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4. — Edirne 'Milletvekili Türkân Tur : 

gut Arıkan'ın, kamu iktisadî 'teşebbüslerinin 
1985 ve 1986 yıllarındaki iştiraklerine ilişkin 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, hükümetin 

ekonomi politikası konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmaya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem, 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 
in, hükümetin, «devlet» anlayışı konusundaki gündem 
dışı konuşmasının, kendi bakanlığıyla ilgili bölümü
ne de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Ka
lemli; 

Cevap verdiler. 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan da, ANAP 

hükümetinin aldığı etkin önlemler sayesinde bu kış 
Ankara'da hava kirliliğinin önlendiği konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu 
üyeliğine, DSP Grubunca Gaziantep Milletvekili Sü
leyman Koyuncugil'in aday gösterildiğine dair Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
6/964s 6/965, 6/957 esas numaralı sözlü sorularını ge
ri aldığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri ve
rildiği bildirildi. 

Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve, 
11 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün ekimi ve 

• Sayfa 
sorusu ve DevletBakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
((7/H673) 39 

'5..— 'Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname gereğince Hazine tarafından 1985 
ve 1986 yıllarında kamu iktisadî teşebbüsleri
ne görev zararı ve sermaye olarak yapılan 
ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/1675) 39:41 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Karayolları Erzurum Bölge 
Müdürlüğünce 1984 - 1986 yıllarında ödenek-
siz veya ödenek üstü yapılan işlere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1691) 42 

sigara ithalatı politikasından kaynaklanan sorunları 
ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit et
mek .amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/55) ile 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 12 arkadaşının, hükümetin ekonomik politikasın
dan kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, ödemeler 
dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi sorunlara 
karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

' Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli sağlık ku
ruluşlarında gerekli incelemelerde bulunmak ve gö
rüşmeler yapmak üzere Sağlık, ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mustafa Kalemli Başkanlığında adı geçen ülke
ye gönderilecek heyete, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal-
cılar'ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 17 
arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğretmen
ler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ye işlemle-
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rin incelenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun 
sorumlularını tespit etmek amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) üzerindeki 
öngörüşme tamamlandı; Meclis araştırması açılması 
reddedildi. 

Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 arkadaşının, 
Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî faaliyetleri 
ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş-

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 2472 sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik 

Santralı, Kara'kaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Ter
mik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli 
Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/835) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.4.1987) 

Raporlar 
1. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 

Türk Ceza Kanununun 4 üncü ve 403 üncü Maddele
rinde Değişiklik Yaptfmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sayısı : 549) 
(Dağıtma tarihi : 8.4.1987) (GÜNDEME) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Akif Kocaman ve 
İbrahim Turan'ın, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu {2/421) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 8.4.1987) (GÜNDEME) 

3. — 8.6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 meı Maddesi 
(e) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/829) (S. Sa
yısı : 551) (Dağıtma tarihi : 8.4.1987) (GÜNDEME) 

4. — 28.12.1960 tarihli've 189 sayılı Millî Savun
ma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanüan Gayrimerıkullerden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/823) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 
8.4.1987) (GÜNDEME) 

kin önergesinin (10/49) öngörüşmesi yapıldı ve Mec
lis araştırması açılması reddedildi. 

8 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Edirne 

Mehmet Zeki Uzun ismail Üğdül 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Veci'hi Ataklı'nın, Şan

lıurfa Hinde içme suyu bulunmayan yerleşim birim
lerine ve bu birimlerin suya kavuşturulması için yapı
lan çalışmalara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.4.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu' 
nun, Erzurum - Hınıs İlçesi Başköy Köyünde 1985 -
1986 yıllarında orman içi ağaçlandırması amacıyla ya
pılan traşlama ve çukur açma çalışmalarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Dev
let destekleme kapsamındaki tarımsal ürün sayısının 
azaltıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.4.1987) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat
ya tli dahilinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeye
ceğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kuru 
kayısı ürününe taban fiyat verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4 Jl 987) ' 

6. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, ta
rım ürünlerine uygulanan fiyat politikasına ilişkin. Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

7. — Amasya Milletvekili Kâzım Ipek'in, Şanlıur
fa - Akçakale İlçesi Bozbey Köyü Deniz Mezrasın-
daki köylülere kiralama suretiyle de olsa toprak veril-

II. — GELEN KÂĞITLAR 
8 . 4 . 1987 Çarşamba 
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memesinin nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, kü
çük üretici işletmelerle ilgili vergi iadesi uygulamasına 
ve çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri ile T. C. Ziraat 
Bankasına olan faiz borçlarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1803) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Os-
manhoğlu'nun, mera sorununu çözümlemek amacıyla 
kanun çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya Bölge Hastanesinin 1987 yılı programından çı
karılma nedenlerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1 ®05) (Başkanlığa 
geliş (tarihi : 6.4.1987) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1.10J986 - 28.2,1987 tarihleri arasın
da naklen atamaları yapılan yardımcı sağlık persone
line ilişkin Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4,1987) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, İs
parta Ş/elhi't AH İhsan Kalmaz Lisesinin adının değiş
tirilmesi için İsparta Valiliği ile Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürlüğünce Bakanlığa başvuruda bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından yazılı soru önergesi. (7/İ807) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4,1987) 

13. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net İşleri Başkan Yardımcısı ile Hac Dairesi Başka
nı haklarındaki iddialara ve takvim birliğini gerçek
leştirmek amacıyla yapılan toplantılar için ne miktar 
para harcandığına ilişlkin Devlet Bakanından yazılı 
som önergesi (7/1:808) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

14. — Ağrı Milletvekili Raşa Sarnoğlu'nun, özel 
enerji üreHi'm tesisi için başvuruda bulunan firmalara 
ve bu amaçla kumlan santrallere ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanımdan yazılı soru önergesi 
(7/l'809) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

15. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Anadolu 
Banlkası Genel Müdürlüğü görevini tedviren yürüten 
Ibir danışmanın üstlendiği görevlere ve gelirine ilişkin 
Başbakandan yazılı som önergesi (7/1810) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

16. — Erzurum Milleüvefcili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, trenlerdeki restoranların denetimine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1811) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

17. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Os-
manljoğlu'nun, kira sorununun çözümü için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı som 
önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

18. — Kırklareli Milîefivökiri Erol AğagiPin, asıl 
ve vekil sıfatıyla bazı bakanlarca verilen demeçlerin 
aynı haiber bültenlerimde yer almasının T.R.T.'nin ta
rafsızlık ve yayın ilkelerine ne derece uygun düştüğü
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1813) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

19. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tütum'un, ta
rım kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1*814) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.4.1987) 

20. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Londra Ha
vaalanındaki karşılanışına ilişkin Başbakandan yazılı 
som önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4. B87) 

21. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarnoğlu'nun, Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludaki geri kalmış ilİerimfejde 
yapılacak tesisler için verilen teşvik belgelerine ve ya
pılan tesislere ilişkin Barbakandan yazılı som öner
gesi (7/1816) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

22. — Sivas Milletvekili RUşan Işın'ın, verdikleri 
krediler nedeniyle bankalarca alınan teminatların de
ğerlerinin tespiti için yeni düzenlemeler yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergösi (7/1817) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

23. — Ağrr Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Ağ
rı Dağında 15.8.1985 tarihinde yapılan operasyonda 
yakalanan bir kişi hakkında ne gibi adlî işlem yapıl
dığına ve pişmanlık yasası uyarınca kaç kişinin este
tik ameliyatla yüz değiştirdiğine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı som önergesi (7/1818) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.4.1987) 

24. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, yurt dışındaki din görevlilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.4.1987) , 

25. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, Tunceli tlîne Devlet ve özel sektörce yapılan sınaî 
w ziraî yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı som 
önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 
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'26. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, Tunceli doğumlu olup aynı-tide görev yaparken 
başka illere atanan kamu görevlilerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1987) 

27. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, şoför ehliyetnamelerinin yenilenmesi nedeniyle alı
nan paraya ilişkin Barbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1987) 

28. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel -ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî te
şebbüslerinde görevli yöneticilerin sayısına ilişkin Baş-

BAIŞKİAN — iAd okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır; adları okunan sayın milletvekillerinin 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) (TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Danimarka, İspanya, Portekiz, İrlanda, 

Yunanistan, Fransa, İtalya ve Lüksemburg'a gide
cek olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1291) . 

(BAŞKlA'N — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «'Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaş

kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım : 

bakandan yazık soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1987) 

29. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayrı O* 
manlıoğlu*n»n, 1982 yılında yaşanan bankerlik ola
yımdan doğan sorunların çözüme kavuşturulması için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

30. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Doğu 
ve Güneydoğu'ya sefer yapan ekspreslerden yemekli 
vagonların kaldırılmasının nedenine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1987) 

{Yoklama yapıldı) 
'BAŞKLAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

Türkiye 'Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, S Nisan 1987 ta

rihinde Danimarka, İspanya, iPortekiz, 'İrlanda, Yu
nanistan, Fransa, İtalya ve Lüksemburg'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Ali (Bozer'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, -Devlet Bakanı Abdullah Tene-
kioi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygum görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKlA'N — Bilgilerinize sunulmuştur. 

BİRtNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekîli özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Zekıi Uzun (Tokait) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

III. -r- YOKLAMA 
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B) ÇEŞÎTLİ ÎŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Ekim, Kasım, Aralık 1986 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/136) (S. Sayısı : 545) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük ıMiIlet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonunun, içtüzüğün 153 
üncü maddesine göre 'verilirmiş 545 sıra sayılı raporu 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
OBkim 1986 başında Hazinenin Ziraat Bankasına 

olan borcu 329 747 549,32 
Ekim - Kasım - Aralık 1986 Ziraat [Bankasının 

aldığı para 13 483 512 265,211 

Toplam 13 153 764 715,89 

IBkim - Kasım - Aralık 1986 aylarında Ziraat 
(Bankasının harcadığı para 13 079 435 561,— 

Ocak 1987 başında bankada 
mevcut para 74 329 154,89 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Ekim - Kasım - Aralık i 1986 aylarına ait hesapları 
incelendi; 

Ekim 1986'da Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
olan 329 747 549,32 d İra borcu ile Ekim - Kasım-
Aralık 1986 aylarında Hazineden 13 483 5,12 265,21 
lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ 
eem'an 13,153 764 715,89 lira olduğu, mevcutıtan 
sarf olunan 13 079 435 561,— lira tenzil edildik
ten sonra Ocak 1987 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 74 329 154,89 liradan ibaret olduğu Say
manlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uy
gun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Ahmet Yılmaz (Giresun) ve komis
yon üyeleri. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rapor 
üzerinde söz istiyorum İSayın Başkan. 

BAŞKAN — İSayın [milletvekilleri, İçtüzüğün 
153 üncü maddesine göre... 

HİLMİ NıALBANTOĞLU (Erzurum) — O bo
zuldu efendim, bir kere görüşüldü; teamül haline 
geldi. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, geçen görüşme
de muhalefet şerhi olan bir sayın üye, muhalefet şer
hini açıklamak üzere söz almıştı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben de 
söz aldım„ 

'BAŞKAN — Başkaca bozma yoktur. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Rapor üze

rinde söz istiyorum. 

HİLMll NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle 
usul olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Üzel demin •belirttiğim gibi, 
İçtüzüğümüze göre rapor üzerinde söz almak müm
kün değil. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Nerede konu
şacağız bunları Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İçtüzük öyle. (Gürültüler) 

TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu, yüce 
kurulun aldığı yetkiyle denetliyor ve hazırladığı ra
poru yüce kurulun bilgisine sunuyor, içtüzükteki yet
kimiz bu kadar. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Böyle 'İçtüzük 
olamaz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bilgi
miz olmadı ki. 

BAŞKAN — Başkaca, söz vermek için 'bu mad
dede herhangi bir hüküm yok ve emsal de yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir kere konuştum; niye söz vermıiyorsu-
nuz? 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
yapılan hesaplardaki neticeyi görmemiz lazım; böyle 
bir şey uygulanamaz. 

BAıŞKAN — Sayın Üzel, uygulama ilk olarak 
yapılmıyor ve İçtüzükte de başkaca bir hüküm yok. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
mümkün değildir; Meclis hesaplan görüşmelerden 
kaçırılamaz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, protesto ediyorum. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey

lan'in (6/781), (6/905) numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/318) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesi
ne dair önergeler vardır okutuyorum,:, (7) 545 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 6 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclis gündeminin 8 inci ve 42 nci sıra

sındaki sözlü soru önergelerim i, konuların kovuştu
rulması sebebiyle geni aldığımı saygıyla arz ©derim. 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt! 

BAŞKAN — Sayın Ceylan'ın, sözlü soru önerge
leri geri verilmiıştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir-Öğünç' 
ün (6/928) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (41319) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş 
Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin 
Balıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu ve Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve 
Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu 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 İşler» kısmına geçiyoruz. 

Erzurum Milletvekili Sayın Sabahattin Araş, İs
tanbul 'Milletvekili Sayın Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Rıfat Bayazıt, Afyon Mil
letvekili ISayın Metin Balıbey, Sivas Milletvekili Sa
yın Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Milletve
kili Sayın Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili Sa
yın İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(7) ^344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

I BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 63 üncü sırasın

da yer alan 6/928 esas numaralı sözlü soru önerge-
1 mi geri alıyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
I (Saygılarımla. 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

I BAŞKAN — Sayın öğünç'ün, sözlü soru öner-
I gesıi geri verilmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I İçtüzüğü Teklifimin görüşmelerine, kaldığımız yer-
I den devam ediyoruz. 
I Komisyon yerini almıştır. 
I Önceki görüşmede, teklifin 122 inci maddesi üze

rindeki görüşmeler bitmişti*. Maddenin oylamasında, 
karar yetersayısı teşekkül etmediğinden, maddeyi, 
tekrar oylarınıza sunacağım. 

İSA VA'RIDAL (Zonguldak) — Karar yetersayısı 
I istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
122 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

I edenler... 
HİLMİ NAUBANTOÖLU (Erzurum) — Karar 

J yetersayısını istiyoruz. 
öAŞKlAıN — Kabul etmeyenler... 
BİUMİ NÎALBANTÖĞLU (Erzurum) — 101 var 

I ımı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Oylama, sonunda, Anayasanın ara

dığı yeterli karar nisabı oluşmamıştır. Bu nedenle 
I oylama tekrarlanacaktır. 
j '122 nci-maddeyi kabul edenler... Kanar nisabı 
I oluşmamıştır. 

Kaldığımız yerden devam etmek ve 15.15'te top
lanmak üzere birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN: Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Sayın milleüvelflilleri, 87 nci Birlerinsin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru {2/191, 2/203) (S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, geçen oturumda teklifin 122 

nci maddesi üzerindeki oylamada yeterli karar nisabı 
sağlanamadığından ara verilmişti. 

Şimdi 122 nci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyo
rum : 122 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... 122 nci madde kabul edilmiştir. 

123 üncü maddeyi okutuyorum : 
Komisyon genel kurulu kararlarına itiraz 

MADDE 123. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
her üyesi komisyon genel kurulumun kararına, kara
rın dağıtımı gününden itibaren otuz gün içinde gerek
çeli bir yazıyla itiraz edebıilir. Aksi halde, dilekçe hak
kındaki karar kesinleşir. 

Komisyon genel kurulu, itiraz edilen dilekçeler için, 
itiraz tarihinden itibaren otuz gün içinde bir rapor 
düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı 
karar kesindir. 

Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen karar
lar, dilekçe sahiplerine ve ilgili bakanlıklara bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eryurt. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; burada iki maddenin 
yer değiştirmesi gerektiğini ortaya koymak için huzu
runuza geldim. Bunun için bir önerge de takdim et
miştim; ancak 122 nci madde oylandı. 122 nci madde 
ile 123 üncü maddenin yer değiştirmesiydi ben'im ri
cam; çünkü konunun sistematiği bakımından, bunla
rın yer değiştirmesi lazım geliyor. Şöyle arz edeyim : 

Yedinci Kısmın başlığı, «Dilekçelerin İncelenmesi 
ve Karara Bağlanması Esas ve Usulleri»dir. «Dilekçe 
Komisyonu» diyor, onun vazifelerini sayıyor, «Dilek
çelerin Başkanlık Divanınca İncelenmesi» diyor, on
dan sonra geçiyor 122 nci maddeye, «Koimıisyon ge
nel kurulu kararlarının bastırılması ve dağıtılması» 
diyor. Bu, en son yapılacak bir muamele. Halbuki 
ondan sonra 123 üncü maddeye geçince yine dilek
çelerle alakalı bir madde getiriyor: «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin her üyesi komisyon genel kurulu
nun kararına, kararın dağıtımı gününden itibaren 
otuz gün içinde gerekçeli bir yazıyla itiraz edebilir» 
deniyor, yani karara itiraz gerekçeli yazıyla oluyor. 
Onun için dilekçelerle alakalı diğer maddeleri takip 
etmesi lazım. 122 nci maddeyi aşağıya aldığımız za
man, sonunu bağlayıcı bir maddedir. Şöyle ki; Komis
yon başkanlık divanı, komisyon genel kurulunca alı
nan kararları bastırır, milletvekillerine, bakanlara 
dağıtır. Dilekçe üzerindeki işlemlerle alalkalı değil, 
Onun için, 122 nci maddenin 123 üncü madde ola
rak, 123 üncü maddenin de 122 nci madde olarak tü
zük teklifinde yer alması için huzurunuza geldim. Sis
tematik bakımından buna zaruret vardır. 

Takdir Heyet-ıi Âliyenindir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eryurt. 

Bir (önerge vardır, okutup işleme koyacağım: 

— 8 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mecli

si İçtüzük teklifinin 123 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İ'hsan Tombuş 
Çorum 

Komisyon kararlarına itiraz 
Madde 123. — Milletvekilleri komisyon kararlarına, 

kararın dağıtımı gününden itibaren otuz gün içinde 
gerekçeli bir yazıyla itiraz edebilir. Aksi halde, dilek
çe hakkındaki karar kesinleşir. 

Komisyon itiraz edilen dilekçeler için, itiraz tari
hinden itibaren otuz -gün içinde bir rapor düzenleye
rek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı karar 
kesindir. 

Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen karar
lar dilekçe sahiplerine ve ilgili bakanlıklara bildirilir. 

Gerekçe: 
«Komisyon genel kurulu» diye bir müessese olma

dığından «Komisyon» olarak düzeltilmiştir. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, bun

dan evvelki maddelerde de aıynı tabir geçtıi, insicamı 
bozmamak için önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
123 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... 123 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

124 üncü maddeyi okutuyorum : 
Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu 
MADDE 124. — Bakanlar 122 ndi madde gere

ğince kesinleşen karadar hakkında yaptıkları işlemi, 
aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine yapı
lan bildiri tarihinden itibaren otuz gün içıinde, komis
yon başkanlığına yazıyla bildirirler. Komisyon genel 
kurulu, 'bunlardan gerekli gördüklerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülmesini isteyebilir. Bu 
takdirde, komisyon kendi görüşünü belirten bir ra
por hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunar. Komisyonun bu istekte bulunması ha
linde 122 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları hüküm
leri uygulanır. 

ilgili bakanlık 1 inci fıkra uyarınca yapması gere
ken bil'd'iriyi yapmadığı takdirde de, aynı fıkra hüküm
leri uygulanır. 

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

Efendim, madde numaraları değiştiği için, mad
denin birinci fıkrasının birinci satırındaki 122 raka

mı 123, aynı fıkranın son satırındaki 122 rakamı da 
gene, 123 olacak efendim. 

BAŞKAN — Birinci satırdaki 122 rakamı 123, 
beşinci satırdaki 122 rakamı da 123 olarak değiştiril
miştir; tutanaklara böylece geçirilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADJNA MUSTAFA KEMAL PA-
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 124 üncü madde metni üzerinde grubumun gö
rüşlerini sunmağa çalışacağım. 

Madde metni, itiraz edilerek veya edilmeyerek ke
sinleşen Dilekçe Komisyonu kararlarıniin uygulanma
sıyla, geleceğiyle ilgili bir düzenleme getiriyor. Met
nin son fıkrasının zait olduğunu, fazla olduğunu dü
şünüyoruz. 

Son fıkra şunu söylüyor : İtiraz edilerek veya edil
meyerek Dilekçe Komisyonunun kesinleşen bir kara
rı, dilekçe sahibine veya sahiplerine ve ilgili bakana 
Türkiye Büyük Millet Meclisince tebliğ edilir. Belirli 
bir süre içinde, belirli bir süre sonuna kadar nasıl an
ladı, ne yaptı, ne yapmayı düşündü, ne gibi bir lişlem 
yaptı; bunu, ilgili bakan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Madde metni 
böyle. 

Dilekçe Komisyonunun kesinleşmiş ta ir kararı il
gili bakana tebliğ edilir ve belirli bir süre içinde de 
ilgili taakan, onu nasıl anladığını ve o konuda ne yaptı
ğını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bil
dirir. Burada, madde metninin son fıkrası, bakan bu 
işi yapmadığı takdirde (yani bildirmediği takdirde) 
diye (başlıyor ve bir şeyler söylemeye çalışıyor; bu 
olmaz. Bu şuna benzer: İlgili bakan, bir sözlü veya 
yazılı soruya cevap vermediği takdirde, demek, bunu 
düşünmek mümkün değil, yani bakanın anayasal bir 
hak olan sözlü veya yazılı bir soruya cevap vermeye
bileceği, veremeyebileceği varsayımından hareket edil
mez. Tıpkı taunun gibi, bir insanlık hakkı olan, temel 
bir insan hakkı olan ve anayasal bir hak olan Türki
ye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvuru süreci 
içinde ilgili bakanın, kesinleşmiş bir Dilekçe Komis
yonu kararı, kendisine tebliğ edildikten sonra, o ka
rar hakkında ne düşündüğünü, ne gibi bir işlem yap
tığını dilerse Türkiye Büyük Millet Meclisı'ne bildirir, 
dilemezse bildirmez. Bildirmediği takdirde de şun
ları düşünmek zarureti doğar, gibi düşünmek mümkün 
değildir. Bakanın, nasıl, bir sözlü veya yazılı bir so
ruya cevap vermediği, vermeyeceği, vermeyebileceği 
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ihtimali karşısında, neler yapmak gerektiğini düzenle
mezse bir İçtüzük, bunu da düzenlememelidir. 

