bize, böyle ıbile olsa, 
ibümun üzerinde durmamamızı öneriyorlar. 

Bu o kadar basit değildir sayın milletvekilleri; 
çünkü Türkiye Cumhuriyeti yeni bir cumhuriyet
tir, ama tarihinden de, mazisinden de soyutlanamaz. 
Bunu Hükümet de böyle düşünüyor ki, Amerika Bir
leşik Devletlerinde şu anda Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi açıyor, bu da tarihimizden soyutlanmadığı-
mızın Hükümet tarafından da en güzel bir tescili
dir; bu olay tarihimize, geçmişimize bağlılığımızın 
açrlk bir göstergesidir. 

Şimdi, iböyle bir karar Amerika Birleşik Devlet
leri Kongresinden geçerse bunu kim uygulayacak? 
Reagan ve yönetimi. Oh! Başkan, hem Kongreden 
geçen bu kanunu uygulayan kişi olacak, hem de bize 
dönecek «Aman aldırmayın, dostluk ilişkilerimizi 
sakım bozmayalım» diyecek... Bu La Fontaine ma
salımı, dünyanın h'îçlbir ciddî devlet anlayışıyla bağ-
daşfiıramazsınız. 

Bu dış politikasıyla Amerika Birleşik Devletleri
nin bu davranışını ANAP Hükümeti kalbul etse bi-
'e, faiz'ım kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türk 
Milletini, Amerika Birleşik Devletlerin'in iç politik 
oyunları uğruna kimse şamar oğlanı gfibi kullanamaz 
ve kullanmasıma da oiz asla müsaade etmeyiz. (SHP 
«ıralarımdan alkışlar) 

IHAŞKAN — Sayım Ağagil, toparlayınız lütfen. 

EROL AĞAGtL (Devamla) — Bitiyor Sayın 
Başkanımı. 

Muhterem milletvekilleri, bu çok eski ve mazide 
kalmış Ermeni soykırımı Hikâyelerini, uydurmacala
rımı ve Amerika Birleşik Devletlerimin eski birtakım 
olaylarını bırakıyorum ve şimdi sizlere soruyorum : 
Daha bu Reagan yönetimi döneminde ve son zamanlar
da, «Kaddafi'yi cezalandıracağım» diye Libya'ya gidip 
ülkeyi bombalayan ve bu arada da suçsuz ve masum bir 
sürü kadın ve çocuğun ölümüne sebep olan Ameri
ka Birleşik Devletlerimin bu,tutumuna karşı, Türki
ye kongresi olarak bunların anıtlarını dikmek için 
'bir kanun teklifi getirsek, Ibunlann anılarına günler 
tertiplenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
kanun teklifi getirsek, kabul' edecek misiniz, var mı
sınız? Eğer böyle ise, o takdirde, Amerika Birleşik 
Devletleri yönetimine dönüp, «Siz bakmayın, Türk 
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kongresi ıböyle şeyler geçirir; ama biziım sizle ilişki
lerimiz iyidir» dediğiniz takdirde, bunu Amerika Bir
leşik Devletleri kamuoyuna kaibdl ettirdb'ilecek misi
niz? Olmaz Iböyle (ikiyüzlülük, olmaz böyle kandır-
maoılılk, olmaz böyle, hiçbir şekilde güvenemeyece-
ğimiz şartlarla böyle olayları karM etmemiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülke
nin ulusal savunması ve duş politikasının ana öğeleri 
tek bir görüşe Ve kaynağa bağlı olursa, heîe o ülke 
Ibir süper ülke ise ve sizin de o ülkeye, demin Sayın 
ilhan'ın da söylediği giıbi, gittikçe artar tarzda çok 
fazla biorç yükünüz olursa; inanın sayın milletvekil
leri, bağımsızlıktan, dengeli bir dış politikadan, hak 
ve menfaatten her zaman gereğince koruma inişi-
yatîfinden bahsetmek, o ülkece mümkün değildir. 
Hal|bulki, bugün bu oîanaklara her zamandan daha 
çok iihtiıytacıımız okluğu, çevremiz ülkeleriyle olan 
ilişkilerimiz karşısında apaçık ortadadır ve bu fır
sat elimizde iken, maalesef bu şansı yitirdik, yok ol
du. 

Ermeni soykırımı karar tasarısı Amerika Birle
şik Devletleri Kongresinde onaylanır ise, Amerika 
Birleşik Devletleri seyahatini iptali edeceğini açıkla
yan Sayın Cümhurbaşkanıimız kadar duyarlı ve 
hassas bir hüMiımiet politikası göreni eyişlm iz in, gör-

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler» kısmına geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, «Erzurum Milletvekili Sa
bahattin Araş, istanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Millet
vekili Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni Islimye-
li'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi 

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

memiş olmanın buruktuk ve üzüntüsü içerisindeyiz; 
ama açıkça iaan etmek istiyorum ki, ıbu anlaşma eğer 
karşılıklı eşitlik ilkesine aylk'ırı birtakım maddeler ve 
hükümler taşıyorsa, yalnız hükümeti bağlayacaktır, 
ama yüce Türk Milletini hiçbir zaman bağlamaya
caktır. Gecikmiş de olsa, birçok avantajlarımız kay
bolmuş da olsa, madem ki Dışişleri Bakanı ve Baş-
ibakan Yardımcısı gerekliğinde fesih olanağı olduğu
nu belirtiyorlar, yine de Türk - Amerika Birleşik 
Devletleri ilişkilerinin bir genel görtüşme içerisinde 
incelenmesi ve gözler önüne serilmesi gerektiği ka
naatindeyiz. Hele, esas anlaşma metninin ne verip ne 
aldığını öğrenme, inceleme ve Amerıika Birleşik 
Devletleri yönetimi ve Kongresi karşısında Türkiye 
(Büyük Millet Meclisinin tavrını açıkça duyurmak 
olanağını bulma, bu önergemizin kabulü ile mümkün 
olacaktır. 

Önergemizin kabulünü diter, yüce heyeti saygı ile 
selamlarım. (SOP şuralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagîl. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi üze

rindeki ön görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi genel görüşme açılmasını oylarınıza suna

cağım. Genel görüşme açıSm asını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul 
edüimamiştir. 

ve Çorum Milletvekili İhsan (Tombuş'un, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifinin» görüşmeleri
ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde teklifin 93 

üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, 
madde ile ilgili bir önergenin oylanması sırasında yok
lama istenmişti. Şimdi, o önergeyi yeniden okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içtüzüğü Teklifinin 93 üncü maddesine aşağıdaki fık
ranın ikinci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Onur Pertev Aşçıoğlu 

Kahramanmaraş Zonguldak 
İhsan Nuri Topkaya Ali Babaoğlu 

Ordu Nevşehir 
Turgut Künter 

Rize 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLlFLERtY LE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Kanun hükmünde kararnamelerde; bütünüyle gö
rüşülmeden bölünerek kanunla değişiklik yapılamaz. 

BAŞKAN — Gerekçesi daha önce okunmuştu. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bir dakika Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Komisyon, «Ka
tılmıyoruz» demişti, önerge sahibi önergeyi izah et
meyecek mi? 

BAŞKAN — Geçen birleşimde komisyona sorul
muştu, komisyon katılmamıştı, oylamaya geçilmişti 
Sayın Tombuş, dediğiniz bölüm bitmişti, oylama sı
rasında yoklama istenmişti. Şimdi önergeyi yüce ku
rula yeniden okutmuş bulunuyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önerge anlaşıl
madı Sayın Başkanım. 

İHSAN (TOMBUŞ (Çorum) — Hiçbir şey anlaşıl
madı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — önerge okundu, an
laşıldı ve oylamaya geçildi efendim. 

BAŞKAN — Evet. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — önergeyi tekrar 
okutur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, geçen görüşmeyi bir 
kere daha özetliyorum: Komisyona sorulmuş, komis
yon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmamıştı ve 
önerge üzerinde oylamaya geçilmişti. 

Ancak, önerge anlaşılmadığı için tekrar okutu
yorum: 

'(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi kabul edilen önerge ile yapılan 
değişiklik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 93 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 93 üncü maddeden sonra 
yeni bir madde eklenmesine dair bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

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

Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifinin 93 üncü madde

sinden sonra yeni bir madde olarak aşağıdaki met
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Mihriban Erden 
İsparta 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

ismail Şengün 
Denizli 

Oğan Soysal 
Ankara 

Yeni Madde: Temel kanunlar: 
Medenî Kanunu, Ceza Kanunu gibi temel kanun

ları bütünüyle değiştiren kanun tasarılarının Genel 
Kurulda görüşülmesi için özel görüşme usulü tespiti
ne, Hükümetin veya esas komisyonun teklifi, Danış
ma Kurulunun tavsiyesi üzerine Genel Kurulca karar 
verilebilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu madde 
gerekli, zarurî; fakat maalesef, komisyonun yetersa
yısı yok; bu zaruretle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen var mı? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Anlaşılmayan bîr 
husus varsa izah edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; biraz önce okunan önergemizin anlamı 
şudur: Biliyorsunuz Medenî Kanun, Adalet Bakan
lığımız tarafından yeniden gözden geçirilmektedir. 
İcra İflas Kanunu ve Ticaret Kanunu da yeniden 
gözden geçirilebilir ve bu kanunlar birer tasarı ha
linde yüce Meclise gelebilir. Takdir buyuracaksınız, 
bu kanunlar yüzlerce maddeyi ihtiva etmektedir. O 
nedenle, bunların görüşülmesi, sadece günler değil, 
haftalar, aylar, hatta hatta yıl alabilir. O nedenle, 
yeni içtüzük Teklifinin görüşüldüğü şu sırada, ilgili 
maddeye bir hüküm getirmek lüzumunu hissettik. Şöy
le ki, eğer, - biraz önce ifade ettiğim gibi - Medenî 
Kanun, icra iflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi 
temel kanunları değiştiren tasarılar Meclisimize gelir
se, esas komisyonun yahut da hükümetin teküfi ve 
Danışma Kurulunun da tavsiyesiyle, bir özel görüşme 
usulü ortaya koyalım ve böylece, bu temel kanunların 
değiştirilmesini içeren tasarıların görüşülmesini kolay-
laştıralım, hızlandıralım, yüce Meclisin aylarca vak
tini alıp, başka işlere yönelmesine fırsat vermemiş 
olmayalım. 
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Sayın Başkan, önergemiz bu mealdedir, umuyorum 
yüce Meclis bu pratik teklifi kabul buyuracaktır. 

Derin saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, bu, 

yeni bir madde ilavesidir, gerçi bir önergedir, ama, 
maddeler üzerinde konuşmak hakkımızdır. Bu da bir 
madde olduğuna göre, bu madde üzerinde de... Yani 
komisyonun getirdiği madde üzerine görüşülmesi, her
kesin fikrini açıklaması mümkünken, önergeyle geti
rilen madde üzerinde görüşülmemesi tenakuz teşkil 
eder. O bakımdan, madde üzerinde bir müzakere açı
lırsa daha vazıh olur. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, biliyorsunuz, komis
yon katıldığı zaman yeni bir madde muamelesi görüp 
müzakere açabiliyorduk, fakat komisyon katılmadı
ğından, önerge işlemi yapıyorduk; usulümüzde başka
ca bunun çıkışını... 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bir 
yanlışlık olmasın, yeni bir maddedir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ko
misyonun katılmamasına rağmen, kabul edilirse mad
de olur; konuşulmadan, müzakere edilmeden madde 
oluyor. Mümkün değil... 

BAŞKAN — Madde oluyor, önceki uygulamalar 
da böyle. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ama yanlış, uy
gulama yanlış. Müsaade ederseniz bu hususta usul 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Verebilirim. 
Sayın Vardal'ı da dinleyelim. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, yeni 

bir maddedir, onun için tartışmaya açılmasında zaru
ret vardır. O bakımdan'bir yanlışlık olmasın, lütfen 
inceleyin. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, demin Sayın Tombuş'a 
da belirttiğim gibi, komisyon katıldığında yeni bir 
madde... 

İSA VARDAI (Zonguldak) — Efendim komis
yonla ilgisi yok, bu maddenin komisyonla ilgisi yok, 
komisyonda görüşülmüş bir madde değil. Olmadığına 
göre, tartışmaya açılması lazım. 

