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I. — (GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Çimse - iş Sendikasının grev uygulaması 
ve sendikaya üye işçilerin ücretlerine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kemal 
Akkaya cevap verdi. 

Edirne Milletvekili İsmail ÜğdüPde Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperati
finin çiftçilerle münasebetleri ve muhalefetin tutumuna ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Namibya'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Portekiz'e gidecek olâ n Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, 

Yemen Arap Cunjhuriyeti ve Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ke-
çeciler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin; 

tngiftere'ye gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne ka
dar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün; 

Tunus'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmî Kanununun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (1/670), okundu ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunanlarının 
geri verildiği bildirildi. 

Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'nun, Diyetisyenler Hakkında Kanun Teklifini 
(2/237), 

İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, (6/711) ve 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm (6/695) da, 
Sözlü sorularını; 
Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan 

kanun teklifi ile, gündemdeki sözlü soruların geri verildikleri; 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Sa

tış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke tarımına daha yararl hale 
getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/95) Genel kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve ön-
görüşmesinin, sırasında yapılacağı; 
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Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 70 arkadaşının; 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 
141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci 
maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi ile, 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik işyerlerindeki grevin 
nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/71) 

Yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilmedikleri, 
Açıklandı. 

10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyon çalışma sü
resinin 3 ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları Merkezi Başkanı
nın keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin (6/121) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Hüsamet
tin Örüç, 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına ilişkin (6/165) 
sözlü sorusuna da Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli; 

Cevap verdiler. 

(6/6S), (6/108), (6/202), (6/203), (6/234), (6/126), (6/128), (6/250), (6/258), (6/138), 
(6/302), (6/154), (6/156), (6/157), (6/158), (6/162), (6/164), (6/169), (6/174), (6/175), (6/188), 
(6/196), (6/318), (6/319), (6/323), (6/324), (6/228), (6/333), (6/334), (6/335), (6/336), (6/341), 
(6/254), (6/255), (6/266), (6/269), (6/274), (6/280), (6/352), (6/284), (6/285), (6/286), (6/288), 
(6/358) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar; 

(6/47), (6/60), (6/257), (6/181), (6/332), (6/345), (6/348), (6/281), (6/282), (6/294), (6/360) 
numaralı sorular, ilgili bakanlar, 

(6/65), (6/110), (6/317), (6/223), (6/224), (6/225), (6/277), (6/343) numaralı sorular, so
ru sahipleri izinli bulunduklarından; 

(6/184), (6/185), (6/186) numaralı sorular, soru sahipleri görevli olduklarından; 
(6/166), (6/167), (6/168), (6/295) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde gö

rüşülmüş soruları bulunduğundan; 
(6/134) numaralı soru da mehil verildiğinden ve 
(6/142), (6/205), (6/127), (6/177), (6/190), (6/199), (6/200), (6/201), (6/206), (6/207), 

(6/320), (6/321), (6/6/209), (6/210), (6/211), (6/212), (6/213). (6/214), (6/227), (6/239). (6/337), 
(6/342), (6/271), (6/276), (6/279), (6/292), (6/293) numaralı sorular da, soru sahipleri bulun
madıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 

(6/232), (6/264), (6/149), (6/151), (6/153), (6/155), (6/159), (6/160), (6/161), (6/172), 
(6/173), (6/305), (6/322), (6/215), (6/217), (6/218), (6/220), (6/221), (6/331), (6/241), (6/242), 
(6/253), (6/268), (6/270), (6/272), (6/275), (6/344), (6/346), (6/347), (6/349), (6/350), (6/351), 
(6/287), (6/289), (6/290), (6/357) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır 
bulunmadıklarından düştüler. 

— 4 — 
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28 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.41'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldtrtm Ava 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ordu İstanbul 
Ertuğrul Ozdanir Mustafa Sarıgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
28 . 3 . 1990 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili öner Miski ve 10 Arkadaşının, 1005 Sayılı istiklal Madalyası Ve

rilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/309) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23J.1990) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek'in, 28.3.1990 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 17 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/31.0) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.1990) 

3. — Burdur Milletvekilleri Sait Ekinci ve Fethi Çelikbaş'm, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayı
lı Kanunun 23 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/311) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 263.1990) 

4. — Van Milletvekili Aydın Arvasi'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirelerek Kabulü
ne Dair Kanunun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/312) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1990) 

5. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Karumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair Kanunun 17 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/313) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 263.1990) 

Raporlar 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İl/k 

Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/205) (S. Sayı
sı : 395) (Dağıtma tarihi : 283.1990) (GÜNDEME) 

2. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1990) (GÜNDEME) 

— 5 — 
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Sözlü Soru Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık aylığı bağlan
masına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sımak ve Cudi Dağı çevresinde il teşkilatı kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

2. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadot'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle ilgili iddi
alara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar gerçekleştiri
len pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, tzmir tline vali atanmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

— 6 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili E. Yıl din m Ava 
KÂTİP ÜYELER : trtuğrul Özdemir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını el işareti ile ve sözlü olarak bildirmelerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Üç sayın üyenin gündem dışı söz istemi vardır, önce onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, süper emeklilik ve süper emeklilerin sorunlarına ilişkin 

gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Birinci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'a, süper emeklilik 
ve süper emeklilerin sorunları hakkında söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüzbinlerce insanımı

zı ilgilendiren süper emeklilik ile süper emeklilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma
ma başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir devletin en önemli niteliği güvenilir olmasıdır. Eğer, bir devlet 
bu niteliğini yi tir irse, vatandaş, devletine belli konularda güvenemezse, devletin bir dediği di
ğerini tutmazsa, sonucu belli olmayan bir kargaşa ortamına girilir. Böyle bir ortamın, milleti, 
ülkeyi ve devleti nerelere sürükleyeceğini takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, devlet kavramının zedelenmesi ve insanların devlete olan güvenini 
yitirmesi konusunda, son yıllarda ülkemizde yaşadığımız en somut olaylardan birisi de süper 
emeklilik olayıdır. 

Devlet, sigortalı olarak çalışan insanlarına bir öneri getiriyor ve "Belli bir parayı devlete 
verirseniz, sizi yüksek maaşla emekli yapacağım" diyor. Devleti ve onun getirmiş olduğu hu
kukî müesseseleri ciddiye alan ve gerek devlete, gerekse müesseselerine güvenen insanlarımız, 
varını yoğunu satıyor, 1987 yılı Temmuz ayına kadar, 4 milyon 200 bin lirayı buluyor ve devle
tin ilgili kurumlarına yatırıyor. 4 milyon 200 bin lira, o günlerde, çalışan insanlarımız için çok 
önemli bir para. 65 bine yakın vatandaşımızdan bu paraları toplayan devlet, taahhüt ettiği emekli 
aylıklarını ödeyemeyecek duruma düşüyor ve bu işten resmen vazgeçiyor. 

ANAP Hükümetinin bir bakanı, sözü edilen süper emeklilik hakkını getiren yasanın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkarılmasını sağlıyor, aynı Hükümetin daha sonraki bir başka ba
kanı da bu yasal uygulamayı durduruyor. 
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Hukukî düzenlemelerin gelişmeleri üzerinde durmayacağım. Ancak, olayın gelişimine bak
tığımızda, devlet eliyle, aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanımızın mağdur edildiğini, aldatıl
mış duruma düşürüldüğünü, yeni bir banker olayının yaşandığını görmekteyiz. Verilen sözler
de durulmuyor, çalışan insanlarımızdan toplanan paralar geri dönmüyor... 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde; enflasyon, gelir dağılımındaki bozukluk, artan işsizlik 
ve ahlaksızlık, artan dış ve iç borçlar, sıfıra indirilen yatırımlar ve kalkınma hızı, tırmanan te
rör kadar ciddi ve önemli bir olay daha var: Devlet otoritesi, devlet güvencesi, devlet tutarlılı
ğı; hukuk devleti, sosyal devlet anlayış ve kavramı yok oluyor. Devletimize olan saygınlığını, 
güvenini yitiren her katmandaki insan sayımız, her gün biraz daha artıyor. 

Devletin saygınlığı ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Devlete güvenilmezse kime 
güvenilecek? Hakkı, adaleti kim sağlayacak? Bu nasıl iştir sayın milletvekilleri?.. 

Yüzbinlerce insanımızı ilgilendiren böylesine önemli bir konuda, hiçbir hükümet yetkili
sinden ses yok. Hükümetin bütün yetkilileri, birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da kulak
larının üzerine yatmış. Bu insanları si'.per emekli olmaya çağırırken, onlardan paracıkları top
larken, onlara daha yüksek bir maaş vereceğinizi açıklarken, bu işin hesabım hiç mi yapmadı
nız? Siz, nasıl devlet yönetiyorsunuz? Bu devlet, sabah uyandığınızda, hemen o anda aklınıza 
gelen soyut düşüncelerle mi yönetilir sandınız? Yüzbine yakın insandan paraları, toplayıp, sonra 
onlara nasihat etmeye, onlarla alay etmeye, daha ötesi, onları işsiz bırakmaya ne hakkınız var? 
Bu insanlara, bu paraların üstüne birer bardak soğuk su içiremezsiniz. Mademki maaşlarını 
donduracaktınız, 4 200 000 lirayı niçin aldınız? Mademki maaşları dondurdunuz, bu paralan 
niçin geri ödemiyorsunuz? Bu paraları elinizde tutmaya hakkınız yok. 

Bu insanlarımız, hem işlerinden, hem de maaşlarından oldular. Uğradıkları bu zararları 
kim, nasıl ödeyecek? Ellerinde ne var ne yok satarak, temin ettikleri 4 200 000 lirayı devlete 
kaptırarak hem faizinden, hem de maaş katsayısı artışından oldular. Bu mağduriyetlerini kim 
önleyecek? Hukuk devleti, sosyal devlet nerede kaldı?.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; süper emeklilik olayından mağdur olan insanlarımız, 
haklı olarak, barut fıçısı gibidir. Olayın daha değişik boyutlara bürünmesini önlemeye yönelik 
olarak, Hükümetin, bu konuda, ciddi, mağduriyetleri önleyici düzenlemeler getirmesini temenni 
ediyor, bu ve buna benzer olayların daima takipçisi olacağımızı belirtiyor, beni dinlediğiniz 
için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, terör olaylarının, toplumun demokratikleşme istemleri
ne etkisine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın cevabı 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, terör olaylarının Türkiye'deki 
demokratikleşme istemlerine etkisi hakkında gündem dışı söz talebi vardır, kendisine söz ve
riyorum. 

Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde son ay

larda yoğun terör olayları yaşanıyor, acıklı ve ürkütücü olaylar birbirini kovalıyor; Cizre'de, 
Nusaybin'de, Mardin'de bütün güneydoğuda halk huzursuz, halk acılar içinde, sıkışmış kal
mış, teröristlerle güvenlik güçlerinin arasında kıpırdayâmıyor, arkası ve önü, kendisine yönelik 
silahlarla çevrili, çaresiz... 
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Peki, yetkililer, Hükümet, siyasal İktidar ne diyor bu olaylar karşısında? Emeç'in, Ak-
soy'un, 9 mühendisimizin katillerini yakalayacakları yerde, bir şeyler söylüyorlar; ama, her olay 
karşısında aynı şeyleri söylediklerinden, sözlerinden ortaya bir şey çıkmıyor. Bakın ne diyor
lar : "Köklerini kazıyacağız. Devlet güçlüdür. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen dış ve iç mih
raklar, terör konusunda destek veren muhalefet, Hükümeti ve güvenlik güçlerini zayıf gösteri
yor." Daha ilginci, bugün Bölge Valisi ne diyor : "1987 seçimlerinden sonra yerel seçimler ya
pıldı. Meydanlarda pek çok şeyler söylendi. Cizre, uzun dönemli bir kışkırtmanın patlaması
dır." Yani, bu Parlamentoda oturan ve özellikle o yörenin milletvekillerinin, belediye başkan
larının yerel seçimlerde, meydanlarda çok şey söylediklerini ima ediyor. Nedense... (DYP sıra
larından "Doğru" sesleri) Bu doğru ise, keşke bunu gizli oturumda söyleseydi, bir gün gazete
yi açtığımızda karşımızda gör meşeydik sayın milletvekilleri; ama, o sırada böyle şeyleri hiç ko
nuşmadılar. 

Sayın Aksu ise, dün, Grubunda yaptığı konuşmada şöyle diyor : "En çok şikâyet edilen, 
bölgeden gitsin denilen özel timler, görevlerini hakkaniyetle yapıyorlar. Zaten, bölücü örgüt
ler, bunların bölgeden çekilmesini istiyor." (DYP sıralarından, "Doğru" sesleri) "Doğru" di
yorlar; dinleyin bakın... 