Bu açıdan, maddenin son fıkrası temelde ve özde 
lifin mantığına uygun değildir ve zaittir. 

Bu konuda bir değişiklik önergemizi de, yani bu 
fıkranın metinden çıkarılmasını isteyen, dileyen bir 
değişiklik önergemizi de sunmuş bulunuyoruz. Sayın 
komisyonun ve yüce Genel Kurulun buna iltifat ede
ceğini ümit ediyorum; ama, sayın komisyon, daima 
yaptığı gibi, bunda mutlaka ısrar edecekse, hiç olmaz
sa şu vahim terim yanlışı üzerinde durmasını temenni 
ediyorum. Bu madde fıkraları içinde, iki yerde «bildiri» 
sözcüğü kullanılmıştır. Türkçe sözlükte, «bildini», 
«tebliğ» demektir; tebliğ karşılığı olarak kullanılmak
tadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakanlığa teb
liğ eder; ama, 30 günün sonunda bakanlık ne yaptı
ğını, ne ettiğini, ne gibi bir işlem yaptığını bildirmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine herhangi bir 
şey tebliğ etmez. 

Binaenaleyh, her ikisinde de Meclisin bakanlık 
karşısında ve bakanlığın Meclis karşısındaki yazılı iş
lemlerinin her ikisinin de «tebliğ» karşılığı olan «bil
diri» sözcüğüyle anlatılmak istenmeye çalışılması doğ
ru değildir. Meclis, bakanlığa tebliğ eder, bakanlık 
Meclise tebliğ etmez. Orada bakanlık bu süre sonuna 
değin o konuda yaptığı işlemi, (ilgili bakanlık- birinci 
fıkra uyarınca yapması gereken işlemi, - bildiriyi de
ğil - yapmadığı takdirde de aynı fıkra hükümleri uy
gulanır. Aslında, zait olan, fazla olan ve işin özüne, 
mantığına ters olan bu fıkranın çıkarılmasını temenni 
ediyoruz ve bunun için değişiklik önergemiz de var
dır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Sayın Tombuş, söz istiyor musunuz? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — İstemiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Türkân Arıkan, 

buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) —.Sa

yın Başkan, değeri milletvekilleri; Anayasamızdaki 
dilekçe hakkını ihtiva eden 74 üncü maddeyi bir kez 
daha okumak istiyorum. 

«Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili di
lek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma 
hakkına sahiptir.» Benim kanımca bu, millî iradenin 
özünü oluşturuyor. Yani vatandaş, kendisiyle veya 
kamu ile ilgili birtakım şikâyetlerini, dileklerini doğ
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaş

tırma hakkına sahip oluyor. Birtakım aksaklıklar or
taya çıkmışsa, son (nihaî) bir halk olarak bu, vatan
daşlara tanınıyor. 

Ben, izninizle Yüce Meclise iki konuyu açıklamak 
istiyorum. Geçen ay bana bir vatandaşımız geldi. Bir 
haksızlık olmuş, bu hakkımı aramak için Dilekçe Ko
misyonuna müracaat etmiş. Gittim, Dilekçe Komis
yonundan bilgi aldım. Dilekçe Komisyonuna Ekim 
1986 tarihinde müracaat yapılmış, Kasım ayı başla
rında, Dilekçe Komisyonu - teknik bir konu olduğu 
için - dosyayı 88 eki ile birlikte bakanlığa göndermiş, 
hâlâ bakanlıktan cevap gelmemiş. Yani, bir vatandaş, 
kendilerine yapılan bir haksızlığı Dilekçe Komisyonu
na getiriyor; Dilekçe Komisyonu inceliyor, teknik bir 
konu olduğu için, olduğu gibi, hepsini bakanlığa yol
luyor. Bakanlık, daha önce müfettişleri incelediği hal
de, dört beş aydır cevap veremiyor. Yani, burada bir 
hak gecikmesi var; hakkın aranması geciktirilmiş olu
yor. Dolayısıyla, - Sayın Palaoğlu'na katılıyorum -
ikinci fıkranın çıkarılması gerekir, Bakanlık bu konuda 
kesin cevap vermek zorunda olmalıdır; bana kalırsa 
bu - demin de arz ettiğim gibi - millî iradenin Özü-' 
dür. 

İkinci konu: Ben merak ettim; 1983 seçimlerin
den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına, acaba dilekçeyle ne kadar başvuru yapıl
mış, bunu araştırdım; yaklaşık olarak, her yasama 
döneminde 1 200 - 1 300 arasında müracaat yapılmış 
olduğunu gördüm. Yalnız, dikkatimi çeken bir şey 
oldu; bu müracaatlardan, bazı yıllarda üçte biri, bazı 
yıllarda da dörtte biri... Üçte birine yakın kısmı üze
rinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülme
yen; çok özel... Şimdi, daha önce kabul edilen 120 nci 
maddeye baktığımız zaman yeni bir kanunu veya bir 
kanun değişikliğini gerektiren maddesi 'de var, onlar 
işleme konulmuyor. 

Ben bir öneri getirmek istiyorum; tabiî, bir madde 
olarak, belki bir fıkra olarak koymak mümkün ol
mayabilir; ama Sayın Başkanlık şu konuda titiz olabi
lir mi? Gelen 1 300 dilekçenin içinden, üzerinde her
hangi bir işlem yapılmasına gerek olmayanlar içinde, 
genelde herkesi ilgilendiren bazı konular olabilir, tek 
tek önemsiz olabilir; ama eğer bir şikâyet 200 kişi 
tarafından yapılmışsa, acaba Başkanlık bu konuları bir 
tasnife tabi tutup, bunu hükümete bildiretmez mi ve 
böylece yanlış bir uygulama varsa, toplumda rahat
sızlık yaratan bir konu varsa, bu konuda hükümeti 
uyarma görevini yapamaz mı? Bu konuda söz al
mıştım. 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge var; okutuyorum. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ben 

Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, önergemiz geri veril

miştir. 
Bur önerge var; okutup işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
içtüzük teklifinin 124 üncü maddesinin son fıkra

sının metinden çıkarılmasını saygılarımızla öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu M. Turan Bayezit 
Sivas Kahramanmaraş 

Mehmet Sait Erol Muhittin Yıldırım 
Hakkâri - Edirne 

İdris Gürpınar 
Muğla 

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

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, arkadaş
larımız hem bakanlıklar vazife yapsın, hem de son 
fıkra kalıksın diyorlar ve bu konudaki endişelerini dile 
getiriyorlar. Son fıkra bakanlıkların vazifesini yap
masını teşvik edici bir hükmü getirmektedir. Bina
enaleyh, fıkranın kalkması gerekli değil; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önergedeki imZa sahiplerinden Sa

yın Palaoğlu, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; yurttaşların Türkiye 
Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvurma hakları, 
gerçekte anayasa hukukunun son derece duyarlı bir 
alanını, son derece duyarlı sınır tedahülleri içeren bir 
alanını oluşturmaktadır; yasama erki, yürütme erki. 
Yurttaş, Türkiye Büyük Millet Meclisine anayasal bir 
hakkını, bir insan hakkını kullanarak dilekçe ile baş
vurmuştur, belirli süreçlerden geçmiştir, Dilekçe Ko
misyonunun bir ıkararı kesinleşmiştir ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisli Başkanlığınca, ilgili bakanlığa teb
liğ edilmiştir; ondan sonrası ne olacaktır. Son derece 
duyarlı bir alan, sınır tedahülleriyle dolu, duyarlı den
geler alanı; elbet bir şey olacaktır. Burada güçler ay
rılığı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürüt
menin işine, icrasına karışamaz, emir veremez. Şu 
işlemi değiştir, şu kararı değiştir, şu hakiki geri al, 
tiade et tarzında emredici bir tavır ve konum alamaz 

[ gibi, kolaya kaçıcı bir bakış ve yaklaşımla işin için
den çıkmak mümkün değildir. 

Bir de, vatandaşların Türkiye Büyük Millet Mec
lisine dilekçeyle başvurma hakları vardır. Onun da 
bir ciddî tarafı ve akıbeti olmalıdır. 

Maddenin, zait olduğunu hâlâ iddia ettiğimiz son 
fıkrası, şüphesiz - onu ben de biliyorum - iyi .niyetle 
yazılmıştır. Nedir o iyi niyet? Efendim, işe biraz daha 
güç, kudret ve ciddiyet vermek, vermeye çalışmak; 
yani ilgili balkan, kesinleşmiş bir Dilekçe Komisyonu 
kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 
kendisine tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde, 
o konuda ne yaptığını, ne ettiğini Türkiye Büyük Mil-

I let Meclisi Başkanlığına bildirmelidir. Bildirmezse, 
ondan sonra da şunları şunları düşünürüm, yaparım 
diyen bir İçtüzük, ilgili bakana mutlaka sûrunu cid
diye almak, bir şeyler yapmak görevini, ödevini, bi
lincini hatırlatmak, tekrar tekrar hatırlatmak ve me
seleyi güçlendirmek demek olacağını zanneden bir dyi 
niyet; ama bu amaca ulaşamaz bu iyi niyet. Şunun 
için: «Bildirmediği takdirde» diye başlayan ve yeni 
müeyyide arayan, onu da pek tabiî olarak bulama
yan - bulamayacaktır, tekerrürden ibarettir - bir içtü
zük, bakanın kesinleşmiş bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararı karşısında ve açık seçik bir içtüzük hük
müne rağmen, belirli süre içinde hangi işlemi yaptığı
nı Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmeyebilece-
ğini, o konuda dilerse mühmil olabileceğini, o görevini 
ihmal edebileceğini, bildirmeyebileceğini varsayarak 
hareket etmektedir. İşte, olmayacak olan, düşünül
meyecek olan ve düşünülmemesi gereken budur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

124 üncü maddeyi oylarmıza sunuyorum : Madde
yi kabul edenler... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 101 oy 
yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 124 üncü madde 
'kabul edilmiştir. 

Teklife yeni madde' eklenmesine dair önerge var; 
okutuyorum :' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifine Sekizinci Kı

sım olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

II — 
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SEKİZÜNCİ KISIM 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kamu iktisadî 

Teşebbüslerini Denetlemesi Komisyonun İncelemesi: 
Madde 125. — Yüksek Denetleme Kurulunun ra

porlarıyla birlikte Başbakanlığa sevk ettiği raporlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonunca incelenir. 

Komisyon, incelemelerini, raporun kendisine ha
vale edilmesinden itibaren 90 gün içinde tamamlar. 

Komisyon, bu incelemeyi, gerekirse alt komisyon
lar kurarak yapabilir. Alt komisyonların raporları, 
esas komisyonca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu eık maddeler 
değil mi efendim? 

BAŞKAN — EVet. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu ek maddelere 
katılmıyoruz efendim. Bu meselenün prensibi zaten 
halledildi. Sayın Tombuş'un, Anayasanın ve diğer 
kanunların maddelerinden bahisle daha evvel vermüş 
olduğu önergeler vardı. Bunlar reddedildi, yani bu 
İçtüzük içerisine başka kanunların maddelerinin ay
nen alınması teklifi kabul edilmedi. 

Şunu da arz edeyim: 468 sayılı Kanun mülga 
ve onun yerine, - iktisadî devlet teşebbüslerinin denet
lenmesi hakkında - Sayın Pertev Aşçıoğlu ve Sayın 
Haydar Özalp'in beraberce hazırladıkları bir kanun 
teklifleri vardı, o teklif kabul edildi. Bu da, komis
yonun şimdiye kadar takip ettiği usulün doğru olduğu
nu ifade ediyor. 

Tüzük, bir usul kanunudur. Bunun içerisine baş
ka kanunların maddelerini alırsak, yanlış olur. Bakın, 
468 sayılı -Kanun lağvedildi,- öbür kanun gelecek ve 
bunun arkası da gelmez. Bu itibarla, buna katılamı
yoruz; hatta arkadaşımızın, yeni çıkan bu kanun kar
şısında, bu önergelerini de geri almaları lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, öner

gemi izah etmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; biraz evvel Sayın Komisyon Baş
kanının dediği gibi, bu önergeyi gerçekten bir bakıma 
geri almam lazım gelir; ama iş geri almakla bitmi
yor. 

Sayın Komisyon Başkanı, «Başka kanunlardaki 
metinleri aynen buraya aktaramayız» diyor ancak, 
biraz evvel kabul ettiğimiz ve «Dilekçelerin fncelen-

| m esi ve Karara Bağlanması Esas ve Usulleri» başlığı 
I altındaki 120, 121, 122, 123 üncü maddeler, yine Mec-
1 lisimiz tarafından çıkarılmış olan bir kanun içindeki 
I maddelerin alınıp buraya monte edilmesinden ibarettir 
I aynen alınmıştır. 

I Anayasamız bir maddesinde derki, «Dilekçelerin 
I incelenmesi esas ve usulleri kanunla düzenlenir.» Ni-
I tekim, bu hükme uygun olarak kanunla düzenlenmiş 
I ve Meclisimizden çıkmıştır; ama bunlar İçtüzük hü-
I kümleri, yani Meclisimizi ilgilendiren hükümler ol-
I duğu için, gayet normal ve doğru bir şekilde alınmış 

ve İçtüzüğümüze monte edilmiştir. Biraz evvel de bun
ların üzerinde konuştuk kalbul ettik. Bu maddelerin 

I hepsi o kanunda vardır. O halde, eğer bazı kanunlar 
I (buraya monte edilemez, alınamaz dersek; bunları bu-
I raya niye aldık? 

I Yine Anayasanın bir maddesi, «Kamu iktisadî te-
I şebbüslefinin denetim usulleri kanunla düzenlenir» der; 
I yine o Anayasa hükmüne göre, geçen hafta çıkardığı

mız bir kanunda, bunun düzenleyici hükümlerini ge
tirdik. Düzenleyici hükümlerinin - iki maddesi hariç -

I hepsi Meclis çalışmaları ile Meclis içtüzüğüne müteal-
I lik hükümlerdir. Şimdi, bir müessese alıyoruz, çıkar

dığımız o kanundaki maddeleri aynen buraya monte 
ediyoruz; onun arkasından da, yine Anayasanın em-

I rettiği şekilde çıkarılmış diğer bir kanunun maddele-
I rini, «Efendim, başka kanunun maddeleri buraya alın-
I maz» diye monte etmiyoruz. İşte sistemsizlik buradan 
I geliyor. 

Ben, bu önergemi kanun çıkmış diye geri alaca
ğım... Ama, daha evvel kabul ettiğimiz, bu dilekçe
lerin incelenmesi esaslarını tanzim eden kanundaki 
bütün maddeler, buraya monte edilmiştir. Şimdi bu 
niye monte edilmiyor? Benim kanaatimce onların da 
buraya, monte edilmesi lazımdır. Gerçi benim verdiğim 
önergelerle, geçen hafta kabul ettiğimiz kanun mad-

I deleri aynı değil; ama Sayın Başkan lütfeder de, benim 
bu önergelerimi komisyona alırsa, komisyonda bun-

I lan müzakere ederiz; bu kanunun buraya monte edilip 
I edilmeyeceğini de orada kararlaştırırız, Ben, geniş el-
I den düşünme imkânının verilmesi ve bu konunun ora-
I da geniş elden, daha iyi tetkik edilebilmesi imkânını 

sağlamak bakımından, önergelerimi geri almıyorum. 
I Lütfetsinler, bu önergelerimi komisyona alsınlar. 
I Benim önergem, komisyona geri alınınca, hemen ka

bul edilmiş demek değildir; orada görüşürüz, geçen 
I hafta çıkardığımız kanunun maddelerini buraya mon-
I te etmek lazım gelir mi, gelmez mi düşürünüz, işi hal-
I ldderiz. Ben, şimdi verdiğim önergemin, burada oyla-

12 — 
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nıp, kabul edilmesinin taraftan da değilim; çünkü ö 
zaman, geçen hafta çıkardığımız kanunlarla bir tena
kuza düşeriz; çünkü, metinler aynı değil, bu nedenle 
birbiriyle bağdaşmaz, birbiriyle çelişir. O bakımdan, 
bunun oylanması taraftarı da değilim. 

Ben, bu önergemin de, sayın komisyon başkanı 
tarafından geri alınmasını istiyorum. Orada, bir defa 
daha - öbür çıkardığımız kanunla beraber - bunları 
tezekkür .edelim, zaman kazanalım; icap ederse ko
yarız, icap ederse koymayız; ona göre gelinir ve eğer 
kendisi, önergemi komisyona geri almazsa, burada oy
lanması da mahzurludur; oylanıp kabul edilmesi ben
ce hiç doğru olmaz. Lütfetsinler, komisyona alsınlar; 
bunun alınması demek, kabul edilmesi demek değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
SABİT BATUMLU (Manbul) — Sayın Tombuş, 

siz doğru söylüyorsunuz; ama almazlar. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu teklif 
Anayasa bakımından da sakıncalıdır. Anayasa 165 inci 
maddesinde, «Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesi esasları kanunla düzenlenir» diyor. Yani, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin denetlenmesinin kanunla 
yapılacağı, Anayasanın hükmüdür; Anayasanın emri 
bu. Bu hususu, biraz evvel de arz edecektim; ama 
belki Sayın Tombuş önergesini geri alır diye uzat
mak istemedim. 

Düğer taraftan, Sayın Tombuş, İçtüzük teklifine, 
Dilekçe Komisyonuna ait bazı hükümlerin alındığını 
söylüyor; bunun da gereği, gene 3071 sayılı Kanunda 
yazılı. Kanunun geçici maddesini okuyorum: «Tür
kiye Büyük Millet Meclis'i içtüzüğünde gerekli deği
şiklikler yapılıncaya kadar, 140 sayılı Türk Vatandaş
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile 
Başvurmaları ve Dilekçelerinin İncelenmesi ile Ka
rara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 
Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine iliş
kin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.» Bi
naenaleyh, onun da «Kanunla tanzim edildiğini ve 
içtüzüğe alınacağı» hükümlerine de burada işaret et
tik ve onları «usul» kısmına aldık; yani buraya kanu
nun ve Anayasanın emrini getirdik. 

Sayın Tombuş'un kendileri de ifade ediyorlar ki 
«Bu kanun kalkmıştır» Peki, bunu alacağız, öbürünü 

almayacağız; yarın o da değişecek, o zaman ne ola
cak? Bu prensip daha evvel 100 üncü maddede hal
ledildi. Binaenaleyh, 100 üncü maddede halledilen 
bir prensibin tekrar tekrar konuşulması caiz değildir. 
Durumu Genel Kurulun takdirine arz ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi almıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Geri almıyoruz. 
Efendim, biz önergeye katılamıyoruz; Anayasa hükmü 
de gayet açık. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, komisyon önergeye 
katılmıyor, siz önergenizi geri alıyor musunuz? Şimdi 
oya sunacağım; ama siz demin... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Oylamada kabul 
edilirse çok ters neticeler çıkar; o zaman tabiî geri 
alacağım. 

BAŞKAN — O zaman önergenizi siz geri alıyor
sunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tabiî, geri alaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, bu önergenizle bağlı 
iki önergeniz daha var, onları da geri alıyor musu
nuz? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, mec
buren onları da geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeler geri verilmiştir. 
125 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ KISIM 

Cumhurbaşkanı Seçimi, Güven İstemi, Olağanüstü 
Yönetim Usulleri ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili 

Kararlar 

BiRİNCt BÖLÜM 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve Andiçme Töreni 

Cumhurbaşkanı seçimi 
MADDE 125. — Cumhurbaşkanı, Anayasanın 

101 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan adaylar 
arasından, Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine 
göre seçilir. 

Cumhurbaşkanı seçiminin sonucu, yeni Cumhur
başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
ve birleşimde görevli kâtip üyelerin imzaladıkları bir 
tutanakla bildirilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Şah
sı adına Sayın Tombuş söz istemişlerdir. 

iBuyurunuz Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu madde hususunda iki noktaya 
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temas edeceğim. Birincisi, Ibu konu 'bundan evvelki 
birkaç maddede münakaşa edildi ve karara bağlandı, 
hatta bu arada ibirtbirine mütenakız, çelişkili kararlar 
da verildi. Benim, öteden beri iddiam şudur: Anaya
sadaki İçtüzükle ilgili 'bazı tanzim edici hükümler ol
duğu gibi alınıp, İçtüzüğe monte edilmesi lazım ge
lir derim; hukuk mantığı da bunu icap ettirir. Ayrıca 
tatbikatçı, tekrar tekrar Anayasayı açıp da orada zor
luklarla, karşılaşmasın ve elindeki metinde Mecliste 
yapılacak olan bütün işler sıralansın ve cem edilsin 
derim. Nitekim, hu içtüzüğümüzün 11 inci maddesi, 
Meclis Başkanı seçimiyle ilgili Anayasa hükmünü ay
nen, kelime kelime buraya alıp, monte etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada Reisicumhur 
seçimiyle ilgili maddeye gelince, «Cumhurbaşkanı, 
Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine göre seçi
lir» diyor. Şimdi hurada, Cumhurbaşkanının seçimin
de Anayasaya atıf yapmış. 11 inci maddede Anaya
sanın metnini aynen almış. İnsicam yok, sistem yok, 
birbiriyle ters düşüyor. 