BAŞKAN — Şimdi önerge dışında bir işlem ya
pabilmemiz için komisyonun katılması lazım. Komis
yon katılmadığında, önerge üzerinde ne işlem yapabi-
liyorsak ancak bu işlemi yapabiliyoruz, başkaca, iç
tüzüğümüzde... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 
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I BAŞKAN ~ Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; içtüzüğümüzün bir boşlu
ğu olduğu kanaatindeyim. Komisyondan gelen mad
deler üzerinde gruplar konuşabiliyor, milletvekilleri 
konuşabiliyor, müzakere açılıyor; ondan sonra, eğer 
değişiklik önergeleri varsa onlar da okunup müzake-

. re edildikten sonra madde oylanıyor. Oradan gelme
miş, kimsenin de ıttıla kesbetmemiş olduğu bir husus
ta, bakıyoruz karşımıza yeni bir madde teklifi çıkıyor. 
Bundan hiçbirimizin haberi yok, hiçbirimiz okuma-

I mışız, hiçbirimiz tetkik etmemişiz. Şimdi, eğer bu 
kabul edlirse, kanunlara, içtüzüğe veyahut da şura
ya buraya, aynen komisyondan gelen maddeler gibi 
bir madde olarak girecek. O halde, o madde görüşül
meden nasıl kabul edilebilir? Burada mani bir hü
küm de yoktur. Bu bir maddedir, maddeler üze
rinde de konuşma açılabileceğine göre, bunun da üze
rinde konuşma açılması lazım gelir kanaatindeyim 

I ve mani bir husus da yoktur. Bu şekilde tefsir edil
miştir ve önerge muamelesi yapılıyor. Hayır efendim, 
buna önerge muamelesi yapılamaz, çünkü bu bir 
maddedir ve madde muamelesi yapılması lazım ge
lir. Bu, kabul edildiği takdirde madde olarak giriyor, 
değişiklik olarak girmiyor ki... O bakımdan, burada 

I bir müzakere açılması lazım geldiği kanaatindeyim. 
Eğer müzakere açılırsa, şu hususları söylemek 

mümkündür: Getirilen bu takrirde elbette isabet var-
I dır. Böyle ana kanunların veyahut da beşyüz - altıyüz 
I maddelik bir kanunun, tek tek maddelerinin müzake

resi yıllar alabilir ya da çok büyük sıkıntılara düşü
lebilir. Bunu kolaylaştıracak bazı hususların getiril-

I mesi doğrudur ve yine böyle bir maddenin eklenme-
I si için de bir takrir verilmiştir. Ancak burada,' «Da-
I nışma Kurulu yeni bir prosedür tayin etsin» deniyor. 
I Peki niye Danışma Kurulunca yeni bir prosedür ta-
I yin edilsin? Şimdi biz prosedürü burada tayin ediyo-
I ruz, içtüzüğümüzü yapıyoruz; bu prosedürün nasıl 
I olacağını da burada maddeye koyalım. O bakımdan, 
I buna, sonradan, her Danışma Kurulunun, ayrı ayrı 

prosedür getireceği yerde, objektif bir prosedürü, 
I objektif bir hükmü bu maddeye koyalım ve bundan 
I sonraki müzakereler de ona göre sıhhat ve sağlıkla 

devam edebilsin. Aksi takdirde, her devirde, her 
I oturumda, başka başka huzursuzluklar meydana gele

bilir. 

I Esasında, ben bu önergenin aleyhinde değilim, 
I destekliyorum; ama prosedürün tespit edilmesi çok 
I • daha isabetli olur kanaatindeyim. Sayın Komisyon 
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eğer bunu geri alırlarsa, biz bunu Komisyonda daha 
esaslı bir şekilde inceler ve ondan sonra da herhangi 
bir açıklık bırakmadan getiririz, bu daha da olgun
laşmış olur kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Komisyon geri alıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Gerek görmüyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Gerek görmüyorsunuz. 
Sayın Vardal, siz de mi usul hakkında konuşa

caksınız? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında ko

nuşacağım. * 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; verilen önerge, yeni bir madde 
teklifi mahiyetindedir. Şimdi, içtüzüğümüzde her ne 
kadar bu kabil önergeler diğer değişiklik önergeleri gi
bi muameleye tabi tutulmakta ise de, geçmiş dönem
lerde bu kabil yeni madde önerileri hakkında millet
vekillerinin bu önerge üzerinde görüşme hakkının 
doğduğu ve görüşmeye de Başkanlıkça müsaade edil
diği hatırımdadır. 

Şimdi, önergeyi veren arkadaşların da ifade ettik
leri gibi, temel birtakım kanunlar Meclisimize gele
cek ve bu kanunların görüşülmesi bu içtüzük hüküm
leriyle devam ettiği takdirde, hakikaten zor olacaktır; 
uzun süre bu görüşmeler devam edecektir. Ancak, 
bu önerge, şu veriliş şekliyle kabul edildiği takdirde, 
bu temel kanunların burada görüşülmesinde birtakım 
sakıncaları da beraberinde getirecektir. Çünkü, öyle 
bir durum doğacaktır ki, hükümet veya iktidar par
tisi, bu kabil temel kanunların görüşülmesi hakkında 
Danışma Kurulunda bîr öneri getirecektir; bu öneriyi 
muhalefet kabul etmediği takdirde ne olacaktır? Ge
nel Kurulda iktidarın getirdiği usul oylanacak ve o 
usule göre temel kanunların görüşülmesi devam ede
cektir ki, bu, icabında temel kanunlar üzerinde mu
halefetin gerekli eleştirileri yapma imkânlarını orta
dan kaldıracak bir önerge olabilir. O nedenle, bu sa
kıncaların ortadan kaldırılabilmesi için bu önergenin, 
Komisyonca alınıp etraflı şekilde üzerinde düşünül
dükten, yeni birtakım ilaveler yapıldıktan sonra yeni
den burada görüşülmesinde mutlak zaruret olduğu 
görüşündeyim. 

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

Sayın milletvekilleri, sayan konuşmacıların da, 
değerli arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, İçtüzüğü
müzde gelen önergeye yaptığımız işlem dışında yeni 
bir madde muamelesi yapabilmek için bir hükmümüz 
yoktur. Uygulamamız da, (o da yaratılan bir uygula
mada) eğer komisyon katılırsa, komisyon benimse
diği için yeni bir madde usulü takip edilmekte idi. 
Bu yönüyle önerge işlemi görmektedir ve üzerinde 
konuşulmuştur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

94 üncü madde olarak metne ilave edilmiştir. 
95 inci maddeyi okutuyorum. 
Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun 

tasarıları 

MADDE 95. — Ölüm cezaları hakkındaki kesin
leşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair 
Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna havale edilir. Adalet Komisyonu, bu 
yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onay
lanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun 
metni hazırlar. Komisyonlar ve Genel Kurul, mahke
me kararını değiştiremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Tombuş, şahsı adına söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Tombuş. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, grup adına konuş

malarda öncelik var; ama siz söz istemeden evvel 
Sayın Tombuş söz istemiş ve ben de kendilerine söz 
vermiştim. 

Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 'bu maddede, Anayasanın 88 
inci maddesine bir aykırılık görüyorum. Anayasanın 
88 inci maddesi, «Kanun teklif etmeye Bakanlar Ku
rulu ve milletvekilleri yetkilidir» der. Başka kimsenin 
kanun teklif etmeye yetkisi yoktur. 

Maddemizde ne diyor; «Adalet Komisyonu, bu 
yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onay
lanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun met
ni hazırlar.» «Kanun metni» ne demek arkadaşlar? 
Bir defa literatürümüzde böyle bir ifade yok: ya tek
lif olur, ya tasarı olur. Kanun metni, ancak, kabul 
edilmiş bir kanunun metnidir; bir teklif kabul edilip 
kanun olmadan, onun metni olmaz. Buradaki «Kanun 
metni»nden maksat, teklif olduğu anlaşılıyor. Ancak 
milletvekillerinin ve hükümetin teklif yapabilme im-
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kânı vardır; başka kimse teklif yapamaz. Komisyon
lar ne yapar? Komisyonlar rapor hazırlar. İşte, eli
mizdeki şu raporlar; üzerinde de «rapor» diye yazı
yor zaten, «Anayasa Komisyonu Raporu» diyor. Ko
misyonların yaptığı iş, rapordur; ne teklif hazırla
yabilir, ne metin hazırlayabilir; ama bu, bir kanun 
da olmaz zaten, bu bir karardır, Meclis kararı. Mec
lis sadece kanun çıkarmaz, karar da verir. Bir kim
senin, bir bakanın Yüce Divana şevkine karar verir, 
bu kanun değildir. Dokunulmazlığın kaldırılması da 
'bir karardır. Bu kararı neye istinaden verecek? Ko-
misyon raporuna göre verecek. Komisyon, ya müs
pet ya menfî bir rapor gönderecek; o oylanacak ve 
Meclisimiz 'bir karar verecek. Kanun değildir ve ka
nun teklif etmek de, komisyonun görevleri arasında 
değildir; mümkün değildir. 

O bakımdan, ben !bir değişiklik önergesi verdim; 
«Bir kanun metni» ibaresini, «Komisyon bir rapor 
hazırlar» şeklinde değiştirerek ve gerek Anayasaya, 
eğerek umumî hükümlere, gerekse hukuk kaidelerine 
uygun olması bakımından, bu şekilde iki kelimelik 
'bir değişiklik yaptım. «Komisyon, kanun metni değil, 
bir rapor hazırlar» şeklinde bir önerge verdim; ka
bul ederseniz tahmin ediyorum ki, Anayasaya daha 
da uygun' olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

iBAŞKAN — Sayın Bahadır, bir dakikanızı rica 
ediyorum; Komisyon bu arada bir açıklama yapa
cak. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; burada adıgeçen ölüm 
cezaları 'hakkında kanun metni hazırlanması keyfiyeti 
istisnaî bir hükümdür. «Bu hususla ilgili önerge ver
diğini» ifade eden arkadaşımız Sayın İhsan Tom-
buış, kendi verdikleri İçtüzük teklifinin üçüncü sayfa
sında 101 inci madde olarak aynı teklifte bulunmuş
tur. 

İHSAN TOMBUŞ {Çorum) — Yamldıysam suç 
mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır efendim, 
ben burada, yanıldı yanılmadı meselesini konuşmu
yorum, yapılan teklifi konuşuyorum. 

| Arkadaşımız o zaman yanıldıysa, şimdi de yanıl
mış olabilir. Binaenaleyh, şimdiki teklifimiz, bizim 

I icadımız değil, yani bu, komisyonun icadı ya da yeni 
I yapılmış bir şey değil. 1924 Anayasasından beri bu 
I usûl, bu şekilde tatbik ediliyor ve bu şekilde oluyor. 
I Anayasamızın 138 inci maddesinde bir hüküm var; 
I okuyorum: «Yasama ve yürütme organları ile idare, 
I mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
I ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değişti-
I remez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 
I Şimdi, komisyon bir rapor hazırlarsa, bu, Ana-
I yasanın bu hükmüne de aykırıdır; ama kanun yapar-
I sa... Kanun yapması gerekir, kanun ayrı mahiyet arz 
I eder; bunun farkını elbette muhterem arkadaşlarımız 
I takdir ederler. 

Şimdi, gerek bu bakımdan ve gerekse 1961 Ana-
I yasasının 64 üncü maddesi ve 1924 Anayasasının il* 
I gili maddesi gereğince, bu hüküm, istisnaî olarak, 
I şimdiye kadar aynı şekilde, kanun metni hazırlamak 
I suretiyle gelmiş ve bu şekilde uygulanmıştır. Prensip 
I itibariyle, geçen Anayasalarla, şimdiki Anayasamız 
I arasında bir fark da yoktur; değiştirilmesini gerekti

ren bir gerekçe mevcut değildir; bilakis, değiştirilme-
I si Anayasanın, şimdi arz ettiğim hükmüne de aykırı 
I düşer. 

I Bu itibarla, maddenin aynen kabul edilmesini sa
yın üyelere arz ediyorum. 

I Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osman 

I Bahadır; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
I biraz evvel Anayasa Komisyonu Başkanı burada siz

lere hitap ederken, «İstisnaî madde, 1924 ve 1961 Ana-
I yasasından beri bu 'böyle geliyor. Binaenaleyh, bu 
I anayasalar ne diyorsa, şimdi de ona uygun bir madde 
I çıkarabiliriz» şeklinde izahatta bulundu. Bu izahat, 
I son derece yanlış ve kabul edilmesi mümkün olma

yan bir düşünce tarzıdır. Elimizde, 1982 tarihli Tür- , 
I kiye Cumhuriyeti Anayasası vardır. Bugün, İçtüzük 
I hazırlanırken, bu Anayasanın esas alınması gerekir. 
I Bundan önceki Anayasalarda böyledir diye, şimdi de 
I buna uymamız gerekir gibi, bir düşünce tarzını su-
I reti katiyede kabul etmemiz mümkün değildir. 

I Bir İçtüzükte istisnaî madde hazırlanabilir, hatta 
I kanunlar çıkarken de bir istisnaî madde hazırlana-
I 'bilir; fakat bu istisnaî maddeler de yine anayasaya 
I uygun olarak hazırlanır. Yoksa, anayasa çizgisini taş-
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ıtlak suretiyle bir istisnaî hüküm getirmek mümkün 
değildir. Bugünkü Anayasamız, kanunların ne şekil
de çıkarılacağını ve kimlerin bu hususta talepte bu
lunma yetkileri olduğunu açıklamıştır. 

Ezcümle, Anayasanın 88 inci maddesi açıktır; ka
nun teklifi hazırlamak, yalnız milletvekillerine mah
sustur. Yine, Anayasamızın 88 inci maddesine göre, 
kanun tasarısı hazırlama hakkı yalnız hükümetindir. 
Bunun dışında, hiçbir komisyonun veya hiçbir mer
ciin kanun teklifi hazırlama yetkisi yoktur. Bu- böyle 
iken, bu kadar açıkken, bir komisyona kanun teklifi 
hazırlamayı istisnaî hüküm olarak nasıl verebilirsi
niz? 

Şimdi, bu hususta bir açıklama yapmak için Ana
yasanın 88 inci maddesiyle 87 nci maddesini birlikte 
müzakere etmek lazımdır. Hafızalarımızı tazelemek 
için bu maddeleri huzurunuzda bir defa okumak ih
tiyacını' duydum. 

88 inci madde açık; «Kanunların teklif edilmesi 
ve görüşülmesi: Kanun teklif etmeye Bakanlar Ku
rulu ve milletvekilleri yetkilidir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle 
düzenlenir» diyor. 

87 nci maddeyi okuyorum: «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve ba
kanları denetlemek; 'Bakanlar Kuruluna belli konu
larda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını gö
rüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş 
ilanına karar vermek milletlerarası andlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulmak, Anayasanın 14 üncü 
maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç 
olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce 
verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilme
sine karar vermek» diyor. 

Şimdi, «özel af, genel af ve ölüm cezalarının in
fazına karar vermek...» 