Bakın, özel timden şikâyetçi olanlar kimler, inceleyelim : Nusaybin ve Cizre olaylarından 
yedi ay önce Silopi Derebaşı Köyünde maydana gelen olaylar üzerine bölgeye giden ve incele
melerde bulunan ANAP'lı milletvekilleri Nurettin Yılmaz, Nurettin Dilek ve Kemal Birlik, ha
zırladıkları raporda özel harekât timinin de konumuna dikkat çekmişlerdi. Bölgenin üç millet
vekili, 25 Eylül 1989 tarihinde Başbakan Turgut özaPa verdikleri raporda, "Bölgemiz halkı, 
normal polisten, jandarmadan, rütbeli ve rütbesiz askerden son derece memnundur. Ancak, 
olağanüstü yetkiyle donatılmış, tim denilen kuruluştan fazlasıyla şikâyetçidir ve rahatsızdır. 
Oysa bunlar, halk ile doğrudan temas kurmaması gereken bir güvenlik birimidir. Tüm ilçe ve 
kasabaların giriş ve çıkışlarında, şehir içinde polis ve jandarmanın görevini üstlenmeleri, varo
luş nedenlerine ters düşmektedir. Timin, bölge halkımıza karşı tutum ve davranışları son dere
ce tahrik edicidir. Tim, bir olay olunca hemen müdahale edebilir; ama, nerede ise bir trafik 
polisinin de görevini üstlenmesi, gördüğü eğitim ve kültüre uygun olarak, halkımızı rencide 
edecek davranışlarda bulunması, halkımızı, iktidara karşı olumsuz etkilemektedir. Demokra
tik bir ortamda yaşamayı arzulayan halkımız, ekmek kadar, insanca yaşamayı ve insanca mua
mele görmeyi arzulamaktadır." demektedirler. 

Bu raporda, Siirt'in Şırnak ve Mardin'in Cizre ilçelerine gidildiği ve buralarda yaşayan 
vatandaşların da benzeri yakınmalarda bulunduğu konularına da yer veriliyor. 

Sayın milletvekilleri, bakın, İçişleri Bakanı, "Bölücü örgütler, özel timden şikâyetçi" di
yor, ANAP'lı milletvekilleri de yukarıdaki raporu hazırlayarak, özel timden yakınmalarını di
le getiriyorlar!.. Yorum yapmıyorum... 

Peki, özel tim amirleri bu iddialar karşısında ne diyorlar? "Pire, deve yapılıyor; kasıtlı 
söylentilerle, bizi, olduğumuzdan başka gösteriyorlar. Zaman zaman kural dışı hareketler ya
pılıyor; ama, çok ender. Kendi başımıza hareket ettiğimiz iddiası, bizi yıpratmak için çıkarılı
yor. Bizim basına karşı hiçbir husumetimiz yoktur. Gazetecinin fotoğraf makinesinin elinden 
alınması, hırpalanması gibi birkaç müessif hadise vardır." 

Sayın İçişleri Bakanının, Sayın Bölge Valisinin açıklamalarına göre (yani, siyasal iktidara 
göre) suçlu, ya basın ya da meydanlarda nutuk atan, propaganda yapan milletvekilleri; hatta, 
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kendi milletvekilleri ya da teröriste yataklık eden bölge halkından kişiler. Hükümetin ve gü
venlik güçlerinin ise hiçbir kusuru yok; onlar sütten çıkmış ak kaşık... 

Gerçek böyle mi sayın milletvekilleri? (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) Bence öyle de
ğil. Yalnız bence değil... Bakın, 20 Eylül 1989 tarihinde, Hürriyet Gazetesinin başyazarı... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, susturur musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Canver, şimdi size bir şey söyleyeceğim : Daha evvel konuşma mevzu-

unuz hakkında bana söylediğiniz hususa bir tek kelimeyle girmediniz daha; bu bir... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Geliyorum efendim. 
BAŞKAN — iki; süreniz dolmuştur; üç; eğer önünüzdeki satırları okumak isterseniz... 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Devletin millî güçleri aleyhinde konuşturmayın lütfen. 
BAŞKAN — Süreniz dolmuştur. 
ÎSMAİL KÖSE (Erzurum) — özel tim, devletin millî kuruluşudur. Sayın Başkan, aleyhte 

konuşturmayın. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki, peki... 
BAŞKAN — Sayın Canver, bir dakika. 
Efendim, konuşma mevzuunu şöyle belirtmiştir : "Terör hadiselerinin, 141 ve 142 nci mad

delere olan tesirlerinden dolayı, gecikme olacak mı, olmayacak mı; bunu diskure edeceğim" 
demiştir. Onun için, Sayın Canver, lütfen mevzua girin. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Biraz sabırlı olursanız gireceğim efendim, gireceğim. 
BAŞKAN — Şimdiye kadar mevzua girmediniz Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki. 
BAŞKAN — Ve kısa kesiniz. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bakın, 20 Eylül 1989'da, Hürriyet Gazetesi Başyazarı 

Sayın Oktay Ekşi ne yazıyor : "Haber fevkalade vahim. O kadar ki, eğer gerçek ortaya çıkarıl
mazsa, bundan böyle güneydoğudan gelen, güvenlik kuvvetlerimizle çatışmaya giren yasadışı 
örgüt mensuplarında şu kadarı öldürülmüştür şeklindeki resmî açıklamalara inanmamız müm
kün olmaz. Bunu, bize, önceki sabah gazetelerde okuduğumuz, Mardin'in..." 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Onu gazetelerden herkes okuyor. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Beyefendi, lütfen dinleyin. Gazeteciler de herhalde bu 

ülkenin vatandaşı... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Canver, beni müşkül durumda bırakıyorsunuz. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Saçma saçma konuştuğunu dinleyecek miyiz? Dev

letin güvenlik güçlerine hakaret ediyorsun. Polisi tutmazsın, kimi tutarsın sen? in aşağıya... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Gel indir, haydi gel indir, haydi gel indir; tarihe geçer

sin, gel... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... Muhterem arkadaşlar, bir dakikanızı rica edeceğim... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade edin, bitireyim. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz isterken kendilerine bilhassa sordum; ama, kendi
leri bana, bunlardan bahsedeceğini katiyen söylemedi. 

Sayın Canver, lütfen... Bakın, sözünüzü keserim, ikaz ediyorum. Sürenizi üç dakika geçti
niz, ikaz ediyorum... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, vaktin geçtiğini söylüyorsunuz; ama, sözünü 
kesmiyorsunuz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, sonuca gelebilmek için bunları 
söylemek zorundayım. 

YASIN BOZKURT (Kars) — Ne sonucu? Süren 5 dakika, ne konuşuyorsun? 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz, bekleyin biraz. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
YASIN BOZKURT (Kars) — 5 dakika konuşma hakkın var, 5 dakika. (ANAP sıraların

dan "Otur yerine" sesleri) 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, niçin oturayım? Burada da ko-

nuşamayacaksam, nerede konuşacağım, söyler misiniz?.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Canver, hiç değilse bana verdiğiniz söze lütfen sadık kaim ve bitirin 

efendim. ı • 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki efendim. • 
Ben bunları anlattıktan sonra, çeşitli gazete yazarlarının ve gazetecilerin örneklerini an

lattıktan sonra, Nusaybin'de, Cizre'de neler, niçin oluyor; belki buradan bir sonuç çıkarabiliriz 
diye düşünmüştüm. Sonunda da şöyle bağlayacaktım Sayın Başkan; isterseniz devam edeyim. 

BAŞKAN — Hayır devam etmeyin, lütfen-bitirin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu kadar rahatsız olmasınlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, zamanı aştık. (Gürültüler) 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ama, onlar yarım saat konuşuyor... 
Bir o taraftan, bir bu taraftan devamlı sözünü kesiyorlar. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ama, burada hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuda 

konuşsaydım, nasıl olsa kimse dinlemiyordu; saatlerce konuşabilirdim. Güzel; beni dinli
yorsunuz... " ,s 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Onlar yarım saat konuşur... 
BAŞKAN — Salih Bey, bu mesele, sizin meseleniz değil. 
Sayın Canver, siz de lütfen bitiriniz. .' 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, ama, eksik kalacak, ne demek istedi

ğim anlaşılmayacak. ' . 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Herkfe konuşuyor, bu da konuşsun. 
BAŞKAN — Lütfen hatibe de müdânale etmeyin, kürsüye de. Siz oturunuz, söz sahibi 

siz değilsiniz. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ama onlar konuştu mu, yarım saat konuşuyor... 
BAŞKAN — Efendim, tabiî yarınfsaat de konuşulur; ama, söz aldığı mevzuun dışında... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki, Sayın Başkan, bu ülkenin gazetecileri, bu ülke

nin politikacıları, herkes mi bu ülkeye karşı; bir tek siz mi bu ülkeden yanaşınız? Bu hakkı 
kendinizde nereden buluyorsunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Cevap verin... 
BAŞKAN — Sayın Canver, bundan sonra sizin seçiminiz de var. Lütfen... Sıra oraya geliyor. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — İstemiyorum Sayın Başkan, seçilmesem de olur; sizin 

olsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, zamanımız... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki Sayın Başkan, dinlemiyorsunuz, toparlayayım. 

Aslında, sanıyorum iyi bir konuşmaydı, iyi bir hazırlıktı; dinlemek istemediniz, ama, dinle
mek istemediğiniz için, önüne gelen bu Parlamentoyu tehdit ediyor, önüne gelen... Darbe söy
leniyor... Bölge valisi bir şey söylüyor... Siz de, hep bu Parlamentonun dışında, herkesi, her 
şeyi savunmaya devam edin... Beni savunun, ben burada konuşuyorum. (ANAP sıralarından 
"Senin savunulacak halin yok" sesleri) 

Olabilir... 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Söylediklerim önemli; beni savunmanız gerekir, beni 

dinlemeniz gerekir. (Gürültüler) 
Sayın Başkan, vaktimi yediler, yani, hakkımı yediler; bakın... 
BAŞKAN — Yemediler efendim; ben saate dikkat ediyorum : Buraya, sizin kaçta başladı

ğınızı yazıyorum. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki, Sayın Başkan, bütün basın ve İktidar, DYP ve 

SHP milletvekillerinin dışında herkes, anladığım kadarıyla, bu ülkeden yana değil... 
BAŞKAN — Neden efendim? Anlamadım. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Basın aleyhte yazıyor, sürekli güvenlik güçlerini tah

kir ediyor!.. Bakın, önemli şahısları seçiyorum, sizin için de kabul edilebilir kişileri seçiyorum. 
(Gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Nereden çıkarıyorsun bu lafları, ne alakası var 
bunların? Kendi hesabına konuş, başkalarının hesabına konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen bitirin efendim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla).— Sonucu söylüyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, terör olayları karşısında siyasal İktidarın, gerek kendi partisinden, 

gerekse o yöre milletvekillerinden yararlanacağı, basının haklı eleştirileri üzerine kendine çeki
düzen vereceği yerde, kendileri gibi düşünmeyen, konuşmayan, yazmayan herkesi, teröristlerle, 
âdeta, gizli ya da açık bir işbirliği içerisinde görmek ve göstermek istemesi, terör olaylarını 
ya anlamadıklarının ya da çözmek yerine, tartışmak istediklerinin bence kanıtı... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Çok doğru. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Terörün sürmesinin, kimi çevrelere faydasının bile do

kunduğunu düşünmek mümkün, öyle ya, terör, kolaylıkla gündemin birinci sırasına oturuyor 
ve terör korkusu, toplumun demokratikleşme istemlerinin karşısına dikiliyor. Terör, toplumun 
tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılmak isteniyor. Belki de, bu vesile ile, toplumun di
ğer sıkıntıları unutturulmak isteniyor. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde terör olayları hangi amaçlar adına sürdürülüyor? Daha 
demokratik, daha laik bir Türkiye adına değil; laik ve demokrat olmayan bir Türkiye adına 
bu eylemler sürdürülüyor. 
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Peki, terör Türkiye'de amacına ulaşıyor mu? Bence evet. Bakın, her şey, giderek, teröris
tin isteğine uygun olarak gelişiyor : Darbe söylentileri, sıkıyönetim tartışmaları bir anda gün
demimizi doldurdu; herkese terörist gözüyle bakılmaya başlandı. Sanki, devlet olarak, Yüce 
Meclis olarak, üzerimize düşen her şeyi yaptık... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, gözünü seveyim, ne alakası var bunlann? 
Teröre karşı sen de bizim yanımtzdasın. 

BAŞKAN — Sayın Canver, ne demek, '^Herkese terörist gözüyle bakılmak", yani, 55 mil
yon insanın hepsine terörist gözüyle mi bakılıyor? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, ben "herkes" derim, siz, kendinizi o 
"herkes" içerisinde görmezsiniz olur biter. 

BAŞKAN — Aman efendim, "herkes" diyerek, siz bütün Türkiye'yi sokuyorsunuz bu
nun içerisine. Tenzih ederim... Sözünüzü lütfen geri alınız. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emek verdim, ter 
döktüm, bir yazı hazırladım, dinlemek istemediniz. 