Benim 'birinci söylemek istediğim, Anayasa mad
desinin buraya aynen geçirilmesidir. Bu hususta, 
maalesef, Komisyon Başkanıyla anlaşmazlık halin
deyiz; o aksi fikri savunuyor, ben aksi fikri savunu
yorum. Meclisimiz de, maalesef her iki kararı da be-
nisemiştir; bir defasında benim önergemi kabul et
miştir, diğerinde de reddetmiştir, aynen kalmıştır. 
Yani, bu durumda Meclisimiz Umumî Heyeti de çe
lişkiye düşmüştür. 

Bu ayrı bir mesele; ama bir mesele daha var, esas 
mesele de odur. Maddenin ikinci fıkrası diyor ki: 
«Cumhurbaşkanı seçiminin sonucu, yeni Cumhur
başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın ve birleşimde görevli kâtip üyelerin imzaladıkları 
bir tutanakla (bildirilir.» Maddeyi de bitiriyor. Şim
di, ondan sonraki maddeye, Cumhurbaşkanının and 
içme maddesine geliyoruz. İki madde birbiriyle ilgi
lidir. Bundan sonraki maddede diyor ki: «Cumhur
başkanı seçimi tamamlanınca, Başkan, yeni Cum
hurbaşkanına seçildiğini bildirmek üzere oturumu ka
patır.» Biz, andiçmek için oturum açıyoruz ve o 
maddede «Meclis Başkanı oturumu kapatır» diyoruz. 
Şu fıkranın bir evvelki maddede bulunması lazım. 
Yani, «JKâtip üyelerin imzaladıkları bir tutanakla 
bildirilir» fıkrasından evvel, «Cumhurbaşkanı seçimi 
tamamlanınca, Başkan, yeni Cumhurbaşkanına seçil
diğini bildirmek üzere oturumu kaptır» dememiz la
zım gelir. Bu fıkranın bir yukarıki maddeye şimdi 
görüştüğümüz maddeye alınması lazım gelir. Yoksa 

biz kapatmıyoruz, Cumhurbaşkanını seçiyoruz, tuta
nakla bildiriyoruz. Oturum kapanmıyor. Oturumu ne 
zaman kapatıyoruz? Cumhurbaşkanının andiçme tö
reninin başlayacağı sırada, «Oturumu kapatır, diyo
ruz. Bu kadar mantıksız bir düzenleme olmaz. Bura
da bir redaksiyon hatası var. Bu cümlenin şimdiki 
maddeye geçirilmesi lazım. 

Şimdi, verdiğim bir önerge var, bu iki hususu da 
kapsıyor; yani biraz evvel söylediğim Anayasa hük
münün aynen buraya dere edilmesi ve bundan sonraki 
maddedeki söylediğim bu cümlenin bu maddeye alın
masını kapsıyor. Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı ta
biî birinci fikrime itiraz edecektir; ama ikinci itirazı
ma ne diyecektr, blmiyorum. İkinci itirazımı kabul 
ettiği takdirde, benim önergem oylanırsa, ters netice
ler doğurur; çünkü biri kabul edilecek, biri kabul 
edilmeyecek. O bakımdan, müsaade ederlerse, bu 
maddeyi geri alsınlar da, şu fıkrayı öbür tarafa mon
te ederek getirsinler. Eğer benim, «İlla Anayasanın 

. hükmünü buraya olduğu gibi dere edelim» fikrime ka-
tılmıyorlarsa, bu maddeyi geri alsınlar; böylece bu 
fıkrayı öbür tarafa getirerek, benim bu şekildeki 
önergemden de kurtulmuş olurlar, onu arz ediyorum. 
Lütfetsinler, bu cümleyi alsınlar, yukarıdaki öbür 
maddenin sonuna getirsinler; bu çok daha doğru olur 
ve yanlışlardan sakınmış oluurz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Tombüş. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, mevzu 
halledildi artık. Şimdi geri aldıkları önerge dahi, 
yani gerek Anayasa maddelerinin, gerek diğer kanun 
maddelerinin bu tüzüğe aynen alınması prensibinin ka
bul edilmediğini yüce Meclis kabul etmiş oldu. Bi
naenaleyh, tekrar tekrar, «Anayasanın falan maddesi 
buraya aynen alınsın, falan maddesi alınsın» şeklinde 
bir teklif mevzubahis olmaz. 

Dedikleri fıkraya gelince: O fıkra zaten yeminle il
gili, binaenaleyh, diğer maddeyle ilgilidir. Bu itibarla 
fıkra dahi yerindedir ve maddeyi geri almaya gerek 
yoktur, önergeye de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adı

na, Sayın Osman Bahadır, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
noktayı daha arz edeyim. Sayın Tombuş'un önergesi
nin gündeme alınmaması da gerekir. Sebebini arz ede
yim. Sayın Tombuş da İçtüzük teklif sahiplerinden 
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'birisidir. Elimizde bulunan İçtüzük teklifinin 19 uncu 
sayfasına bakalım... 

BAŞKAN — Onu önerge geldiğinde konuşsak Sa
yın Başkan. Daha önergelere geçmedik. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Olur, o zaman arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu 
İçtüzük Teklifinde 124 üncü madde olarak bulunan 
«Cumhurbaşkanının seçimi» hususunda, Anayasa hü
kümlerine atıf mı yapılsın, yoksa Anayasa hükmü 

. İçtüzüğe aynen alınsın mı tartışması yapılmaktadır. 
Bu hususta biz de görüşümüzü belirtmek istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanının seçimi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iç meselesidir. 'Bu seçim iç meselesi 
olduğuna göre, İçtüzüğe almak gerekmektedir. Bu 
bakımdan, Sayın Tombuş'un görüşüne Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak iştirak etmekteyiz. 

Cumhurbaşkanının diğer görevleri pek tabiî bu 
İçtüzüğün dışında kalacaktır; ama seçim, doğrudan 
doğruya bu Mecliste yapıldığına göre ve Meclisin, Ge
nel Kurulun iç meselesi olduğuna göre, Cumhurbaş
kanı seçiminin Anayasaya bağlı olarak, Anayasaya 
uygun olarak bu İçtüzüğe alınması uygundur. Nitekim, 
Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimi de, 
Anayasa hükmüyle yer almıştır; ama bu seçim Mec
lisin iç meselesi, iç düzenlemesiyle ilgili bulunduğun
dan içtüzüğe aktarılmıştır. Bu ilke kabul edildiğine 
göre, Sayın Cumhurbaşkanının seçiminin de Anaya
sadaki ifadeye, metne sadık kalınarak 125 inci mad
deye alınmasını uygun görmekteyiz. Düşüncemiz bu 
doğrultudadır. Bunun için de yapılacak tek husus, 125 
inci maddenin geri alınarak - zaten birçok madde ge
ri alınmıştır - yeniden düzenlenmesi uygundur. 

Komisyonun, 125 inci maddeyi de -önergelerle 
birlikte - geri alarak üzerinde düşünmesi ve bu şekil
de düzenlemesinin daha yerinde olacağı düşüncesin
deyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Başka söz isteyen?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben va

rım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben faz

la konuşmayacağım; bu nedenle, müsaade ederseniz, 
yerimden arz edeyim. 

i Tecrübelerime istinaden söylüyorum: Sayın Tom-
I buş'un teklifi yerindedir. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
iBaşka söz isteyen?.. Yok. 

I Madde üzerinde verilmiş önerge var; okutup, 
I işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 125 inci mad-

I desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
I ederiz. 

I İhsan Tombuş Haydar Koyuncu 
I Çorum Konya 

I İsmet özarslan Adnan Tutkun 
I Amasya Amasya 

I Ali Topçuoğlu 
I Kahramanmaraş 

I Madde 125. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
I Millet Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 
I ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. 

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz 
I gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşal-
I masından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine 
I başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz 
I gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü 
J içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildiril

mesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlan-
I ması gerekir. 

En az üçer gün arayla yapılacak oylamaların ilk 
I ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağ-
j lanamazsa, üçüncü oylamaya geçilir; üçüncü oyla-
I mada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan 

aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 

I üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday 
I arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da 

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı 
seçilemediği takdirde, derhal Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimleri yenilenir. 

I Cumhurbaşkanı seçiminin sonucu, yeni Cumhur-
I başkanına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

ve birleşimde görevli Kâtip Üyelerin imzaladıkları bir 
I tutanakla bildirilir. 
I Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanınca, Başkan yeni 

Cumhurbaşkanına seçildiğini bildirmek üzere oturumu 
I kapatır. 
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BAŞKAN — Sayın Tombuş, önergenizde bir tadi
liniz mi olacak? 

•İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — ilk üç fıkrası çı
kıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, önergenizin son şek
lini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan içtüzük Teklifinin 125 inci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

'ihsan Tombuş Haydar Koyuncu 
Çorum Konya 

İsmet özarslan Adnan Tutkun 
Amasya Amasya 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanınca, Başkan yeni 
Cumhurbaşkanına seçildiğini bildirmek üzere oturu
mu kapatır. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş'un önergesi son bi
çimiyle okundu ve bu biçimiyle işleme koyuyoyurm. 

Sayın Komisyon bu konuda bir şey söyleyecek mi
siniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Teklifte bundan baş
ka bir şey var mı? 

'BAŞKAN — Yok, sadece bu son şekliyle... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Son şekli bundan 
ibaret mi; yani Anayasanın maddesinin alınması fa
lan mevzubahis değil? 

BAŞKAN — Genel Kurulun da tam bilgilerine 
sunabilmek için Sayın Tombuş'un önergesini son de
ğişik şekilyle tekrar okutup işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclis! Başkanlığına 
Görüşülmekte olan içtüzük Teklifinin 125 inci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Çorum Milletvekili 
îhsan Tombuş ve arkadaşları 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanınca, Başkan, yeni 
Cumhurbaşkanı seçildiğini bildirmek üzere oturumu 
kapatır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 126 
ncı maddenin ilk fıkrasını 125 inci maddenin son fık
rası olarak alıyorlar ve Anayasanın diğer hükümle-
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rinin aynen alınması teklifi kalkmış oluyor. Bu itibar
la katılabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Önerge doğrultusunda değişik şekliyle 125 inci 

maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 125 inci madde kabul edilmiştir. 

126 ncı maddeyi okutuyorum: 
Cumhurbaşkanının andiçme töreni 
MADDE 126. — Cumhurbaşkanı seçimi tamam

lanınca, Başkan, yeni Cumhurbaşkanına seçildiğini 
bildirmek üzere oturumu kapatır. 

Yeni Cumhurbaşkanının andiçme töreni, eski Cum
hurbaşkanının görev süresinin dolduğu gün yapılır. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanının görev süre
sinin dolmasından başka bir sebeple boşalmışsa, and
içme töreni, seçimden hemen sonraki oturumda yapılır. 

Yeni Cumhurbaşkanı andiçmek üzere geldiğinde, 
Başkan oturumu açar ve en yaşlı Başkanvekili vası
tasıyla Cumhurbaşkanını Genel Kurul Salonuna da
vet eder. Genel Kurul, Cumhurbaşkanını ayakta 
karşılar. Cumhurbaşkanı, beraberinde en yaşlı Baş
kanvekili olduğu halde, Başkanlrk kürsüsüne gelir ve 
kürsüden andiçer. Cumhurbaşkanı andiçerken, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kendisinin sağında 
ayakta durur. Andiçme, Genel Kurul tarafından ayak
ta dinlenir. Andiçme bitince, Cumhurbaşkanlığı Fi
larmoni Orkestrası tarafından istiklal Marşı çalınır. 
İstiklal Marşının çalınmasından sonra, Cumhurbaş
kanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür eder 
ve beraberinde en yaşlı Başkanvekili olduğu halde 
salondan ayrılır. Bu sırada, Genel Kurul Cumhurbaş
kanını ayakta selamlar. Başkan, Cumhurbaşkanının 
salonda ayrılmsından sonr birleşime hemen son verir. 

Cumhurbaşkanı, andiçme töreninde siyah yelek 
üzerine frak giyer ve beyaz kravat takar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Şahsım adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Grup adına söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Söz isti-

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adına, 

Sayın Isa Vardal, buyurun. 
DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüş-
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mekte olduğumuz 126 ncı madde, Cumhurbaşkanının, 
seçimi akabinde Meclis Genel Kurulunda ne şekilde 
yemin edeceğini düzenlemektedir. 

İçtüzük görüşmelerinin başlangıcında - hatırlaya
cağınız gibi - Cumhurbaşkanının, yasama yılı başın
da, istediği takdirde Meclisi açış konuşması yapabi
leceği ve bu konuşmanın hangi kürsüden yapılması 
gerektiği konusunda etraflı tartışmalar olmuş ve bu 
tartışmalar kesin neticeye bağlanmadığı için ilgili 
madde komisyonca geri çekilmiştir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz maddede de aynı 
durumlar varit. Bu madde aslında Meclis Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünden aynen alınmış bir maddedir. 
Şahsî kanımıza göre, Başkanlık kürsüsünden yemin 
etme sorunu, - açış konuşmasında olduğu gibi - bu
rada da bir sorun yaratabilir. O nedenle bu maddenin 
de komisyonca geri çekilerek; 4 üncü maddede ol
duğu gibi, komisyonda yeniden görüşülüp, kesin bir 
neticeye varılmasında yarar olduğu görüşündeyim. 
Aksi takdirde, 4 üncü maddede olduğu gibi, Sayın 
Cumhurbaşkanının açış konuşmasını milletvekillerinin 
konuştuğu kürsüden yapması şeklinde düzenleyip, 
andiçmeyi ise, Meclis Başkanının bulunduğu kürsü
den yapar şeklinde düzenlersek, bir çelişki yaratmış 
oluruz. * 

O nedenle bu maddenin geri çekilerek, yeniden 
gözden geçirilmesinde yarar vardır. 

Takdir yüce Meclisindir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Şaihsı adına, Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu, bu

yurun efendim. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 4 üncü madde ko
nuşulurken, Mecliste, - ısrar edildiği üzere - Reisi
cumhurun, Başkanlık kürsüsü yerine milletvekillerinin 
konuştuğu kürsüden nutkunu vermesi, konuşmasını 
yapması mütalaaları burada dile getirilmişti. Bunun 
gerekçesi, takdir 'buyurursunuz, Anayasamız gereğin
ce, Anayasamızın muhtevası, Meclisimizin üstünlüğü
nü ve Meclis demokrasimizi esas almıştır. 

Ben de, bu bakımdan, bu maddenin yemin etme 
şekli, yemin edilen kürsü ve yemin ederken Meclisin 
alacağı oturuş şekli itibariyle, bu meselenin, Anaya
sanın muhtevası gereğince komisyonda tekrar mü
zakere edilerek buraya getirilmesini teklif edeceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukoğlu. 
Sayın Komisyon?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, vakıa o, 
Cumlhurbaşkanımıztn açış konuşmasıyla, bu da yemin
le ilgili; ama o maddeyi geri aldığımıza göre, paralel 
bir hükümdür, bunu da geri alalım. 

BAŞKAN — Madde, önergelerle birlikte komis
yona geri verilmiştir. 

126 ncı madde komisyona iade edildiğinden, 127 
nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Güven İstemi 

Hükümet programının okunması 
MADDE 127. — Bakanlar Kurulunun programı, 

kuruluşundan itibaren en geç bir hafta içinde Başba
kan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunur. 

Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için, 
Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem 
teklif olunur. 

Yeni Bakanlar Kurulu kurulduğu sırada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse, Başkan
lıkça derhal toplantıya çağrılır. 

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

edenler... Etmeyenler... 127 nci madde kabul edil
miştir. 

128 inci maddeyi okutuyorum: 
Hükümet programının görüşülmesi; v göreve baş

larken güvenoyul 
MADDE 128. — 'Bakanlar Kurulu programının 

Genel Kurulda okunmasından iti'baren iki tam gün 
geçtikten sonra, program üzerinde görüşme açılır. 
Bu görüşme sırasında genel hükümler uygulanır. 

Görüşmeye ayrikn gün' için Danışma Kurulunca 
Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur. 

Bu görüşme için söz almak, yeni Bakanlar Ku
rulu üstesine dair Cumhurbaşkanlığı yazısının Genel 
Kurulda okunmasından sonra mümkündür. 

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten 
sonra güvenoylamasına başvurulur. Güvenoylaması 
açık oyla genel hükümlere göre yapılır. Güvenoyu 
verenlerin sayısı, güvensizlik oyu verenlerden fazlay
sa 'Bakanlar Kurulu güven laıknış olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Mustafa Kemal Palaoğlu, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PALA

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekillerii; hü-

17 — 
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kümet programının görüşülmesi yöntemini! düzenlemek 
isteyen madde metnindeki bir temel çelişkiye işaret 
ihtiyacını duyduk. O da şu; bu özel gündem nedir, 
ne değildir ve özel gündem olmamakla beraber, 
özelliği olan .'gündem nedir, ne değildir sorunu açık
lığa kavuştuğunda, çelişki de ortaya çıkmış olacak
tır,, 

Anayasa ve İçtüzük, bazı yasaların belirli süre
ler içinde, Meclislerce çıkarılmasını öngörürler ve 
bununla ilgili öngörü düzenlemeleri yaparlar; 1982 
Anayasasında da olduğu gibi. Özel gündemler, esas 
itibariyle, belirli süreler içinde, o süreler açılmadan 
çıkarılması gereken yasalarla ilgili gündemlerdir. O 
sürenin aşılmaması için, o Anayasa hükmünün süre 
açısından riayet edilerek yerine getirilmesi için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden belirli sürede 'bir 
ürünün çıkarılabilmesi için, bir. konunun görüşülece
ği günü ve sırasını söyleyen, saptayan bir gündemdir 
özel gündem; ama 'bundan ibaret değil. Sadece be
lirli sürede, Anayasanın belirlediği sürede çıkması 
için, görüşüleceği günü ve sırasını belirlemekle kal
maz, kalmayabilir, bir özel gündem. Görüşülme yön
temine de, söz sürelerine, kişisel olarak söz alabil
me sayısına, gruplar adına, hükümet adına ve şahıs
ları adına yapılacak konuşmaların sürelerine ilişkin 
değişiklikleri de içerebilir bir özel gündem. 

'Ben, Sayın Turgut Özal Hükümeti kurulduğun
da Balkanlar Kurulu Programı görüşülürken şahsım 
adına konuştum; ama, 20 dakika konuştum; genel 
hükümlerde bu böyle değil. Niçin böyle oldu? özel 
bir gündem yapılmıştı. Yani, özel gündem, esas iti
bariyle, belirli sürelerde, Anayasanın ve İçtüzüğün 
çıkarılmasını istediği konuların o süre geçmeden çı
karılması için onların konuşulacakları günü ve sıra
yı saptamak amacıyla yapılmış bir özel 'gündemdir; 
ama sınırı ve hacmi bundan ibaret değildir. O ko
nuların konuşulmasının yöntemini de - konuşma sü
relerini değiştirdiği ve değiştirebileceği gibi - değiş
tirebilir. 

Özelliği olan 'gündem ise, Anayasanın ve İçtüzü
ğün belirli zamanlarda çıkarılmasını istemediği da
ha doğru bir ifadeyle çıkarılması için belirli bir za
man koymadığı; ama çıkarılmasını istediği ve bek
lediği konular için; biz özel gündem zannederiz; ama 
özelliği olan gündem yapılır. Tıpkı şu İçtüzük gö
rüşmeleri için yapılan ve uygulanan gündem gibi. 
Bu, özel gündem değildir, özelliği olan bir gündem
dir. 

Şimdi, madde metni, hem «Hükümet programı
nın 'görüşülmesinde genel hükümler uygulanır» di
yor, hem de «Danışma Kurulu özel gündem teklif 
eder» diyor, özel gündemle genel hükümler çelişir. 
Hem genel hükümler uygulanacak; genel hüküm
lerde söz süreleri bellidir ve değiştirilemez; bir ko
nunun görüşülmesinde hem genel hükümlerin uygu
lanması, hem de özel gündem önerilmesi mümkün 
değildir; çelişir. Binaenaleyh, madde metnindeki bi
rinci fıkranın ikinci cümlesi olan, «Bu görüşme sı
rasında genel hükümler uygulanır» hükmünün mad
de metninden çıkarılması gerekir. Çıkarılmadığı tak
dirde, özel 'gündemin, bir konunun, burada konu hü
kümet programı olduğuna göre, hükümet programı
nın sadece görüşüleceği günü ve görüşme sırasını 
saptayabileceğini; onun ötesinde bir şey yapamaya
cağını hükme bağlamak demek olur. Oysa, bir özel 
gündem, onun ötesinde de hükümler getirir, onun 
ötesinde de düzenlemeler yapar; - yapmalıdır - ko
nuşma sıralarını, konuşma sürelerini değiştirir. 

Genel hükümlerde kişisel süre, kişisel söz sü
resi 10 dakikadır; ama bir hükümet programı görü
şülmesinde bu elbette 20 dakika, 30 dakika olabilir 
ve olmaktadır da, Bunun için, bu cümlenin çıkarıl
ması doğru olacaktır, zarurî olacaktır. Bu ihtiyaç ve 
bu çelişki 129 uncu maddede de bahis konusudur. 
Bu konuda bir önerge de vermiş bulunmaktayız. 