Hatırlayacaksınız, bundan evvel 647 sayılı Ka
nunda bir değişiklik yaptık; yüce Meclis, ölüm ceza
sının infazına karar vermediği takdirde, bu ceza 3c 
sene olarak infaz edilir. Şimdi ne oluyor? Yüce Mec 
üs ölüm cezasını onaylamadığı takdirde, bu cezanın 
otjomatikman 3.6 seneye dönüşmesi kanunla tespit edil
miştir. Bunda başka bir şekil, başka bir kanun ha
zırlama şekli yok. Kanun çıkarılmış ve mevcut, ne 
yapılacağı mevcut; ayrıca bir kanun çıkarmaya lü
zum yok. 

Esasen, bu onaylanmadığı takdirde, yeniden bir 
kanun çıkarmanın da anlamı yok. Sonra, kanun tek
lif etme mercii olmayan Adalet Komisyonuna bu dos
yanın verilmesine de lüzum yok. Yalnız, önceleri ben 
şunu düşünüyordum : İdam kararı infazı onaylanma
dığı takdirde, bunun uygulamasını yapacak olan mer
ci Adalet Bakanlığıdır. Burada, olsa olsa bir ret met
ni hazırlamak mevzubahis olabilir. Sayın Tom'buş bu
na, «ret raporu» diyor. 

İHSAN TÖMBUŞ (Çorum) — Ret raporu değil, 
komisyon raporu. 

OSMAN BAHADİR (Devamla) — «Komisyon 
raporu» diyor. Biz de, karar metni hazırlar şeklinde 
bir önerige verdik. Komisyona verilir, Genel Kuru
lun vermiş olduğu karar doğrultusunda bir metin ha
zırlar ve dosyayı tabiatıyla Adalet Bakanlığına tevdi 
eder ve o da savcılara tevdi edecektir. Cumhuriyet 
savcılarının burada yapacağı iş, ölüm cezasının onay
lanmaması halinde, 36 sene üzerinden infazı devam 
ettirmektir; 647 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ge
reğince. Burada ayrıca bir kanun çıkarmaya gerek 
yok. 

Şimdi, istisnaî olarak bu, 1924 Anayasasından, 
1961 Anayasasından beri böyle geliyor, bir istisnaî 
hüküm çıkaralım; yalnız Adalet Komisyonu tasdik 
edilmeyen ölüm cezaları için, çıkan karar doğrultu
sunda bir kanun teklifi hazırlasın... Bu, hiçbir ya
rarı olmayan bir düşünce tarzıdır. Niçin bir istisnaya 
lüzum görülmüştür? Onlar, onu izah etsinler. Onu 
izah edemezler. Böyle bir istisna, Anayasaya aykırı 
bir düzenleme getirir. 

Böyle bir istisnaya neden ihtiyaç görülüyor? 647 
sayılı Kanunda yapılan değişiklik belli; ölüm cezası 
onaylanmadığı takdirde 36 sene olarak infaz edilecek
tir. Kanun açıktır, metin açıktır, bu yapılacaktır. Bu
nun için ayrı bir kanun getirmeye neden gerek du
yulmuş? Maddede ne denilecek, ne istenecek bu Ge
nel Kurulda? Tekrar, bunu 30 seneye 36 seneye çe
virdik mi denecek? O çok hatalıdır. O zaman öyle 
bir kanun getirilirse, Anayasaya tam aykırı olur. Çün
kü, mahkeme kararlarını değiştirmek yüce Meclisin 
yetkisi dahilinde değildir. Bir hakkı vardır; o da, ölüm 
cezasını onaylamamak hakkıdır. O kararı da vermiş
tir ve mesele bitmiştir. Ondan sonra, gelecek mahke
me hükmünü değiştirme mahiyetinde bir karar metni 
çıkarmak, bir kanun çıkarma şekline dönüşürse, çok 
daha tezat teşkil eden, tenakuz teşkil eden; -kendi
lerinin zikrettiği - 138 inci maddeye tamamen zıt bir 
hüküm getirmiş oluruz. 
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O bakımdan, biz bir önerge takdim ettik. Sayın 
Tomlbuş «rapor» dedi, biz de «karar metni hazırlar» 
dedik. Yani, bu tasdik edilmeyince şu şekilde infaz 
edilecek, bu dosya Adalet Bakanlığına bu şekilde 
gidecek; tabiatıyla 'hükümete iade edilecek, hükümet 
de o dosyayı Adalet Bakanlığına, Adalet Bakanlığı 
da Cumhuriyet savcılığına tevdi edecek ve infaz bu 
yol üzerinde yürüyecektir. 

Bu maddeyi nasıl kabul edersiniz? Metinde «Ka
nun metni hazırlar» demiş, biz ise, «Karar metni 
hazırlar» diyoruz. Zaten Anayasada da, «karar» di
yor ve karardan bahsediyor. O bakımdan, Anayasa 
metnine sadık kalarak, «Kanun metni hazırlar» ye
rine, «Karar metni hazırlar» şeklinde bir önerge verdik; 
bu şekilde bir değişikliği uygun görüyoruz. 

Eğer yüksek tasvibinize mazhar olursa, yersiz bir 
istisnaya gitmeye lüzum kalmadan, çok daha düzgün 
bir tüzük maddesi geliştirmiş oluruz. Takdir sizlerin
dir; biz, burada görüşlerimizi arz etmeye çalışıyoruz. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Sayın Palaoğlu, grup adına mı, şahsınız adına mı 

söz istemiştiniz? 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Ki

şisel olarak söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, şahsı adına Sayın Mustafa 

Kemal Palaoğlu'na söz veriyorumı. 
Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, kesinleşmiş ölüm 
cezalarının yerine getirilmesi ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilişkisi konusunda kişisel düşünceleri
mi sunmak ihtiyacını duydum. 

Konuyu iki açıdan ve kısaca tahlil etmek istiyo
rum : 

Kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesi, ni
çin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kararına ve
ya bir kanuna muhtaç kılınmıştır; Türk anayasa hu
kuku, geleneği niçin böyledir, bunun altındaki temel 
espri ve felsefe nedir? Her şeyden önce bunu aydın
latmak ihtiyacındayız; çünkü bu, evrensel bir gelenek 
ve uygulama değil; ama bizde niçin böyle? Sonra, 
niçin bunu bir kanun biçiminde yapmak zaruretini 
duymuş Türk anayasa hukuku ve bunu bu tarzda 
gelenekleştirmiş? 

Sayın milletvekilleri, ortada bahis konusu olan, 
yaşam hakkıdır, yaşama hakkıdır, ona son verilmesi 
bahis konusudur. Bütün mahkemelerden ve adlî sis
tem içinde ve süreç içinde bütün uğraklardan geçmiş; 

İ
Yargıtay son sözü söylemiştir; ama bütün bunlar, te
mel devlet fonksiyonları içinde, devlete ait yetkiler
dir. Ta, mahalle karakolunda başlayabilecek olan bir 
süreç, Yargıtay Büyük Genel Kurulunda nokta ko
nularak tüketilmiştir ve 'bir insanın hayatına son ve
rilmesi adlî merci süreci içinde kararlaştırılmıştır; ama 
o süreç devlet fonksiyonu, bir devlet sürecidir. 

Ortada, bir insanın hayatına son vermek bahis 
konusu olduğu için, orada Türk anayasa hukuku aca
ba bu konuda millet ne diyor, bunu sormak ve bu
nu aramak ihtiyacını dahi duymuştur. Bu, son derece 
güzel ve evrensel anayasa hukukuna gerçekten katkı 
niteliğinde millî bir gelenektir. 

Yani, bir insanın hayatına son verilecektir. Ada
let mekanizması (mahalle karakolundan Yargıtay Bü
yük Genel Kuruluna kadar) bakmıştır ve bütün çare
leri tüketmiştir, söyleyebileceği her şeyi söylemiştir; 
ama bir devlet süreci içinde... Fakat, bununla bitme-
melidir, kendisini mahkeme yerine koymamak kayıt ve 
şartıyla ve mahkeme kararlarını şu veya bu şekilde 
değiştirme bahis konusu olmaksızın - ama bir insan 
hayatına son verilmesi - bir defa da millete sorulma
lıdır; milletin temsilcilerime... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile mahkemelerce 
kesinleştirilmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesi 
olayı arasındaki felsefî ilişki budur. 

Gelelim konunun ikinci kısmına: Bu, niçin ka
nun biçiminde yapılagelmiştir? Ben bunun da doğru 
olduğu inancındayım şahsen. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kanun yapar, içtüzük yapar ve Genel Kurul 
kararları alır. Bütün bunların kendi içinde normatif 
bir hiyerarşisi vardır. Söz konusu olan, bir insanın 
hayatına son vermek olduğu için, orada en üstün 
norm olan kanun normunun kullanılması tercih edil
miştir. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır. Veri

liş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre iş
leme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzük Teklifinin 95 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İhsan Tom<buş 
Çorum 

Madde 95. — ölüm cezaları hakkında kesinleşmiş 
mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair Baş-
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bakanlık yazıları esas komisyon olarak Adalet Ko
misyonuna havale edilir. Adalet Komisyonu bu ya
zıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onaylan
ması veya onaylanmaması yönünde bir rapor hazır
lar. Mahkeme kararları hiç/bir surette değiştirilemez. 

Gerekçe : 

Kanun metni hazırlar ifadesi hukukî değildir. Ka
nun Tasarıları Hükümetçe, teklifleri ise milletvekil
lerince hazırlanır. Komisyonlar ancak rapor hazır
lar. 

iBAŞKN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 95 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Osman Bahadır Namık Kemal Şentürk 
Trabzon İstanbul 

Doğan Kasaroğlu Turgut Sera Tirali 
istanbul Giresun 

Fehmi Memişoğlu Ahmet Sarp 
Rize Diyarbakır 

Madde 95. — Ölüm cezaları hakkındaki kesin
leşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine da
ir Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna, bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine 
getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması yö
nünde bir karar metni hazırlar. Komisyonlar ve ge
nel kurul, mahkeme kararlarını değiştiremezler. 

Gerekçe : Anayasa 87 ve 88 inci maddeleri uya
rınca. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yuyorum. 

,Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz, Ana
yasanın 138 inci maddesinin son fıkrasına aykırıdır. 
Mahkeme kararı üzerine başka bir karar verilemez. 

BAŞKAN — Açıklamanız olacak, buyurun Sayın 
Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; madde üzerinde görüşmüş ve gö
rüşlerimi açıklamıştım. Ancak Sayın Komisyon Baş
kanının talihsiz konuşması olmasaydı tekrar huzuru
nuzu işgal etmek ihtiyacını hissetmezdim. 

Bir defa şunu belirtmek istiyorum. Dünyada her
kes hata yapar, herkes yanlış yapar, mühim olan ha
tayı anladıktan sonra, o hatadan dönebilmek fazile
tini gösterebilmektir. 

Dediği doğrudur, benim verdiğim teklifte de bu, 
şimdi metindeki gibidir; ama sonradan inceleyip gör
düğümde bunun hatalı olduğunu, Anayasanın 87 nci 
ve 88 inci maddelerine aykırı olduğunu tespit ettiğim 
için hu önergeyi verdim. Ben, kendileri gibi, hatala
rımda musir olmadığım için, hatalarım yüzüme de 
vurulsa bunlardan dönmeye, bunları tashih etmeye 
her zaman açığım. Bu şekildeki bir beyanı bu kür
süden ifade edenin, Anayasa Komisyonunun Başkanı 
olması, ayrıca üzücü bir hadisedir. 

işin esasına gelelim : Kaldıkd, bu o kadar açık, 
o kadar vazıh bir mesele ki, bunu bir Anayasa Ko
misyonu Başkanının karşı çıkması değil, hukuk il
mine yahut da hukuk bilgisine hiçbir aşinalık gös
termeyen bir kimse dahi, açıkça, vuzuhla bunun 
ne olduğunu anlayabilir. Buna karşı çıkıp, Anayasa
ya aykırı bir hükmün geçirilmesinin müdafaa edilme
si de yine bir talihsizlik eseridir. 

Müsaade eder misiniz, biraz evvel Sayın Osman 
Bahadır da hatırlattı, ben üstünde fazla durmamış
tım; Anayasamız «kanun yapılır» demiyor. «Mahke
mece verilip, kesinleşen ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesine karar vermek» diyor; vazifemiz karar 
vermek. Kanunu nereden çıkarıyor Sayın Başkan, 
anlamıyorum. Kalkıyor, bana, Anayasadaki başka bir 
maddeyi okuyor, ne ilgisi var. 

Meclis, mahkeme kararlarını değiştiremezmiş, ede-
mezmiş... Değiştirelim diyen kim burada, böyle bir 
ifade var mı burada? Benim takririmde, bunu de
ğiştirelim de, ölüm cezasına mı getirelim yahut da 
ölüm cezasını müebbete mi çevirelim, 15 seneye mi 
çevirelim diyorum yahut da ortadan kaldıralım mı 
deniliyor? Bu takrirde bunların hangisi var da, öbür 
maddeyi buraya getirip, bununla hiçbir surette, uzak-

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş ve arkadaşla
rının önergesi : 

içtüzük teklifinin 95 inci maddesinin aşağıdaki 
Seklide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 95. — ölüm cezaları hakkında kesinleş- I 
miş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair 
Başjbakanlık yazıları esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna havale edilir. Adalet Komisyonu bu 
yazıyı inceleyerek cezanın yerine getiriılmesiinin onay
lanması veya onaylanmaması yönünde bir rapor ha
zırlar. 

Mahkeme kararları hiçbir surette değiştirilemez. I 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? | 
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tan yakından ilgisi olmayan bir maddeyi buna es
babı mucibe olarak gösteriyor. Bir Anayasa Komis
yonu Başkanına, müsaade etsinler, yakıştıramıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci madde gayet açık: 
Kanun yapılacaksa, kanunu kim teklif edecek? Ana
yasanın 88 inci maddesi «Kanun teklif etmeye Ba
kanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir» diyor. Bu
nu nasıl tadil ediyorsunuz, bunu nasıl göz ardı edi
yorsunuz Sayın Başkan? 