Terörün panzehiri, tam demokrasidir; başka çare yok. Terör var diye, demokrasiden ve 
hukuktan şu kadar ödün vermeyeceğiz. Biz böyle düşünüyoruz; siz böyle düşünmeyebilirsiniz. 

ÎSMAİL KÖSE (Erzurum) — Devletten taviz yok; önce devlet, sonra demokrasi. 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Genel Başkanın "demokrasi" diyor, sen "devlet" di

yorsun... 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen artık bitirin. (DYP ve bağımsızlar sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Canver, bakın, hadiseye sebep oluyorsunuz, lütfen bitirin. (Bağımsız

lar sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri... (DYP ve bağım

sızlar sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen oturalım. 
Sayın Canver, bakınız nasıl hadiselere sebep oluyorsunuz! Lütfen... (Bağımsızlar ve DYP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Canver, lütfen kürsüyü terk ediniz; selamlayarak kürsüden ininiz efendim. (Bağımr 

sızlar ve DYP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, lütfen yerlerimize oturalım. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilan ediyorum 

ki, bu Meclis kürsüsünde de artık konuşulamıyor. Bence yapacak bir şey kalmadı. (ANAP ve 
DYP sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

M. ALt EREN (İstanbul) — Resmî ideolojinin dışında konuşacak başka kimseyi çıkar
mayın kürsüye o zaman. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
M. ALt EREN (istanbul) — Sayın Başkan, o kürsü sansürlü ise, yazın oraya. 
BAŞKAN — Sayın Eren, bu hususu sizden soracak değilim. 
M. ALt EREN (istanbul) — Milletvekili konuşamayacak mı? 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Arkadaş benden söz isterken, mevzuunu sordum; ver

diği dilekçesinde de -misal olarak söylüyorum- "sıra" hakkında konuşmaktan bahsetti, 
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"Iamba"dan konuşuyor; bana verdiği mevzuun tamamen dışına çıkıyor. (Bağımsız sıraların
dan gürültüler) Bu, beni atlamak oluyor. Eğer, "Ben 'saç' hakkında veya herhangi bir madde 
hakkında konuşacağım" derse, o madde hakkında konuşulur ve bunun mesuliyetini üzerinde 
taşıyan Başkan da, burada Sözleri ona göre tanzim eder. 

Cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Kâmran İnan, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben ne söyledim de cevap hakkı doğdu?! Meramımı an
latamadım, beni orada konuşturmadınız ki... 

BAŞKAN — Aman efendim, herkes çok şey anladı!.. (Bağımsız sıralarından gürültüler) 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tür

kiye Büyük Millet Meclisi son dönemlerde böyle bir konuşmaya şahit olmamıştı ve bugün de 
olmaması temenni edilirdi. Değerli arkadaşımızın ifadeleri talihsiz bir konuşma olmuştur. (Ba
ğımsızlar sıralarından gürültüler) 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — Ne demek talihsiz konuşma; talihsiz konuşmalar Ciz
re'de yapılıyor. 

BAŞKAN — Hatibin sönüzü kesmeyin efendim. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Türkiye'nin bugünkü şartları içinde, 

gayet serinkanlı, sükûnet içerisinde, devlete ve millete sahip çıkılması gerektiği bir dönemi ya
şıyoruz. O alanda birbirimizi kötülemenin zamanı değildir, birbirimizi itham etmenin zamanı 
değildir, suçlu arama zamanı değildir, Türkiye, bunların acı tecrübelerini yaşamıştır, talihsiz
likler olmuştur; ama, olmaması gerekir. 

Olaylara, Cumhuriyet HUkâmeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte, sükûnet içeri
sinde, şartların icap ettirdiği tedbirleri almak suretiyle sahip çıkacaktır. Sayın muhalefet parti
si liderlerinin bu konudaki beyanlarını ve dayanışmalarını memnuniyet ve takdirle karşılıyo
ruz. Bu, demokrasimizin yeni ve çok sevinilecek bir gelişmesidir. Binaenaleyh, çok geride kal
mış yılların politik edebiyatını andırır konuşmaların yapılmaması gerekir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir şey söyleyeceğim : Dünyamın hiçjbiryerinde, kan üzerinde politika yapılmaz, yapılma
ması da gerekir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu kimsenin yapmaya hakkı 
yoktur. Milletçe başımızı elimizin içine alfp da düşünmek ve tedbirlerini soğukkanlı bir şekilde 
ve hiç kimseyi incitmeden, antiderftokratik hiçbir yola, hiçbir usule başvurmadan, Anayasanın 
hudutları içerisinde ve bu topraklarda yaşayan bütün insanların eşit haklara sahip olduğu esa
sından hareketle, yalnız ve yalnız suçlu olanların, o da Türk adaletinin ellerine teslim edilmesi 
suretiyle, bu meselelerin üstesinden gelinir. 

Türkiye'de, artık, bilhassa bu kürsülerden, millî iradeyle seçilmiş olan sayın zevatın, çıkıp 
da, iki de bir, demokrasinin kesilmesi ihtimallerini ve edebiyatını yapmaması gerekir. Hiç kim
senin kendisini inkâr etmeye hakkı yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Şimdi, dünyanın başka memleketlerinde sıkıntılar olmuyor mu? Her yerde oluyor; ama, 
hiçbir memlekette, basın yoluyla olsun veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi veya benzeri 
parlamenter kuruluşların kürsülerinden„demokrasinin kesintiye uğrayacağı ihtimali ve müna
kaşası yapılmaz. Bunlar akıldan çıkarılmalıdır ve çıkması gerekir. Demokrasiyi siz savuna-

v"'ı ' î 
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caksınız, değerli milletvekili olarak, ikide bir, bu gibi beyanlarla bir şey mi elde ediliyor? Ke
sinlikle hayır. Nedir yapılmak istenen?.. 

Bir de, devletin güçlerini yıpratmakla, hiç kimse bir şey kazanmaz. Devletin güçleri ara
sında hata eden yok mudur? Onlar da insandır; vardır. Hata edenin de sahibi kimdir? Türk 
adaletidir, Türk kanunlarıdır. Gereği yapılır ve daima da yapılacaktır; ama, bir veya iki hata
dan hareketle müesseseleri yıpratıp, yıkarsanız, sizi kim koruyacak, sizin güvenliğinizi kim sağ
layacak; bunu söyler misiniz?.. 

M. ALt EREN (İstanbul) — Halk. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Burada, biraz heyecanla ve günün 

yaratılmış bulunan şartları ve atmosferi içerisinde politik bazı zaaflara kapılmanın zamanı de
ğildir. Türkiye'nin bir sükûnete ihtiyacı vardır; meselelerine soğukkanlılıkla bakması gerektiği 
bir dönemi yaşıyoruz. Heyecanlı bir hareket, fevrî bir davranış ve karar, memleketi çok daha 
ağır neticelere götürür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de buna müsaade etmeyeceğinden herkes 
emindir. Türk Milleti, birlik, beraberlik ve sükûnet içerisindedir. Panik havasını yaratmaya lü
zum yoktur. 

Bakınız, size gene ters gelecektir ama, şunu söylemek mecburiyetindeyim : Daha iki gün 
evvel Lizbon'da, Doğu Avrupa memleketleri ile -yedi memleketle- 23 Avrupa Konseyi memle
ketinin katıldığı bir toplantıdan geldim ve şu ortaya çıktı: 45 yıllık Doğu • Batı kavgası meğer 
boşunaymış, 45 yıllık bir sistem yanlışlığı varmış, 45 yıllık kavgalar ve bu kavgalar uğruna ölenler 
varsa, bunların hepsi boşuna gitmiş... Hepsi aynı ağızdan, aynı sesle konuştu : Demokrasi, 
insan hakları, serbest ekonomi ve işbirliği. 

Sovyetler Birliği Sayın Bakanı, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komttesindeki her toplantı
da hazır bulunmak istediklerini ve artık zıtlaşma ve çatışmanın bittiğini, milletlerarası işbirli
ğine ihtiyaç duyulan bir döneme gelindiğini ifade etti. Dünya nereye gidiyor, biz hâlâ neyin 
münakaşası içindeyiz!.. 

Daha bugün okudum, bir Avrupa Konseyi toplantısında, memleketimizin siyasî gelişme
siyle ilgili bir müzakere olmuş: Türkiye'de komünist partisinin kurulmasına müsaade edilmeli 
mi, edilmemeli mi? Avusturyalı Parlamenter Sayın Blenkin'in kullandığı ifadeler aynen şöyle : 
"Bütün dünyada komünist partiler feshediliyor, isim değiştiriyor, şekil değiştiriyor, biz bura
da, bir ülkede komünist partisi kurulmalı mı, kurulmamalı mı, onun münaşakasını yapıyoruz!" 

Şimdi bakınız, bunu söyleyin bir Avusturyalı, bir Batılı... Niye söylüyor? Şartlar bunu 
söylettiriyor, isterdim ki, siz, Lizbon'da olup da, Polonya Sayın Dışişleri Bakanının, Sovyetler 
Birliği Bakanına dönerek yaptığı konuşmayı duyasınız; isterdim ki, Danimarka Sayın Dışişleri 
Bakanının, Litvanya'nın bağımsızlık ilanı kararına karşı gösterilecek tepkiler üzerindeki ko
nuşmasını ve gördüğü desteği takip etseydiniz... 

Bunlardan şu ortaya çıkıyor; aslında meselenin kökü de budur : Dünyamız yeniden klasik 
bir sisteme dönüşmektedir;.blok sistemleri, liderler sistemi kalkmaktadır. Klasik sisteme geldi
ğiniz zaman, dünyanın her tarafında tepeler ortaya çıkar. Uzakdoğuda bir tepe Japonya, Batı
da 80 milyona yaklaşan bir Almanya, Ortadoğuya baktığınız zaman yegâne tepe burası oluyor 
ve aslında başlatılan kavganın altında, bu tepenin yüksekliğinin şimdiden ölçülmüş olması ha
disesi var. Başkaları bu tepenin büyüklüğünü görüyor... (ANAP sıralarından alkışlar) Görü
yor, görüyor da, aslında, içeride görmeyenler vardır. Mesele budur. Gelin de, bu oyunlara gel-
meyelim. 
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Değerli arkadaşıma bir şey hatırlatacağım : 16 ncı yüzyıl büyük siyaset ve bilim adamı 
Makyavel'in kitapları kütüphanededir. "Prens" adlı kitabını açın, bakın; der ki, "Şu Türk 
Milletini dışarıdan işgal etmeye kalkmayın. Dışarıdan işgale kalktığınız zaman, köşeye sıkıştı
rılmış kaplan gibi sizi paramparça eder; ama, içeriden ele geçirip bölmek suretiyle bütün emel
lerinizi gerçekleştirebilirsiniz" ve o gün bugün, bu politika uygulanıyor, o gün bugün bu poli
tika uygulanıyor... (ANAP Sıralanndan alkışlar) 

' YUSUF KENAN SÖNMEZ (istanbul) — Kimse bunu istemiyor, Sayın Bakanı korkutu
yorlar, sanki burada ülke bütünlüğünün bozulmasını isteyenler var!.. 

BAŞKAN — Efendim, MakyavePden bir cümle söylediler, kütüphanede Makyavel'in ki
tabının mevcut olduğunu söylediler. Kütüphanedeki kitaptan mı sildireyim yazıları yani!.. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, uyarmıyorsunuz Sayın Bakanı. 
Sanki burada ülke bütünlüğünün bozulmasını isteyenler varmış gibi davranıyor. * 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, böyle 
bir günde, böyle şartlar içinde, bağırmanın, çağırmanın zamanı değil. (Bağımsızlar sıraların
dan gürültüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istanbul) — "Demokrasiye inanıyorum" diyorsunuz; ko
nuşmanıza, üslubunuza dikkat edin. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Peki bağırın, eğer sizi rahatlatacak-
sa, bağırın kardeşim; sizi rahatlatacaksa, mesele çözmeye yarayacaksa, bağırın!.. (Bağımsızlar 
sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — "Demokrasi, demokrasi" diyorsun... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Burada, bugünkü şartlarda, sayın 
milletvekillerinin karşılıklı birbirinin üstüne yürüyecek şartları yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Bu manzara, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokrasi için iyi değil. 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Bakan, siz demokrasiden bahsediyorsunuz ama, 
olayları onlar yaratıyorlar. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Peki kardeşim. Bu kürsüler herkese 
açıktır. (Bağımsızlar sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Benim, bir milletvekili ve Cumhuri
yet Hükümetinin bir üyesi olarak, sizlerden, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün sayın üye
lerinden ve bu Parlamentoda temsil edilmeyen bütün siyasî güçlerden temennim ve istirhamım, 
soğukkanlılık, memleketin birlik ve beraberliği ilkesiyle hareket, ithamlardan kaçınmak, kendi 
aramızda suçlu aramak ve parmakla göstermek heveslerinden imtina etmek ve haklı, adil, et
kili kararlar alabilmenin zeminini hazırlamaktır. 