Saygılarımla, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
IBaşka söz isteyen?... Yok. 
Bir önerge Vardır okutup işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 128 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygıyla öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu Mehmet Sait Erol 
Sivas Hakkâri 

M. Turan Bayezit Kadir Narin 
Kahramanmaraş Diyarbakır 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Madde 128. — Balkanlar Kurulu programının Ge
nel Kurulda okunmasından itibaren iki tam gün geç
tikten sonra, program üzerinde görüşme açılır. 

Görüşmeye ayrılan gün içinde Danışma Kurulun
ca Genel Kurula özel bir gündem teklif olunur. 

Bu görüşme için söz kaydı, yeni Bakanlar Ku
rulu listesine ait Cumhurbaşkanlığı yazısının Genel 
Kurulda okunmasından sonra mümkündür. 
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Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten 
sonra güvenoylamasına başvurulur. Güvenoylaması 
açık oyla yapılır. Güvenoyu verenlerin sayısı, gü
vensizlik oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu 
güven almış olur. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T.; COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, müsaade 
ederseniz bir hususu -açıklayayım: «Burada, hem 
Danışma Kurulundan karar alınacak, hem de özel 
gündem yapılacak; bu çelişki ifade eder» dediler. 
Çelişki ifade etmez?: halen uyguluyoruz biz bunu. 
Danışma Kurulu «Falan gün İçtüzük görüşülsün; fa
lan gün kanun tasarı ve teklifleri görüşülsün; falan 
gün de 'Meclis araştırması, Meclis soruşturması, söz
lü sorular görüşülsün» diye bir tavsiye karan aldı, 
yüce Meclis de 'bunu ıka'bul etti ve bu usule göre 
görüşmeleri yapıyoruz; ama bunun kabulü demek, 
yüce Mecliste yapılan müzakerelerin genel prensip
lerden ayrılması, ayrı hareket edilmesi değildir. Ar
kadaşımız bunu biraz birbirine karıştırmış gibi geliyor 
bendenize,1 

Bu itibarla önergeye katılamıyoruz; katılmak 
mümkün değil. 

'BAŞKAN — Önerge sahibi?... 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

'Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisli Anayasa Komisyonunun - en azın
dan, kuramsal olarak - deneyimli ve bilgili olması 
gereken Sayın 'Başkanını, itiraf etmek mecburiyetin
deyim ki, hayretle ve acıyla dinliyorum. Neyi karış
tırmışım acaba? Son derece açık, seçik ve tahmin 
ediyorum kli, vukufla söylemeye çalıştığım ve söy
lediğim şudur: Genel Kuruldaki görüşmelerde, genel 
hükümler belirli süreler, belirli kurallar getirmiştir; 
bir hükümet programının görüşülmesinde, hem ge
nel hükümler uygulanacak, hem özel gündem uygu
lanacak. Bu mümkündür. Ancak, bu mümkün gö
rüldüğü takdirde, genel hükümlerde söz süreleri be
lirli bulunduğu için, dakika ile ifade edilerek belir
lenmiş ve aşılamaz 'bulunduğu için, bir hükümet prog
ramının müzakeresi için yapılacak olan özel gündem, 
sadece onun görüşme gününü ve sırasını tespit et
mekten ibaret kalacaktır. Madde metninde «Genel 
hükümler uygulanır» cümlesi bulunduğu müddetçe 
söz sürelerini değiştirmeye imkân yoktur. 

8 . 4 . 1987 O : 2 

I O takdirde Sayın Komisyon Başkanından sora
rım, katılmadığını, duyduğu tuhaf bir rahatlıkla, vu
kufsuzluktan kaynaklanan bir rahatlıkla ifade ede-

I bildiği, şu metin, tçtüzük hükmü haline geldiği tak-
I dirde, bir hükümet programının görüşülmesinde grup-
I 1ar adına ve şahıslar adına yapılacak konuşmaların 
I sürelerini hiçbir danışma kurulunun, hiçbir özel gün-
I demi değiştiremez. Çünkü madde metninde «Genel 
I hükümler uygulanır» cümlesi vardır. Ben bu çeliş-
I kiye işaret etmek istedim. Hem genel hükümleri 
I uygulayacaksınız, genel hükümleri uyguladığınız tak-
I dirde, o on dakikayı onbuçuk dakika haline getir-
I meye bir danışma kurulunun dahi gücü yetmez. Çün-
I kü o artık bir tçtüzük hükmüdür; ama o cümle ol-
I mayacak ki bütün uygulama böyledir... Ben de bu-
I rada şahsım adana söz aldım hükümet programı üze-
I rinde ve 20 dakika konuştum. Genel hükümlerde, 
I bu, 20 dakika değildir. Danışma Kurulu bu tasarruf-
I ta nasıl bulundu, bu imkânı nereden buldu? işte, 
I «Genel hükümler uygulanır» cümlesi bulunmadığı 
I için. O cümle bulunduğu takdirde de bir özel cüm-
I le yapmak elbet mümkündür; ama o özel gündem-
I de konuşma sürelerini değiştirmek, aşmak ve çok 
I ciddî bir liş olan üç yılda, beş yılda bir defa yapı-
I lacak olan, bütün bir ülkenin ve ulusun kaderiyle 
I ilgili hükümet programının görüşülmesinde grup söz-
I cülerine ve milletvekillerine biraz daha uzun süre ko-
I nuşabi'lme imkânını,, bu cümle bulunduğu takdirde 
I vermeye hiçbir danışma kurulunun ve hiçbir özel 

gündemin gücü yetmez. Bunu anlatmaya çalıştım. 
I Saygılarumla. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BALKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz, bu mevzuda bir açıklama yapmak istiyo-

I ram. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Şimdi bu görüşme 
sırasında, yürürlükte bulunan İçtüzüğün 105 inci 
maddesi halen uygulanıyor ve şimdiye kadar da şi
kâyet mevzuu olmamış. Yalnız dikkat çeken nok
ta §u; halen yürürlükte bulunan tçtüzük aynı hükmü 
taşıyor. Arkadaşımız, «burada hükümet programı 
mevzubahistir, genel kural uygulanırsa beş dakikay
la, on dakikayla sınırlı kalır» diyor, öyle bir tek
lifi yok, yani genel kurala aykırı olarak, mületve-
ıkillerinin bu hususta konuşma sürelerinin uzun ol-

I ması hakkında bir teklifi yok. 

1? — 
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MUSTAFA KEMAL PALAÖĞLU (Sivas) — 
Önergemiz okundu efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Önergeleri saat 
hakkında değil, başka 'hususta. 

Böyle bir önerge yok; olsa dahi, kabul edilir 
veya edilmez, onu bilmiyorum; ama bu madde şim
diye kadar şikâyet mevzuu olmamıştır. Bu itibarla 
hukuksaldır; hukuksal olduğu da, tatbik edilen İç
tüzükle sabittir efendim. 

'BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önefgeyi kabul 

edenler... 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

karar nisabı yok. 
İBAŞKAN — Madde üzerinde itirazınız olursa, 

nisap aranacaklar Sayın Batumlu. 

Önefgeyi kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

128 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 128 in
ci maddeyi ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde üzerinde Anayasanın iaradığı karar nisa
bı oluşmamıştır. Maddenin oylaması tekrarlanacak
tır. 

128 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: 
128 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 

Ma'dde üzerinde yapılan ikinci oylamada da, Ana
yasanın aradığı ıkarar nisabı oluşmamıştır. 

Saat 17.00'de toplanmak ve kaldığımız yerden 
devam etmek üzere, birleşime 2'5 dakika ara veri
yorum. 

Kapanıma Saati : 16,35 

»•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkan ekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 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 îslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu -Ra
poru {2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz, 

Komisyon yerinde. 
Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda, 128 

ikici, maddenin oylanması sırasında gerekli karar ço
ğunluğu oluşmadığından ara verilmişti, 

Şimdi 128 inci maddeyi, tekrar oylarınıza suna
cağım: 128 inci maddeyi kabul edenler... 

Sayın tmillervekilleri, lütfen yerlerinizden kıpırda
madan, hareketli olmadan, kalmanızı rica ediyorum; 
sayımı tam alamadım, tekrar oylayacağım: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 29 uncu maddeyi okutuyorum!: 
GöreV sırasında güvenoyu 
MAÜDE 129, — 'Başbakan gerekli görürse, Tür

kiye Büyük Millet Meclîsinden güven isteminde bu
lunabilir. Bu istem derhal, Başkanlıkça, Genel Kuru
la sunuşlar arasında bildirilir. 

B"! istem üzerine Danışma Kurulu derhal, güven 
İsteminin görüşüleceği günü ve özel gündemi Genel 
Kuruca tetklif eder. Güven istemi üzerinde görüş-

20 — 
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me, Herhalde, güven isteminin Genel Kurulda okun
masından sonra bir tam gün geçmeden yapılamaz. 

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde genel hü
kümler uygulanır. Görüşme bittikten sonra, Danışma 
Kurulu derhal, güVenoylaması gününü ve özel gün
demi Genel Kurula teklif eder. Güvenoylaması, her
halde, görüşmenin bitmesinden bir tam gün geçmeden 
yapılamaz. 

Oylama açık oyla olur. 
Başkanlık, dkiyüzhir milletvekili güvensizlik oyu 

Ikullandığı takdirde, Bakanlar Kuruluna güvensizlik 
oyu verildiğini, aıksi halde Bakanlar Kurulunun gü
venoyu aldığını bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bu adına, Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu; buyurun 
Sayın Palaoğlu. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil-
elri; tıpkı 128 inci madde metninde olduğu gibi, bu
rada da, hükümet programının Genel Kurulda görü
şülmesi (ama kurulurken, ama görev sirasında güven 
isteminin Genel Kurulda görüşülmesi) sırasında hem 
özel gündem önerilecek ve uygulanacak, hem de ge
nel hükümler uygulanacak!.. Bunun tabiatında ta
şıdığı tezatı yüce Kurulunuza sunmaya ve anlatmaya 
çalışmıştım; buna tekrar işaret etmek istiyorum. 

Ayrıca bu madde metninde, bazı maddelerin me
tinlerinde de olduğu gibi ve çoğu zaman günlük ha
yatımızda, konuşma ve yazı dilimizde rastladığımız 
gibi «her halde» sözcüğü var. Bu gevşek bir terimdir, 
gevşek bir kelimedir. 

Sayın milletvekilleri, bu «her halde» sözcüğü iki 
anlama da gelebilir. Birincisi; muhtemelen anlamına, 
gelir, her halde akşama doğru veya her halde iki üç 
gün sonra gibi, ihtimal ifade eden bir anlamı vardır. 

Bir başka anlamında ise, kesinlik ifade eder. Onun 
doğrusu, her halve kârda (Her halükârda) şeklinde
dir. 

Her ihtimal, hem kesinlik anlamlarını bir arada 
davet edebilecek ve içerebilecek böylesine esnek bir 
sözcüğü, kullanmak zarureti yoksa, kullanmamak ge
rekir; bu metinde kullanmak zarureti yoktur. Niçin 
yoktur? «Güven istemi üzerinde görüşme, güven is
teminin Genel Kurulda okunmasından sonra bir tam 
gün geçmeden yapılamaz» cümlesi kesindir; bu cüm
lenin içinde esnek bir «Her halde» sözcüğünün bulun
masında zaruret yoktur. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutup işleme koyuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 129 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki «Güven istemi üzerindeki görüşmelerde 
genel hükümler uygulanır» cümlesinin metinden çı
karılmasını saygıyla öneririz. 

Mustafa Kemal Palaoğlu M. Turan Bayezit 
Sivas Kahramanmaraş 

Mehmet Sait Erol Idris Gürpınar 
Hakkâri Muğla 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, daha ev
velki maddede bunun aynı olan teklif kabul edilme
di; artık durum kesinleşti. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Palaoğlu, açıklamıştınız; yeni bir açıklama 

yapmak?.. İstemiyorsunuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 

129 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 129 uncu madde kabul 
edilmiştir 

130 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Yönetim Usulleri 

Olağanüstü hal ile ilgili kararlar 
MADDE 130. — Anayasanın 121 inci maddesi 

gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve 
Resmî Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili 
karar Başbakanlık tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu karar veya istem
de zikredilen sürelerin kısaltılması veya uzatılması 
hakkında milletvekilleri görüşme sırasında önerge ve
rebilirler. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakika
yı geçmemek üzere söz alabilir. 

Birinci fıkrada söz konusu karar veya istemler 
Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlandık
tan sonra, milletvekillerinin olağanüstü halin kaldı
rılması veya süresinin kısaltılması için verdikleri öner-
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geler, Başkanlıkça alındıkları tarihi takibeden yedi 
gün içinde gündeme alınır ve üzerlerinde görüşme açı
lıp açılmaması oylanır. Oylamadan önce hükümet ve 
beş dakikayı geçmemek üzere önerge sahibi söz ala
bilirler. Görüşme açılması reddedilirse, önerge de red
dedilmiş olur. Görüşme açılması kabul edilirse, öner
ge yedi gün içinde gündeme alınır. 

Bu madde gereğince yapılacak görüşmeler genel 
hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA-
LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; olağanüstü hal ilanı, bunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bildirilmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda olağanüstü halle ilgili Baş
bakanlık tezkeresinin görüşülmesi, kabulü veya reddi 
yöntemlerini düzenlemeye çalışan madde metni üze
rinde Grubumun görüşlerini sunacağım. 

İçtüzük teklifi, Anayasa sistematiğindekı krono
lojiye ve akışa da uygun olarak, olağanüstü halle il
gili düzenlemeyi, sonra da sıkıyönetimle ilgili dü
zenlemeyi yapmaya çalışmış. 

Olağanüstü halde, bir hükümet, ülkede bir gün, 
bir yerde, bir bölgede, bir ilde, birkaç ilde olağanüs
tü hali gerektiren, o ihtiyacı ve o zarureti davet eden, 
belirten koşulları görmüş olacak, bunları tespit ede
cek... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, olağanüstü hal, zannediyorum ki, 

bir ülke hayatında önemli bir düzenlemedir. Bu ne
denle, yüce Genel Kurula tatlı bir üslupla olağanüs
tü bir hal ilan ederseniz, belki bir ölçüde dinlenme 
şansına kavuşurum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
mize oturalım ve dinleyelim. 

Buyurun Sayın Palaoğlu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 

Hükümet, ülkenin bir yöresinde olağanüstü hali ge
rektiren koşulları görmüş olacak, bir bakanlar ku
rulu kararıyla olağanüstü hali ilan edecek, bu karar 
Resmî Gazetede yayımlanacak, bir tezkere ile hemen 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak ve Mecli
sin de hemen gündemine alınacak. 

Olağanüstü hal ilanı ile ilgili hükümet kararı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda na
sıl görüşülecek? Bundan sonrası şöyle : 

1. Onaylandıktan, yani olağanüstü hal durumu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayıyla da kesin
lik kazanıp, o anlamda da yürürlüğe girdikten son
ra, yürürlük süreci içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, üç gün, beş gün, üç ay, beş ay sonra, (her
hangi bir tarih anında) oradaki olağanüstü halin de
vam etmemesi gerektiğine kanaat getirmiş olabilecek
ler, süresi bitmeden sona erdirilmesi için bir Türkye 
Büyük MUet Meclisi kararı alınmasını isteyebilecek
ler. Bunun için de önerge verme hakları vardır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
nun onayıyla yürürlüğe girmiş olan olağanüstü hal 
durumunun süresinin kısaltılması gereğine inanan 
milletvekilleri çıkabilecek ve olağanüstü hal yürür
lükte iken önerge verebileceklerdir. O durum karşısın
da ne yapılacaktır? 

3. Sürenin bitiminde, hükümet yeni bir tezkere 
ile Meclise başvuracak; ya kaldırılmasını isteyecek ve
ya sürenin uzatılmasını isteyecektir. Bu durumda ne 
yapılacaktır? 

Madde metni, bu üç temel konudaki ihtiyaçlara 
doğru dürüst cevap verebilecek nitelikte değildir. Şöy
le ki : İlan edilen ve bir tezkere ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan olağanüstü hal 
kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
da, madde metnine göre şöyle görüşülecektir : Üyeler, 
hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal durumu için 
önerdiği sürenin uzatılması veya kısaltılması için öner
ge verebilecekler ve önerge sahipleri önergeleri üze
rinde beş dakikayı geçmemek üzere konuşabilecekler
dir. 

Burada iki noktaya temas etmek ve eleştirmek ih
tiyacını duyuyoruz : 

Niçin sadece sürenin uzatılması veya kısaltılması 
için önerge vermek? 

Milletvekillerinin önerge verme özgürlükleri sınır
sızdır. İlan edilmiş bulunan; fakat henüz Türkiye Bü
yük Millet Meclisince onaylanmamış bulunan bir 
olağanüstü hal durumunun, onaylanmaması için de 
önerge verilemez mi? Elbet verilir; milletvekili, bunu 
savunmak için de kürsüye gelmek ihtiyacını duya
bilir. Demek ki, sadece sürenin uzatılması veya kısal
tılması doğrultusunda önerge vermek imkânından 
bahsetmek, mümkün ve kâfi değildir. Temelde, ola
ğanüstü hali gereksiz gören, bu ihtiyacı paylaşmayan 
bir önerge verilmek imkânı da vardır. 

Niçin 5 dakika?.. Olağanüstü hal durumu ve ih
tiyacı, her gün, akşamdan sabaha karşılaşılacak bir 
ihtiyaç ve durum değildir ve bir toplumun hayatında, 

22 — ' 



T. B. M. M. B : 87 8 . 4 . 1987 0 : 3 

temel insan haklarını derinden ilgilendiren ve son de
rece ciddî koşulları da beraberinde getiren, davet 
eden bir konudur. Bu kadar önemli bir konuda, sü
renin uzatılması veya kısaltılması konusunda veya 
temelde, o yörede olağanüstü hal ilan edilmesi görü-

. şünü ve ihtiyacını paylaşmayan bir önergenin sahibi, 
niçin 5 dakika sonunda kürsüden inmek mecburiye
tinde bırakılsın. Bu kadar önemli bir konuda görüş
leri olan, gerekçeleri olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine, hiç olmazsa biraz daha fazla konuşma 
imkânı vermenin daha doğru ve mantıklı olacağına 
inanıyoruz; bu bir. 

Hükümet önerisi kabul edildi, onaylandı, yürür
lüktedir; ama süresi dolmadan (arada) üyeler, «Kâ
fidir, kaldırılmalıdır, süresinin dolmasını beklemeye 
hacet kalmamıştır, süresini kısaltmak ihtiyacı daha 
galiptir» diye düşünürler ve önergeler verirler; bu 
önergelerin akıbeti ne olacaktır? 

tçtüzük Teklifindeki metine göre, Türküye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığınca bu önergeler yedi gün 
içinde gündeme alınacak, ancak Genel Kurulda gö
rüşülüp görüşülmeyecekleri; görüşülecek mi, görüşül
meyecek mi; bu, genel hükürrillere göre ve Ibir oyla
ma ile saptanacaktır. Yani, genel görüşme, bir umu
mî müzakere, açılmayacaktır; sadece «Kâfidir, süre
sinin dolmasını beklemeye hacet kalmamıştır, bu ola
ğanüstü hal durumunu artık kaldıralım» diye, arada 
önerge vermiş olan milletvekili, bu mekanik oylama
dan önce, çıkıp ıgönüşünü 5 dakika içinlde anlatmak 
imkânına sahip olacaktır, bu da kâfi değildir. Oto-
maiti'k olarak arada böyile önerge veya önergeler ve
rildiği takdirde, bu, -kabul etmek zorundayız, aksini 
düşünemeyiz- ciddî bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır; 
bir değişiklikten, o yöredeki değişik bir durulmdan ve 
ihtiyacı farklı kılan ıbir durum değişikliğinden kay
naklanmış olmalıdır ki, milletvekili veya milletvekil
leri, bu kadar ciddî bir konuda, «Bunun süresini bek
lemeye hacet kalmaimııştıri, kaldırılabilir» diye önerge 
vermiş olsunlar. 

Konu bu kadar ciddî ise, ciddî olduğunu ve ola
cağını kalbul etmek zorunda dîlduğumuza göre, bir 
umumî müzakerenin, genel hükümlere göre o önerge
ler üzerine Genel Kurulda bir görüşmenin kendiliğin
den açılması imkânını İçtüzüğün vermesi gerekir; 
Meclis aydınlansın, millet aydınlansın; kalkacak mı, 
kalkmayacak mı? Nihayet, süresi dolan bir olağanüs
tü hal durumuyla ilgili olarak hükümetin yeni tez
keresi, ya ihtiyaç ortadan kalkmış, kâfidir, kaldırıl-
maisını talep eder veya süresinin uzatılmasını talep 
eder. 

İBununla ilgili görüşmeler nasıl olacaktır? Bunun
la ilgili görüşmelerde de, her anlamda önerge vere-
bime ve veriletilme imkânının ve özgürlüğünün ta
nınmasını talep ettiğimizi tekrar söylemek ihtiyacını 
duyuyorum; yani, sadece sürenin uzatılması veya ki-, 
ısaltılması doğrultusunda önerge vermek değil, ihti
yacı temelde paylaşmayan önergelerin de verilebilme
si ve dalha geniş zaman ve imkân içinde konuşulma
sını sağlamak... Bu konuda değişiklik önergemiz de 
vardır. 

Çok .teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Pala-
oğlu, 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Osıman Ba
hadır, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BABADIR 
(Trabzom) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan madde üzerinde Doğru 
Yol Partisi Gruibunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. 

130 uncu madde olarak görüşjtüğümüz bu madde 
incelendiği takdirde, olağanüstü hal kararlarının iki 
aşamada görüşüldüğü görülmektedir. 