Anayasanın 87 nci maddesi «Meclis karar verir» 
diyor. Bu kararı nasıl kaldırıp da, kanun diyebiliyor-
sunuz? 88 inci maddede «Kanun teklif etmeye Ba
kanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir» derken, 
siz komisyona kanun teklif etme yetkisini, şu Ana
yasanın neresinde buluyorsunuz? Yani, inatçı olma
yalım. Müsaade ederseniz illa bunu 'ben teklif ettim 
diye, bunun karşısına çıkmak mecburiyetinde değil
siniz. 

Muhterem arkadaşlarım, «bir de Sayın Osman Ba-
'hadır'ın takriri hususundaki görüşümü açıklayayım; 
«Karar metni» diyor. «Karar metni» literatürümüzde 
yok, İçtüzüğümüzde böyle bir ifade yok. Komisyon
lardan çıkan kararların hepsi, rapordur, komisyonlar
dan çıkanların hepsi rapordur. İstisnaî olarak, bu ra
poru, tutup da «Karar metni» diye değiştirmeyelim; 
'böyle bir usulümüz yok, müsaade ederseniz. 

Onun için, kendileri beni mazur görsünler; kabul 
ettiğimiz diğer bütün maddelere de uygun olarak, bu
nu «Komisyon rapor hazırlar» şeklinde değiştirirsek, 
hem 87 nci maddeye, hem de 88 inci maddeye tam 
uygun olur. Aksi takdirde, bu şekilde çıkarsa, bunu 
Anayasa Mahkemesi da'hi bozar. Kaldı ki, bu mev
cut İçtüzüğümüz yapılana kadar (1973 senesine ka
dar) Meclisler yine karar veriyordu; hiçbir zaman ka
nun yapmamışlardır. Sayın Başkan onu da nereden 
çıkarıyor bilmiyorum. Biz burada kaç defa ölüm ce
zalarına Jcarar verdik, kaç defa parmak kaldırdık 
yirmi seneden ıberi; hepsi karardır, kanun çıkardığı
mızı hiç hatırlamıyorum. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU ı(Ankara) — Sayın, Başkan mü
saade eder misiniz efendim, konuşmak istiyorum. 

/BAŞKAN — Başkaca... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır efendim, be
nim mütalaam hakkında ve satışımı da istihdaf eden 
bazı konuşmalar yaptı, cevap yermem lazım. 

BAŞKAN — ileriye sürdüğünüz görüşten başka 
görüş size atfedildiyse hemen söz vereyim. 

Söz yalnız önerge üzerinde; katılmadığınızı belirt
tiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU {Ankara) — Önerge üzerinde 
konuşacağım. 

'BAŞKAN — önerge üzerinde, sadece önerge... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, önerge üze
rinde değil; şahsım hakkında da konuşma yaptı. . 

BAŞKAN — Evet, şahsınız hakkında, ileriye sür
düğünüz görüşten başka görüş atfedildiği için. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sataşma olursa, 
ben de sataşmadan dolayı söz alırım. 

BAŞKAN—Tabiî. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlıı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ben inatçı değilim, bu sıfatı hiç
bir zaman kaibul etmem. Bunu, söyleyen arkadaşıma 
iade ederim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ses gelmiyor efen
dim, lütfen sesinizi yükseltir misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ben inatçı deği
lim. Bunu, söyleyen arkadaşımın kendisi üzerine al
ması lazım gelir, «iade ediyorum» da demiyorum ar
tık; benim yetişme tarzım buna müsait değil. 

'Bunlar, benim şa'hsî fikrim, şahsî teklifim de de
ğil; 'ben, komisyonun metnini, Anayasayı müdafaa 
ediyorum. Anayasanın 138 inci maddesinin son fık
rası ne diyor: «Mahkeme kararları hiçbir suretle teb
dil edilemez, değiştirilemez, başka bir karar verile
mez» diyor. Eğer rapor şeklinde olursa; karar metni 
şeklinde olursa, Anayasanın 138 inci maddesine ay
kırı düşer, asıl o zaman Anayasa Mahkemesi iptal 
eder; ama kanun yaparsak -ki, şimdiye kadar 'böy
ledir, 1924 senesinden beri böyledir bu şekilde gel
miştir, Adalet Komisyonu da burada, uygulama da 
buradadır, bu şekildedir- bu takdirde, 138 inci mad
deye uygun hareket etmiş oluruz. 

Sayın arkadaşımız dediler ki, «Efendim, ben hata 
ettim; hatamdan döndüm». Belki o doğruydu da, şim
diki hataydı; bana göre o teklifi doğru. Çünkü, ka
nun metni diyor, biz de o şekilde kabul ettik; bana 
göre o doğru. -Bu mevzuu 138 inci maddenin son 
fıkrasına göre mütalaa etmek lazım gelir. 
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Bir de, dediler 'ki, 87 nci maddede... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, mad

de 'hakkında mı konuşuyor, yoksa sataşma ile ilgili 
mi konuşuyor? Bunlar, sataşma ile ilgili değil ki; 
sataşmayla ilgili söz istediler. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu sataşmayla ilgili 
olsun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, bu, sa
taşmanın şümulü dahilinde. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Dahilinde değil. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anayasanın 87 nci 
maddesinde, «af kararı» diyor. Arkadaşlar, soruyo
rum; daha evvel Büyük Mûllet Meclisinde bulunan 
arkadaşlara soruyorum, hukukçulara soruyorum; «af 
kararı» diye bir şey çıkar mı Meclisten? Af kanunu 
çıkar. 

Binaenaleyh, 87 nci maddenin o hükmünü de ken
di lehlerine tefsir edemezler. Yüce Meclis, Anayasa
ya aykırı bir teklifi kabul edecekse kabul eder, bizim 
diyeceğimiz yok. Bu benim şahsî teklifim de değildir, 
komisyonun noktai nazarı budur, bunu müdafaa edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın miletveküleri, önergeyi oylarınıza sunuyo

rum : Önergeyi kabul edenler... 
HSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Komisyon geri 

almadı mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yok, geri almadı efendim. 
Önergeyi kabul etmeyenler... 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — 10O kişi ta

mamlanıyor mu Sayın Başkan? Ret ve kabul oyları
nın toplamının 100 olması gerekir, 100 kişi de yok
tur, resen dikkate almanız gerekir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIO&LU (Balıkesir) — Ka
rar nisabı yok Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karar nisabı yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi : 
Madde 95. — ölüm cezaları hakkındaki kesinleş

miş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair 
Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet 
Komisyonuna bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine 
getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması yö-

| nünde bir karar metni hazırlar. Komisyonlar ve Ge
nel Kurul, mahkeme kararını değiştiremezler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara)* — Aynı Mahiyetteki 
önerge reddedildi efendim, katılmıyoruz. 

I BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir açıMamanız ola-
j cak mı?.. Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; bu hususta yalnız şu-

I nu söylemek isterim : 
I Sayın Komisyon Başkanı, «Ben istisnaî bir. hüküm 

getiriyorum» diyor. 

ANAYASA KOMİÎSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Ben getirmiyorum 
efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — «İstisnaî bir 
hükmü 1924 Anayasası ve 1961 Anayasasına göre 
getiriyorum» diyor. Bunun üzerinde, elinizi şakağını
za koyarak düşünmenizi istiyorum. Bir komisyona 
kanun teklif etme yetkisini ne hakla aktardığımızı 
düşünmemiz lazım. Yani, yetkisi olmayan, kanun tek
lif etme yetkisi olmayan bir komisyona istisnaî ola
rak bu yetkiyi nasıl aktarıyorsunuz? Bunun Anaya-

I saya uygun olarak düşünülmesi lazım geldiği halde, 
Anayasaya uygun şekilde bir önerge vermiş bulun
duğumuz halde, bunu, bu yetkiyi ne şekilde aktarı
yorsunuz? Hakikaten calibi dikkat bir husustur. 

Sayın İhsan Tomtouş arkadaşımız daha evvel 
I açıklama yaptı, «rapor» dedi. Belki biz burada «me

tin» dedik, «Bir ret metni hazırlar o şekilde gelir.» 
Bununla pe!k farkı yoktu, hatta «rapor» kabul edil-

I şeydi, ben önergemi dahi geri alacaktım; fakat ora
da bir hata yapılmıştır, inşallah benim bu önergem
de aynı hata cereyan etmez, düzelir. 

Biz da'ha düzgün şekilde bir metin çıksın diye 
I gayret ediyoruz, düşüncelerimizi, biz de bir heyet ola

rak inceleyerek ifade ediyoruz; takdir sizindir, nasıl 
I uygun görürseniz o şefcilde rey kullanabilirsiniz. Ko-
I misyon Başkanının ısrarlı görüşüne illa da uymak 
I mecburiyeti yoktur. Bu husus açıktır, komisyonun ka

nun teklif etme yetkisi yoktur. Bu şekilde de halli 
I mümkündür, karar metni hazırlamak suretiyle biti

yor, onaylamadığı takdirde, 647 sayılı Kanunla bu 
I husus zaten düzenlenmiştir. 
I Eskiden bu böyle değildi, 140 sayılı Kanun vardı. 
I O kanunda bu istisnaî hüküm getirilmişti, ona göre 

yapılıyordu, şimdi böyle bir şey yok ki. 140 sayılı 
I Kanun yürürlükten kaldırılmıştır; istisnaî hüküm ora-
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da vardı, o da kalktı. Şimdi, tamamen, Anayasaya 
uygun olarak bir tüzük çıkarmak çalbası içindeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

95 inci maddeyi... 
(SMP, DYP ve DSP sıralarından 10 milletvekili 

ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE B 

1. <— Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili 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) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) (De
vam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

95 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 95 inci madde kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum: 
Anayasanın değiştirilmesi. 

MADDE 96. — Anayasada değişiklik teklifleri, 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki 
usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki 
defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 
kırksekiz saat geçmeden başlanamaz. 

İkinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde ve
rilmiş olan değişiklik önergeleri görüşülür. 

BAŞKAN — 96 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

önerge yok. 
96 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 96 ncı madde kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
çoğunluğumuz yoktur, ydklama talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Bahadır, Sayın 
İpek, Sayın Yılmaz Demir, Sayın Üçok, Sayın Ayde
mir, Sayın Elgin, Sayın Çorapçıoğlu, Sayın Vardal, 
Sayın Canuyar, yoklama istemişlerdir. • 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ben de 
varım. 

BAŞKAN — Sayın Erel'i de ilave ediyoruz. 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

97 nci maddeyi okutuyorum: 
Anayasada değişiklik tekliflerinin kabulü 
MADDE 97. — Anayasada değişiklik tekliflerinin 

birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü 
ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve açık oy ile olur. 

Birinci görüşmede gerekli çoğunlukta kabul oyu 
alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli ço
ğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur. 

Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin ka
bulü halinde, kabul için gerekli üçte iki çoğunluğun 
tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama su
retiyle tekrarlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
97 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 97 nci madde kabul edilmiştir. 
98 inci maddeyi okutuyorum: 
Seçimlerin yenilenmesi kararı 
MADDE 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

seçimlerinin yenilenmesi, Meclis üye tamsayısının en 
az üçte biri tarafından imzalı ve gerekçeli bir önerge 
ile istenebilir. 

Bu önerge Anayasa Komisyonunda görüşülür. 
Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda Gün
demdeki bütün konulardan önce görüşüldükten son
ra açık oylama suretiyle karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutup 

işleme koyuyorum: 

III. — YOKLAMA 

JMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Mecisi 

İçtüzüğünün 98 inci madlesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İhsan Nuri Topkaya Ali Babaoğlu 
Ordu Nevşehir 

Nihat Harmancı Alâeddin Kısakürek 
Konya Kahramanmaraş 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Gerekçe: 
Seçimlerin yenilenmesi ve geriye bırakılması ko

nularına ciddiye kazandırılması amacıyla istemlerin 
belli bir* nisapta yapılabilmesi düşünülmüştür. 

Seçimlerin yenilenmesi ve geriye bırakılması. 
MADDE 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi se

çimlerinin yenilenmesi, Meclis üye tamsayısının en az 
üçte biri tarafından; savaş sebebiyle seçimlerin bir 
yıl geriye bırakılması ise, Bakanlar Kurulu veya Mec
lis üye tamsayısının en az üçte biri tarafından, gerek
çeli bir önerge ile istenebilir. 

Bu önergeler Anayasa Komisyonunda görüşülür. 
Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda Gündem
deki bütün konulardan önce görüşüldükten sonra açık 
oylama suretiyle karara bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, önergeyi 
olumlu mütalaa ediyoruz; fakat, yetersayımız olma
dığı için, zorunlu olarak, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — önerge

miz açık efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

98 inci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusun
da oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 98 inci madde kabul edilmiştir. 

Metne, 98 inci maddeden sonra, 99 uncu madde 
olarak yeni bir madde eklenmesi hakkında bir önerge 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 98 inci maddesinden sonra gelmek üze

re aşağıdaki maddenin 99 uncu madde olarak eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İhsan Nuri Topkaya Alâeddin Kısakürek 
Ordu Kahramanmaraş 

Ali Babaoğlu Nevzat Yağcı 
Nevşehir Elazığ 

Nihat Harmancı 
Konya 

Gerekçe: 
Anayasanın zorunlu kıldığı hal dışında, ara seçim 

yapılması istemlerinin belli bir nisaba tabi tutulması 
uygun düşünülmüştür. Anayasanın ara seçimi yapıl
masını zorunlu kıldığı hallerde ise, istemin, bir mil
letvekili tarafından da yapılabileceği şüphesizdir. 

Ara seçimlerin yapılması. 

MADDE 99. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçim ya
pılması; Anayasa'nın zorunlu kıldığı hal dışında, Mec
lis üye tamsayısının, üçte biri tarafından gerekçeli bir 
önerge ile istenebilir. 