Soğukkanlılık ve sükûnet, bugün Türkiye'nin en çok muhtaç olduğu bir hadisedir ve hiç 
unutmayın ki, bu memleketin huzurunu, ittifakını, büyümesini kaldırmayan gözler çoktur. Bu 
gözleri kör etmek, size, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet Hükümetine ve hepimize 
düşer. Bu gözlerin oyununa gelmemek lazımdır. 

tç meselelerimizi her zaman görüşeceğiz. Demokraside noksanlığımız varsa görüşeceğiz, 
görüşecek ne meselemiz varsa görüşeceğiz; ama kavga etmeden, birbirimizi itham etmeden, 
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demokrasinin kaidelerine, Cumhuriyet Anayasasının hükümlerine değişmediği müddetçe... De
ğişecekse, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile olur. Zorla bir yere varılmaz, varma
mak gerekir ve bundan da kaçınmak lazımdır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Kime söylüyorsunuz bunları?.. (Gürültüler) 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Kimseye söylemiyorum; Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyelerine söylüyorum. (SHP Sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Beyefendi, ben de ortaya söylüyorum. Siz niye almı

yorsunuz?.. 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... Lütfen... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Ben, zatı âlinizi "zorba" diye itham 

etmedim ki, niye üstünüze alındınız? Niye üstünüze alınıyorsunuz değerli kardeşim?.. Niye alı
nıyorsunuz? Yani, sizin konuşmanızın vesile teşkil ettiği Hükümetin görüşünü ve bizim hissi
yatımızı ifadenin her cümlesini üzerinize almakta bir mana var mıdır? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Siz, benim konuşmamı niye üzerinize aldınız?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben, ithamdan kaçınalım diyorum; 

siz, kendinizi itham edilmiş görüyorsunuz; ne yapayım!.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Oktay Ekşi'nin yazısını okuyacaktım, Deniz Som'un ya

zısını okuyacaktım, Celal Başlangıç'ın yazısını okuyacaktım... Onlar da mı bu vatanın bölün
mesinden yana?! 

BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Canver, lütfen... (Gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Oradan bir noktaya gelmek istiyordum. 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... Arkadaşların hepsi o başmakaleleri okurlar, nasıl ol

sa kütüphanede var... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir defa daha okumak istedim. Unutmuşsunuzdur, ha

tırlatmak istedim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — öyle ümit ve temenni ediyorum ki, 

bütün bunlar, bir değerli arkadaşımızın heyecanının mahsulü olarak burada kalır, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, önündeki büyük vazifenin sahibi olarak yoluna devam eder. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

3. —Adana Milletvekili Sekhaltin Kûtç'tn, anarşi, terör ve Elazığ Ferrokrom Tesislerinde görevli 
9 teknisyenin katledilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son gündem dışı sözü, Adana Milletvekili Sayın Selahattin Kılıç'a veriyo
rum : Elazığ'da katledilen 9 - 10 vatandaşımızla ilgili olarak. (DYP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, müsaade edin... Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim söz verdim arkadaşa, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Müsaade edin Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen... Şimdi başka bir hatip söz aldı. 
Buyurun Sayın Kılıç. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Burası yalnız sizin değil, benim de Meclisim. 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen oturunuz. 
SELAHATTtN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Yüce Heyetinizi saygıla

rımla selamlıyorum. 
Bir tesadüf oldu; anarşi ve terörle ilgili olarak Elazığ Ferrokrom Tesisleri olayındaki 9 tek

nisyenin katli ile ilgili olarak görüşlerimizi huzurlarınıza getirmek üzere söz almış bulunuyor
dum. Ancak, benden önce yapılan konuşmalar, biraz da konunun şümulünü taşarak, ama ay
nı konu üzerinde, daha genel, Partimin görüşlerini ifade etmek imkânını verdiğinden, bu hu
susla sözlerime başlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi ve terörün önlenmesi, bir millî sorun haline gelmiştir. Biz 
konuya Doğru Yol Partisi olarak böyle bakıyoruz. Ülke ve millet bütünlüğünü bozmaya kas
tetmiş anarşi ve terörün karşısında birlik olmazsak, acaba neyin karşısında birlik olacağız? iş
te, Doğru Yol Partisi meselenin özüne böyle bakmaktadır. Bu bakış açısı, gerçeklerden sıyrıla
lım, gözümüzü kapayalım, vakti zayi edelim, her yapılanı alkışlayalım anlamına da gelmez, 
ama, özdeki fikirden ayrılmadan, gerçekçi, etkili tedbirlerle anarşi ve terörün üzerine varılma
sı için, Doğru Yol Partisi, elinden gelen her yardımı devlete ve devlet kurumlarına yapma kara
rındadır. İşin özü budur. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen... 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Mesele, böyle şakalaşmanın çok ötesinde Sayın Ta

şar, lütfederseniz. Müsaade ediniz... 
Maalesef, anarşi ve terör, iki aya yakın bir süredir yaygınlaşmıştır ve hatta değişik türle 

sergileyerek devam etmektedir. Biz DYP olarak, görüşlerimizi birçok kereler ifade ettik; devle
tin yanındayız, her türlü siyasal ve moral destek vermek üzere de devletin yanındayız, ama, 
iki önemli hususu burada belirtmeden geçemeyiz. 

Bunlardan birincisi, anarşi ve terörü önlemede çok önemli bir husus; kanun ve nizam hâ
kimiyetinin tesisinde, hukukun içinda kalınmasıdır. Aynı derecede önemli bir husus da, anarşi 
ve terörü önlemede ön safta çarpışan, ön safta görev yapan güvenlik kuvvetlerinin şevklerini 
kırıcı, onların inisiyatiflerini önleyici beyan ve tutumlardan kesinlikle kaçınılmasıdır, işte, Doğru 
Yol Partisi olarak meselenin mihverlerini böylece vaz ediyoruz. 

Şimdi, yanlışlıklarını da ifade etmek istiyorum. Biz DYP olarak, özde bu konumumuzu 
koruyoruz; ama, esasen bir-iki ikazla, özellikle bu işten sorumlu Hükümete noktai nazarımızı 
getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hadisenin mahiyeti, ciddiyeti gerektirir, biz ciddiyetle 
bekliyoruz; hadisenin mahiyeti, sınırlı bir sabrı gerektirir, sabırla bekliyoruz; ama, şunu Yüce 
Meclise ve milletirnize ifade ediyorum ki, bu sabır, yine, hadisenin karakteri icabı, sınırlı ol
mak mecburiyetindedir. O halde, ciddiyetle meseleye el atacağız, milletin ve siyasî partilerin 
bu konuda sabır gösterdiğini, destek verdiğini büyük bir lütuf sayıp; ama, bunun sonsuza ka
dar devam edeceği hülyası ve tembelliği içinde de olmayacağız. 

Bugün şu ikazı yapmak istiyorum : Değerli arkadaşlarım, anarşi ciddidir, devleti aşma 
eğilimleri içerisinde açıkça denemeler yapmaktadır. Nusaybin'de, Cizre'de cereyan eden olay
ların özü budur; hiç kimse bunu başka türlü göstermesin. O halde, bunları önemsememek, 
bunları küçüksemek veya "abartılıyor" demek, son derece yanlıştır. Bu, anarşiyi de, anarşist
leri de, terörü de, teröristleri de cesaretlendirme'k manasınadır ve bu noktada Hükümetin tutu
mu yanlıştır. 
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Sabır, bir noktada endişeye dönüşür; endişe, bir noktada karamsarlığa dönüşür. O halde, 
klişe lafları bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyiz. Olumlu ve kısa sürede sonuç almak duru
mundadır Türkiye; sadece iktidar demiyorum, kısa sürede Türkiye olumlu sonuç almak mec
buriyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir yeni anarşi türü, âdeta bir sosyal şantaj diyebileceğim, klasik 
anarşi türlerine eklenmiştir. Albay Rıfat Uğurtan, Polis Memuru Kâzım Çakmaklı, Profesör 
Doktor Muammer Aksoy, Gazeteci - Yazar Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan'ın hunharca 
katlinden sonra, Elazığ'da, 21 Martta, ferrokrom tesislerinde -hem Etibank'ta, hem de bir özel 
şirkette- görev yapan 6 mühendis ve 3 personel hunharca katlediliştir. 

Hedef, korku salmaktır; bir nevi, topluma karşı "anarşi geliyor" şantajını yapmaktır. Bu 
olayların üzerinden bugüne kadar hemen hemen iki ay geçtiği halde, bu olayların failleri maa
lesef yakalanabilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, işin özü buradadır. Eğer adalet yerini bulursa, failler yakalanır, yargı 
organına teslim edilirse ve bu iş süratle yapılırsa, ibret teşkil edecek şekilde yapılırsa, anarşinin 
iç kökleri ve dışarıyla irtibatına da -ki,'yetkililerin birçok kereler bu hususta beyanları vardır-
cesaretle varılırsa, Türkiye'nin, anarşinin üstesinden gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üste
lik, bir tecrübemiz de var; biz, bu tecrübenin içinden geldik. Açık açık söylüyorum, biz, bir 
bakıma damdan düşeniz, Nasrettin Hoca'nın hikâyesinde olduğu gibi... İnanınız ki, burada, 
gizli celsede, Genel Başkanımız Sayın Süleyman Demirel'in söyledikleri -kendisini kırksekiz 
yıldır tanıyorum- kullandıkları kelimeler, yüreğinden gelerek, samimiyetle, dökülen kanların 
önlenmesine dönüktür. O halde vakit kaybetmeyelim, klişe laflarla geçirecek vaktimiz de zaten 
yoktur. 

Bakınız, yüzbini aşkın üyesi bulunan Mimar ve Mühendisler Odası, bir beyanla karşımıza 
çıkıyor ve diyor ki; "Türkiye'nin kalkınmasına yönelik, üretimin artırılmasına yönelik, hayat
larını feda edercesine çalışan mühendis, mimar ve teknisyenlere karşı yapılan bu hareketi kını
yoruz." 

Bununla ilgili, TRT'de kelime yok. Gene Etibank Genel Müdürlüğü yetkilisi aynı mahi
yette bir beyanat veriyor; TRT'de kelime yok. Bunu, vatandaşlarımızın, milletimizin duyması 
faydalı mı, faydasız mı?.. Elbette faydalı. Kimseyi korkutamazlar; ülke kalkınacaktır, üretim 
artacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen toparlayınız. 
SELAHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Ayrıca, daha bu sabah ziyaret ettiğimiz Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı, Sayın Ak-

bulut'tan, ilgili sayın bakanlardan, bu görüşlerini belirtmek ve kendilerine yardımcı olmak için 
randevu istemişlerdir; bugüne kadar olumlu bir cevap alamamışlardır. Olmaz böyle şey, değer
li milletvekili arkadaşlarım. Çünkü, hunharca katledilen bu mühendislerin, bu teknisyenlerin 
birliği olan yüzbin kişilik bir birliğin başkanı çıkar, TRT'de "Bunlar bizim gözümüzü korku
tamaz, biz ve arkadaşlarımız ülkeyi kalkındırma yoluna cesaretle devam edeceğiz" derse, bun
dan anarşistler yarar görmezler, anarşiyi önlemek isteyen, hep beraber, topyekûn bütün bir millet 
yarar görür. 

O bakımdan, bugünden tezi yok, Sayın Akbulut ve sayın bakanlar, bu meslek kuruluşu 
mensuplarıyla görüşmelidirler ve onların fikirlerinden yararlanmalıdırlar. 
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Değerli arkadaşlarım, her gün Çankaya'da ve Balgat'ta heyetçilik oynanıyor, bunu hepi
niz biliyorsunuz. Geliniz, bu büyük heyete de bir 10 dakika, bir 15 dakika, bir 20 dakika lütfe
din, ne olur? Bu ihmali kınıyorum. Klişe lafları da kınıyorum. O halde, ikazımız bu noktada
dır. Gelin, ihmali bırakın, klişe lafları bırakın. Bizim desteğimiz, milletin bir an evvel bu anar
şiden kurtulması için samimidir. Tekrar ediyorum... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Çankaya'daki heyete siz de katılın. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sus be! Kimseyle beraber değiliz biz. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
SELAHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sabırlar, bir noktada ümiksizliğe dönüşür, karam

sarlığa dönüşür. Bu sabır sınırına gelmeden, vaktimiz varken, imkânımız varken, kırk yıldır 
muhalefetin desteğine -en azından anarşi konusunda- sahip olan, arkasında muhalefet desteği 
olan bir iktidar olarak, ciddiyetle ve müessiriyetle bu hadisenin üzerine varmanızı diliyor, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sağolun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz... 
Lütfen Sayın Canver... Lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Adana).— Müsaade edin, yanıt vereyim Sayın tnan'a. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir usulümüz yok. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sataşma var Sayın Başkan, yanıt vereyim, bu da benim 

hakkım olsun. 
BAŞKAN — Sayın Bakanı yerinde ziyaret edip yanıt verebilirsiniz; yani, cevap verebilirsi

niz demek istedim. 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer isler" kısmının 

2 nci sırasında yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/283) (S. Sayısı: 394) aynı kısmın 1 inci sırasına alınarak öncelikle görüşülmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, "Sunuşlar" kısmında, Danışma Kurulunun bir öne
risi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

2 nci sırasında bulunan, 394 sıra sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin, bu kısmın 1 inci sırasına alınarak, görüşmelerine ön
celikle başlanılması Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri 
kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Kars Milletvekili lidat Altun'uh (6/660) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner

gesi (4/164) 

BAŞKAN — Sözlü sorunun geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27.3.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 392 nci sırasında yer alan 6/660 esas 
numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Vedat Altun 

Kars 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Dün de arz ettiğimiz gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız milletve

killerine düşen bir üyelik için, Adana Bağımsız Milletvekili Cüneyt Canver aday olmuştur. 
Bu komisyona bağımsızlar arasından başka bir aday var mı efendim? Başka aday olmadı

ğına göre, Sayın Cüneyt Canver'in Plan ve Bütçe Komisyonuna üyeliğini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci sırada, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 
bir üyelik için, tstanbul Bağımsız Milletvekili Sayın Hüsnü Okçuoğlu aday olmuştur. 