Birinci aşamada, «Anayasanın 12li inci maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve 
Resmî Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili 
karar Başbakanlık tezkeresiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur» diyor. İkinci parag
rafta ise «Yukarıdaki fıkrada söz konusu karar veya 
istemde zikredilen sürelerin kısaltılması veya uzatıl
ması hakkında milletlvekilleri görüşme sırasında öner
ge verebilirler» diyor; tabiî bu değişikliğe uğramış ve 
«Yukarıdaki fıkrada söz konusu karar veya istemde 
zikredilen sürelerin kısaltılması veya uzatılması hak
kında milletlvekilleri görüşme sırasında önerge vere
bilirler. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı 
geçmemek üzere söz alabilir» tarzında yeniden düzen
lenmiş. Buna göre, olağanüstü hal kararı onaylanmak 
için Meclise geldiğinde bunun kaldırılması mevzuba
his değildir. Ancak, bu sürenin uzatılması veya kısal
tılması görüşülebilir. Bunun onaylanmaması söz ko
nusu değildir. Burada sürelerin uzatılması veya kısal
tılması için önerge verilebilir; bu önergeler üzerinde 
beşer dakikalık bir süresi konuşma konmuştur; biz 
de bu beş dakikalık süreyi çok sınırlı görmekteyiz. 
Bumun için, Anayasanın «Olağanüstü yönetiim usul
leri» hakkındaki 119 uncu maddesini birlikte incele
yelim, hangi hallerde olağanüstü yönetim usulleri uy
gulanacağını görelim. 
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119 uncu madde şöyle : «Tabiî afet, tehlikeli sal
gın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerin
de, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde ve
ya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağan
üstü 'hal ilân edebilir.» 121 inci maddede de, bunun 
onaylanması ve süresi belirtilmektedir. 

Şimdi, olağanüstü hale karar verildikten sonra, 
onaylanması için yüce Meclise geldiğinde, olağanüstü 
halin süresinin uzatılması veya kısaltılması hakkında 
milletvekilleri önerge verebiliyorlar. Benim arz etmek 
istediğim, olağanüsıtü halin uygulanması için fevka
lade sebepler mevcut olması gerektiğidir, «Tabiî afet, 
'tehlikeli salığın hastalıklar veya ağır ekonomik buna
lım halleri» gibi ve böyle fevkalade haller mevzuba
hisken, bunun süresinin uzatılması veya kısaltılması 
için bir milletvekili, hatip olarak' konuşursa, onun bu 
fevkalade hal üzerindeki konuşmasının beş dakika gi
bi kısa bir süreyle sınırlandırılmasının doğru olmaya
cağı kanaatindeyiz. Burada önergeyi izah etmek, bir
takım olayları izah etmekle mümkündür. Bütün bir 
ülkede veya bir bölgede cereyan eden ve demin Ana
yasanın ilgili 'maddesinde zikredilen olayları izah et
mek gerekir. O bakımdan, önerge üzerinde millet
vekillerine dalha geniş hir konuşma süresi tanımanın 
doğru olacağı kanaatindeyiz. 

İkinci husus ise, olağanüstü hal kararının onaylan
maması mümkün olmadığına göre, onaylanması; is
tenilen süre uzatılmadığına veya kısaltılmadığına, ka-
hıul edildiğine göre, ikinci aşamada yeni bir huısüs 
meydana geliyor. Burada, ikinci fıkradan farklı ola
rak, «Birinci fıkrada söz konusu karar veya istemler 
Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlandıktan 
sonra, milletvekillerinin olağanüstü halin kaldırılma.-
ısı veya süresinin kısaltılması için verdikleri önerge
ler» deniyor. Olağanüstü hal kalbul edildikten, onay-
'laindılktan sonra, ikinci aşamada ancak bir hafta son
ra bu olağanüstü halin kaldırılmasının görüşülmesi 
mümkün oluyor. Şimdi, olağanüstü halin kaldırılması 
için yapılan konuşmalarda, da, tabiî bu olağanüstü 
hal kararı uygulanmasına neden olan Anayasadaki 
sebepleri yine izah etmek, yüce Meclisi ikna etmek 
veya yüce Meclisin tasvibini almak için yine bir sü
reye ihtiyaç var. Burada da süre 5 dakika olarak ön
görülmüştür. 

Biz burada, müsaade ederseniz, şayet tasvibinize 
iktiran ederse, bu iki halde de önergeler üzerinde ko
nuşma süresinin 5 dakikadan, 10 dakikaya çıkarıl
ması için hir önerge verdik. Eğer uygun görürseniz, 

bu olağanüstü hali izah etme 'bakımından -bölgesel 
olarak veya yurt çapında izah etme bakımandan-
önergeleri daha uzun süre açıklayabilmek için bu 10 
dakikalık süre kabul buyurulduğu takdirde daha isa
betli olacağı kanaatiyle bu önergeyi vermiş bulunu
yoruz. 

Düşüncemiz bundan ibarettir. Metin .üzerinde her
hangi Ibir itirazımız yoktur, yalnız sürelerin kısa ol
duğu görüşündeyiz. Bu önergeyi kabul buyurduğunuz 
takdirde daha isaJbetli bir İçtüzük maddesi meydana 
geleceği kanaatinde olduğuzu arz eder, yüce heyeti
nizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Şahsı adına, Sayın İhsan Tolmbuş, buyurun. 

fİHİSAN TOMBOŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
ısayın milletvekilleri; ben bu maddenin ikinci fıkrası
na başka bir açıdan yaklaşacağım; o da şudur : İkin
ci fıkra diyor ki : «Yukarıdaki fıkrada söz konusu 
karar veya istemde zikredilen sürelerin kısaltılması 
veya uzatılması hakkında milletvekilleri görüşme sı
rasında önerge verebilirler. Oylamadan önce önerge 
ısalhi'bi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir.» 
Şimdi bu fıkra bir önerge müessesesiyle ilgili, öner-
ıgeler, diğer kanun tasarı ve tekliflerinıin görüşülmesi 
ısıralsında da verilir; ama burada bir özelliği var. Ne
tice İtibariyle, önergelerin veriliş tarzı, önergelerin 
biçimi üzerinde -foİz daha önce konuyu müzakere 
ederken bu önergelerin nasıl verileceği, nasıl edileoe-

, ği, hükümlerini yeniden tedvin etmek, yenliden tan
zim etmek ülzere komisyon geri almıştı- kanaatime 
ıgöre, burada bu kalbul edildikten sonra komisyon, ge
nel hükümlerde başka türlü bazı düzenlemeler geti
rirse, birbirine tenakuz teşkil edecek hükümler çıka
bilir. 

Ayrıda, burada diyor ki : «önerge sahibine 5 da
kikayı geçmemek üzere söz verilir.» Peki, önerge sa
hibi çıktı burada k'onuşltu; çolk da güzel konuştu, hi
tabeti de güzel, mantığı da güzel ve Heyeti Umumiye-
yi ikna edecek bir hale geldi ve önerge omun konuş
ması üzerine, kabul edildi. 

Arkadaşlar, o çok güzel konuşur, ikna eder; ama 
Ibu tezin bir de antitezi vardır. Başka bir kimse çı-
Ikıp önergenin aleyhinde konuşsa, onun müessir oldu
ğu yahut da ikna edici sözlerini başka yönden çürü-
itemez mi, başka istikametlerden bu önierigeninı yerin
de olmadığını izah edemez mi? 

Şimdi, burada sadece önerge sahibine söz veriyo
ruz, onun konuşmasıyla iktifa, ediyoruz ve oy veriyo
ruz. Hiçbir demokratik müessesede, -yalnız demokta-
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tik müesseselerde değil, hukukta, hatta her yerde öy
ledir- sadece tez üzerine herhangi bir karar verilmez; 
tez .- antitez beraber olur. Biri, herhanlgi bir şey iddia 
ettiği takdirde, eğer onun aksini iıdldia eden varsa, 
itiraz elden varsa, onun da fikrimi beyan etmesi la
zım gelir. Şimdi, bu da çfok tehlikeli bir hüküm; 3 
üncü fıkrada önerge sahibine, yine 5 dakika söz hak
kı veriyoruz; fakat orada, aynı zamanda, hükümete 
de konuşma hakkı veriyoruz; burada o da yok. Hü
kümet konuşmayarak, komisyon konuşmayacak, 
önergenin aleyhinde de hiç kimse konuşmayacak, 
sadece önerge verenin konuşmasıyla karar verece
ğiz; bu bizi, bazen çok yanlış kararlara götürebilir. 

'Ben bir önerge 'takdim ettim. Komisyon Başkanı 
ne düşünürler tabiî bilmem. Burada, bir de önerge
nin aleyhinde bir milletvekiline söz verilmesi gerekir. 
Tezin aleyhinde antitezin de dile getirilmesi lazım
dır ki, Heyeti Umumiye ona göre karar yersin. Yok
sa, bir kişinin fikrini burada belirtmesi, bir kişinin 
tezini burada izah etmesinden sonra, tek taraflı ola
rak karar verme imkânı mevcut değildir. 

Bence, bu maddenin geri alınarak, genel hüküm
lerde önergelerin nasıl verileceğini, nasıl kabul edi
leceğini tanzim edecek olan komisyon, bunu da on
larla beralber nazarı itibara alarak yahut da ona mu-
rvialzi olarak getirirse -onun ne şekilde geleceğini bil
miyoruz- daha isalbetli olur. Yok, almıyorum derse, 
lütfedin, burada, hiç olmaasa önergenin aleyhinde de 
(bir kişiye söz verelim,, o da bunun aksini- ifade ede
bilsin. İsteyen olursa tabiî, zoraki olmaz. O bakım
dan, karar dalha isaibetli çıkar, Ibazı yanlış hükümlere 
varmaktan yüce heyetiniz alıkonulmuş olur. 

Teşekkür ederim. (!DYP sıralarımdan alkışlar) 

IBAIŞKAlN — Teşekkür ederim Sayın Tbmlbuş. 
Madde üzerinde önergeler vardır, önce veriliş sı

rasına göre okutuyorum; sonra aykırılık derecesine 
ıgöre işleme koy adağı m. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye Büyük Milleıt Mec

lisi İçtüzük Teklifinin Î3Ö uncu maddesi ikinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İhsan Tomibüş 
Çorum 

Madde 1'30 fıkra 2. — Yukarıdaki fıkrada söz ko
nusu karar veya istemde zikredilen sürelerin kısaltıl
ması veya uzatılması hakkımda milletvekilleri görüş
me sırasında önerge verebilirler. Oylamadan önce 
Önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz ala

bilir. Bu takdirde önerge aleyhinde konuşmak iste
yen bir milletvekiline de söz verilir. 

Gerekçe : Bir tezin lehlinde konuşulduğunda mut
laka aleyhinde de konuşulma hakkı verilmelidir. Bu 
fbakımldan, önerge aleyhinde de bir milletvekiline söz 
hakkı tanınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşmekte olduğumuz 344 sıra sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Yasa Teklifinin mad
de 130 metnindeki önerge sahilbi millteıtvekilirie veri
len konuşma süresinin «beş dakikayı geçmemek» ye
rine, «sekiz dakikayı geçmemek» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu R/uşan Işın 

Erzurum Sivas 
Avni Sağesen Veysel Varol 

Ordu Erziincan 
Halis Soylu 

Kars 
Gerekçe : 
(Beş dakikalık süre içinde, selam, saygı, öksürük, 

siu içme, gözlük değiştirme, kâğıtları çıkarma, sonra
dan toplama, tekrar selam, saygı ve ayrılma gibi sü
relerin toplamı iki dakika tutuyor. Bir de milletveki
linin kekeme arızası varsa bir dakika da öyle geçe
cektir. Kalan ilki dakikada ne konuşulur? Bırakalım 
da ismi üstlünde olağanüstü hal ile ilgili kararlarda bir 
milletvekili, yukarıdaki arızi süre çıktıktan sonra beş 
dakika (net) konuşabilsin. 

IBence bü giıbi konularda süre sınırlaması bile ge
rekmez. Sakarya Meydan Muharebesi günlerinde 
'Meclisteki konuşmalar süresiz sabahlara kadar yapıl
mıştır. Bu nedenle, konuşmaktan tedirginlik duyma
yalım. Bunu da kısıtlamayalım. Konuşan Türkiye' 
den korkmayalım; yeter ki, yerinde ve zemin, zama
nında olsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kuruluda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 130 
uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değişljirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ISaygılarımıızlia. 
Osman ıBalhadır Namık Kemal Şentükk 

Trajbzon İstanbul 
Doğan iKasaroğlu Ahmet Sarp 

'İstanbul Diyarbakır 
Memduh Yaşja Turgut Sera Tirali 

İstanbul Giresun 
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Olağanüstü hal ilıe ilgili kararlar 
Madde 130, fikra ilki ve üç : 130 uncu maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkralarımda zikredilen 'beş dakika
nın on dakikaya çıkarılmasını arz ederiz. 

Gerekçe : 

Beş dakika sürenin yetersiz olması bakımından. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzük Teklifinin «Olağanüstü Ihal ile ilgili karar
larsa ilişkin 130 uncu maddesinin aşağıdaki -şekilde 
değiştirilmesini siaygılarımıızla öneririz. 

Mehmet Azizoğlu Mustafa Kemal Palaoğlu 
Bursa Sivas 

Fahrettin Uluç Ömer Necati Cengiz 
Samsun İstanbul 

Hüseyin AJyjdemir 
'İzmir 

MADDE 130. — Anayasanın 1211 inci maddesi 
gereğince Bakanlar (Kurulu tarafından ilan edilen ve 
Resmî Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili 
karar, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunüüur. Olağanüstü halin 
uzatılması hakkındaki. Balkanlar Kurulu istemleri için 
de aynı hüküm uygulanır. 

Bunların görüşülmesinde verilecek Önergeler üze
rinde önerge sahipleri 10'ar dakikayı geçmemek üze
re söz alabilirler. 

Olağanüstü halin ilanı veya uzatılmasıyla ilgili 
Bakanlar Kurulu kararlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince onaylanmasından sonra olağanüstü halin 
kaldırılması veya süresinin kısaltılması için milletve
killerince verilecek önergeler, Başkanlıkça alındıktan, 
tarilhi takip eden 7 gün içinde gündeme alınır, üzer
lerinde görüşme açılır ve karara bağlanır. 

İBAŞKİAN — Şimdi aykırılık sırasına göre işleme 
koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük Teklifinin olağanüstü hal ile ilgili karar

lara ilişkin 130 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

IBursa Milletvekili Mehmet Azizoğlu 
ve arkadaşları 

İMADDE 130. — Anayasanın 121 inci maddesi ge
reğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve 
Resmî Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili 
karar, Başbakanlık tezkeresi ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulur. 

j Olağanülstü hallin uzatıknaısı hakkındaki Bakanlar 
Kurulu istemleri için de aynı hüküm uygulanır. Bun
ların görüşülmesinde verilecek önergeler üzerinde 
önerge sahipleri 10'ar dakikayı geçmemek üzere söz 

I alabilirler. 
I Olağanüstü halin ilanı veya uzatılmasıyla ilgili Ba

kanlar Kurulu kararlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince onaylanmasından sonra olağanüstü halin 
kaldırılması veya süresinin kısaltılması için milletve
killerince verilecek önergeler Başkanlıkça alındık-

I tan, tarilhii takip eden 7 gün içinde gündeme alınır, 
I üzerlerinde görüşme açılır ve karara bağlanır. 
I BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, katılmıyo
ruz. 

Arkadaşlarımız bu maddeyi tetkik ederlerse Ana-
I yasanın 119 ve 121 inci maddeleriyle ilgili. Anayasa 

nükimü gereğince bu madde tedvin edilmiştir, bu iti
barla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzük teklifinin 130 uncu maddesi 2 nci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, 

I İhsan Tombiuş 
Çorum 

MADDE 130 (ıfılkra 2) —. 
Yukarıdaki fıkrada söz konusu karar veya istenir 

I de zikredilen sürelerin kısaltılması veya uzatılması 
I Ihakkında, milletvekilleri görüşme sıraısında önerge 
I verebilirler. Oylamadan önce önerge sahibi 5 dakika-
I yi geçmemek üzere söz alabilir. Bu takdirde önerge 

aleyhinde konuşmak isteyen bir milletvekiline de söz 
i verilir. 
I BAŞKAN — Klom'iısyon, katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim önergeye 

I katılmıyoruz. 
Kaldı ki, bu önerge sahibi Sayın İfa&an Tombuş 

kiomisyonumuzun üyesi ve kendisinin de vermiş ol-
I duğu bir tüzük teklifi var. O tüzük teklifinin 98 inci 
I maddesi, bizim bu tüzüğümüzün (İhalen yürürlükte 
I ıbiulunan) aynı. Burada onun aksine bir teklif yapı-
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yor. Bir kere İçtüzük gereğince bu mümkün değil. 
Ayrıca kaibulü de mümkün değil. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, buyurun Sa

yın Tombuş. 
•İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın , milletveki'lferi; tekrar söz almak ihtiyacını duy
muyordum; çünkü ben önergemi açıkladım. Nihayet 
'bir tezin aleyhinde de bir kişinin konuşmasının doğru 
olacağı kanaatindeyldim. 

Komisyon başkanı diyebilirdi ki, buna katılmıyo
ruz. O zaman ben söz istemeydim; ama kendisi, tem
cit pilavı ıgilbi, devamlı olarak, benim teklifimde; ge
tirmek istediğim değişikliklerin öyle olmadığını, baş
ka türlü olduğumu söylüyor. Ne büyük günah ve suç 
işlemişim ben o teklifi yaparken, yanlış yapmışım... 
İnsan yanlış yapmaz mı? Benim o teklifimde, birçok 
yanlışlar var. Anayasayı sonradan tetkik edince, bu
nun Anayasaya aykırı olduğunun farkına varmışım 
ve düzeltilmesini işitiyorum; yani insanın bir hatasını 
düzeltmek istemesi, Ibu kadar büyük bir suç mu ki, 
(bunu, Sayın Komisyon Başkanı kürsüden devamlı 
söylüyor? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Fazilettir aslında. 

İHSAN TOMBUŞ <(]Devamla) — Bir kimsenin ha
tasından rüicu etmesi fazilettir, bunu keşke siz de öğ-
rendbilseyldiniz. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eklerim Sayın Tomibuş. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKIUNOÖLU (Ankara) •— Elemdim, içtüzük 
gereği. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

iDiğer önergeyi Şişleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 344 sıra sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin 130 
uncu maddesin'in, iki ve üçüncü fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değliştiriimâsini arz ve teklif ederiz. 

ISayigtlanmızla. 
«Olağanüstü halle ilgili kararlar 
Madde 130. — ı(Fıkra 2 ve 3) 130 uncu madde-
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riin ikinci ve üçüncü fıkralarında zikredilen beş da
kikanın on dakikaya çıkarılmasını arz ederiz.» 

Osman Bahadır (Trabzon) 
ve arkadaşları 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmak 
için sıayımız müsait değil; ancak, olağanüstü hal mev
zuu, İçtüzükte istisnaî bir durumdur, 10 dakikaya 
çıkarılması mümkün olabilir; yüce Meclisin takdiri
me Jbırakıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... EJtlmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Nalıban'toğlu, önergenizi geri 
alıyorsunuz. 

130 uncu maddeyi kabul edilen önerge doğrultu
sunda oylarınıza sumuylorUm : 130 uncu maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

131 inci maddeyi okutuyorum : 
Sıkıyönetimle iligili kararlar 
MADDE 131. — Anayasanın 122 nai maddesi ge- • 

reğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve 
Resmî Gazetede yayımlanan sıkıyönetimle ilgili ka
rar Başbakanlık tezkeresiyle Türkiye Büyük Mîllet 
Meclisinin onayına sunulur. 

(Sıkıyönetim ilanına dair kararın onaylanmasına 
veya sıkıyönetim süresinin değiştirilmesine veya sı
kıyönetimin kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu is
teminin ve milletvekillerince görüşmeler sırasında ve
ya görüşmelerden sonra verilecek önergelerin işlem 
ve görüşmeler inde 129 uncu madde hükümleri uygu
lanır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂIMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade ejder misiniz efendim? 

129 uncu madde, 130 uncu madde oldu efendim. 
İBAIŞKAN — Evet, 129 uncu madde, 130 olarak 

'tutanaklara geçmiştir ve öylece düzeltilmjiş'tir. 
131 inci maddeyi ayılarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
/132 nci maddeyi okutuyorum : 
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim süresinde çıkarıla

cak kararnamelerin ıgörjüşülmesi 
MADDE 132. — Anayasanın 121 ve 122 ntii mad

deleri gereğince çıkarılan ve Türkiye Büyük Millet 
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Meclisline sunulan klanun hükmünde kararnameler, 
Anayasanın ve İçtüzüğün kanıun tasarı ve teklifllerinin 
ıgorüşülmasii için koyduğu kurallara göre, ancak, ko-
imisyonlarida ve Genıel Kurulda d'iğer kanun hükmün
de kararnaimelerle, kanun Hasarı ve tekliflerinden ön
ce, ivedilikle 3p gün içinde görüşülür Ve karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Madjde üzerinde söz isteyen?.. 
Şahısı adına, Sayın thlsan Tomtouş, buyurun efen

dim. 
ılHSAN TOMBUŞ (Çoruim) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bundan evvel de 'bazı maddelerde 
ifade eltiliğim gibi, bir »ivedilik müessesesi var; «ivedi
lik» bir terim. 

İvedilik, eski Dahili Nizamnamede çift'müzakere 
sisteminin tatbik edildiği zaman, tatbik edilen bir mü
essesedir. O zaman buna, «müstaceliyet» deniyordu. 
Bir de, «öncelik» vardır, önceliğe de, «takdimen» de
niyordu. Çu tabirler büze, «ivedilik» ve «öncelik» ola
rak geçmiştir. 