Bu önerge Anayasa Komisyonunda görüşülür. 
Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda Gün
demdeki bütün konulardan önce görüşüldükten son
ra açık oylama suretiyle karara bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, olumlu 
mütalaa ediyoruz; fakat, yetersayımız yoktur, katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklamada bu
lunmak isteyen var mı? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Önergemiz 
açık Sayın Başkan, ayrıca izahata lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 99 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde eklenmesine ait bir önerge daha 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzüğü teklifinin Beşinci Kısmına bütçe görüş
meleriyle ilgili aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 
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Bütçe Görüşmeleri 
MADDE 100. — Bakanlar Kurulu tarafından Ma

lî Yılbaşından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulan Genel ve Katma Bütçe 
tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, 
siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına gö
re temsili göz önünde tutularak en az yirmibeş üyesi 
iktidar grubuna veya gruplarına verilmek suretiyle 
kırk üyeden kurulmuş olan Bütçe Komisyonunda elli-
beş gün içinde görüşülür. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmı
yoruz; müsaade ederseniz gerekçesini arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; arkadaşımız Sayın İhsan Tom-
b'uş'un teklifi, yeni madde eklenmesi şeklinde ve Ana
yasanın 161, 162 ve 164 üncü maddeleri hükümlerinin 
İçtüzüğe madde madde alınması "suretiyle yapılan bir 
tekliftir. Arkadaşımız bu teklifi komisyonda da yap
tı; fakat, İçtüzüğün sistematiği itibariyle, Anayasa 
maddelerinin buraya aktarılmasının doğru olmadığı 
gerekçesiyle kabul edilmedi. Bundan ayrı olarak, sa
yın arkadaşımız, 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yü
rürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hak
kında Kanun hükmünün de, yine Bütçe Komisyonun
daki konuşmalara paralel olarak buraya alınmasını 
teklif etti. O da ayrı bir önergedir. Yani, Anayasadan 
alınmasını istediği madde sayısı 5; ayrıca arz ettiğim 
bu kanun sebebiyle de 2 madde ilavesini teklif edi
yor, toplam 7 madde teklif ediyor arkadaşımız. Ama 
bunlar komisyonda kabul edilmedi. Sebebi: İçtüzük, 
bir usul kanunudur. Usul kanunu kendisine mahsus 
bir prosedür içerisinde tanzim edilir, yürür. Usul ka
nunu konuşulurken, hususî hukuktan bir misal ve
reyim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu konuşu
lurken, «Efendim bir maddenin tanziminde Medenî 
Kanunun şu maddesine göre şöyle olur, Borçlar Ka
nununun şu maddesine göre böyle olur» diye bir hü
küm olmaz. Usul kanunu ayrı bir sistematiğe tabi
dir. Bu itibarla bunu alamadık. 

Mesela, 3067 sayılı Kanun yarın değişir veya buna 
benzer (mümasil) bir kanun daha kabul edilir; o ka
nunun değişmesi veya yeni bir kanunun kabul edil
mesi halinde de, İçtüzüğe yeni bir hüküm ilavesi gibi 
bir durum karşısındajcalırız. 
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Biliyorsunuz, bizim elimizde Anayasa ile beraber 
içtüzük de vardır. Binaenaleyh İçtüzüğün tespit ettiği 
usulü, Anayasanın hükümleriyle teyit etmeye veya
hut Anayasa hükümlerini İçtüzüğe aktarmaya gerek 
yok. Kaldı ki, arkadaşımız Anayasa hükmünü aktarır
ken, ayrı ayrı maddeler halinde aktardı. Bunda ihtilaf 
da çıkabilir. Zaten komisyon tetkik ediyor bunu. Ko
misyonun tetkikinde biz bir gerekçe söyledik, ne de
dik 22 nci maddede komisyonları tespit ederken; ^Ko
misyonların vazifelerini burada saymıyoruz» dedik, 
gerekçe de gösterdik, bu da yüce kuruldan geçti. Esas 
gerekçede gösterilmiş dedik. «Adalet Komisyonu şun
ları tetkik eder, Anayasa Komisyonu şunları, Bütçe 
Komisyonu şunları tetkik eder» diye, yani orada ayrı 
ayrı, birer birer sayılmış ve yüce kurulunuz da, 22 nci 
maddeyi aynen kabul etmek suretiyle, o gerekçeyle 
beraber bunu kabul etmiş oldu. 

Bu itibarla, Anayasa maddelerinin, 3067 sayılı Ka
nun maddelerinin veya buna benzer yarın bir başka 
kanun da neşredilirse onun maddelerinin Tüzüğe alın
masının doğru olmadığını, sistemi bozacağını ve şim
diye kadar uygulanan sistemin de bundan ibaret ol
duğunu komisyonda enine boyuna konuştuk. Komis
yonda, çoğunluk, arkadaşımızın bu tezini kabul et
medi ve bu metin hazırlandı. 

Arkadaşımız tekrar ileri, sürebilir, ona bir şey di
yeceğimiz yok; ama, bu maddelerin tekrar burada 
kabul edilmesinin doğru olmadığı kanısındayız; çün
kü, Tüzüğün sistemi bozulur. 

Yüce takdirinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 

Bu gerekçe İle, Komisyon olarak önergeye katılmıyor
sunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; burada teknik bir konuyu inceli
yoruz. içtüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma
lıdır. Bu hususta hiçbirimizin herhangi bir şekilde 
şahsî fikirleri, şunları, bunları veyahut da bir hedefi 
olamaz; partilerin de öyle tabiî. 

Konuşma mevzuu bütçe müzakereleridir. Bütçe 
müzakerelerini biz burada bu salonda yapıyoruz ar
kadaşlar. Şimdiye kadar nasil yapıyorduk? Anayasa
da bununla ilgili bir iki madde var ana prensipler 
olarak, buna göre el yordamıyla eski alışkanlıklara 
veyahut da teamüllere göre yapıyorduk. Tasavvur ede
bilir misiniz ki, Meclisin en önemli bir fonksiyonu 
Meclis çalışmalarını nizamlayan tüzükte bulunmasın! 
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Bütçe müzakereleriyle ilgili bir husus niye konma
mış acaba buraya, sebebi şu : 

1961 Anayasası çift Meclis usulünü getirmişti ve 
bütçe 'her iki Mecliste ayrı ayrı müzakere ediliyordu; 
fakat bir karma komisyon tarafından hazırlanıyordu. 
Karma komisyon da, senatörler ve milletvekillerinden 
müteşekkildi. Bu bakımdan, bütçe müzakeresine iliş
kin hükümleri Meclis İçtüzüğüne koysa Senatoyu 
bağlamaz, Senato İçtüzüğüne koysa Meclisi bağlamaz. 
Onun için Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması 
ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun ismiy
le bir kanun getirilmiş ve o kanunda nizamlanmıştı. 

Şimdi artık çift meclis olmadığına göre, tek meclis 
sisteminde kanunla nizamlama diye bir mesele mev
zubahis değil, tamamen bizim İçtüzüğümüzün mev
zuudur, konusudur. 

Sayın Komisyon Başkanı, Anayasada var, onun 
için almadık diyor. Anayasada ne olursa, biz kanun
lara ve İçtüzüğe aynen aktarmak mecburiyetindeyiz. 
Şimdi bir tatbikatçı İçtüzüğü alacak bakacak, nasıl 
yapacağız bu işi, burada yokmuş diyecek. Nerede var?.. 
Onun şahsî bilgisi olacak, Anayasayı karıştıracak, Ana
yasada arayacak, bulacak, ona göre yapacak. Anaya
sada zaten ana hükümler var. 

Sonra, Sayın Komisyon Başkanımız diyor ki, «Ana
yasadaki hükümleri, biz prensip olarak almadık; sis
tematik bozulur.» Tamamen aksi. Bir defa, Anayasa
daki hükümleri biz buraya aldık. Açalım Meclis Baş
kanının seçimini, Anayasadaki maddeyi aynen buraya 
aktarmışız; Reisicumhur seçimini, kısmen aktarmışız, 
kısmen atıf yapmışız; buna benzer diğer hususlarda 
da, ya tam almışız ya atıf yapmışız ya kısmen almışız. 
Bütçe müzakerelerine gelince hiç almamışız. İşte sis
tem o zaman bozulmuş. Anayasadaki hükümlerin bir 
kısmını aynen alıyorsun, bir kısmını atıf yaparak alı
yorsun, "bir kısmım hiç almıyorsun... Sistem nerede 
kaldı? Sistem var mı şimdi? Sistem diye bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin ya
pılış tarzından, gerek iktidar partisi, gerek muhalefet 
partisi milletvekillerinin hepsinin mustarip olduğuna 
şahit oluyorum. Hepsi bu usulden şikâyetçi. Onbeş yir
mi gün devamlı burada konuşmalar ve netice vermeyen 
hususlar ve ilgisizlik... Elbette ilgisizlik oluyor; tele
vizyonlar gösteriyor, gazeteler yazıyor, üç beş kişi ile 
bütçe çıkıyor. Bunu, mümkün olduğu kadar ilgi çeki
ci ve kısaltıcı bir duruma sokabilmek için ben yedi 
sekiz maddelik bir teklif getirdim, ki bu maddeden 
sonra diğerleri de gelecektir. 

Yalnız, şunu itiraf edeyim ki arkadaşlarım, ben 
Bütçe Komisyonu Sayın Başkanı ile de görüşmüştüm. 

Bu işi kendisiyle beraber müzakere edecektik; fakat, 
imkân bulamadık; vakit de daraldığı için, ben kendi 
imkânlarımla bu teklifleri hazırladım. Ben bunlarda 
ısrarlı değilim ve tam olarak kendimi de tatmin etmi
yor bu getirdiklerim. Bunu, daha iyisi elbirliğiyle yap
mak ve buraya en iyi şekilde monte etmek lazım gel
diğine inancım var. 

Ben bu imkânı sağlamak için bu teklifleri getirdim. 
Bu teklifimin hemen kabulünü de istirham etmiyorum. 
Bunlar kabul edilse bile yine de aksaklıklar olabilir. 
Benîm istirhamım şu: Bu tekliflerim komisyona iade 
edilsin, komisyonda enine boyuna görüşülsün ve diğer 
arkadaşların da katkısı sağlansın ve bunu mükemmel 
bir halde çıkaralım. Ben bunu mükemmel bir şekilde 
getirdiğim iddiasında değilim; ancak, ben «Bütçe mü
zakerelerinin nasıl yapılacağı içtüzükte yer almalıdır» 
iddiasındayım. Ama nasıl yer almalıdır, o bütün arka
daşlarımın bileceği bir iştir. 

Ben kendime göre bir usul getirdim; ama kâfi mi
dir, değil midir, tabiî bu, birçok arkadaşlarımı da tat
min etmeyebilir. Bu önergelerim Komisyona verilsin, 
Komisyon da bunu daha da genişleterek, daha da 
oiigunlaştırarak esaslı bir şekilde getirsin. Benim istir
hamım budur. Komisyonun, önergelerimle birlikte bu 
maddeyi geri almasını istirham ediyorum. Almazsa 
teklifimin kabulünü istirham ediyorum. Böyle bir boş
luk bırakmayalım, Anayasaya müracaat etmeyelim. 

Seçim kanunlarını ele alalım; seçim kanunlarında 
şu kadar zamanda milletvekili seçimi yapılır der, hiç
bir zaman Anayasanın şu maddesine göre secini ya
pılır demez. Aynen almıştır onu. Bütün kanunlarda 
böyledir. Hiçbir zaman atıf yapılmaz. 

Anayasalar bir devletin teşkilat kanunudur, genel 
prensipleri getirir. Tatbikat kanunlarına bunlar aynen 
aktarılır ve genişletilerek, tefsir edilerek daha da ol-
gunlaştırılarak teferruatıyla getirilir. Anayasada hü
küm var diye, birkaç ana prensibi var diye -İçtüzüğe 
almamak ve bunun nasıl yapılacağını göstermemek, 
gerçekten bizim için doğru bir hareket olmaz kanaatin
deyim. Bilhassa istirham ediyorum, Komisyon Başkanı
mız lütfedip bunu geri alsınlar ve komisyonda görü
şelim. Aksi takdirde, benim önergem kabul edildiğin
de, burada belki ben de hatalar yapmış olabilirim, ya
rın içinden çıkılmaz meseleler mevzubahis olur. 

Benim birinci istirhamım, Komisyon Başkanınca 
bu önergelerimin geri alınıp Komisyonda görüşülme-
sidir. Komisyon bunu geri almadığı takdirde, önerge
lerimin kabulünü istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu mevzu 
komisyonda sistem bakımından günlerce konuşuldu, 
arz ettim; 22 nci maddede komisyonların vazifeleri 
'bakımından konuşuldu, hepsi konuşuldu. Geri almaya 
gerek görmüyorum. Bütçe Komisyonunun istisnaî bir 
hükme bağlanması da doğru değildir. Diğer komis
yonların prosedürü ne ise orada da odur. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz hakkım var 
mı? 

BAŞKAN — Yok ama, yerinizden bir şey söyle
mek istiyorsanız, görüşünüzü alayım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, hakika
ten eski tek Meclis zamanında, bütçe müzakereleri için 
ayrı bir fasıl vardı. Bu itibarla, çift Meclis sistemine 
geçtikten sonra, ona göre bazı fikirler serdedildi. Şim
di tek Meclis halinde çalıştığımıza göre, eski Meclisin 
hükümlerinden de yararlanmak maksadıyla, Komisyo
nun konuyu tekrar mütalaa etmesinde yarar vardır. 
Komisyona havale edilmesi uygun olur. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, gerçek bir müzakere yapılması için komis
yona geri verilmesi faydalı olur. 