Bu komisyona bağımsızlar arasından başka bir aday arkadaşımız var mı efendim? Yok. 
Şu halde, Sayın Hüsnü Okçuoğlu'nun Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna üyeliğini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz : 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zonguldak 
Milletvekili Güneş Mujtüoğlu'mn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/283) (S. Sayısı : 394) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer tşler" kısmının ikinci sırasındaki, tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, 
Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Tür-

(1) 394 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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kiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışiş
leri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İdarî Yargılama Usulü Kanununu görüşüyorduk efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, biraz önce burada Danışma Kurulunun bir kararı kabul edildi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha önce de İdarî Yargılama Usulü Kanununun görüşül

mesiyle ilgili Danışma Kurulu kararı da alınmıştı. 
BAŞKAN — Efendim, öncelikle bu kanun teklifinin görüşülmesi için karar alındı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 3 tane kanun görüşüyoruz, gündem karışıyor. 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul bunun daha öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
Dış İlişkiler 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası faaliyetlerinden başlıcaları 

şunlardır : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu milletlerarası kuruluşlardan, üye ülke parlamen

tolarının temsil edildiği organlar çerçevesinde yürütülen ilişkiler. 
b) Türkiye Cumhuriyeti ile bünyesinde parlamenterlerden müteşekkil bir organ bulunan 

milletlerarası bir kuruluş arasında mevcut bir anlaşma gereği tesis edilmiş veya edilecek karma 
parlamento komisyonları çerçevesindeki ilişkiler. 

c) Milletlerarası bir anlaşma ile veya böyle bir anlaşma olmaksızın kurulmuş veya kuru
lacak parlamento birlikleri çerçevesindeki ilişkiler. 

d) Yabancı devletler parlamentolarının bir veya birkaçı ile karşılıklılık ilkesine göre ku
rulacak dostluk grupları ile yürütülen ilişkiler. 

e) Yabancı devletler parlamentoları ile karşılıklı resmî ziyaretler. 
0 Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası kurum, kurul veya kuruluşların par

lamento üyelerinin iştirakiyle düzenleyecekleri milletlerarası toplantılar ile bunlardan Türkiye 
Büyük Millet Meclisince düzenlenecek toplantılar. 

g) Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda yabancı ülkelere gönderilecek özel 
parlamento heyetlerinin faaliyetleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Üyelerin Seçimi 
MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen dış ilişkilerde, dostluk grupları hariç, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyet üyeleri aşağıdaki esaslara göre seçilirler. 
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a) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek asıl ve yedek üyeler mensup oldukları 
siyasî parti grubunun iç yönetmelik hükümlerine göre aday gösterilirler. Bu adaylar TBMM 
Başkanlığınca Genel Kurulun bilgisine sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Asıl üyenin katılamadığı her toplantı ve çalışmaya yedek üye oy verme hakkı da dahil ol
mak üzere tam yetkiyle katılır. Bu katılımı sağlamaktan Heyet Başkanı sorumlu ve yetkilidir. 

b) Her bir siyasî parti grubuna düşen sayı, bunların, parti grupları toplam sayısı içinde
ki yüzde oranlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilir. Bu sayı ve 
oranlara, siyasî parti grupları, bildirimden itibaren Uç gün içinde itiraz edilir. Bu itirazlar, Baş
kanlık Divanı tarafından kesin olarak karara bağlanır... 

c) Bir siyasî parti grubunun, kendisine düşen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer siyasî 
parti grubu lehine, seçim sonuçları kesinleşmeden önce feragat etmesi mümkündür. 

d) Yedek üyelikler için de yukarıdaki bendler uyarınca işlem yapılır. Aynı siyasî parti gru
buna mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir yedek üye alabilir; (c) bendi 
uyarınca yapılmış olan feragatlar saklıdır. 

e) Bu madde gereğince yapılan seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma döne
mi olarak kabul edilen Başkanlık Divanı görev süresince geçerlidir. Birinci dönem 2 yıl, ikinci 
dönem 3 yıllık süreyi kapsar. 

0 Heyet üyelerinin kendi aralarından üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçe
cekleri milletvekili o heyetin başkanı olur. 

EROL AGAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, okunan bu maddeyle, elimizdeki madde ara
sında değişiklikler vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bizim elimizdekinde de matbua hatası var; ama düzeltilmiş, tashih 
edilmiş; fakat sizdekileri bilmiyorum. Biz, düzeltilmiş şekliyle okutuyoruz. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Üyeliğin Sona Ermesi 
MADDE 3. — Birinci maddeye göre oluşan parlamentolararası grupların üyelerinden men

subu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti grubu mensubu milletvekilinin üyeliği kendiliğinden 
sona erer. 

Siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda bunların bir heyette sa
hip oldukları üyelik sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
bu durumu tespit eder. Bunun üzerine ikinci madde uyarınca gerekli işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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Dostluk Grupları ve Parlamentolararası Birlik Grupları 
MADDE 4. — Dostluk grupları ve parlamentolararası birlik grupları Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Genel Kurulundan alınacak karar üzerine kurulurlar. 
Dostluk grupları Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine açıktır. 
Parlamentolararası birlik gruplarının veya temsil heyetlerinin teşkili amacı ile ikinci mad

deye göre yapılacak seçimlerde, ilgili parlamentolararası birliğin ana tüzüğü varsa bu tüzük 
hükümleri de nazara alınır. 

Dostluk gruplarının dış temas heyetleri temsilî olarak oluşturulur. Bu temaslar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının oluruyla ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir ve yü
rütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzükler 
MADDE S. — a) Dostluk grupları tüzüklerini kendileri yaparlar. Bu amaçla hazırlana

cak tüzüklerde; (i) değişik siyasî eğilimli üyelerin gerek dostluk grubu yönetim kurulunda, ge
rek grup adına dış ülkelere gönderilecek temsil heyetlerinde adaletli bir şekilde yer almalarını 
sağlayacak; (ii) aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birden fazla dostluk grubu yöne
tim kuruluna seçilmesini önleyecek ve (iii) dış ülkelere gönderilecek dostluk grubu heyetlerini 
yalnızca yönetim kurulu üyeleri ile sınırlandırmayacak hükümlerin de öngörülmesi gereklidir. 

b) Parlamentolararası birlik için Grup Tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık divanınca ve Hükümetin görüşü alındıktan sonra yapılır. Par
lamentolararası birlik için hazırlanacak tüzüklerde bu maddenin (a/i) bendinde kayıtlı hususa 
ilaveten yurt dışında yapılacak temas ve toplantılara muntazaman katılmasını sağlayacak hü
kümler de öngörülür. 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, "(i), (ii), (iii)" diye okunanlara "(1), (2), (3)" de
nilmesi lazım. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Bu tatbikat geneldir efendim. 
BAŞKAN — Efendim, esası buymuş, bir yanlışlık yokmuş, "(i), (ii), (iii)" şeklinde. 
ALt ESER (Samsun) — öyle okunmaz efendim. 
BAŞKAN — Evet, "(1 i), (2 i), (3 i)" diye okuyalım. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Soru var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, 5 inci maddenin (b) fıkrasında, "Parlamen

tolararası birlik için Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî parti gruplarının tü
zük yapması gerekiyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve ayrıca Hüküme
tin görüşü alınmalıdır" deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir siyasî par
tinin, yapacağı bir tüzüğe, Hükümetten görüş almasının sebepleri ve Parlamento ile Hükümet 
arasındaki ilişkiler açısından bu konunun gerekçesini anlayamadım. Bu konuda açıklama is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Efen

dim, burada "grup" kelimesindeki mana, parlamentolararası birlik gruplarıdır; yani, siyasî 
parti grupları kastedilmiyor. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Parlamento niye Hükümetten görüş alıyor? Onu da anla
yamadım. 

DIŞtŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Tüzük 
yapılması gerekiyorsa, mesela, şu anda bütün dünya parlamentolarının birlik olduğu bir grup 
var, biz oraya üyeyiz; belki başka bir birlik kurulabilir, bdki değişik bir uygulama önümüze 
gelebilir; bunların üzerine, böyle bir görüşün alınması Komisyonumuzca uygun görüldü. 

BAŞKAN — Bugünkü mevzatta da bu amirmiş, mevcutmuş. 
Buyurun Sayın Hükümet sözcüsü. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Biüis) — Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Bu

gün de tatbikat bu merkezdedir. Gerek milletlerarası çoklu veyahut da ikili parlamenterler bir
likleri kurulması halinde, hükümetin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla görüşü alınır ve diploma
tik ve politik yönleri incelendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine görüş bildirilir. Tabi
atıyla takdir yine sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, hükümet sadece bir yardıma 
mütalaadan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EROL AGAGÎL (Ankara) — Sayın Başkanım, burada benim izahım, bu görüş Türkiye 

Büyük Millet Meclisince hükümetten alınmalı; yoksa birlik grubunca değil. Burada yazılan
dan anlaşılan o değil de, onun için, o birliği kuranlar hükümetten görüş alamaz. 

BAŞKAN — Efendim, görüşleri Meclis Başkanlığı olarak alınıyor. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Meclis Başkanlığının alması lazım, o cümleden çıkan amaç 

o değil efendim. 
BAŞKAN — Evet, görüşleri Meclis Başkanlığı alıyor. 
Efendim, 5 inci madde hakkında bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Parlamentolara Yapılacak Resmî Ziyaretler 
MADDE 6. — Yabancı parlamentolardan Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan ziyaret 

davetlerine uyup uymamak konusunda karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan karan diplomatik yoldan davet sahibine 
duyurur. 

Davete uyulacaksa, ikinci madde uyarınca seçim yapılır. 
Heyet başkanlığı şahsen davet edilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafın

dan deruhte edilmişse, onun mensup olduğu siyasî parti grubu iç yönetmelik hükümlerine gö
re kendisine düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir. 

Daveti yapan Parlamento ile karşılıklı Dostluk grupları kurulmuş ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, Dostluk Grubu Başkanını veya ilgili siyasî Parti grubunun müspet görüşü
nü almak kaydıyla bir milletvekilini bu heyete dahil edebilir. Bu takdirde, bu üyenin mensup 
olduğu gruba düşen sayıdan bir kişi eksiltilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum r Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapılacak Resmî Ziyaretler 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yabancı parlamentolara yapıla

cak ziyaret davetleri, Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. Bu karar Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan kararı diplomatik yoldan davet edilene 
duyurur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme Organının Dış Temaslarına Katılım 
MADDE 8. —Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yaptıkları yurt dışı gezi, temas 

ve toplantılara Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin milletvekille
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararıyla katılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kongre ve Konferanslar 
MADDE 9. — Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası kurum, kurul veya ku

ruluşların, parlamento üyelerinin iştirakiyle düzenlenip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 
bir heyetle katılması istenilen kongre ve konferans gibi milletlerarası toplantılara katılıp katıl
mama konusunda Meclis Genel Kurulundan karar alınır. Alınan karar Meclis Başkanı tarafın
dan diplomatik yoldan davet sahibine duyurulur. 

Davete uyulacaksa, heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 
Birinci fıkraya göre ve isim belirtilmek suretiyle yapılan davetlerde; siyasî parti grupları

nın yüzde oranlarına uygun olması kaydıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
olumlu görüşleri üzerine Genel Kurulun onayı ile heyet seçilmiş olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Siyasî Tanıtma Faaliyetleri 
MADDE 10. — Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda; millî dava ve çıkarları

mızın gereği gibi tanıtımı ve destek sağlanması amacıyla yabancı ülke parlamenterleri ile te
maslar yapılması ve fikir oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gön
derilmesine Dışişleri Bakanlığının gerek görmesi halinde, konu hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divant'nın görüş ve önerisi üzerine Genel Kurul'ca karar verilir. 