Ancak, bizim şimdiki İçtüzüğümüzde, çift müza
kere sistemi olmadığı için, «ivedilik müessesesi» diye 
bir müessese kalmamıştır. İvediliğin terim olarak ma
nası, çift müzakere sistemlerinde ivedilikle görüşül
mek istenen bir teklif veya tasarı, çift müzakereye 
tabi olmasın, tek müzakereyle iktifa edilsin manasın-
dadır. 

Çift müzakere olmadığına göre, neyin ivediliğine 
göre diyeceğiz? Yani, şurada, «ivedilikle» demekle, 
«Biz ıbundia tek müzakereyle iktifa edelim» demiş olu
yoruz. Zaten çift müzakere yok ki; elbette tek müza
kereyle iktifa edeceğiz. Burada ivediliğin manası ne, 
anlayamıyorum? 

Maddede, «önce» diyor, önce diye bir tabir de 
yok; sıaıdece, «öncelikle» denseydi, bu madde doğru 
olurdu. İvedilik tabirini kullandık; nasıl yapacağız 
ivediliği? Nasıl tatbik edeceğiz (ivediliği? Olacak iş mi? 
Çift •müzakere sistemi yok ki tek müzakereyle iktifa 
edelim. 

O bakımdan, benim bu hususta önergem yok : 
Sayın Komisyon Başkanından istirham ediyorum'; bu, 
«ivedilik» kelimesini herhangi bir takrirle veyahut da 
başka bir şekilde çıkarabilirse, sisteme 'daha uygun 
düşler kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
ıBaşka söz isteyen?.. Yok. 
Komisyonun bu hususta bir diyeceği var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz. Bu, bir nevi kararname gibidir. 96.ncı maddede, 
«öncelik» ve «ivedilik» talbiri vardır. O itibarla teklife 
katılmıyoruz; t>ir önerge de yok zalten. 

BAŞKAN — Madjde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 132 nci madde

yi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
133 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili 

Kararlar 

Savaş hali ilam 
MADDE 133. — Anayasanın 92 nci maddesinin 

birinci fıkrası gereğince, yabancı bir devlete karşı 
veyahut belli bir devleti hedef tutmayıp Türkiye için 
savaş hukukunun yürürlüğe girmesini gerektiren hal
lerde savaş hali ilam yetkisi, Bakanlar Kurulunun 
istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rarıyla Cumhurbaşkanına verilir. 

Ancak, Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fık
rasında belirtilen hallerde Cumhurbaşkanı da, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grulbu adına, Sayın 

Mustafa Kemal Palaoğlü; (buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

PALAOĞLÜ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; savaş hali ilanına izin verme yetkisinin na
sıl kullanılacağını ve belirli sistisnalarmın dışındaki 
haillerde yurt dışına silahlı kuvvetler gönderilmesine 
veya yaibancı silahlı kuvvetlerin yurt içinde bulunma
sına izin verme yetkisinin nasıl kullanılacağını düzen
lemek isteyen madde metinleri üzerinde, 'bu madde 
metni vesilesiyle, topluca, grubumun görüşlerini sun
maya çalışacağım; ancak önceden Sayın Başkanın 
ve Genel Kurulun yüce izinleriyle Anayasa Komis
yonumuzun Sayın Başkanından, - şüphesiz, Sayın 
Başkana ve Genel Kurula hitap ederek - bu çok 
önemli ve ciddî vesile ile bir defa daha bir ricada bu
lunmak ihtiyacını duyuyorum; o da şu : Anayasa Ko
misyonumuzun Saym Başkanı, hemen hemen daima, 
bir madde metnini savunurken daima, «Eski İçtü
zükte de böyledir» biçimindeki 'bir klşe cümleyi kul
lanmaktadır ve bunu gerekçe zannetmektedir, savun
ma zannıetmektedir. 

Bİr yeni İçtüzük çalışmasının ürünü olan teklif 
metninin pek çok maddesi, eski İçtüzüğün ilgili mad-
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delerine, daha doğru bir ifade ile, yürürlükte olan 
- çünkü «Eski İçtüzük» demek dahi doğru değildir. Sa
yın Başkan onu bile doğru kullanamıyorlar. Çünkü, 
1973 doğumlu İçtüzük henüz yürürlüktedir, o «Eski 
İçtüzük» değildir; Eski İçtüzük Dahili Nizamname
dir -... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — «Yürürlükteki İçtü
zük» diyoruz efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
... İçtüzüğün pek çok maddesine yüzde yüz benzer 
olabilir. Bu, teklifin bir madde metni konuşulurken, 
görüş bildirmek zorunda olan komisyonun sayın baş
kanına, sadece biraz rahatlık, ibimz daha kolaylık ve 
bir miktar ek güç verir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — O maksatla kulla
nıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Ama, bin şartla; onu söyleyebilir, «Yürürlükte olan 
İçtüzüğün ilgili maddesi dahi böyledir» veya «Eski 
İçtüzüğün ilgili maddesi dahi böyledir» diyebilir, an
cak bir şartla; yıllar sonra, bambaşka bir zamanda, 
başka bir dönemde, başka bir çoğuluğun içinden çık
mış başka bir komisyonun başkanı olarak, yıllar ön
ce yapılmış ve kabul edilmiş bulunan bir içtüzüğün 
benzer maddesinin yaklaşımını ve mantığını niçin 
paylaştığını ve paylaşmakta olduğunu söylemek şartıy
la; bunu söylemeye mecburdur. Aksi takdirde, küçü
cük bir klişe cümleyi kullanarak, «efendim, işte yü
rürlükteki İçtüzükte de böyledir' deyip işin içinden 
çıkmak mümMin değildir. Eğer bu tarz hareket ge
rekçe olsa idi, o zaman Anayasa Komisyonuna da 
gerek kalmazdı, Anayasa Komisyonunun Sayın Baş
kanına da gerek kalmazdı. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Başkanı bırakın da mad
deye gelin lütfen. Daha fikrini söylemediki Başkan. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Çok rica ediyorum, eski İçtüzükte böyledir, evet; ama 
'daha iyiyi, daha doğruyu aramak hakkımızdır ve gö
revimizdir. Şimdi, gerçekten eski İçtüzükte böyledir. 
Çünkü, «"Savaş hali ilanı, silahlı kuvvetler gönderme 
ve kabulüne izin verme» gibi konular çift meclisli dö
nemde başka bir içtüzüğün alanı içinde idiler. Yani, 
Birleşik Toplantı içtüzüğünün alanı içinde idiler. Ar
tık o içtüzük yoktur; işte o içtüzük eski içtüzüktür. 
O eski İçtüzük de tıpkı teklif metni gibi idi. Ancak 
doğru değildi. Şunun için doğru değildi. Lütfen ve 

i çok rica ediyorum, eski İçtüzükte de böyle idi deyip 
bırakmasınlar, niçin o mantığın doğru olduğunu, ni-

J çin o mantığı paylaşmakta bulunduğunu gerçek bir, 
I gerekçe ve gerçek bir savunu biçiminde lütfen söyle-
I siniler. 

MEHMET SEZAİ PEKUSLU (Ankara) — Boşu-
I na zaman israfı. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
I Boşuna zaman israfı demek imkânına sahipsiniz; ama 
I zamanın ne olduğuna bağlıdır. Zamanın nasıl kulla

nıldığına, nasıl kullanılmak gerektiği hakkındaki an-
I layışa bağlıdır. Anlamıyorsanız, boşuna zaman israfı 
I zannedersiniz. 

Efendim teklif metni de, eski İçtüzüğün ilgili mad
desi de şunu söylüyor; 1961 Anayasası da, 1982 Ana-

I yasası da «Savaş hali ilanına izin verme yetkisi» ve 
belirli istisnalarının dışında «Yurt dışına silahlı kuv-

I vötler gönderme veya yabancı silahlı kuvvetlerin bu-
I lunmasına izin verme» yetkisi, «Bütün bu ye'Ukiler 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir» der. O Ana-
I yasa da öyle derdi, bu Anayasa da böyle söylüyor. 
I Eski İçtüzüğün de, bu teklif metninin de bizce düş

tükleri temel bir yanılgı var, o da şu. Teklifin 133 
I üncü maddesi; «...savaş hali ilanı yetkisi Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisinin kararıyla Cumhurbaşkanına ve-
I ril'ir» diyor. 
I Daha sonraki maddede ise; «...Türk Silahlı Kuv-
I vetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya ya-
I bancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin 
t verme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kara-
I rıyla Cumhurbaşkanına verilir» diyor. 

I (Bu yanlıştır. Çünkü, temel bir yasama yetkisinin 
I devri mümkün değildir. Buradaki hadise iki aışarna-
I dan 'ibarettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, o en te-
I mel egemenlik yetJkislini kullanacak, yetkiyi devret-
I meyecektir. Savaş hali ilanına izin verme yetkisini 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanacaktır. Kullandı 
I ve savaş hali ilanına izin verdi... Yetkiyi kullandı; yet-
I kinin devri düşünülemez, mümkün değildir, ama fiilen 
I ve kurallarına uygun biçimde savaş 'halinin ilanı, yani 
I uluslararası hukuka uygun olarak (Declaration de la 
I Guerre) savaş balinin kendi biçimine uygun olarak 
I ilanı ise, bir yasama meselesi değil, bir yürütme me-
I selesMir. Onu da devletlin başı olan ve kendi şahsın-
I da silahlı kuvvetleri temsil etmekte olan Cumhurbaş-
I kanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi yetkisi-
I ni kullanarak aldığı bir kararla verdiği savaş ilanı im-
I kânını, onun yürütme kısmını, göreve taalluk eden 
[ kısmını yerine getirecektik; yani, savaş halini ilan ede-
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çektir. Demek ki, savaş hali ilanına izin verme yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, o yetkinin 
devri düşünülemez, mümkün değildir. Yetki dev
redilemez, yetkinin devri bahis konusu değildir; yet
kiyi Türkiye Büyük Millet 'Meclisi kullanacaktır; 
savaş hali ilanına izin verecektir. Yürütmeye düşen, 
yani bir anlamda yürütmenin başı olan Cumhurbaş
kanı ise, savaş halini ilan edecektir, yani bir görevi 
yerine getirecektir: yetki, görev, Nitekim, yasama 
'bir yetkidir, bir yetki erkidir, yürütme ise görevdir. 
Orada artık yürütme alanına girmektedir. 

Cumhurbaşkanına, binaenaleyh, ine 'Silahlı Kuv
vetler gönderme, ne Silahlı Kuvvetler kabulü, ne de 
savaş hali ilanına izin yerme yetkilerinin Türkiye 
Büyük Milet Meclisi ıkararllarıyla 'bile olsa devri, devrii 
intibaını ve zannını verecek bir madde düzenlemek 
mümkün değildir. O kadar mümkün değildir ki, bu
nu olağanüstü hallerde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ara verme halinde veya tatil halinde bulun
duğu zaman son derece ani ve ciddî bir ulusal teh
like ile karşı karşıya kalırsak acaba ne yapılır, ne 
yaparız ihtiyacımı duymuş ve düşünmek mecburi
yetinde kalmıştır ki, 1982 Anayasası, bir istisna fık
rası ile, işte bu belirli halde, doğrudan doğruya Cum
hurbaşkanına, Silahlı Kuvvetler kullanma yetkisini 
ve imkânını tanımıştır. 

'Bir değişiklik önergesi vermiş değiliz, ama, sa
yın Ikomîsyondan, bu kadar temel bir konuda yetki 
devri intibaını, izlenimini ve havasını veren bu mad
de metnini, yeniden gözden geçirmek için komisyona 
geri almasının doğru olacağını saygıyla arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Şahsı adına, Sayın Tombuş, buyurun. 
İHSAN TO'MBÖŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayım milletvekilleri; sözlerime başlamadan, bir iti
rafta bulunayım iki, Sayın Komisyon Başkanı tekrar 
'beni suçlamaya kalkmasın; ben kendi kendimi suç-
layayım, onun elinden bu silahı alayım. 

Benim teklifimlde de metin böyleydi. Ben de 'bunu tek
lifime Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı içtüzüğünden almıştım. Sonradan tetkik etti
ğimde, Anayasayla karşılaştırdığımda, gerek daha 
evvelki metnin, gerek benim teklifimin, gerekse 
şimdiki bu komisyon metninin, Anayasaya yüzde yüz, 
açık şekilde aykırılığınım meydanda olduğunu gör
düm. Bu üçlü hata, yalnız benim değil, daha evvel-
îki Meclislerin hatası, benim kendi şahsî hatam, ko
misyonun hatası; gözden kaçmış. Biraz evvel Tür-
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kiye 'Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanİıyla gö
rüşürken bunu ona da gösterdim, o da hayretle 
«Bunu biz nereden almışız?» dedi. Bunu eski Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtü
züğünden almışsınız.; Onlar doğru yapmıştır diye, 
dikkat edilmemiş. Şimdi hadise bu. Burada bariz, 
açık, Anayasayı ihlal var. Nedir Anayasayı ihlal? 
SaVaş ilanı, Türk Silahlı Kuvvetlerimi yabancı ül
kelere gönderme yetkisi, Anayasanın 9'2 nci madde
sinde münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir; münhasıran. Peki, biz İçtüzük taslağın
da, daha açık söyleyeyim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüğünde, benim tekli
fimde; burada ne yapmışız? Burada, bu yetkiyi Cum
hurbaşkanına devretmişiz; «Devredilir» diye amir 
hüküm getirmişiz. Yani, Anayasanın 92 nci mad
desini İçtüzükle tadil etmişiz. 

Bu bir sehev, bir hatadır; açık seçik bir hatadır. 
Bunda ister bu şekilde metin çıksın, ister düzeltil
sin. Benim önergem var; endişem yok. Çünkü bu 
nasıl olsa, bu şekilde de kabul edildiği takdirde, hu 
bir içtihat meselesi de değil; ben 'böyle düşünürüm, 
siz 'böyle düşünürsünüz, sizin fikriniz kabul edilir, 
benim fikrim kabul edilir veya tersi olur, bir içtihat 
meselesi değil. Hukukta da, bazen matematik kaide
leri vardır, hukukta da matematik kaideleri caridir. 
Matematik kaidelerinde, «îki kere iki eşittik dört» 
nasıl deniyorsa, bazen, hukukta da, «İki kere iki 
eşittir dört» denen kaideler vardır. Artık, burada 
içtihat mevzubahis değildir, fikk mevzubahis değil
dir; bu kadar berrak ve açıktır. Bu da, bu kadar 
'berrak ve açıiktır ki, Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın, münhasıran Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verdiği yetkiyi, biz 'İçtüzükle1 değiştirerek, 
tadil ederek Cumhurbaşkanına devredemeyfiz, müm
kün değildir. Bu bakımdan, bunu, Anayasanın 92 
inci maddesinin esprisi içinde düzeltmemiz şart. Bu
rada ne yapılmış; Anayasanın 92 nci maddesi alın
mış, (iki fıkradan ibaret) birinci fıkrasında; «Sa
vaş ilanı ile Türk Sülahlı Kuvvetlerinin dışarıya gön
derilmesi veya yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye gelme
sine Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir» hük
münü koymuş; ikinci fıkrasında da Meclisin toplan
tı içinde bulunmadığı zamanlarda, adil hallerde sa
vaş ilanında Cumhurbaşkanını yetkili kılmıştır. İş
te, Cumhurbaşkanının yetkisi burada başlar. Türki
ye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilken, 
Türkiye bir saldırıya uğrarsa, «Siz hudutta bekleyin, 
biz Türkiye Büyük Millet Meclislini toplayacağız, ka-
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rar alacağız da size harp ilan edeceğiz» mi diyece- | 
ğim? Hayır. Derhal, bir merci buna cevap vermek 
mecburiyetindedir, işte ikinci fıkra bunu getirmiş- I 
tir, Cumhurbaşkanına bir yetki vermiştir; ama bu- I 
nun dışında yetki, tamamen Türkiye Büyük Millet I 
Meclisinindir. I 

İçtüzük teklifinde ne yapmışız; Anayasanın 92 I 
nci maddesini ikiye bölmüşüz. Birinci kısmını, 130 I 
uncu madde olarak tedvin ©itmişiz ve Bakanlar Ku- I 
rulunun listemi üzerine Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisinin kararıyla Cumhurbaşkanına verilir bu yetki 
demişiz. Verilebilir de değil, verilir; amir hüküm. I 
Dese 'ki burada, - o da olmaz ya - Anayasadaki I 
maddeyi aynen alsa da «Türkiye Büyük Millet Mec- I 
îisümindir bu yetki; ancak şu hallerde Cumhurbaş- I 
ıkanına devredilebilir» olmaz, ama bir bakıma yine I 
mazur görülebilir, ama hiç bunlar gerekmeden, Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi hiç yok farz edi- I 
lerek,. doğrudan doğruya Bakanlar Kurulunun tek
lifiyle, bu, oraya sevk edilmfiş. I 

Sonra ikinci fıkra getirilmiş. İkinci fıkrada ne I 
denmiş? Anayasanın ikinci fıkrası, Cumhurbaşkanına 
verilen yetkiyi buraya dere etmiş; «Ancak, Anaya- I 
sanın 92 nci rnaddesimlin ikinci fıkrasında belirtilen I 
hallerde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetleri- I 
inin kullanılmasına karar verebilir demiş. Şimdi bu, I 
Cumhurbaşkanının bir yetkisi; Meclisimizi ilgilendi- I 
ren taraf yok burada. Bu fıkra bu şekilde buraya 
nfiye ıkonmuş? Cumhurbaşkanının birçok yetkileri 
var; Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasada belirtil
miş, bizim İçtüzüğümüzde bu fıkranın hiçbir işi yok, 
hiçbir ilgisi yok. Bir defa, 'bunun buradan çıkarıl
ması lazım. I 

İkinci fıkrasında da, tutmuş, 134 üncü madde- I 
de de Anayasa maddesinin birinci fıkrasının ikinci j 
kısmını almış. Orada da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
dışarıya gönderilmesi falan yine Bakanlar Kurulu-
lunun teklifiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Cumhurbaşkanına yetki verilir şeklinde getirmiş. 
Burada, hem kodifliikasyon hatası var, hem Anaya- I 
sayı ihlal var. 1 

Şimdi, bu iki maddeye lüzum yok, bir madde için- I 
de, Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrasını 1 
toplayıp bir madde halinde zikrederiz. İkinci fıkra- I 
sı Meclisimizin yetkisi ve vazifeleri değil; Reisicum- I 
nurun vazifesidir, onu da hiç buraya almayız; bu I 
suretle iki madde birleştirilir ve Anayasaya uygun I 
şekilde tedvin edilir ve mesele biter. Ben bu yönde 
bir önerge de takdim etmiş bulunuyorum. Diğer mad- J 

| delerde olduğu gibi, endlişem yok, reddedilsin, kabul 
edilsin. Diğer maddelerde fikrim kabul edilmedi di-

I ye bazen belki üzülürüm; ama burada öyle değil, 
I artık bu benim fikrim değil, bu Anayasanın fikridir. 
I Reddedildiğü takdirde, Anayasa madde'sinden do-
I layı, muhakkak döner.j Onun için, reddedilse dahi 
I benim endişem yok, nasıl olsa geri dönecektir. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
I Şahsı adına, Sayın Eryurt, buyurun efendim. 

SABAHATTİN ERYüRT (Erzurum) — Sayın 
I Başkan, sayın arkadaşlarım; müzakere etmekte ol-
I duğumuz madde gayet şümullü, gayet mühim ve 
I önemli bir madde. Bu sebeple, dikkatlerinizi tek-
I sif etmenizi bilhassa istirham ediyorum. 
I Değerli arkadaşlarım, milletin geleceği bakımın-
I dan önemli bir madde, memleketin mukadderatını 
I tayin edebilecek kararların alınmasıyla alakalı bir 
I ımadde. Onun için dikkatlerinizi istirham ediyorum, 
I mühim bir madde; burada rahatlıkla oylarımızı kul-
I lanabilelim. 

I Sevgili arkadaşlarım, şimdi gelen madde, (yani 
I 133 üncü madde) «Savaş hali ilanı yetkisi, Bakanlar 
I Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin kararıyla Cumhurbaşkanınıa verilıir» hük

münü ihtiva etmektedir. Onu takip eden 134 üncü 
I maddede de; «Türk Silahlı . Kuvvetlerinin yabancı 
I ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuv

vetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi 
I - gene, yetkisi - Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla Cum-
hurbaşkanıına verilir» hükümlerini taşımaktadır. Aşa-

I ğı yukarı, birbirine paralel iki madde. Zannediyorum, 
I sözcü arkadaşım demin, bu iki maddenin birbiriyle 

bağlantısını da izah buyurdular. 

Şimdi, bu iki maddedeki hüküm, âdeta," yetkiyi, 
Meclisin kararıyla Cumhurbaşkanına verdiğini amir; 
kesin. Malumu âliniz, Meclisin vazifesi, yasamadır. 

I Yasama yetkisi de ancak Büyük Millet Meclisinde kul-
j lanılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız, icranın başı-
I dır. Cumhurbaşkanlığı, yasamayla ilgisi olmayan bir 
I yüksek mevkidir. 
I Değerli arkadaşlarım, eğer biz bunu böyle düşü-
I nürsek, bazı maddelerde çelişkiye düşmüş oluruz. 
I Anayasanın 92 nci maddesini arz ediyorum : «Mil-
I letlerarası 'hukukun meşru saydığı hallerde...» Bir de

fa, milletlerarası hukukun meşru saydığı haller ne
lerdir, bunu bilmemizde yarar var; bu açıklanmamış -

[ tır, burada biraz meşkûk kalıyor. «... savaş hali ila-
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nına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yalbancı silahlı kuvvetlerin Tür
kiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir.» Bu, Anayasa hükmü. Ana
yasanın bu açık hükmünü, biz, bir içtüzük hükmüy
le, yasama yetkisini haiz olan Büyük Millet Mecli
sinin bu büyük yetkisini, doğrudan doğruya, Cum
hurbaşkanına devredemeyiz. Meclisin yasama yetki
sinin devri hiçbir surette bahis konusu olamaz; mil
leti temsil eden Büyük Millet Meclisine ait bir yet
kidir, Cumhurbaşkanlığı makamına devredilemez. 
Cumhurbaşkanlığı makamının vazifesi, icranın başı 
olmaktır, icraî sıfatı vardır. 