BAŞKAN — Komisyon gerek görüyor mu? s 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim konuşuldu; 
Komisyonda tekrar ne konuşacağız, anlamıyorum. Her 
türlü ihtimal konuşuldu. Diğer komisyonların durumu 
konuşuldu, Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlar
dan ayrı. bir prosedüre tabi olamayacağı konuşuldu 
ve gerekçeye de bunu koyduk, 22 nci maddede bu hu
sus kabul edildi. Burada bunun kabul edilmesi 22 nci 
maddeye de aykırı düşecektir. Yani, Yüce Meclisçe 
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kabul edilen 22 nci maddeye de aykırı bir hüküm gel
miş olacak. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bir sözünüz mü var? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, eğer 

müsaade ederseniz ben de yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Efendim, burada bazı 

tereddütler doğmuştur. Sayın Komisyonun, bütçe mü
zakereleri ile alakalı İçtüzük düzenlemelerini bir kere 
daha gözden geçirmesine zaruret olmuştur kanaatin
deyim. Bunu, lütfen, Sayın Komisyon Başkanımız 
Komisyona geri alsınlar, bir kere daha müzakere et
sinler ve sonra getirsinler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu bir mad
de değil ki yedi madde. Yani, bu yedi maddeyi geri 
alacağız. Zaten arkadaşların arzuları üzerine, birçok 
maddeleri geri aldık; ama pekâlâ geri alalım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmeleriyle ilgili ve birbi
riyle bağlantılı yeni madde ilavesini getiren önergeler 
var; o zaman Komisyon bunların tümünü birlikte mi 
geri alıyor? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim bunlar, ya
ni 99, 100, 101, 102 yeni maddedir, diğerleri ile ala
kası yok. Bütçe müzakereleriyle ilgili bu yeni madde 
tekliflerini Komisyona aldık efendim. 

BAŞKAN — Yeni madde ilavesi hakkındaki öner
gelerin tümü komisyona verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir bölüme geçiyoruz; 
ancak, çalışma süremizin de sonuna yaklaştık. 

Çalışma süremizin bitimine çok az kalması nede
niyle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek üzere 19 Mart 1987 Perşembe günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.18 

! • < « ( • — . « . • . 
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VII. —' SORULA 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Bayın
dırlık İşleri Genel Şartnamesinin malzeme ocaklarıyla 
ilgili 6 ncı maddesinin Ankara İlindeki uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (711592) 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevap
landırması için gereğini arz ederim. 

13.2.1987 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin malzeme 
ocaklarına ait 6 ncı maddesine açıklık getiren Bakan
lığınızın 1<8 Eylül 1986 tarih ve B - 06/Kes. H. Şb. Mtf. 
7013 - 0 sayılı yazılarında. 

A) Ankara İli dahilinde kamuya"* ait araziler üze
rinde malzeme ocağı bulunmadığından bahisle dene
tim ve kontrollüğü Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Ya
pı İşleri Genel Müdürlüğünce bizzat yürütülen devam 
eden işler ile yeni ihale edilecek işlerde kullanılacak 
malzemenin temininde Zir bölgesi, Sincan, Eryaman 
ve İmrahor bölgesindeki sahipli ocakların kullanılacağı 
'belirtilmektedir. 

L Ankara içindeki tüm kamuya ait araziler de is
tenilen kalitede malzeme (Kum, çakıl vs.) temin imkânı 
kalmadığından mı bu yol seçilmiştir? 

2. Ankara'da yürütülen işlerin yüklenicilerinden 
kamuya ait arazilerden malzeme temininde güçlükler
le karşılaştıklarını belirtir bir talep gelmiş midir? Böy
le bir talep gelmiş ise Ankara dahilinde yürütülen iş
lerden hangisinin yüklenicisi tarafından gelmiştir? 

3. İnşaat malzemesi (Kum, çakıl, tuvenan) temi
ninde yurdumuzda yalnızca Ankara'da mı zorluk çe
kilmektedir ki, böyle bir uygulama Ankara'da yapıl
maktadır?1 

4. Diğer illerimizde (örneğin İstanbul, İzmir, 
Adana, Kayseri gibi) kum, çakıl tuvenan temininde de 
Ankara'da yapılan bu uygulamayı yapmayı uygun bu
lur musunuz? 
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VE CEVAPLAR 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 17.3.1987 

Sayı : B. 06/ftı. İş. Şb. Md/1666-B 90-14 
Konu : Kayseri Milletvekili Sayın 

Mehmet Üner'in Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesinin 

6 ncı Maddesinin Uygulanmasına 
İlişkin Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.2.1987 tarih ve 7/1592-7837/31036 sayılı 

yazınız. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Ba
yındırlık İşleri Genel Şartnamesinin malzeme ocak
ları ile ilgili 6 ncı maddesinin Ankara ilindeki uygu
laması hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin, ilgi
de tarih ve sayısı kayıtlı yazınız ve ekli yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 1.1.1984 tarihi itibariyle yürürlüğe 
giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 8 inci mad
desi ile, tip şartnamelerin genel ve ortak esasları ile 
ihale konusu işlerin özelliklerine göre idarelerce ha
zırlanacak şartname ve varsa eklerine konulacak ge
nel esasları tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilmiş olup; Bakanlığımızca Yapım İşleri İhalele
rinde kullanılmak üzere yayımlanan tip sözleşmenin 
eki olmak üzere, 29.8.1984 tarih ve 84/8520 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan, 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin malzeme ocak
larına ilişkin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; 
«sözleşme veya eklerinde başka hükümler bulunma
dığı takdirde, izin belgesine (ruhsata) bağlı sahipli 
olacaklardan idarenin zorunlu gördüğü ve uygun bul
duğu hallerde malzeme alınması gerektiğinde, ocak 
sahiplerine malzemenin birim miktarı için ödenecek 
bedel ile aynı şartlar çerçevesinde hesaplanmış mal
zeme birim fiyatı arasındaki fark idareye aittir.» hük
müne yer verilmiştir. 

Söz konusu genel şartname, 9.10.1984 tarih ve 
18540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı gün 
yürürlüğe girmiş olup; Bakanlığımızın, bu genel şart
namenin 6 ncı maddesinin uygulamasına ilişkin 
30.12.1985 tarih ve B. ö6/B-10/Başkanlık/99-2/ir816-
B sayılı genelgesinde ise, genel şartnamenin bu mad-
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desinde bahsi geçen fiyat farkı uygulamasının, 1.1.1985 
tarihi itibariyle başlayacağı belirtilerek özetle; 

a) 6 ncı maddenin 1 inci fıkrası uyarınca mal
zeme, idarece gösterilecek kamuya ait arazi ve ocak
lardan temin edildiği takdirde, fiyat farkı ödenme
yeceği, 

b) işin bulunduğu mahalde hem kamıjıya ait arazi 
ve sahalarda ocak bulunması, hem de izin belgesine 
(ruhsata) tabi ocak bulunması halinde, sahipli ocak
taki malzemenin birim miktarının satın alma + nak
liye bedeli ile işyerine en yakın kamuya ait ocaktaki 
malzemenin birim miktarının Bakanlığımız uygulama 
yılı rayici + nakliye bedeli arasında mtıkayese ya
pılmak suretiyle malzemenin idare 'lehine en ucuza 
temin edilebileceği ocağın tespit edileceği, 

c) Malzemenin sahipli ocaktan alınması halin
de, malzeme ocak bedelinin her yıl ocak ayı içinde 
•ilgili Valilikçe oluşturulacak bir heyet tarafından tes
pit edileceği ve bu fiyatın Valilikçe onandıktan sonra 
geçerli olacağı; o yıl için bu fiyatın sabit olacağı ve 
müteahhitlerin bu fiyata itirazının dikkate alınmaya
cağı, 

d) Bu şekilde tespit edilmiş malzeme satın alma 
bedeli ile uygulama yılı Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığı rayiç fiyatı arasındaki farkın, müteahhit kârı 
ve genel gider payı eklenmeksizin ve eksiltme indi
rimi hesaba katılmaksızın müteahhide ödeneceği, 

e) Bu fiyat farkının, imalatın bünyesine giren 
malzeme için ödeneceği ve malzeme miktarının tes
pitinde Bayındırlık ve tskân Bakanlığı analizlerinin 
esas alınacağı, 

belirtilmiştir. 
Bu ön açıklamadan sonra, yazılı soru önergesin

de yer alan soruların aşağıdaki şekilde cevaplandırıl
ması uygun görülmüştür. 

1. 'Yazılı soru önergesinin giriş bölümünde de 
ifade edildiği üzere, Ankara İlinde kamuya ait arazi 
ve sahalarda istenilen evsaf ve kalitede malzeme (kum, 
çakıl, tuvenan) temin edilebilecek ocak bulunma
maktadır. İstenilen evsaf ve kalitede malzeme temin 
edilebilecek ocaklar ise, üç ayrı bölgede (Zir, Sincan-
Eryaman ve tmrahör) toplanmış olup, bunlar ti özel 
İdaresince müstecirlere ihale yoluyla kiraya verilmek 
suretiyle işletilen sahipli ocaklardır. 

Bakanlığımızın Ankara İli dahilindeki yatırımları 
için gerekli malzeme, eskiden olduğu gibi, bu üç ma
haldeki sahipli ocaklardan temin edildiğinden, Bayın
dırlık işleri Genel Şartnamesinin yukarıca metni ve
rilen 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca yapı

lacak fiyat farkı uygulamasında da bu ocaklara iti
bar edilmiştir. 

2. Bakanlığımızın Ankara İli dahilindeki işlerini 
yürüten yüklenicilerden, kamuya ait arazilerden mal
zeme temininde güçlüklerle karşılaşıldığına dair her
hangi bir talep gelmesi söz konusu değildir. 

Zira, Bakanlığımızca ihale ve denetimleri yürü
tülen işlerde kullanılacak malzemenin (kum, çakıl, tu
venan) alınacağı ocak yerleri, tip sözleşmenin 7 nci 
sözleşme eki Genel Teknik Şartnamenin 2, 10 uncu 
maddesi uyarınca, idarenin yazılı muvafakati ile ve 
istenilen evsaf ve kalitede malzeme temin edilebile
cek inşaat mahalline en yakın yerler olarak tespit edi
lip müteahhitlere bildirilmektedir. 

Ankara ili dahilindeki işlerimizin kum, çakıl ve 
tuvenan ihtiyacı da, eskiden beri yukarıda bahsi ge
çen üç bölgedeki sahipli ocaklardan temin edilmek
tedir. 

3. Bu uygulama, yukarıdaki açıklamalarımızdan 
da anlaşılacağı üzere, Bayındırlık İşleri Genel Şart
namesinin 6 ncı maddesi ile getirilen ve ülke çapında 
(bütün illerde)" yapılan bir uygulama olup, sadece 
Ankara ilinde yapılması söz konusu değildir. 

Ancak, bazı illerde, ücretsiz malzeme temin edi
lebilecek kamu arazi ve ocaklarının mevcut olması 
veya sahipli ocaklardaki malzeme fiyatının, Bakan
lığımız uygulama yılı rayicinin altında bulunması 
nedeniyle, yukarıda sözü edilen fiyat farkı uygula
ması yapılmamaktadır. 

4. Yukarıda da açıklandığı üzere, bu uygulama 
Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 6 ncı maddesi 
ile getirilen bir uygulama olup, bütün İlleri kapsa
maktadır. Soruda örnek olarak ismi zikredilen iller
den İstanbul'da halen yapılmaktadır. Ancak, yukarı
da da belitrildiği üzere, diğer illerden bazılarında üc
retsiz veya düşük ücretle malzeme temin edilebilecek 
kamu arazi veya ocaklarının mevcut olması veya sa
hipli ocaklardaki malzeme satış bedelinin Bakanlığı
mız uygulama yılı rayicinden düşük olması nedeniy
le bu uygulamaya gerek bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Top-
lu Konut Kanununda belirtilen olanlar için fondan 
tahsis edilen para miktarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/1634) 

— 622 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1. Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesinde 
belirtilen herbir alan için bugüne kadar Fondan tah
sis edilen para miktarı ne kadardır? (Ayrı ayrı mik
tar ve yüzdeleri ile) 

2. IBugüne kadar hangi yerlerdeki «turizm alt 
yapıları» için ne kadar kredi kullandırılmıştır? Kredi 
alan kişi ve kuruluşlar kimlerdir? 

3. Konut alanında malzeme ve yapı elemanı üre
ten firmalardan hangilerine ne miktar kredi veril
miştir? 

T. C. 
Devlet »Bakanlığı 16.3.1987 
Sayı : 8-100-446 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 27.2.1987 gün ve 7/1634-7954/31413 sayılı ya
zıları. 

b) Başbakanlığın 3.3.1987 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-2327/01745 sayılı yazıları. 

c) 6.3.1987 gün ve 8-100-395 sayılı yazımız. 

Toplu Konut Kredileri ile ilgili olarak Balıkesir 
Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un ilgi (a) daki yazısı 
ekinde alınan ve Sayın Başbakanımız adına tarafımca 
ilgi (b) deki yazı ile cevaplandırılması istenen soru 
önergesi ilgi (c) deki yazımız ile Toplu Konut ve Ka
mu İdaresi Başkanlığına gönderilmiş ve konu ile ilgili 
olarak adı geçen başkanlığın 9.3.1987 gün ve 3605 
sayılı yazıları ekinde alınan cevaptan 2 suret ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Başba

kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ettiği soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. 

Soru 1. Toplu Konut Kanununun 3 üncü mad
desinde belirtilen herbir alan için bugüne kadar Fon
dan tahsis edilen para miktarı ne kadardır? (Ayrı ayrı 
miktar ve yüzdeleri ile) 

Cevap 1. 2.3.1987 tarihine kadar Toplu Konut 
Fonunda 675,9 milyar liralık bir kaynak birikmiş ve 
bu kaynağın 615,9 milyar lirası harcanmıştır. 