Gönderilmesi kararlaştırılan heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum. 
Araverme veya Tatilde Uygulanacak Usul 
MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına aravermesi veya tatilde 

bulunması hallerinde, dört, altı ve dokuzuncu maddelerdeki davetlerle onuncu maddedeki Baş
kanlık Divanı önerilerinin onaya sunulması ve heyetlerin seçimi imkânsız ise; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya yetkili bir grup 
temsilcisi ile birlikte yapacakları toplantıda alınacak karar uygulanır. Bu karar, Meclis çalış
maları başladığında Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde sual?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı Dil Şartı 
MADDE 12. — Bir, iki, dokuz ve onuncu maddeler gereğince Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi'nden milletlerarası toplantılara katılacak olan milletvekillerinin Fransızca veya ingilizceyi 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantıda kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. Bu Milletvekillerinin ikinci madde gereğince isimlerinin Meclis'e sunulabilmesi ve se
çimlerinin kesinlik kazanabilmesi için, bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini kanıtla-
yıcı bilgi ve belgeleri mensubu oldukları siyasî parti grubu yönetimine vermeleri gereklidir. Si
yasî parti grupları bu bilgi ve belgeleri inceleyip araştırdıktan sonra hasıl olacak kanaatlarım, 
belgeleri ile birlikte ve her aday için ayrı bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirirler. Ancak bu bilgi ve belgeler üzerinde Başkanlık Divanında inceleme yapıldıktan ve 
aranan yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti tespit edilmeden adaylar Genel Kurul'un bilgisine 
sunulamaz. Dil bilgisi yeterli görülmeyen adayların yerine yenilerinin gösterilmesi ilgili siyasî 
parti grubundan istenir. 

Dostluk grupları ve yabancı parlamentolara ziyaret amacı ile gidecek heyet üyelerinde ya
bancı dil şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Bir redaksiyon yapılması gerekiyor Sayın Başkan : 
Efendim, maddenin birinci paragrafının sondan üçüncü cümlesinde, 'Ancak bu bilgi ve 

belgeler üzerinde Başkanlık Divanında inceleme yapıldıktan ve aranan yabancı dil bilgisinin 
mevcudiyeti tespit edilmeden adaylar Genel Kurulun bilgisine sunulamaz" denilmektedir. Oy
sa, "Yapılmadan, edilmeden, yapıldıktan sonra, edildikten sonra" gibi ifadeler kullanılırsa daha 
iyi olur; yani, "yapılmadan" ibaresi kullanılırsa daha doğru olur. 

BAŞKAN — Evet, "edildikten sonra" veya "yapılmadan" ibareleri doğru oluyor; yani, 
"inceleme yapılmadan" şeklinde oluyor, daha bariz ve anlaşılır olması için. 

Sayın Komisyon bu redaksiyona katılıyor mü? 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayı

mız yeterli olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi, Sayın Güneş'in ifade ettiği redaksiyonla birlikte oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Heyetlerin Hükümetle Teması 
MADDE 13. — Birinci maddede sayılan heyetler, dış ülkelere gitmeden önce hükümetle 

temas ederler. Hükümet, bu heyetlere istedikleri ve gerekli bilgileri verir ve gereken yardımı yapar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Sual? Yok... Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Heyet Başkanlarının Görevleri 
MADDE 14. — Bu Kanunda bahis konusu heyet başkanları, heyetin temsil görevini yeri

ne getirmesini sağlayıcı tedbirleri alırlar. Her Toplantıya gitmeden önce toplantı gündeminde
ki konular hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bilgi vermek ve dönüşte ise, he
yetin faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmak zorundadırlar. 
Komisyon ve alt komisyon üyeleri de dönüşlerinde, heyet başkanlığına raporlarını yazılı olarak 
verirler. 

Birinci maddenin (a), (b), (c) bendlerine göre oluşan heyet başkanları, bu raporlara ilave
ten yıl sonunda "yıllık faaliyet raporu" hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sunarlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı bu raporlardan gerekli gördüklerini Genel Kurul'un bilgisine sunar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, ikinci fıkrada belirtilen heyetler arasında bilgi alış 
verişini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda iki defadan az olmamak üzere heyet baş
kanları ile toplantılar yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Sual?.. Yok. Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının Milletlerarası Toplantılarda Kullanılması 
MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının milletlerarası toplantılar için 

kullanılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı izin vermeye yetkilidir. Bu iz
nin verildiği, ilgili mercie Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde sual sormak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun 
MADDE 16. — 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sual sormak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 1991 yılı çalışma dönemi için yapılacak heyet seçimleri bu kanun 

hükümlerine göre yapılır. 
BAŞKAN — Geçici Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Geçici Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz, 

Ülkü Güney İsmail Üğdül Tevfik Ertürk 
Gümüşhane Edirne Ankara 

Mehmet Onur Arif Ağaoğlu 
Kahramanmaraş Adıyaman 

Geçici Madde —-* Bu Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendi hükmü 1991 yılı çalışma döne
mi için yapılacak heyet seçimlerinden itibaren uygulanır. ("Aynı şey" sesleri) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — İzin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan... 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Karar 

yetersayımız olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon katılamıyor, Sayın Hükümet bu önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Geçici Maddeyi kabul edilen önerge muvacehesinde, onunla beraber oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 17. — bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Muhterem arkadaşlar, tümünü oylamadan önce, reyinin rengini belirtmek isteyen arkada

şımıza söz vereceğim : Söz isteyen var mı? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayın 

Başkan müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayın 

Başkan, ben konuşmak için değil de, kanun tasarısının redaksiyonlanyla kabul edilmesini rica 
edecektim. Çünkü okumada hatalar oluyor. 
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BAŞKAN — O şekilde okunduğu için o şekilde kabul edildi. Okunurken biz onu burada 
tashih ettik. 

2. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 1 inci sıradaki Kıyı Kanunu Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar... 
Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 
1 inci Ek) (2) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı îdarî Yargılama Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesinin oylanma

sında kalmıştık. Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) —- Karar yetersayısına lütfen dikkat edelim, geçen sefer de ka

rar yetersayısı olmadığı için yarıda kalmıştı. 
BAŞKAN — Dikkat edelim efendim. 
Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı olmadığı için 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

(1) 301 S. Sayılı Basmayazı, 8.3.1990 tarihli 87 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
(2) 120 ve 120'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 22.3.1990 tarihli 93 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özde mir (Ordu), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — 95 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Saydı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 
1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bundan önceki oturumlarda tamamlanmıştı. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Bundan sonraki oturumlarda da karar yetersayısının bulunamayacağı kanaati hâsıl oldu

ğundan, gündemdeki kanun '.asarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek üzere, 29 Mart 1990 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,11 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Neccar Turkcan'tn, belediye olmaları uygun bulunan İzmir İli Torbalı 

ilçesine bağlı Ayrancılar, Çaybaşı ve Subaft bölgelerinin 1990 yılı Haziran ayında yapılacak mahallî 
seçim bölgeleri listesinde yer almamalarının nedenine ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'
nun yazılı cevabı (7/1213) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

1. tzmir tli torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar, Çaybaşı ve Subaşı yerleşim bölgelerinin be
lediye olması için halkoylaması yapılmış, kabul edilmiş ve tzmir ti Genel Meclisinde oylanarak 
belediye olmaları uygun bulunmuştur. 

Buna rağmen; Resmî Gazetede yayımlanan ve 1990 Haziranında yapılacak mahallî seçim 
bölgeler listesinde neden yer almamıştır? 

2. Yer almama sebebi bu yerleşim bölgelerinde ANAP'in seçim kazanamayacak olma
sından mı kaynaklanmaktadır? 

3. Bakanlığınız, Yüksek Seçim Kuruluna ek liste vererek bu yörelerinde Haziran ayında 
yapılacağı ilan edilen seçimlerin yapılması uygundur diyecek misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 28.3.1990 

Sayı : MİGM-APK-ARGE-571.(90)/90214 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Bşk. lığının 19.3.1990 gün ve 7/1213-4545/20305 sayılı yazısı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar TUrkcan'ın ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesine cevap 
teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1580 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, aynı Kanunun "4, 5, 6, 7 ve 10 uncu maddelerde 
bildirilen kararlar, katileşme tarihini takip eden malî" senenin başlangıcından itibaren tatbik 
olunur" hükmüne amirdir. 

Soru önergesinde sözü edilen tzmir tli Torbalı tlçesine bağlı Çaybaşı, Subaşı ve Ayrancılar 
belediyeleri 1990 yılı Mart ayı içinde kurulduğundan, bu belediyeler ile ilgili seçim kararlarının 
da, kanunun bu açık hükmü karşısında 1991 yılı içinde tatbik edilmesi gerekmektedir. 
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Soru önergesinde iddia edildiği gibi, izmir tli Torbah ilçesine bağlı Ayrancılar, Çaybaşı 
ve Subaşı beldelerinin 1990 yılı Haziran ayında yapılacak Mahallî idare Seçimleri listesine alın
maması seçim neticesinden çekinmemizden dolayı değil, 1580 sayılı Kanunun amir hükmün
den kaynaklanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

95 İNCİ BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

2. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe
tin ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (2/283) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 21.3.1990) 

3. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

4. —- Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 
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X 6. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alman Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

8. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı "Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman, ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (i/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

15. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 
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16. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

17. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

18; — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
ilişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

25. — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 26. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınma Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 
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X 27. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

28. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

29. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 32. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 33. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

34. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

35. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 36. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

37. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19J.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 394) 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletveki
li Hikmet Çetin ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğ-
lu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (2/283) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Gerekçesi ilişiktedir. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Hikmet Çetin Bülent Akarcalı 
Diyarbakır İstanbul 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

GENEL GEREKÇE 

16.1.1964 tarihli 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun, çift meclis esasına göre düzenlenmiştir. 

Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıklar ve zaman içinde meydana gelen gelişmeler 
ile 1982 Anayasasınca kabul edilen tek meclis esası nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kanun teklifimiz bu gereği yerine getirmek amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası faaliyetlerinin 

başlıcaları sayılmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde ile birinci maddede sayılan dostluk grupları dışındaki faaliyetlere 

katılacak heyetlerin seçim esasları düzenlenmiştir, 
Anayasanın 95 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre siyasî parti gruplarının kendi 

kuvvetleri oranında bu heyetlerde temsil edilmeleri sağlanmaktadır. 
Madde 3. — Birinci maddede sayılan faaliyetlere seçilen üyelerin üyeliklerinin hangi hal

lerde sona ereceği ve siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklikler olması sonucunda bun
ların bir heyetle sahip oldukları üyelik sayısı değişen oranlara uymadığı takdirde yapılacak iş
lem bu madde ile düzenlenmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile dostluk grupları ve parlamentolararası birlik gruplarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan alıncak karar üzerine kurulabileceği hükme bağlan
maktadır. 



Madde 5. — Bu madde, dostluk grupları ile parlamentolararası birlik için hazırlanacak 
tüzüklerde yer alması gereken hususrar belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde, yabancı parlamentolara yapılacak resmî ziyaretler konusunu dü
zenlemektedir. Yapılacak ziyaretlerin tamamıyla resmî ve parlamentolararası bir mahiyeti ol
ması dolayısıyla bu maddede Anayasanın 95 inci maddesinin ikinci fıkrasının icapları nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Madde 7. — Bu madde, yabancı parlamentoların Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret 
etmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacak davetleri düzenlemektedir. 

Madde 8. — Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kongre, konferans ve benzeri 
milletlerarası toplantılara bir heyetle katılıp, katılmama konusu ve usulü düzenlenmekte, top
lantıya gidecek heyetin seçiminin ikinci madde uyarınca yapılacağı vurgulanmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde ile millî dava ve çıkarlarımızın gereği gibi tanıtımı ve destek sağ
lanması amacıyla yabancı ülke parlamenterleri ile kulis faaliyetleri yapılması ve Türkiye lobile
ri oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gönderilmesi usul ve işlemle
ri tespit edilmiştir. 

Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermesi veya tatilde bu
lunması hallerinde faaliyetlerin aksamaması için uygulanacak usuller bu madde ile düzenlen
mektedir. 

Madde 11. — Bu madde ile Dostluk Grupları ve Parlamentolararası.Ziyaret Heyetleri dı
şındaki milletlerarası heyetlere seçilebilmek için iyi derecede yabancı dil bilgisini kanıllayıcı bel
gelerin tespit ve incelenmesi usulleri düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Birinci maddede sayılan heyetlerin dış ülkelere gitmeden önce hükümetle 
temas edip bilgi alış verişinde bulunma gereği ve bu-heyetlerin Meclis dışı resmî yazışmaları 
bu madde ile düzenlenmektedir. 

Madde 13. — Bu madde, heyet başkanlarının görevlerini düzenlemektedir. 
Madde 14. — Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının izni ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının milletlerarası toplantılar için kullanılabileceği belirtil
mektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile yürürlükten kaldırılan kanun ile ek ve değişiklikleri belirtil
mektedir. 