Arkadaşlarım, şimdi ikinci fıkrayı okursam birin
ci fıkrayı teyit etmiş olacağım. «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin 
ani bir silahlı saldırıya uğraması -Dikkat buyurunuz, 
çok mühim, silahlı saldırıya uğraması- ve bu sebep
le silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar ve
rilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı 
da (Eski anlamıyla dahi olan «da» İbaresini ayırmış 
«da» demiş, yani «Cumhurbaşkanı dahi», Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir» denmiş, 
Bu, istisnaî bir hal; Cumhurbaşkanına şu şartlar al
tında ancak bu yetkiyi verebilirim, ona dahi vere
bilirim diyor; ama, Türkiye bir saldırıya maruz kal
dığı takdirde. 

Şimdi, bu, İçtüzüğe niçin girmiş onu da arz ede
yim: Meclisin Senato ve Meclisten mürekkep olduğu 
zamanlarda mevcut olan bir İçtüzük hükmü buraya. 
aktarılmış. Bu İçtüzük, 1982 Anayasasından evvel 
yürürlükte olan bir İçtüzük. Halbuki, biz 1982 Ana
yasasında, demin arz ettiğim 92 nci maddeyi getir
mişiz. Böyle açık bir madde getirdikten sonra, Ana
yasada da bu hüküm olduktan sonra, bugün geçer
liği olmayan, eski İçtüzük hükmünü buraya alarak 
madde haline getirmemiz mümkün değildir ve tek
niğe de aykırıdır, Anayasa hükümlerine de aykırı
dır. 

Bakınız, «... savaş hali ilan yetkisi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kuru
lu kararıyla Cumhurbaşkanına verilebilir» hükmünü, 
eski, Birleşik Toplantı İçtüzüğünden almışız, buraya 
getirmişiz; bendenize çok yanlış bir iş olmuş gibi 
gelir. 

Bir hususu daha arz edeyim : Anayasanın 7 nci 
maddesine bakalım, «Yasama yetkisi, Türk Milleti 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir» deniliyor, 
dem'in arz ettim, bu da Anayasa hükmüdür. Yasama 
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yetkisini biz devrddemeyiz, bu yetki Türkiye Büyük: 
Millet Meclisine aittir, «Bu yetki devredilemez» hük
mü de vardır. O halde, bizim bu yetkiyi de devret
memiz mümkün değildir. 

Zannediyorum, Sayın İhsan Tombuş arkadaşımı
zın bir önergesi vardır; eğer önerge bu hususları ih
tiva ediyorsa, bu önerge lehinde oy kullanmamız ve 
Anayasaya aykırı bu maddeleri kesinlikle kabul et
memiz iktiza eder; ama sayın komisyon bunu geri 
alırsa, -bu iki madde birbiri peşline aynı mahiyette
dir- tabiî daha isabetli olur; demin söylediğim hu
kukî yönlerini de tekrar inceleme imkânını bulabi
liriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, mad
de üzerinde açıklama yapmak üzere komisyon adına 
söz istiyorum : 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; arkadaşlarımızın, İçtüzük tekli
finin 133 üncü maddesinin Anayasanın 92 nci mad
desiyle birlikte tefsirleri o maddeler uygun olsaydı, 
kendilerine yüzde yüz katılırdık; ama maddeler o 
şekilde değil. Arz edeyim : 

Anayasanın 92 nci maddesi iki şıkkı ihtiva edi
yor : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halin
de ise harp ilanına -Kısaca söylüyorum, maddede 
kuvvet bulundurulması vesa'ire de var- kim karar ve
rir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halin
de değil de memleket saldırıya uğramış, tehlike vesa
ire var ise, harp ilanına kim karar verir, kim yapar 
bu işi? Cumhurbaşkanı; ama Meclis de derhal top
lanır ve bunu karara bağlar. 

Arkadaşlarımız, teklif ettiğimiz İçtüzüğün 133 
üncü maddesinin tefsirinde hata yapıyorlar. Niçin 
hata yaptıklarını arz edeyim : 

İçtüzük teklifinin 133 üncü maddesini okuyorum : 
«Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gere
ğince, yabancı bir devlete karşı veyahut belli bir dev
leti hedef tutmayıp Türkiye için savaş hukukunun 
yürürlüğe girmesini gerektiren hallerde, savaş hali 
ilanı yetkisi -Buranın üzerinde duruyorum- Bakanlar 
Kurulunun istemi üzerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kararıyla Cumhurbaşkanına verilir.» diyor. Bu-
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rada, savaş haline karar verir demiyor. Savaş haline 
kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rar veriyor, yani karar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir, ama bunun ilanı, işte icranın başı olan 
Currihurrjaşkanınındır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
savaş mı ilan edecek, ilanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mi yapacak? Hayır. Anayasaya göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi karar veriyor ve bunun ilan 
yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor. Diyor ki, ben 
karar verdim, harp ilan ettim, işte ilan yetkisi se
nindir. Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi veriyor. 
İçtüzükte karar yetkisi yoktur, yalnız ilan yetkisi var
dır. O ilan yetkisi karara dayanıyor. 

ÖMER NECATİ CENGİZ '(istanbul) — Karar 
olmadan ilan olur mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Olmaz. Zaten ka
rar olmadan ilan olmaz. Yalnız, Anayasanın 92 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre, karar olmadan ilan 
ola'biliyor; müstacel hallere maruz kalındığında, o 
zaman harp ilan edilir karar olmadan ama onun 
da şartları var. Anayasa onun da şartlarını tespit et
miştir. Biz, o hususlara ait hüküm getirmiyoruz. Biz, 
tüzükle Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fıkra
sına atıf yapıyoruz, o kadar. 

Binaenaleyh, karar olmadan harp ilan yetkisi ve
rilmiyor. Bakanlar Kurulunun harp ilan kararı yüce 
Meclise geliyor; yüce Meclis karar veriyor ve Cum
hurbaşkanına, harp ilan etmesine yetki veriyor. Harp 
ilanına yetki veriyor, harp ilanına karar değil, yani 
İcra etmeye yetki veriyor, yani kararımı icra et di
yor. Gayet açıktır efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Karar 
ortada yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir daha oku
yalım, bakın : «... hallerde savaş hali ilanı yet
kisi.» Neye göre? Anayasanın 92 noi maddesine 
göre, 92 nci maddeye göre kararı kim verecek? Açık
ça yazmışız, 92 nci madde gayet açık. Kararı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi verecek; ama Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararı verdikten sonra, «Ben ka
rar verdim, ilan yetkisini kullan, ilan et» diyor. Mec
lis kalkıp da harp halinde, harp ilan edecek değil 
arkadaşlarım, ilan yetkisi veriyor. Meclis karar veri
yor; incelik burada. 

Arkadaşımız daha evvel söylediler, teklifleri var; 
başka bir teklif yapabilir mi, yapamaz mı, onu Sa
yın Başkan takdir buyursunlar. Anayasanın 92 nci 1 

maddesinin ikinci fıkrası hakkında biz hüküm getir
miyoruz, yalnızca ona atıf yapıyoruz ve o da yerin
dedir; çünkü bir maddenin birinci fıkrasını alıp, 
ikinci fıkrası hakkında maddeyi meskût bırakırsak, 
ondan da bir mana çıkar. 

Değerli arkadaşımız Palaoğlu, benim eski İçtüzük
ten bahsettiğimden yakındılar mı diyeyim, bilmiyo
rum; ama uzun uzadıya eleştirdiler. Arkadaşlar, ben 
eski İçtüzükten bahsettiğim zaman, şunu da söylü
yorum: «Eski İçtüzükte hüküm böyledir, bu şimdi
ye kadar bir şikâyet konusu olmamıştır, uygulan
mıştır, herhangi bir eksiği de yoktur; ama eksiği 
olanları tamamladık burada» diyorum. Biz onlardan 
istifade ettik, istifade etmeye de mecburuz. Eski İç
tüzükte de -arkadaşlarımız söylediler- aynı hüküm 
var; şimdiye kadar yıllar yılı uygulanmış, bir şikâ
yet mevzu olmamış. 

Kaldı ki, -tekrar ettiğim için özür dilerim- Ana
yasaya göre, İçtüzüğe göre karar yetkisi Yüce Mec
lisin; yalnız ilan yetkisi... Yüce Meclis kalkıp da, 
Meclis olarak harp ilan edecek değil. İcra vazifesi 
Cumhurbaşkanının. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — O, ic
raya taalluk eder. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — İcraya taalluk 
ediyor, icra yetkisini veriyoruz efendim. Bu icra yet
kisidir ve öyle ifade edilir. 

Binaenaleyh, İçtüzüğün bu maddesi yerindedir ve 
bunda herhangi bir değişiklik yapılması aksaklık vü
cuda getirir, bunu da arz edeyim. Nitekim, şimdiye 
kadar -maalesef- birçok maddede bazı aksaklıklar 
oldu. O nedenle bunun üzerinde ısrarla duruyor ve 
bunda da herhangi bir aksaklığın olmaması için la
zım gelen maruzatta bulunuyorum. 

FAHİR SABÜNİŞ (Bursa) — Geri alın. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Geri almak için 
herhangi bir sebep yok. Madde gayet açıktır; bunda 
herhangi bir karışıklık veya muğlak bir durum yok
tur. 

Arz ederim. 
ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — Efen

dim, bir kelimeyle ilgili olarak soru sorabilir miyim? 
Efendim, «Türkiye'ye saldırı halinde» denildi. Onun 
acaba, Türkiye'nin harp hali, şeklinde değişmesi, yal
nız saldırı değil... 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, eğer bir soru sora-
caksak, lütfen Başkanlıktan izin alalım. 
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ÖMER NECATİ CENGİZ (istanbul) — Efendim, 
bir soru sormama müsaade eder misiriiz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cengiz. 
ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Efen

dim, maddede, Türkiye'ye 'saldırı söz konusu oldu
ğu zaman, fevkalade hallerde Meclisin toplanması 
ve dolayısıyla acil hallerde de Reisicumhurun bu ka
rara derhal vaziyet etmesi söz konusu. Ancak saldırı, 
yalnız Türkiye'ye saldırı olarak mı nitelendiriliyor, 
yoksa geniş anlamda bir saldırı söz konusu olduğu 
halleri de kapsıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, biz onu 
İçtüzüğe almadık. Buyurduğunuz husus Anayasanın 
92 nci maddesinin ikinci fıkrası hakkındadır. Biz 
ikinci fıkrayı almadık, yalnız ona atıf yaptık. Bina
enaleyh, Anayasanın bu maddesi neyi ihtiva ediyor
sa o uygulanacaktır. Yani tüzükte o konuda bir de
ğişiklik yok. Biz, yalnız birinci fıkrayı aldık. Birinci 
fıkrada da karar verme yetkisi yüce Meclisindir; 
ilan ve icra ise Cumhurbaşkanına veriliyor. Mesele 
bundan ibarettir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — B'ir dakika, Sayın Başkan, bir iki 

soru daha var efendim. 
Buyurunuz Sayın Batumlu. 

SAIBİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 92 nci maddesi her şeyi açıkça ortaya 
koymuş. Niye bu meseleyi bu kadar uzatıyoruz ve 
Sayın Başkan 92 ndi maddeyi niye kabul etmiyor? 

BAŞKAN — Evet, bu genel bir soruydu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Soruyu anlama
dım efendim. 

BAŞKAN — «Anayasanın 92 nci maddesi her 
şeyi çok açık olarak belirtmiş, neden kabul edilmi
yor?» diyor; onu açıklamıştınız Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Onları açıkladık 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, sorunuzu alayım 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, savaş 
ilanına izin verme yetkisini kullanarak aldığı bir ka
rar üzerine, yürütmenin savaş halini ilan etmesi, 
fonksiyon açısından yetki midir, görev midir? Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararma dayanarak 

savaş halini ilan ederken yürütme, bir yetki mi kul
lanır, bir görev mi yapar? 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim? 
iB uyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, terim 
olarak Anayasa «yetki» diyor, biz de İçtüzükte «yet
ki» dedik. Anayasanın terimini değiştiremezdik efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Yetkiyi Meclis için kullanıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır, bakınız, 
yetkiyi Meclis için kullanıyor, aynı şekilde veriliyor. 
Anayasanın terimlini değ'işt'iremeyliz efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Siz bu maddeyle yetkiyi devrediyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) —-Evet, yetkiyi dev
rediyor. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Divas) — 
Yürütme bu görevi yapacak, yetkiyi devrediyorsu
nuz. Yetki devredilmez. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tabiî, Anayasa
nın terimi ne ise onu aynen kabul ettik efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Coş-
kunoğlu. 

Madde üzerinde» verilmiş bir önerge vardır, oku
tup, işleme koyuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanlığına 
Gündemde bulunan Türkiye 'Büyük Millet Mec

lisi İçtüzük Teklifinin 133 ve 134 üncü maddeleri
nin birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İhsan Tombuş. 
Çorum 

Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına 
izin verme 

Madde 133 . — Milletlerarası hukukun meşru 
saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin 
taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya mil
letlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dı
şında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Tür
kiye de bulunmasına Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce karar verilir. 
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Gerekçe : 
133 ve 134 üncü maddelerde Türkiye Büyük Mil

let Meclisince Cumhurbaşkanına yetki verileceği 
hükmü Anayasanın 92 nci maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi Sayın Tombuş, açıklamanız olacak 

mı? Buyurun Sayın Tom'buş. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — önerge hakkında 
konuşulur mu, konuşulmaz mı efendim? 43 üncü 
maddeyi uygulayalım artık. Sayın Tomibuş kendileri 
de, «Benim teklifim de böyle idi» diye ifade etmiş
lerdi, şimdi burada muhalif önerge veriyorlar, ay
kırı önerge veriyorlar. Bu hususta muhalefet şerhi 
de yok. Olamaz zaten, kendi teklifi böyle. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkanım, 
sayın milletvekilleri; elinizdeki İçtüzük teklifini alır 
da komisyon raporunu okursanız, benim, hemen he
men değil, tamamına muhalefet şerhim olduğunu gö
rürsünüz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Muhalif olunan 
şeylerde olur. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
'burada münakaşa mı yapıyoruz? Ben mi konuşaca
ğım, yoksa sayın Komisyon Başkanı mı devamlı ko
nuşacak? Eğer kendisi konuşacaksa, ben kürsüyü tek
rar kendilerine terk edeyim; zararı yok, konuşsun
lar. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tombuş, devam 
ediniz efendim. 

İHSAN TOM'BUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, burada bir içtihat meselesi yok, benim fik
rim de yok; burada bir Anayasa hükmü var. Savaş 
İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yabancı ülkelere 
gönderme yetkisini, Anayasanın 92 nci maddesi mün
hasıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde 
görmüştür; bu açık seçik. Açıp okuyunuz maddeleri; 
arkadaşlardan bilhassa rica ediyorum, açsınlar, oku
sunlar. Hatta hatta burada şunu söyleyeyim: Bu işi 
anlayabilmek için hukukçu da olmaya gerek yok, az 
çok mantık sahibi herkes bunun manasını anlar. 

Şimdi, böyle bir .meselede biz getirip ne diyoruz? 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kurulunun 
teklifiyle savaş ilanı yetkisini Cumhurbaşkanına dev-
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reder» diyoruz. Bunu nasıl devredebiliyoruz, müm
kün mü bu? İçtüzük hükmüyle Anayasayı tadil ede
bilir miyiz? Biz Anayasanın bazı maddelerini değişti
remiyoruz, 300 oya kadar ihtiyacımız oluyor, müna
kaşalar oluyor, kolaylaştırmak istiyoruz. Eğer 'böyle 
içtüzük hükmüyle Anayasa hükümlerini değiştirecek-
sek, hepsini değiştirelim, bitsin gitsin; ne olacak ya
ni, gayet kolay... 

Şimdi, mesele bu kadar açık. Biraz evvel Sayın 
Sabahattin Eryurt arkadaşımız da veciz şekilde ifa
de ettiler, kendilerinin hukuk nosyonundan hiçbir 
endişem ve şüphem yok; diğer muhalefet sözcüleri 
de aşağı yukarı aynı şeyleri söylediler. Burada bizim 
Komisyon Başkanımız, sadece ve sadece, önergeyi 
ben vermiş olduğum için buna karşı çıkıyor, kalkıyor 
burada izah etmek mecburiyetini hissediyor. Sizi te
min ederim, önergeyi başka bir arkadaş vermiş ol
saydı, bu mesele münakaşa edilmezdi. 

Şimdi, esasında katılsa bile, Komisyon Başkanı
nın «katılıyorum» demesi de mümkün değil. Bizim 
sayın arkadaşlarımız maalesef meseleyi tetkik etmi
yorlar. Hatta birçoklarının önünde komisyon metni 
de yok. Konuşmaları fazla dinleme imkânları da ol
muyor. Arkadaşlarımız oy verirken, ister istemez, 
haklı olarak nereye bakıyorlar? Komisyon Başkanı
nın işaretine; yani katılıp katılmadığına bakıyorlar, 
ona göre oy veriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, görüştüğümüz şu madde 
bir prensip maddesi, bir ilke maddesi değil. Bu mad
de, bir Anayasa tadili maddesidir. Eğer İçtüzükle 
Anayasa tadil edilir kanatin'deysen'iz, bu maddeyi böy
lece kabul edersiniz, benim önergemi reddedersiniz, 
biter; fakat bu konu maalesef benim önergemi red
detmekle kalmaz, Anayasa Mahkemesi bunu mutlak 
surette geri çevirir. Bundan önceki maddelerden bir 
tanesi daha böyle geçti. O bakımdan, benim, kabul 
veya reddedilmesi hususunda bir endişem yok. Çün
kü bu husus, bir içtihat meselesi olmadığına, bir 
Anayasa meselesi olduğuna göre, bunun murakabe 
tarafı var. O bakımdan, ha burada kabul edilmiş, 
ha Anayasa Mahkemesinden dönmüş, fark etmez; 
ama Meclisin itibarına bir nebze gölge düşer. Müm
kün olduğu kadar, çıkardığımız kanunları, kararları 
Anayasa Mahkemesinin bozmayacağı şekilde çıkarır
sak, Meclisimizin itibarı çok daha fazla artmış olur. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
SABİT B A T U M L U (istanbul) — Sayın Tombuş, 

Anayasa Mahkemesine götürürüz, üzülme sen. 
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OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir tek önerge sa
hibine söz verebiliyoruz, başka söz veremiyoruz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 
edenler... 

(Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 
ANAP milletvekillerine eliyle işareti üzerine) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Pertev Bey, ayıp
tır yaptığınız. Baskı yapamazsınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen, lütfen... 
(Gürültüler) Karşılıklı konuşmayınız lütfen... Sayın 
milletvekilleri lütfen... 

Önergeyi kabul edenler dedim... Kabul etmeyen
ler... önerge ka'bul edilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylamayı yenilemiyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayılarda tereddüt yoktu Sayın 
Bayezit. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, bir hususu açıklamak istiyorum, 
zaruret var. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, hangi konuda söz is
tiyorsunuz? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bu konuda. 
BAŞKAN — Bu konuda başkaca söz vermeye, 

usule göre imkânımız yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oylama 

usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylama hususunda da bir şeyimiz 

yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oradan 

oylamaya nasıl etki edebiliyor?.. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bir şeyi açık

lamak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, söz verme imkânını 

bulamıyorum. 
. OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında söz istiyor

sunuz lütfen yerinizden buyurun? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Şimdi burada 

bir hususu açıklamak lazım: Anayasanın 104 üncü 
maddesine göre, savaş hali kararı vermek ayrıdır, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini kullanma yetkisi ayrıdır. Yüce 
Meclisin, Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanma yetkisi 
yoktur, yalnız Cumhurbaşkanının var. Şimdi, böyle 
bir şey olursa... 

BAŞKAN — Onlar konuşuldu; esasa taalluk edi
yor, usulle ilgili görmedik. 

OSMAN BAHADIR ((Trabzon) — Anayasaya ay
kırı hüküm getiriliyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylamayı yenilemiyor musunuz? 

'BAŞKAN — Deminki oylamayı yenilemiyorum, 
oylamada tereddüdümüz yoktur Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
halde, zabıtlara geçti mi acaba, ANAP Grup Başkan-
vekili Sayın Aşçıoğlu'nun kendi grubuna oy verirken 
eliyle işaret etmesi?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ne mü-
nasdbet... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Meclisi sen mi 
idare ediyorsun? (Gürültüler) 

BAŞKAN — O ayrı konu. 
Sayın milletvekilleri, 133 üncü... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De

mokrasi adına zabıtlara geçmelidir. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 133 üncü mad

deyi oylarınıza sunuyorum: 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 101 oyu 

arayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aranacaktır Sayın Nalbantoğlu. 
133 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 133 ün

cü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
rar için yeterli çoğunluk elde edilememiştir, oylama 
yenilenecektir. 