Bu harcamanın kullanım sahalarına göre dökümü aşağıda yer almaktadır. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

.,-
Kullanım Sahası 

Ferdî Kredi 
Toplu Konut Kredileri 
Toplu Konut Sahalarının Kamulaştırma ve 
Altyapı Tesisleri 
Araştırma Giderleri 
Turizm Altyapıları 
Yat - İşletme Kredileri 
Faiz Sübvansiyonu 
Diğerleri 
(Sosyal Yardım Fonuna ve İdare Bütçesine 
Aktarılan) 

TOPLAM 

Yapılan ödeme 
(Milyar TL.) 

119.5 
443.3 

30.9 (*; 
0.8 
8.4 
2.2 
0.3 

10.5 

615.9 

Harcamaya Göre 
Oranı (%) 

19.41 
71.98 

5.01 
0.12 
1.37 
0.36 
0.04 
1.71 

100.0 

(*) Bu miktarın 30 'milyar lirası Geliştirme - Destekleme Fonuna aktarılarak Belediyeler eliyle Toplu Ko
nut Alanlarının kamulaştırılması ve altyapısı için kullandırılmıştır. 
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Soru 2. Bugüne kadar hangi yerlerdeki «turizm altyapıları» için ne kadar kredi kullandırılmıştır? Kredi 
alan kişi ve kuruluşlar kimlerdir? 

Cevap 2. Bugüne kadar Toplu Konut Fonundan, 2985 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince turizm 
altyapıları olarak 8.4 milyar liralık kredi kullandırılmıştır. 

Yatırım programlarında yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği öncelikli turizm alanlarının 
altyapılarına, Toplu Konut Fonundan yıllık finansman programının öngördüğü çerçevede bu bakanlık ile idare 
arasında yapılan protokol çerçevesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığına açılmış ve Turizm Bankası Genel Mü
dürlüğüne, PTT Genel Müdürlüğüne, TEK Genel Müdürlüğüne, T.'C. Karayolları Genel Müdürlüğüne kullan
dırılmıştır. 

Soru 3. Konut alanında malzeme ve yapı elemanı üreten firmalardan hangilerine ne miktar kredi veril
miştir? 

Cevap 3. Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesi ve buna ilişkin tüzük ve yönetmeliklerdeki hüküm
lere uygun olarak Yatırım işletme Kredileri, aşağıdaki listede yer alan kuruluşlara açılmış ve bankalar aracı
lığı ile kontrollü bir şekilde kullandırılmaktadır: 

İ l i 

Çorum 

Ordu 
Erzurum 
Elazığ 
istanbul 
Kahramanmaraş 

Tokat (Erbaa) 
Ankara 
Ankara 

Firma Adı 

Tuğlacılar Kooperatifi (35 Adet 
Tuğla Fabrikası) 
Çamsan Ağaç San. A. Ş. 
Tuğsaş Tuğla Kiremit Ticaret A. §.. 
Gölcük Toprak San. Tic. A. Ş. 
Türk Ytong San. Tic. A. Ş. 
Milsan Maraş İli Maden San. Tic. 
A. S. 
Yüksel Koli. Şti. 
tntay tnş. Tic. Ltd. Şti. 
Aktürk Yapı End. Tic. A. Ş. 

Üretim Cinsi 

Tuğla - Kiremit 
M.D.F. (Ahşap Yapı 
Tuğla - Kiremit 
Tuğla - Kiremit 
îazır Yapı Elemanı 

Tuğla - Kiremit 
Tuğla - Kiremit 
Tuğla ve Hazır Yapı 

Malz.) 

Açılan Kredi 
Miktarı 

(1.000 TL.) 

980.000 
500.000 
1-65.000 
189.000 
175.000 

204.000 
50.000 

Elemanı 480.000 

Kredi 
Türü 

İşletme 
İşletme 
Yatırım 
Yat/lşl. 
Yatırım 

Yatırım 
Yatırım 
Yat./tşl. 

Çelik Kalıp ve Hazır Yapı 
Elemanı 1.425.000 Yat./lşl. 

Toplam 43 firmaya 4.153.000.000 TL.'sı Yatırım - İşletme Kredisi açılmıştır. 
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'3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, SEKA ve Sümerbank'ın 1980 - 1986 yıllarında 
iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz T itiz'in yazılı cevabı (7/1650) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tı

naz Titiz tarafından yazılı olarak cevaplandiirılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
^SOKA)'nın iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler, 
aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı ne
dir? 

KİT'in İştirak edilen 
ışirketitelki şirketin dönem 

İştirak ettoiği ödenmiş kârından KİT'e 
şirketin adı sermayesi TL. düşen temettü TL. 

1. 
2. 

18 . 3 .1987 O: 3 

Soru 2. Sümerbank'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgi
li bilgiler .soru l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre 
ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 17 . 3 . 1987 

Sayı : 07.62/1517 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(İlgi : 2.3.1987 tarih ve Kan. Kar. Mld. 7/1650/ 
7974/31460 sayılı yazıları. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut" Arıkan'ın, 
yönelttiği yazılı soru önergesinde sorulan Seka Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili hususlara cevap Ek l'de, 
Sümerbank Genel Müdürlüğü ile ilgili hususlara ce
vap Ek 2'de takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakam 
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EK - 1 

Som 1. SEKA'mn iştirak ettiği şirloetl'erte iKgîli 1980, 1981, 1982. 1983. 1984, 1985, 1986 yıllarma ait 
»bilgiler aşağıdaki otfviele göre yıllar itibari ile ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği 
şirketi adı 

KİT'in Şirketteki 
Ödenmiş sermayesi (TL.) 

İştirak edilen Şirketin dönem kârından 
KiîTte düşen temeddü (TL.) 

1. 

Cevap 1. Cevap aşağıdadır. 

İştirak ettiği şirketin adı 

Mannesman 
Sümerbank 

Sanayi Nakliyat 

Dostel 

Security Papers 

Yibitaş 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
Ödenmiş Alınan ödenmiş Alınan ödenmiş Alınan 
sermaye kâr payı sermaye kâr payı sermaye kâr payı 

1 770 000 8 731 972 6 430 000 5 556 492 6 430 000 3 506 895 

500 000 — 500 000 - 500 000 — 

5 850 000 4 377 916 5 850 000 1 172 322 5 850 000 — 

2 400 025 889 243 2 400 025 2 360 692 2 400 025 4 556 861 

3 000 000 553 314 3 000 000 544 816 3 000 000 1 560 000 

(—) Şirketin o senedi zararda olduğu, dolayısıyla kâr payının alınmadığı. 
(X) 1986 yılı faaliyetlerine ait Şirket Genel Kurulu toplantıları yapılmadığından bu yola ait kâr payları 

henüz tespit edilememiştir. 

— 626 — 



T, B. M. M. B : 78 18 . 3 . 1987 O : 3 

1 9 8 3 1 9 8 4 
Ödenmiş Alman Ödenmiş Alınan 
sermaye kâr payı sermaye kâr payı 

1 9 8 5 1 9 
Ödenmiş Alman ödenmiş 
sermaye kâr payı sermaye 

6 430 000 37 940 183 18 000 000 39 167 076 18 000 000 53 554 876 36 230 000 

500 000 500 000 500 000 500 000 

5 850 000 2 752 770 5 850 000 13 323 960 29 250 000 14 345 350 29 250 000 

2 400 025 14 723 329 45 000 000 9 083 595 45 000 000 3 052 030 78 021 750 

3 000 000 — 22 896 015 1 104 000 22 896 015 4 780 200 24 000 000 
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Soru : 2. Süımerbamk'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllama ait 
Üştirak ettiği KİT'in şirketteki 
Şirketin aJd» ödenmiş sermayesi i(TL.) 

Cevap : 2. Cevap aşağıdadır. 

Şirketin unvanı 

T.C. Merkez Bankası 
T. Vakıflar Bankası TA.O. 
T. Halk Bankası A.Ş. 
T. Ticaret Bankası A.Ş. 
îşçi Kredli Bankası A.Ş. (Tas. H.) 
T. Bağcılar Bankası A.Ş. 
T. Kredi Bankası A.Ş. 
DESİYAB Dev. San. tş. Yat. B. A.Ş. 
Güven Türk A. Sigorta Şirketi 
Balıkesir Pam. Dok. San. T.A.Ş. 
Aydın Tekstil A.Ş. 
SÎDAŞ Sivas Dok. San. A.Ş. 
YÎFAŞ Yeşilyurt Teks. San. A.Ş. 
Güney Sanayi Tic. îşlt. A.Ş. 
VAN Yün tp. San. Ticaret A.Ş. 
S1FAŞ Sentetik İplik Fab. A.Ş. 
T. Çimento ve Toprak San. T.A.Ş. 
Kütahya Porselen San. A.Ş. 
TUĞ-SAN Gemerek Top. San. A.Ş. 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Nominal 
seırmayesi TL. 

17 
30 
10 

50 
2 

1 
60 

170 
YURTAŞ Yurt Ürün. San. A.Ş. (Tas. H.) 
TUĞSAŞ T. Gübre San. A.Ş. 50 
BASF-ISB. Türk Kim. San. A.Ş. 1 
Türkiye Petrolleri A.O. 500 
Soda Sanayi A.Ş. 37 
Breğü Demir/Çelik Fab. T.A.Ş. 38 
Mannesmann-SB. Boru End. T.A.Ş. 1 
TAKSAN Tak. Tez. San. A.Ş. 6 
Kıbrıs Türk San. îşl. Hol. Lmd. Şir. 
Umumî Mağazalar T.A.Ş. 
GÎMA Gıda ve Iht. Mad. T.A.Ş. 2 
GENTAŞ Genel Metal San. A.Ş. 1 
ORALGÎM Orta Anadolu Giy. San. A.Ş. 
Ege Elektrik T.A.Ş.' (Tas. Halinde) 
TAMCO Türk - Arap Pazarlama A.Ş. 
S Ü T Süzer Tekatıl îşlt. A.Ş. 
Bağlı Ortaklıkları 100 000 000 
T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. 3 500 000 000 
Antalya Pam. Dok. San. T.A.Ş. 80 000 000 
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 65 000 000 
Bergama Pam. îp. ve Dok. San. T.A.Ş. 35 000 000 

25 000 000 
000 000 000 
000 000 000 
000 000 000 
100 000 000 
000 000 000 
20 000 000 

000. 000 000 
000 000 000 
532 500 000 
540 000 000 
500 000 000 
360 000 000 
750 000 000 
500 000 000 
560 000 000 
000 000 000 
800 000 000 
120 000 000 
000 000 000 
9 000 000 

000 000 000 
000 000 000 
000 000 000 
000 000 000 
400 000 000 
014 280 000 
000 000 000 
850 000 000 
250 000 000 
000 000 000 
116 000 000 
5 000 000 

% si 

1,11 

19,0 
21,0 
0,83 

20,0 
15,33 
10,0 
48,0 
9,0 

7.5 
3.75 

3.3 

40.0 

15.83 
25.5 
35.7 
0.33 
17.0 
7.5 
12,5 
3,0 

40,0 

200 000 Amerikan Doları 

40,0 
99,0 
81,6 
84,5 
72,3 

SÜMERlBANK'ın 
Taahhüdü ödediği 

TL. TL. 

30 
380 
111 

4 
100 
55 

575 
240 
140 
45 
60 
4 

33 

22 
400 

5 
3 483 
9 894 

362 
20 

144 
18 

250 
'37 

2 

277 400 
000 000 
000 000 
450 000 
20 000 

130 000 
20 000 

000 000 
000 000 
825 000 
520 500 
000 000 
200 000 
000 000 
000 000 
400 000 
000 000 
000 000 
500 000 
332 000 
300 000 
500 000 
000 000 
000 000 
334 000 
000 000 
310 000 
000 000 
500 000 
750 000 
000 000 
200 000 
000 000 

30 
140 
111 
4 

100 
55 

575 
240 
140 
415 
60 
4 

33 

22 
400 

5 
3 483 
9 894 

362 
20 
144 
18 

250 
37 
2 

277 400 
000 000 
000 000 
450 000 
20 000 
130 000 
20 000 

000 000 
000 000 
825 000 
520 500 
000 000 
200 000 
000 000 
000 000 
400 000 
000 000 
000 000 
500 000 
332 000 
300 000 
500 000 
000 000 
000 000 
334 000 
000 000 
310 000 
000 000 
500 000 
750 000 
000 000 
200 000 
000 000 

40 000 000 40 000 000 
3 475 000 000 3 475 000 000 

65 300 000 65 300 000 
54 892 500 54 892 500 
25 294 000 25 294 000 
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bilgiler aşağıdaki öetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? EK - 2 
İştirak edilen şirketin dönem 

kârından KİT^e düşen temettü (TL.) 

Teşekkülümüze isabet Eden Kâr Payları 
1980 1981 11982 1983 1984 1985 

33 288 
800 000 

33 288 
— 

33 288 
994 400 

33 288 
1 200 000 . 

33 288 
3 867 460 

33 288 
1 174 800 

5 000 10 000 800 

390 000 390 000 390 000 2 280 000 73 595 790 132 348 003 
2 982 000 — — — — — 

— 785 300 406 502 2 989 759 298 353 1 068 494 

5 460 000 5 460 000 36 400 000 34 780 000 39 780 000 60 840 000 

— — ' — — — 18 000 000 

1 565 235 1 695 806 5 420 824 5 004 560 — — 

24 395 7551 765 780 10 194 028 — — " 25 052 673 
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

26 791 110 — 55 564 921 35 111 596 391 757 797 535 667 761 

522 500 — 1 321 500 

Şirketin kuruluş işlemleri gerçekleşmediğinden, faaliyetini sıürdürememektedir. 