Madde 16. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 17. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 19.3.1990 
Esas No. : 2/283 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 28.2.1990, 7.3.1990 ve 14.3.1990 ta
rihli birleşimlerinde Dışişleri Bakanlığı Temsilcisinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Başkanı ile Dışilişkiler ve Protokol Müdürünün katılmalarıyla görüşül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışilişkilerini düzenleyen 16.1.1964 tarihli ve 378 sayılı 
Kanunun çift meclis esasına göre düzenlenmiş olması ve Kanunun uygulanmasından doğan 
aksaklıkların ve zaman içinde meydana gelen gelişmelerin sonucu 378 sayılı Kanunun ihtiyaca 
cevap veremez hale gelmesi sebebiyle hazırlanan Teklif, Komisyonumuzca da uygun mütalaa 
edilmiştir. 

Komisyonumuzca Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş, 2 nci maddesinin a bendi; 
seçimin grup iç yönetmelik hükmüne göre yapılmasını ve komisyon çalışmalarının aksamama-
sını sağlamak üzere yapılan değişiklikle, d bendi; "yedek üyelikleri" yerine "yedek üyelikler" 
ibaresi konularak, e bendi; verilen hizmetin gerektiği şekilde yerine getirilmesi süreklilik gerek
tirdiğinden "siyasî parti gruplarınca yapılan seçimler Türkiye Büyük Millet meclisinin çalışma 
dönemi olarak kabul edilen Başkanlık Divanı görev süresince geçerlidir. Birinci dönem 2 yıl 
2 nci dönem 3 yıllık süreyi kapsar." şeklindeki değişiklikle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, Teklifin 3 üncü maddesinde geçen "Başkan" kelimesinin "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı" olarak belirtilmesine, 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki "bü
tün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine" ifadesinin "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün üyelerine" şeklinde değiştirilmesine, son fıkrasının kaldırılarak yerine, bir önerge ile kabul 
edilen metnin maddenin sonuna eklenmesine karar verilmiştir.. 

Komisyonumuzca, 5 inci maddede geçen "idare heyetine dahil edilmesi" ifadesi "yöne
tim kuruluna seçilmesi" şeklinde, (iii) cümlesi, yapılan önerinin benimsenmesiyle değiştirile
rek kabul edilmiştir. 

6 nci madde, başlığına "yapılacak" kelimesinin eklenmesine, "... parti grubu veya acele 
hallerde grup yönetim kurulu" ibaresi yerine "... parti grubu iç yönetmelik hükümlerine göre" 
ibaresinin benimsenmesine, verilen bir önerge ile son fıkranın, TBMM Başkanına daha geniş 
hareket imkânı sağlayacak şekilde değiştirilmesine karar verilerek, 7 nci m ar* de ise, ifadeye açıklık 
getirmek için yapılan iki redaksiyonla kabul edilmiştir, 

Komisyonumuzca, ayrıca milletvekillerinin, yürütme organının yurt dışındaki çalışmala
rını izleyip, bilgi almalarını ve Anayasanın 82 nci maddesi çerçevesinde yardımcı olmalarını 
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sağlamak amacıyla düzenlenen bir önergeyle, 7 nci maddeden sonra 8 inci madde olarak bir 
yeni madde eklenmesine, sonraki madde numaralarının buna göre düzenlenmesine, 9 uncu mad
deye, TBMM Başkanlığına, uygulamada karşılaşılan bazı durumlarda esneklik sağlamak ama
cıyla verilen bir önergenin kabulü ile son fıkra eklenmesine karar verilmiştir. 

Komisyonumuz tarafından 10 uncu maddede bir redaksiyon yapılmış, 11 ve 12 nci madde
lerin atıf yaptığı madde numaraları Tekifin aldığı son şekle uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca 
12 nci maddenin aranan yabancı dil bilgisinin mevcudiyetinin tespiti ile ilgili cümlesi, ifade tar
zı değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Teklifin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının kaldırılması, bunun sonucunda madde başlı
ğından "...ve yazışmalar" ibaresinin çıkarılması ile»"gerekli gördüğü" ibaresinin "gerekli" 
şeklinde değiştirilmesine, 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasının, Meclis Başkanlığı ile Heyet Baş
kanlıklarının, takip edilen konuyla paralel olarak ilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla veri
len bir önerge ile değiştirilmesine, 15 ve 16 ncı maddelerin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca Teklife 16 ncı maddeden sonra yeni seçim dönemine açıklık getirmek 
ve karışıklığa meydan vermemek amacıyla düzenlenen bir önerge ile "1991 yılı çalışma dönemi 
için yapılacak heyet seçimleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır." şeklinde bir geçici madde 
ilavesine ve yürürlük ve yürütme maddelerinin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Sözcü 

M. Cavit Kavak 
tstanbul 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 
Üye 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

H, Cahit Aral 
Elazığ 

.. ü y e 

Öner Miski 
Hatay 
Üye 

Cevdet Akçalı 
tstanbul 

Üye 
Abdulvalıap Dizdaroğlu 

Mardin 
Üye 

irfan Demiralp 
Samsun 

Başkanvekili 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Kâtip 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
M. Tahir Köse 

Amasya 
Üye 

Göksel Kabycıoğlu 
Ankara 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 
Üye 

Sabalıattin Araş 
Erzurum 

Üye 
Bülent Akarcalı 

tstanbul 
üye 

ismail Cem 
tsıanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
üye 

üzer Gürbüz 
Samsun 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI, DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ HİK
MET ÇETİN VE ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Dış ilişkiler 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası faaliyetlerinden başlıcaları 

şunlardır : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu milletlerarası kuruluşlardan, üye ülke parlamen

tolarının temsil edildiği organlar çerçevesinde yürütülen ilişkiler. 
b) Türkiye Cumhuriyeti ile bünyesinde parlamenterlerden müteşekkil bir organ bulunan 

milletlerarası bir kuruluş arasında mevcut bir anlaşma gereği tesis edilmiş veya edilecek karma 
parlamento komisyonları çerçevesindeki ilişkiler. 

c) Milletlerarası bir anlaşma ile veya böyle bir anlaşma olmaksızın kurulmuş veya kuru
lacak parlamento birlikleri çerçevesindeki ilişkiler. 

d) Yabancı devletler parlamentolarının bir veya birkaçı ile karşılıklılık ilkesine göre ku
rulacak dostluk grupları ile yürütülen ilişkiler. 

e) Yabancı devletler parlamentoları ile karşılıklı resmî ziyaretler. 
0 Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası kurum, kurul veya kuruluşların par

lamento üyelerinin iştirakiyle düzenleyecekleri milletlerarası toplantılar ile bunlardan Türkiye 
Büyük Millet Meclisince düzenlenecek toplantılar. 

g) Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda yabancı ülkelere gönderilecek özel 
parlamento heyetlerinin faaliyetleri. 

Üyelerin Seçimi 
MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen dış ilişkilerde, dostluk grupları hariç, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyet üyeleri aşağıdaki esaslara göre seçilirler. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek üyeler, mensup oldukları siyasî parti 

grubu veya acele hallerde grup yönetim kurulu tarafından aday gösterilir. Bu adaylar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Genel Kurulun bilgisine sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

b) Her bir siyasî parti grubuna düşen sayı, bunların, parti grupları toplam sayısı içinde
ki yüzde oranlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilir. Bu 
sayı ve oranlara, siyasî parti grupları, bildirimden itibaren üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu 
itirazlar, Divan tarafından kesin olarak karara bağlanır. 

c) Bir siyasî parti grubunun, kendisine düşen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer siyasî 
parti grubu lehine, seçim sonuçları kesinleşmeden önce feragat etmesi mümkündür. 

d) Yedek üyelikleri için de yukarıdaki fıkralar uyarınca işlem yapılır. Aynı siyasî parti 
grubuna mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir yedek üye alabilir; (c) ben
di uyarınca yapılmış olan feragatlar saklıdır. 

e) Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan 
üyelikler derhal doldurulur. 

0 Heyet üyelerinin kendi aralarından üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçe
cekleri milletvekili o heyetin başkanı olur. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METtN 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

Dış ilişkiler 
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Üyelerin Seçimi 
MADDE 2. — Birinci maddede gösterilen dış ilişkilerde, dostluk grupları hariç, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyet üyeleri aşağıdaki esaslara göre seçilirler. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek asil ve yedek üyeler mensup oldukları 

siyasî parti grubunun iç yönetmelik hükümlerine göre seçilirler. Bu adaylar TBMM Başkanlı
ğınca Genel Kurulun bilgisine sunulmakla.seçilmiş sayılırlar. 

Asil üyenin katılamadığı her toplantı ve çalışmaya yedek üye oy verme hakkı da dahil ol
mak üzere tam yetkiyle katılır. Bu katılımı sağlamaktan Heyet Başkanı sorumlu ve yetkilidir. 

b) Her bir siyasî parti grubuna düşen sayı, bunların, parti grupları toplam sayısı içinde
ki yüzde oranlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilir. Bu sayı ve 
oranlara, siyasî parti grupları, bildirimden itibaren üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, 
Divan tarafından kesin olarak karara bağlanır. 

c) Bir siyasî parti grubunun, kendisine düşen esil veya yedek üyeliklerden bir diğer siyasî 
parti grubu lehine, seçim sonuçları kesinleşmeden önce feragat etmesi mümkündür. 

d) Yedek üyelikler için de yukarıdaki bendler uyarınca işlem yapılır. Aynı siyasî parti gru
buna mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gruba mensup bir yedek üye alabilir; (c) bendi 
uyarınca yapılmış olan feragatlar saklıdır. 

e) Bu madde gereğince siyasî parti gruplarınca yapılan seçimler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin çalışma dönemi olarak kabul edilen Başkanlık Divanı görev süresince geçerlidir. 
Birinci dönem 2 yıl, ikinci dönem 3 yıllık süreyi kapsar. 

f) Heyet üyelerinin kendi aralarından üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçe
cekleri milletvekili o hayetin başkam olur. 
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Teklifi) 

Üyeliğin Sona Ermesi 
MADDE 3. — Birinci maddeye göre oluşan parlamentolararası grupların üyelerinden, men

subu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti grubu mensubu milletvekilinin üyeliği kendiliğinden 
sona erer. 

Siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda bunların bir heyette sa
hip oldukları üyelik sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Başkan bu durumu tespit eder. Bunun 
üzerine ikinci madde uyarınca gerekli işlem yapılır. 

Dostluk Grupları ve Parlamentolararası Birlik Grupları 
MADDE 4. — Dostluk grupları ve parlamentolararası birlik grupları Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Genel Kurulundan alınacak karar üzerine kurulurlar. 
Dostluk grupları bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine açıktır. 
Parlamentolararası birlik gruplarının veya temsil heyetlerinin teşkili amacı ile ikinci mad

deye göre yapılacak seçimlerde, ilgili parlamentolararası birliğin anatüzüğü varsa bu tüzük hü
kümleri de nazara alınır. 

Parlamentolararası birlik grubu görev süresince ilgili parlamentolararası birliğin Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki idarî işlerini de yürütür. 

Tüzükler 
MADDE 5. — a) Dostluk grupları tüzüklerini kendileri yaparlar. Bu amaçla hazırlana

cak tüzüklerde; (i) değişik siyasî eğilimli üyelerin gerek dostluk grubu yönetim kurulunda, ge
rek grup adına dış ülkelere gönderilecek temsil heyetlerinde adaletli bir şekilde yer almalarını 
sağlayacak; (ii) aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birden fazla dostluk grubu idare 
heyetine dahil edilmesini önleyecek ve (iii) dış ülkelere gönderilecek temsil heyetlerinin dostluk 
grubunun idare heyetine inhisar ettirilmesini yasaklayacak hükümlerin de öngörülmesi gereklidir. 

b) Parlamentolararası birlik için Grup Tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ve Hükümetin görüşü alındıktan sonra yapılır. Par
lamentolararası birlik için hazırlanacak tüzüklerde bu maddenin (a/i) fıkrasında kayıtlı husu
sa ilaveten yurt dışında yapılacak temas ve toplantılara muntazaman katılmasını sağlayacak 
hükümler de öngörülür. 

Yabancı Parlamentolara Resmî Ziyaretler 
MADDE 6. — Yabancı parlamentolardan Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan ziyaret 

davetlerine uyup uymamak konusunda karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan kararı diplomatik yoldan davet sahibine 
duyurur. 

Davete uyulacaksa, ikinci madde uyarınca seçim yapılır. 
Heyet başkanlığı şahsen davet edilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanı tarafın

dan deruhte edilmişse, onun mensup olduğu siyasî parti grubu veya acele hallerde grup yöne
tim kurulu kendisine düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, uygun göreceği bir üyeyi bu heyete dahil edebilir. 
O takdirde yukarıki fıkra gereğince, o üyenin mensup olduğu gruba düşen sayıdan bir eksiltilir. 
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(Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Üyeliğin Sona Ermesi 
MADDE 3. — Birinci maddeye göre oluşan parlamentolararası grupların üyelerinden men

subu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti grubu mensubu milletvekilinin üyeliği kendiliğinden 
sona erer. 

Siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda bunların bir heyette sa
hip oldukları üyelik sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
bu durumu tespit eder. Bunun üzerine ikinci madde uyarınca gerekli işlem yapılır. 

Dostluk Grupları ve Parlamentolararası Birlik Grupları 
MADDE 4. — Dostluk grupları ve parlamentolararası birlik grupları Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Genel Kurulundan alınacak karar üzerine kurulurlar. 
Dostluk grupları Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine açıktır. 

Parlamentolararası birlik gruplarının veya temsil heyetlerinin teşkili amacı ile ikinci mad
deye göre yapılacak seçimlerde, ilgili parlamentolararası birliğin ana tüzüğü varsa bu tüzük 
hükümleri de nazara alınır. 

Dostluk gruplarının dış temas heyetleri temsili olarak oluşturulur. Bu temaslar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının oluruyla ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir ve yü
rütülür. 

Tüzükler 
MADDE 5. — a) Dostluk grupları tüzüklerini kendileri yaparlar. Bu amaçla hazırlana

cak tüzüklerde; (i) değişik siyasî eğilimli üyelerin gerek dostluk grubu yönetim kurulunda, ge
rek grup adına dış ülkelere gönderilecek temsil heyetlerinde adaletli bir şekilde yer almalarını 
sağlayacak; (ii) aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birden fazla dostluk grubu yöne
tim kuruluna seçilmesini önleyecek ve (iii) dış ülkelere gönderilecek dostluk grubu heyetlerini 
yalnızca yönetim kurulu üyeleri ile sınırlandırmayacak hükümlerin de öngörülmesi gerekli-
("r" b) Parlamentolararası birlik için Grup Tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık divanınca ve Hükümetin görüşü alındıktan sonra yapılır. Par
lamentolararası birlik için hazırlanacak tüzüklerde bu maddenin (a/i) bendinde kayıtlı hususa 
ilaveten yurt dışında yapılacak temas ve toplantılara muntazaman katılmasını sağlayacak hü
kümler de öngörülür. 

Yabancı Parlamentolara Yapılacak Resmî Ziyaretler 
MADDE 6. - - Yabancı parlamentolardan Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan ziya

retler davetlerine uyup uymamak konusunda karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunda alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan kararı diplomatik yoldan davet sa
hibine duyurur. 

Davete uyulacaksa, ikinci madde uyarınca seçim yapılır. 
Heyet başkanlığı şahsen davet edilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafın

dan deruhte edilmişse, onun mensup olduğu siyasî parti grubu iç yönetmelik hükümlerine gö
re kendisine düşen sayıdan bir eksik sayıda aday-gösterir. 
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Teklifi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisine Resmî Ziyaretler 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden yabancı parlamentolara yapılacak ziya

ret davetleri Başkanlık Divanınca kararlaştırılır. Bu karar Genel Kurulun bilgisine sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan kararı diplomatik yoldan davet edilene 

duyurur. 

Kongre ve Konferanslar 
MADDE 8. — Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası kurum, kurul veya ku

ruluşların, parlamento üyelerinin iştirakiyle düzenlenip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 
bir heyetle katılması istenilen kongre ve konferans gibi milletlerarası toplantılara katılıp katıl
mama konusunda Meclis Genel Kurulundan karar alınır. Alınan karar Meclis,Başkanı tarafın
dan diplomatik yoldan davet sahibine duyurulur. 

Davete uyulacaksa, heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 

Siyasî Tanıtma, Faaliyetleri 
MADDE 9. — Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda; millî dava ve çıkarları

mızın gereği gibi tanıtımı ve destek sağlanması amacıyla yabancı ülke parlamenterleri ile te
maslar yapılması ve fikir oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gön
derilmesine Dışişleri Bakanlığının gerek göstermesi halinde, konu hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının görüş ve önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilir. 

Gönderilmesi kararlaştırılan heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 
Araverme veya Tatilde Uygulanacak Usul 
MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına aravermesi veya tatilde 

bulunması hallerinde, beş, altı ve sekizinci maddelerdeki davetlerle dokuzuncu maddedeki Baş
kanlık Divanı önerilerinin onaya sunulması ve heyetlerin seçimi imkânsız ise; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya yetkili bir grup 
temsilcisi ile birlikte yapacakları toplantıda alınacak karar uygulanır. Bu karar, Meclis çalış
maları başladığında Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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(Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Daveti yapan Parlamento ile karşılıklı Dostluk grupları kurulmuş ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, Dostluk Grubu Başkanını veya ilgili siyasî parti grubunun müspet görüşü
nü almak kaydıyla bir milletvekilini bu heyete dahil edebilir. Bu takdirde, bu üyenin mensup 
olduğu gruba düşen sayıdan bir kişi eksiltilir 

Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapılacak Resmî Ziyaretler 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yabancı parlamentolara yapıla

cak ziyaret davetleri, Başkanlık Divanınca kararlaştırılır, Bu karar Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı alınan karan diplomatik yoldan i-yyct edilene 
duyurur. 

Yürütme Organının Dış Temaslarına Katılım 
MADDE 8. — Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yaptıkları yurt dışı gezi, temas 

ve toplantılara Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin milletvekille
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararıyla katılabilirler. 

Kongre ve Konferanslar 
MADDE 9. — Yabancı parlamentolar, hükümetler, milletlerarası kurum, kurul veya ku

ruluşların, parlamento üyelerinin iştirakiyle düzenlenip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 
bir heyetle katılması istenilen kongre ve konferans gibi milletlerarası toplantılara katılıp katıl
mama konusunda Meclis Genel Kurulundan karar alınır. Alınan karar Meclis Başkanı tarafın
dan diplomatik yoldan davet sahibine duyurulur. 

Davete uyulacaksa, heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 
Birinci fıkraya göre ve isim belirtilmek suretiyle yapılan davetlerde; siyasî parti grupları

nın yüzde oranlarına uygun olması kaydıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
olumlu görüşleri üzerine Genel Kurul'un onayı ile heyet seçilmiş olur. 

Siyasî Tanıtma Faaliyetleri 
MADDE 10. — Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren konularda; millî dava ve çıkarları

mızın gereği gibi tanıtımı ve destek sağlanması amacıyla yabancı ülke parlamenterleri ile te
maslar yapılması ve fikir oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gön
derilmesine Dışişleri Bakanlığının gerek görmesi halinde, konu hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı'nın görüş ve önerisi üzerine Genel Kurul'ca karar verilir. 

Gönderilmesi kararlaştırılan heyetin seçimi ikinci madde uyarınca yapılır. 

Araverme veya Tatilde Uygulanacak Usul 
MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına aravermesi veya tatilde 

bulunması hallerinde, dört, altı ve dokuzuncu maddelerdeki davetlerle onuncu maddedeki Baş
kanlık Divanı önerilerinin onaya sunulması ve heyetlerin seçimi imkânsız ise; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya yetkili bir grup 
temsilcisi ile birlikte yapacakları toplantıda alınacak karar uygulanır. Bu karar, Meclis çalış
maları başladığında Genel Kurul'un bilgisine sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğtu'nun Teklifi) 

Yabancı Dil Şartı 
MADDE 11. — Bir, iki, sekiz ve dokuzuncu maddeler gereğince Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden milletlerarası toplantılara katılacak olan milletvekillerinin Fransızca ve İngilizceyi 
veyahut gitmeleri bahiskonusu olan toplantıda kullanılacak dillerden biriniiyi bilmeleri gerek
lidir. Bu milletvekillerinin ikinci madde gereğince isimlerinin Meclise sunulabilmesi ve seçim
lerinin kesinlik kazanabilmesi için, bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini kanıtlayıcı 
bilgi ve belgeleri mensubu oldukları siyasî parti grubu yönetimine vermeleri gereklidir. Siyasî 
parti grupları bu bilgi ve belgeleri inceleyip araştırdıktan sonra hâsıl olacak kanaati arını, bel
geleri ile birlikte ve her aday için ayrı bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirirler. Bu bilgi ve belgeler üzerinde Başkanlık divanında inceleme yapıldıktan ve aranan 
yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti tespit edildikten sonra adaylar Genel Kurulun bilgisine su
nulabilir. Dil bilgisi yeterli görülmeyen adayların yerine yenilerinin gösterilmesi ilgili siyasî parti 
grubundan istenir. 

Dostluk grupları ve yabancı parlamentolara ziyaret amacı ile gidecek heyet üyelerinde ya
bancı dil şartı aranmaz. 

Heyetlerin Hükümetle Teması ve Yazışmaları 
MADDE 12. — Birinci maddede sayılan heyetler, dış ülkelere gitmeden önce hükümetle 

temas ederler. Hükümet, bu heyetlere istedikleri ve gerekli gördüğü bilgileri verir ve gereken 
yardımı yapar. 

Heyetler Meclis dışı yazışmalarını Meclis Başkanlığı aracılığı ile yaparlar. 

Heyet Başkanlarının Görevleri 
MADDE 13. — Bu Kanunda bahis konusu heyet başkanları, heyetin temsil görevini yeri

ne getirmesini sağlayıcı tedbirleri alırlar. Her toplantıya gitmeden önce toplantı gündemindeki 
konular hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bilgi vermek ve dönüşte ise, heye
tin faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmak zorundadırlar. 

Birinci maddenin (a), (b), (c) bentlerine göre oluşan heyet başkanları, bu raporlara ilave
ten yıl sonunda "yıllık faaliyet raporu" hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sunarlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı bu raporlardan gerekli gördüklerini Genel Kurulun bilgisine sunar. 

Türkjye Büyük Millet Meclisi Başkanı, ikinci fıkrada belirtilen heyetler arasında bilgi alış 
verişini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda iki defadan az olmamak üzere heyet baş
kanları ile toplantılar yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının Milletlerarası Toplantılarda Kullanılması 
MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının milletlerarası toplantılar için 

kullanılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı izin vermeye yetkilidir. Bu iz
nin verildiği, ilgili mercie Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından bildirilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun 
MADDE 15. — 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 
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Yabancı Dil Şartı 
MADDE 12. — Bir, iki, dokuz ve onuncu maddeler gereğince Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi'nden milletlerarası toplantılara katılacak olan milletvekillerinin Fransızca veya ingilizceyi 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantıda kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. Bu Milletvekillerinin ikinci madde gereğince isimlerinin Meclis'e sunulabilmesi ve se
çimlerinin kesinlik kazanabilmesi için, bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini kanıtla-
yıcı bilgi ve belgeleri mensubu oldukları siyasî parti grubu yönetimine vermeleri gereklidir. Si
yasî parti grupları bu bilgi ve belgeleri inceleyip araştırdıktan sonra hasıl olacak kanaatlarını, 
belgeleri ile birlikte ve her aday için ayrı bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bildirirler. Ancak bu bilgi ve belgeler üzerinde Başkanlık Divanında inceleme yapıldıktan ve 
aranan yabancı dil bilgisinin mevcudiyeti tespit edilmeden adaylar Genel Kurul'un bilgisine 
sunulamaz. Dil bilgisi yeterli görülmeyen adayların yerine yenilerinin gösterilmesi ilgili siyasî 
parti grubundan istenir. 

Dostluk grupları ve yabancı parlamentolara ziyaret amacı ile gidecek heyet üyelerinde ya
bancı dil şartı aranmaz. 

Heyetlerin Hükümetle Teması 
MADDE 13. — Birinci maddede sayılan heyetler, dış ülkelere gitmeden önce hükümetle 

temas ederler. Hükümet, bu heyetlere istedikleri ve gerekli bilgileri verir ve gereken yardımı yapar. 

Heyet Başkanlarının Görevleri 

MADDE 14. — Bu Kanunda bahis konusu heyet başkanları, heyetin temsil görevini yeri
ne getirmesini sağlayıcı tedbirleri alırlar. Her Toplantıya gitmeden önce toplantı gündeminde
ki konular hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bilgi vermek ve dönüşte ise, he
yetin faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmak zorundadırlar. 
Komisyon ve alt komisyon üyeleri de dönüşlerinde, heyet başkanlığına raporlarını yazılı olarak 
verirler. 

Birinci maddenin (a), (b), (c) bendlerine göre oluşan heyet başkanları, bu raporlara ilave
ten yıl sonunda "yıluk faaliyet raporu" hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sunarlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı bu raporlardan gerekli gördüklerini Genel Kurul'un bilgisine sunar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, ikinci fıkrada belirtilen heyetler arasında bilgi alış 
verişini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda iki defadan az olmamak üzere heyet baş
kanları ile toplantılar yapar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının Milletlerarası Toplantılarda Kullanılması 

MADDE 15. — Teklifin 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun 

MADDE 16. — Teklifin 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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(istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Teklifi) 

Yürürlük 
MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 17. — Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE — 1991 yılı çalışma dönemi için yapılacak heyet seçimleri bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 17. — Teklifin 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka

bul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 18. — Teklifin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 394) 