133 üncü maddeyi ka'bul edenler... Sayın millet
vekilleri, ellerinizi lütfen tam olarak kaldırın; çünkü 
ellerini kaldırmayan milletvekilleri de var, karışıyor 
efendim. (DYP sıralarından «Ayağa kalkmak suretiy
le yoklama yapılsın» sesleri) 

Ayağa kalkmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
133 üncü maddeyi kabul edenler lütfen ayağa 

kalksın efendim... Kabul etmeyenler lütfen ayağa 
kalksın... Madde 133'ün kabulü veya reddi için yeterli 
karar sayısı oluşmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, eldeki kabul ve ret oylarına 
göre, kısa bir ara verilse de, yeterli sayısının elde 
edilemeyeceği anlaşılmıştır. Çalışma süremizin tamam
lanmasına çok az bir süre kalmıştır. 

Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 
için 9 Nisan 1987 Perşembe günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ulus

lararası silah kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen 
ve arıza gerekçesiyle 1981 yılında Ankara Esenboğa 
Havaalanına inen uçakla ilgili olarak yapılan soruş
turmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1623) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

26 Nisan 1981 tarihli gazetelerde «Ankara Esen
boğa Havaalanına arıza yaptı» diye bir uçağın İndiiği-
ni daha sonra bu uçağı kimsenin arayıp sormadığı, 
bu uçağın uluslararası silah kaçakçılığı sevkiyatmda ' 
da kullanılan boing 707 tipi bir uçak olduğu haberi 
yer almıştır. Ayrıca bu uçağın Esenboğa Havaalanına 
indirilmeden önce 155 milyon liralık otomatik silah 
taşıdığı ve bu yükü nereye boşalttığı anlaşılamadığı 
haberleri yer almıştır. Buna göre, 

1. Bu esrarengiz uçak hakkındaki soruşturmalar 
tamamlanmış mıdır? Gerekli belgeler toplanmış mıdır? 

2. Bu uçak Esenboğa Havaalanına ne şekilde in
miştir? 

3. Uçakta olduğu ileri sürülen 155 milyon lira
lık otomatik silahın nereye boşaltıldığı saptanmış 
mıdır? 

4. Bu olayın arkasındaki sırlar neler açıklar mı
sınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7.4.1987 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : 129288 

Daire : Güvenlik 
Şube : Sen. Faa. Top. Ol. E. 

Konu : Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 27.2.1987 gün ve 7/1623 - 7938-31394 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 5.3.1987 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-2335/01753 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 
Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesinde 
öne sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. 23.1.1980 tarihinde Esenboğa Hava Limanına 
inen ABD Unuted Trade International Şirketine ait 
Boing 707 - 321 kargo tipi uçakla ilgili soruşturma 
tamamlanmıştır. 

Ankara Çubuk Cumhuriyet Savcılığınca yapılan 
soruşturma sonucunda, uçağın zorunlu olarak Türk 
topraklarına girdiği, herhangi bir suça konu bulun
madığı ve Türkiye'ye suç^ eşyası getirmediği anlaşıldı
ğından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 163 
üncü maddesi gereğince hiç kimse hakkında takibata 
malhal olmadığına itirazı kabil olmak üzere karar ve
rilmiştir. 

2. Bağdat FIR hattından Türk semalarına girmiş 
ve Elazığ üstünde iken 3 numaralı motorunun arıza
lanması sebebiyle Esenboğa Hava Limanımıza mec
burî iniş yapmıştır. 

3. Çubuk Cumhuriyet Savcılığınca yapılan araş
tırma sonucuna ve bilirkişi tarafından tanzim edilen 
rapora göre, uçakta gazetelerde iddia edilen 155 mil
yon liralık otomatik silahın taşındığına dair ipucuna 
rastlanılmamıştır. 

4. Olay adlî makamlarımıza intikal etmiş ve so
nuçlanmıştır. Yapılan adlî tahkikat sonucuna göre 
hadisenin arkasında herhangi bir sır bulunduğu tespit 
edilmemiştir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İli Akay kavşağındaki trafik sıkışıklığını 
önlemek için bazı belediye otobüslerinin güzergâhının 
değiştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Ulus ve diğer çeşitli istikametlerden Kı
zılay ve Bakanlıklara kadar gelen ve Bakanlık son du
rak olduğu için Akay kavşağından dönüp Tarım Or-
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man ve Köyişîeri Bakanlığı önünde duran otobüsle
rin son durak «Bakanlık» yerine bazı otobüslerde ol
duğu gibi son durak «TRT» yapılarak «Meclis» 
önünde de bir durak yapılarak TRT önünden dön
mesi sağlanamaz mı? 

Soru 2. Akay kavşağındaki sıkışıklığı önlemek 
ve bu kavşakta trafik akımını sağlamak için böyle bir 
değişiklik yararlı olmaz mı? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 8.4.1987 

Sayı : MİGM - APK - ARGE - 571 (87)/90287 
Konu : Hilmi Nalbantoğlu'nun 

önergesi. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 27.2.1987 gün ve 

7/1636 - 7956/31415 sayılı yazısı.-

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından Başkanlığınız aracılığı ile Bakanlığıma yö
neltilen yazılı soru önergesinde öne sürülen iddialar
la ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Ulus ve diğer çeşitli istikametlerden Kızılay 
ve Bakanlıklara kadar gelen, Bakanlık son durak ol
duğu için Akay Kavşağından dönerek Tarım Orman 
ve Köyişîeri Bakanlığı önünde duran otobüslerin son 
duraklarının değiştirilerek «TRT»'nin son durak ya
pılması, muhtelif çözüm yollan üzerinde düşünülmüş 
olmasına rağmen halen uygulanmakta olanından daha 
faydalısı bulunamamıştır. Mesela, Atatürk Bulvarı
nın Aşağı Ayrancı girişi olan Havuzlu Sokaktan Ballı 
Sokağa dönüşte dar ve keskin bir viraj vardır ve 
körüklü otobüsler bu virajı dönememektedirler. Keza 
Nevzat Tandoğan Caddesinden Atatürk Bulvarına 

çıkışta halen mevcut sıkışıklık böyle bir uygulamada 
daha da artacaktır. Söz konusu otobüslerin TRT 
önünden döndürülmesi suretiyle uygulanacak trafik 
akışı ise çok daha büyük keşmekeşliğe ve sıkışıklığa 
sebep olacaktır. 

Bu sebeplerle istek doğrultusunda uygulama ya
pılması mümkün değildir. 

2. Atatürk Bulvarı TBMM önünde daha önce 
mevcut bulunan otobüs durağı, Akay Kavşağına ya
kın olması ve özellikle Meclise gelen Milletvekilleri
nin güvenliği açısından sakıncalı görüldüğünden 
18.11.1981 tarih ve 81 - 364 sayılı 11 Trafik Komis
yonu kararı ile uygulamadan kaldırılmıştır. 

Trafik sıkışıklığını önlemek için adı geçen kavşağa 
ait üst geçit çalışmaları ise devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1985 ve 1986 yılla
rındaki toplam safi satış hâsılatı ile kârlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
ismet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1672) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki siorıumıun Devlet Bakanı vie Başbakan 

Yarldırncısı Sayın Kaya Erideım tarafı/ndan yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Anikan 
'Edirne 

iSoru : 1985 ve 1986 yıllarında KİT'lerin toplam 
safii satış hasılatı ve kârlarıyla ilgili bilgiler aşağıdaki 
cetvele göre ve yıllar itübariyle ayrı ayın nedir? 

KlT.'lerin Toplıam Olarak 
Tutarı TL. 

1985 
(Milyon) 

1986 

a) Safi satış hâsılatı toplamı 
b) Kârlı olanların, iş!©tjme faaliyet kârları toplamı 
c) Zararlı olanların, istetme faaliyet zararları toplamı 
d) Kârlı olanların, dönem kârları toplaımı 
e) Zararlı olanların, dönem zararları toplamı 
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TC 
Devlet 'Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı Î 002/0700 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.3.1987 tarih ve 7/1675, 7/1673, 7/1672 sa

yılı yazınız. 
.lllgi yazınız eki Edirne Milletvekili Türkân Tur-

ıguit Arılkan'ın soru önergesinin cevabı itiş ilkte sunul-
muştur. 

Bilgilerinizi arz edıerim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

$oru : 1985 ve 1986 yıllarında RHVlteriin top
lam safi satış hasılatı ve karlarıyla ilgili bilgiler aşa-
ğıidaki cetvele göre ve yıllar itibariyle ayrı ayrı ne
dir? 

Cevap : KtT'lefin 1986 yılına aJit faaliyet rapor
ları henüz çıkmadtğındao bu yıla ait bilgileri veremi
yoruz. 

1985 yılına ait bilgiler ise aşağıda gösterildiği gi
bidir. 

KİT.'İterin Toplam Olarak Milyon TL. 

a) Safi satış hâsılatı toplamı 8 760 417 
b) ıKârlı olanların, işletme faaliyet kâr

ları toplamı 1 381 199 
c) Zararlı olanların, işletme faaliyet za

rarları toplamı 7 154 
d) Kârlı olanların dönem kârları toplamı 1 306 760 
e) Zararlı olanların, dönem zararları 

toplamı 32 310 

4, — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1985 ve 1986 yılla
rındaki iştiraklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem1 in yazılı 
cevabı (7/1673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lAşağıdakıi sorumun Devlet Balkanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak: cevaplandırrlması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıtan 
Edirne 
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'Soru : KİT'lerin iştirakleriyle ilgiM, 1985 ve 1986 
yılarına ait bilgiler, aşağıdaki cetvele glöre nedir? 

KlTüerin İştiraklerin donem 
îştira'klerindöki kârlarından KİT'lere 

ödenmiş sermaye tutarı düşen temettü toplamı 
Yıl TL, TL. 

1985 
1986 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3,4.1987 

Başbakan Yardımcılığı 
'Sayı •: 002/0700 

Türkiye Büyük Millet Meelsi Başkanlığına 
ilgi 4.3.1987 tarih ve 7/1675, 7/1673, 7/1672 sayılı 

yazınız. 

dl'gi yazınız eki Edirne MJlfetivekiH Türkân Turgut 
Arıkan'ın soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş-. 
tur. 

BiİgMerdnizi arz ederim. 
1. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Soru : KİT'lerin iştirakleriyle ilgili, 1985 ve 1986 
yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Oevap : 

KİT'lerin İştiraklerin dönem 
îştiraklerindeki kârlarından KİT'lere 

ödenmiş sermaye tutarı düşen temettü toplamı 
Yıl TL. TL. 

1985 298 126 300 771 70 911 569 789 
1986 

KlTlerİn 1986 yılı bilançoları 'henüz çıkmadığın
dan 1986 yılma ait bilgiler verilemetamştir, 

5, — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 
Hazine tarafından 1985 ve 1986 yıllarında kamu ikti
sadî teşebbüslerine görev zararı ve sermaye olarak 
yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem'in yanılt 
cevabı (7/1675) 



T. B. M. M. B: 87 8 . 4 . 1987 O : 3 

1 . 3 . 1987 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 

Aşağıldaki somlarımın Devlet Bakanı ve Başbakan 
YandımcD&ı Sayın Kaya Erdem Hararından yazılı ola
rak cevaplandırılması içlin 'gereğini saygılarımla arz 
ederim.. 

Türkân Turgut Arıkan 
lEdirne 

(Soru 1. 233 sayılı KöK'nin 35 inci maddesine 
(göre, 1985 ve 1986 yıllarında Hazinece görev zararı 
olarak KİT'lere yapılan öldemelier, aşağıdaki cetvelle 
igöre, teşebbüsler ve yıllar «itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Görev Zararı 
Teşebbüsün Olarak Yapılan Tutarı 

Adı Öldemelerin Mahiyetleri TL. 

1 a) 
b) 

2. a) 
b) 

ISoru 2. 233 sayılı KHK.'nin 30 uncu maddesine 
göre, 1985 ve 1986 yıllarında, Hazinece sermaye ola
rak KİT'lere yapılan ödemeler, aşağıdaki cetvele gö
re, teşebbüsler ve yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Yü 

198^ 

1986 

Sermaye Artınımı için 
Teşebbüsün Adı Yapılan ödeme Tutarı TL. 

1 
2 
!l 
2 

TC 
Devlet Bakanlığı 

löaşlbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/0700 

3 4 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 4.3J1987 tarijh ve 7/11675, 7/1673, 7/1672 sa

yılı yazınız. 

İliği yazınız eki Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'in sloru öjnerigesıinkı cevialbı ilişikte sunul
muştur. 

'Bilgilerinizi arz ©derim. 

Kaya Erdem 
Devlet IBakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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'Soru 1, 233 sayılı KIİK'nin 35 inci maddesine göre, 1985 ve 1986 yıllarında Hazinece görev zararı 
alarak KUTlene yapılan ödemeler, aışağıdalki cetvele göre, teşebbüsler ve yıllar .itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Oevap : 1. 
Görev Zararı Olarak Yapılan 

Teşebbüsün Adı ödemenin Mahiyeti! 
Tutiar (lÜMİyon TL.) 
1985 1986 

L T. Yapağı ve Tiftik; A.Ş. 

2. T. Taştkömürü Kurumu 

3. TKÜ 

4. TEK1 

5. T.C.DJD. 

6. D ® , Deniz Nakl. T.A.Ş. 

7. T.M.O. 

Şirkete, çeşitli Bakanlar Kurulu karar
ları ile verilmiş olan görevler sonucu 
doğan zararlardan dolayı 
Mlaliiiydfcin altında satılan taşkömürü 
dolayısıyla 
Maliyetin altında satılan linyit kömü
rü dolaylısıyla 
Seydişehir alüminyum, Antalya ve 
Elâzığ ferrdfcrom tesislerinde kulla
nılan elektriğin % 50 oranında1 indi
rimli satılmasından 
Ekonomik olmayan hatlara yapılan 
seferler ve banliyö seferlerinden do
ğan zararlar için 
RJo-Rb haltlarında yapılan maliyet al
tında taşımalar için 
Buğday - Arpa ve Mısır iltJhalinden 

Toplam 

135 

13 336 

8 600 

7 857 

15 000 

6d 

24 450 

9 200 

45, 750 

600 
22 000 

'44 988 102 000 

Som 2. 233 sayılı KMK'nıin 30 uncu maddesine göre, 1985 ve 1986 yıllarında, Haziimıece sermaye olarak 
KtTIere yapılan ödemeler, aşağıdaki cetvele göre, teşebbüsler ve yıllar itibariyle aıyrı ayrınedir? 

Cevap 2. 

Teşdblbüisün AÜıı 
Tutar; {Milyon TL.) 
1985 1986 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8, 
9. 

10. 
lıl. 
12.. 
13. 
14. 
15. 

M.KİE.K: 
SEKA 
T. Çini. San. TA.Ş. 
T. Demir ÇeüMc İşi. 
ASOK 
T. Taşkömürü Kururnu 
T K İ 
T.EJK. 
PETKİM 
T. Şeker Fab. 
T. Süit End. Kurumu 
T.C.D.0., 
T. Gemi San. A.Ş. 
T. Denizcilik İşli. 
Savunma Don. Işl. Gen. Md. 

6001 
4 510 
1 900 
1: 4115 
7 240 
6 600 

19 500 
50 4313 

9 950 
500 

2 230 
28 604 

750 
1 490 

30 

9 200 
1 800 
4 000 
4 512 
4 500 

672 
10 580 

276 

460 

Toplam 

— 41 

1315 752 36 000 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce 1984 -
1986 yıllarında ödeneksiz veya ödenek üstü yapılan 
işlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1691) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın B'ayındırlık ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak yanı'tlıanmasına aracılı
ğınızı' arz öderim. 

Sayıgılarıimla. 
Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum 

'Soru. 1. Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü
nün 1984, 1985, 1986 yıılları yaltınmllarının ağırlığının 
ıKiaıns İlindeki işierdfe olduğunun nedeni? Bu yıllar ya
tırım ıprolgramı r.'Şİleır hangileridir?1 

(Soru 2. 'Bu yıllarda bölgede ödieneksiz yaipılan 
işler veya ödenek sınırını aşan işlerin nedeni nedir? 

Soru 3,ı il986 yılı içinde ödeneksiz veya ödenek 
üstü yalpltiırılan iışıler nelerdir? 

Soru 4. 'Bu nedenle iş yapı.pta paraisını ödenek 
yokluğundan ötürü allaımaiyiıp mağdur ollan müteah
hitler için ne giibi önlemi alınmaiktadır? 

TC 
Bayındırlık ve liskân Bakanlığı 
Karayolları: Geneli Müdürlüğü 

Anlkara 6 . 4 . 1987 
Sayı : 14-iPlan. Şlb. Mld. rii8/!l'2-08U'l 

Konu : Erzurum Mllleiîiveiklli 
Sn. 'Hilmi NaHbanltoğlu'nun 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İ%i : 5 Mart 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1691-
8031-3,1678 sayılı yazınız. 

İlgide 'belirtilen yazınız ekinde yer alan Sn. Hilmi 
Nallbantoğlu'nun soru önergesi hakkında gerekli ince-
lem'e ve arasjturmaiara başlanılmısıtır. Araştırma so
nunda bu konuda varılacak sonuç ayrıca bildirile
cektir.. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

_ 42 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NC1 BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Ekim, Kasım, Aralık 1986 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/136) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1987) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerini a komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci ımadıdiefeni uyaranca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu Hi Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

3. — İstanbul 'Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

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

5. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerirde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SE1A anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

6. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarla gelişmeleri ve 
alman önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

7. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
lıC}2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 



— 2 

öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

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

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

6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyamna 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. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'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-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
yönergesi (6/797) 

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

13. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay-

(I) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
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 Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

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

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce 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 
önergesi (6/838) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetİştirilebilmesi 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 Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/879) 

2(5. — İstanbul! Müldetvdklili Ihrahim 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 
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Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi 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-
KÖBİRLîK 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'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

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 ilinde 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 Kaldir Narin'in, Di
yarbakır ilinde 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 idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri 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. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLlK 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 ilçesi 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 Bakam 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 Anadoluldaki 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
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

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

45. — Kahramanmaraş Milelltvefcili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşMi kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezlfin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitlli kaynalklandaii yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan Sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

47. — Kayseri Mlil'letivekii Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 



zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

48^ — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaıntoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mıahmud Al'tuınakar' 
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) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
«ikar'ım, Diyaırbaikııır tinde cereyan eden anarşi ve 
terör daylarına ve yapılıam operasyonlara ilişkin İç
lileri Bakanıından sözlü soru önergesi (6/915) 

151'. — Istaribul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup 'bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yikımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

54. — llzmir 'Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ı(6/921) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince <baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şak'ir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/922) 

57. — Balıkesir Milletvekilli Gaihit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçimleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

58. — Balıkesir Milletvekili Cahlit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 

toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

59. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemiri'n, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

'60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kirdik konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

ı6l. — İstanbul Milletvekili Feridun Şak'ir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

>62. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

63. —İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

64. — Konya Milletvekili Saİm Brelin, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

65. — Konya Milletvekili Salim Ererin, belediye
lerden bazılarının «'başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

66. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihi Ataklın'ın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

67. — 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) 

68. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
tli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
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olduğu iddiasına ve (bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

71. — Kahramaıımaraş* Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

İli — Siirt Milletvekili Mehmet Aıbdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

73. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

74. — Diyarbakır Miletvek'ii Kadir Narini'n, Di
yarbakır -' Merkez • Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

75. — Eskişehir Milletvekili Münir SeVİmçi'n, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz- -
lü soru önergesi (6/942) 

76. — Diyarbakır Mİlietvekil Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

Vi — Diyarbakır Milletvekili Mafamud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı- . 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

78, — İstanbul Milletvekili Günseli Özkiayan'ın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

79. — İstambül Milletvekili Feridun Şakür öğünç' 
ün,, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

ı80. —- istanbul 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) 

81. — istanbul Mffietvekli 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) 

82. — İstanbul Milletvekili Feridun ŞaMr Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

83. — istanbul Milletvekilli Feridun Şakir Öğünç* 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

ı84. — Malatya Milletvekili Ayhan "Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

ı85. — Mıalatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

86..— Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

87. — Konya Mlletvek'ili Salim BreTin, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

188. — Şanlıurfa Milletvekili Vedbi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

89. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücei'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

90. — Zonguldak MüUetvdkffi İsa Vard'ai'dn, Sov
yetler Biriliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
makine ve tüketimine iişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (16/961) 

91. — İstamıbul Milletvekili İbrahlim Ural'ın, NATO 
Genel Sekreterinin Türk * Yunan münasebetierindieki 



tutumıuma ilüsjkÜn Disjisjierİ Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev

leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 2. — 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) 

3. — 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 tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/1911, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

6. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

7. — 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 rxi 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) 

8. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Ha
lil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 531'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

9. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddemin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

10. — Eskişehir Milletvekilli 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 
tşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

11. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye idaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

12. — ılstambul MıiıHetvekü Hayretin 'Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Saydı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Saydı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

13. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekim 1986 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu 
Ekim - Kasım - Aralık 1986 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

Toplam 
Ekim - Kasım - Aralık 1986 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

Ocak 1987 başında bankada mevcut para 

329 747 549,32 
13 483 512 265,21 

13 153 764 715,89 
13 079 435 561,— 

74 329 154,89 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim - Kasım - Aralık 1986 aylarına ait hesapları incelendi; 
Ekim 1986'da Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 329 747 549,32 lira borcu ile Ekim - Kasını - Aralık 

1986 aylarında Hazineden 13 483 512 265,21 lira alınarak Bankadaki hesalba yatırılan meblağ cem'an 
13 153 764 715,89 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 13 079 435 561,— lira tenzil edildikten sonra Ocak 
1987 başında Bankadaki kasa mevcudunun 74 329 154,89 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf 
evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüşitür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz • 

Giresun 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane 

üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 