619 127 — — ; • —_ -• . — — 
32 650 000 32 650 000 45 710 000 32 650 000 — 294 411 500 
27 446 250 — 10 978 500 — 191 025 900 719 091 750 

— 12 647 000 — 12 449 000 70 823 000 772 953 300 

— 629 — 



NOT : 

1. T. Bağcılar Bankası A.Ş., İşçi Kredi Bankası A.Ş. iflas etmiş olup, Tasfiye işlemleri T.C. Ziraat Bankası ta 
Ege Elektrik, YURTAŞ Yurt Ürünleri Sanayi ve Tk. A.Ş. ile T. Emlâk Kredi Bankası A.Ş.'nin tasfiyeleri 

2. Sermayesi 200 000 Amerikan Dolan olan TAMCO Türk Arap Pazarlama A.Ş. ne Teşekkülümüz ekte edi 
25 000 $'ı ile iştirak etmiştir. 

Nominal SÜMBRBANK'ın Yıllar itibariy 
Sermayesi Taahhüdü Ödediği 

' Şirketin Unvanı TL. %'si TL. TL. 1980 1981 
§ . _ • _ 
| Güney Sanayi İşit A.Ş. 5 750 000 000 10,0 575 000 000 575.000 000 •— — 

Van Yün. tpL San. ve Tic. A.Ş. 500 000 000 48,0 240 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 — — ' 
SÜTİ Sümer Tekst. İşit A.Ş. 100 000 000 40,0 40000000 40000000 — — 
TAMCO Türk Arap Pazarlama A.Ş. 200 000 Amerikan Dolan olup, % 50 paya isabet olan 100 00 

diğer 100 000 S'da T. Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş., T. Ş 
ÇİMHOL ve Sümerbank'a olup, bu Ortaklarca herhangi bir nakt 
yesi olan 200 000 $'nın tamamı yabancı Ortak TRİAD tarafında 
linde diğer ortak sermaye paylan kârdan mahsup edilecektir. 

1986 Faaliyet dönemine ait bilanço neticeleri henüz teşekkülümüze intikal etmemiştir. 
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4. —!• Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1676) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tınaz 

Titiz tarafından yazılı olaırak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Ankan 
Edirne 

Soru I. Antalya Pamuklu Dokuma San. A.Ş.' 
rain iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki 
cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak edilen 
Bağlı ortaklığın şirketin dönem 

şirketteki kârıtn-dan bağlı 
tşltirak ettiği Ödenmiş ortaklığa düşen 
şirketin adı ısermayesi TL. temettü TL. 

1 
2 

Soru 2. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma San. 
T.A.Ş.'nin iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru 
İldeki cetvele ve yılara göre ayrı ayn nedir? 

Soru 3. Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'deki cetvele 
ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

" Soru 4. Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.'nin işti
rak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'deki cetvele 
ve yıllara göre ayrı ayrı nedıir? 

Soru 5. Çuköbiriik İplik Dokuma Fabrikasının 
iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru Tdeki cet
vele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

iSoru 6. Antbirlik Aksu İplik Fabrikası ve Yağ 
Kombinasının iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler 
soru l'deki, cetvele ve yıllara göre ayn ayn nedir? 

Soru 7. Tariş İplik ve Yağ Fabrikasının iştirak 
ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'deki cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 17 . 3 . 1987 
Sayı : 07.62/1516 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.3.1987 tarih ve 7/1676/8026/31642 sayılı 

yazılan. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın yö
nelttiği yazılı soru önergesinde sorulan hususlara ha
zırlanan cevaplar ekte takdim edilmektedir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 

M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 
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Edirne Milletvekilli.Turgut Türkân Ankan'ın yazılı Soru önergesinin cevabı 
1. Antalya Pamuklu Dokuma. Şan A.Ş. 
2. Bergama Pamuk îpliiği ve Dokuma San. T.A.Ş. 
3. Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. 
4. Çukobirlik İplik Dokuma Fabrikası 
5. Anıtbirlik Aksu İplik Fabrikası 

binası 
6. Tariş İplik ve Yağ Fab. 
7. T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. 

Toplanı „ 
İştirak ettiği Sermayesi 
Şirketin adı ı(TL.) 

ve Yağ Kom-

KtT İştirakteki 
ödenmiş 

jSermayesi 
ı(TL.) 

İştiraki yoktur. 
İştiraki yoktur. 
İştiraki yoktur. 
İştiraki yoktur. 

İştiraki yoktur. 
İştiraki yoktur. 
Cevabı aşağıdadır. 

İştirak Edilen Şirketin dönem 
Kârından KİT'e düşen temettü (TL.) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

KUDAS İplik ve Dokuma 
San. Tic. A.Ş. 20 000 000 
ŞIHSAN Sın. Barak Halı 
İpliği San. A.Ş. 34 053 000 
Yeşilova Halı Yün İpliği 
ve Battaniye Fab. A.Ş. 50 000 000 
Yem Sanayi 
Türk A.Ş. 10 000 000 000 

20 000 000 — — ' — — — — (X) 

12 600 000 _ _ _ _ _ _ _ (X) 

24 210 000 _ _ _ _ _ _ (X) 

710 000 _ _ _ _ _ _ (X) 

(x) 1986 Yılı Genel Kurulu yapılmadığından kâr dağılımı belli değildir. 

— «32 — 
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5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, Etibank ve Çinko Kurşun Sanayii A. Ş. nin 1980 • 
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz>Titiz'in yazılı cevabı 
(7/1678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tınaz 

Titiz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Eti'bankın iştirak ettiği şirketlerle ilgili 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait 
bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı 
nedir? 

İştirak ettiği şirketin adı 
KİT'in şirketteki ödenmiş 

sermayesi TL. 

İştirak edilen şirketin dönem 
kârından KİT'e düşen 

temettü TL. 

D 
2) 

Soru 2. Çinko Kurşun Sanayii A. Ş.'nin (Çinkur) iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği şirketin adı 
Bağlı ortaklığın şirketteki 
ödenmiş sermayesi TL. 

İştirak edilen şirketin dönem 
kârından bağlı ortaklığa 

düşen temettü TL. 

D 
2) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 07.62/1477 

17 . 3 .. 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.3.1987 tarih ve 7/1678/8028/31644 sayılı ya

zılan. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın yö
nelttiği yazılı soru önergesinde sorulan Etibank ve 
Çinkur Genel Müdürlüğü ile ilgili hususlara cevap Ek 
l'de takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakanı 
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T. B. M. M. B : 78 18 . 3 . 1987 O : 3 

SORU 1. Etibankm iştlirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 19S5, 1986 yıllarına ait 

İştirak ettiği şirketin adın KİT'in şirketteki ödenmiş sermayesi (TL.) 
' • ' I » ! ! . I 1 ' ' ' 

D 
CEVAP 1. Cevap aşağıdadır. 

1980 Yılı 1981 Yılı 1982 Yılı 

Btibankın Etftbankın Etibankın 
Bağlı ortaklık ve ' ödenmiş işti- ödenmiş işti- ödenmüşişti-

iştirakin adı rak Mssesi Kâr payı rek hifosesi Kâr payı rek foissesi Kâr payı 

Karadeniz Bakır îşl. A.Ş. 
Çinko, Kurşun îşl. A.Ş. 
Samaş Sanayi Mad. A.Ş. 
Tüstaş Sınai Tes. A.Ş. 
AB Etiproeirts Oy 
Çayeli Bakır îşl. A.Ş. 
Ankara Anonim T.S. Şti. 
Keban Holding A.Ş. 
T. Halk Bankası A.Ş. 
T. Gübre San, A.Ş. 
T. Petrolleri A.O. 
D. B. Deniz Nak. T.A.Ş. 
Denizcilik (Bank.: T.A.Ş. 
Kumaş Kütahya Many. 
T.H. Türk Bağcılar B. 
TH. Asbest Mad. ve S.A.Ş. 
T.H. Türk Cıva îşl. A.Ş. 
T.H. Anadolu Mer. ve Gra. S 
T.H. Türk Kredi Bank. A.Ş. 
T.H. Krom tşl. A.Ş. 
T.H. Elektrom. San. A.Ş. 

1.176.000 
696.090 

5.080 
__ 
— 
— 

892 
— 

250 
31.500 
16.665 

250 
300 

486.099 
20 

175 
4.500 

170 
20 
37 

16.500 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

892 
.— 
— 
— 

1.666 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 

5.384 

1.176.000 
703.320 

5.Ö80 
— 
— 

• — 

892 
_^ 

250 
31.500 
16;665 

250 
300 

1.610.756 
20 

175. 
4.500 

170 
20 
37 
— 

134.762 
— 

212 
— 
— 
— 

1.785 
— 
— 
— 

1,666 
— 
— 

143.543 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 

1.176.000 
706.500 

5.080 
4.800 

20.967 
— 

«92 
— 

250 
31.500 
16.665 

250 
300 

1.610.763 
20 

175 
4.500 -

170 
20 
37 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

41.352 
„ 

— 
— 

1.666 
— 
— 

400.686 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 

TOPLAM 2 434.548 7.942 3.549.935 281.968 3.578.889 443.704 

(X) 1986 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel kurulları yapılmadığından Bankamız kâr payları henüz beliden 
SORU 2. Çınkur'un iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1198*1, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait 

İştirak ettiği şirketsin adı KİT'in şirketteki ödenmiş sermayesi (TL.) 

2) 

CEVAP 2. Çinkur A.Ş.'nin iştiraki yoktur, 

- « 3 4 -
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bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir. 
iştirak edilen şirketin dönem kârından KİT'e düşen 

temeddü <TL.) 

1983 Yılı 

Etibankıın 
ödenmiş işti-
rek hissesi 

1.176.000 
3.988.740 

18.868 
4.800 

20.967 
11.250 
74.375 

—. 
250 

31.500 
16.605 

250 
300 

1.985.565 
20 

175 
4.500 

170 
20 
37 

— • 

7.334.452 

Kâr payı 

, 
— 
—. 
— 
— 
__ 

37.187 
— 
— • 

— 
, 181.725 

— 
— 

404.734 
- — • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

633.640 

1984 Yılı 

Etibankın -
ödenmiş işti-
rek hissesi 

3.961.316 
4.406.360 

18.868 
17.600 
20.967 
45.000 
74.375 

— 
250 

31.500 
16.665 

250 
300 

1.985.565 
20 

175 
4.500 

170 
20 
37 
—-

10.583.938 

Kâr payı 

— 
— 

2.640 
,- — 

— 
59.500 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

62.140 

1985 Yılı 

Etibankın 
ödenmiş işti-
rek hissesi Kâr payı 

29.901.915 
19.490.025 

32.657 
17.600 
20.967 

1.080.000 
74.375 

— 
250 

51.500 
L6.Ö65 

250 
300 

1.985.565 
20 

175 
4.5(W 

170 
20 
37 
—• 

52.657.591 

— 
— 

16.328 
2.640 
2.277 

— 
205.275 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

226.520 

<a in TL.) 
1986 Yılı 

Etibankın 
ödenmiş işti-
rek hissesi 

29.901.915 
il9.490.625 

— 
17.600 
94.487 

1.«20.000 
223J125 

1.200.000 
250 

34.500 
16.(665 

250 
300 

1.985.585 
20 

175 
4.500 

170 
20 
37 
—> 

54.587.204* 

Kâr payı 

X 
X 
— 
X 
X 
— 
X 
— 
X . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
— 
X 
X 
— • 

memiştir. 
bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir. 

iştirak edilen şirketin dönem kârından KİT'e düşen 
temeddü (TL.) 

— 635 — 

http://il9.490.625




Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

lı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi 
2. — Genel Görüşme önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÜRÜŞMELER 

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

2. —Tokat Milletvekili Enver özcan ve 15 arka
daşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle 
iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına 
dair iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

3. — 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) 

4. — Kars Milletvekili Ömer Kuştıan ve 19 ar-
< kakfaştflin, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu (konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 

(/) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştik 

98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açulimasına ilişiktin önerge
si 00/46) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 
arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/47) 

6. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla ilişkin 
önergesi (10/48) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

•1. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
foru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, 
Oivarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
ddia edilen iki ölüm olayına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

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

5. — İçel- Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 



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

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

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

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

10. — TefciDdağ MiNetveMli Salih Aloan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — 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) 

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

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

14. —- Kırklareli Milletvekili Enol Ağagil'in, Y1Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, terör -
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

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

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

29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, Istanbu^daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 
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30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

32. — 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) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaröğlu'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) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

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

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — Zonguldak Milletvekilli İsa VardaFın, 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) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mıahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

47. — 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 bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

49. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştıı-ma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

50. — İzmir Millettvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 



51. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

52. — İstanbul Milletvekili Feridun Şafcir öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

53. — İstanbul Milleüvdkili Feridun Şafcir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şafcir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

55. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

56. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

57. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

58. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde 'balıkçı 
barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) 

4 — 
j 62. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 

Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

63. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından s!özlü soru önerge
si (6/941) 

65. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/943) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Mıahmud Altuna-
kar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapılan 
Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

68. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

69. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Meç
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

70. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

71. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 



1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

6. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/34.8) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

7. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

8. — 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) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — 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 12. — 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) 

13. — 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 İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 14. —• 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 15. — 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 komisyonıları raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 

X 16. — 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 17. — Türkiye Cumhuriyeti üe Macaristan 
Halik Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Karariıarın Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

18. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei 
Viılayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad-
dderinin Değiştirıiilmeskte, Bu Kanuna Bazı Bk ve 
Ek Geçidi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (St Sa
yısı : 531 ve 531'e 1 indi Bk) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1987) 

X 19. — 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 raporları (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 2ö. — 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 (1/735) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 21. — 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 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
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 23. — 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) 

24. — 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) 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşsın, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayıh 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) 

26. — 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 idleri gösterir. 


