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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim so
nunda; 

Başkanvekilliklerine : 
Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut, 
Kocaeli Milletvekili A. Halim Araş, 
Ankara Milletvekili Halil ibrahim Karal, 
Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege; 
tdare amirliklerine : 
Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, 
Afyon Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu, 
Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali; 
Kâtip üyeliklere : 
Çankırı Milletvekili Saffet Sakarya, 
Giresun Milletvekili Yavuz Köymen, 
Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen, 
Samsun Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu, 

Adana Milletvekili I. Cüneyt Canver, 
içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, 
Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu; 
Seçildiler. 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Anayasanın 104 
üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yasama yılı açış konuşmasını yapacağı belirtilerek 
7.12.1983 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.07'de son verildi. 

Başkan 
Necmettin KARADUMAN 

Geçici Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz KÖYMEN 

Geçici Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal ÖZBİLEN 

»>•«<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati i 15.00 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
DİVAN ÜYELERİ: Yavuz KÖYMEN (Giresun), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 5 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; bu nedenle gündeme geçi
yoruz, 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Cumhurbaşkanının, Anayasanın 104 üncü 
maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin ya
sama yılını açış konuşması. 

BAŞKAN— Gündemimize göre, Sayın Cumhur
başkanımız, Anayasanın 104 üncü maddesine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yılını açış 
konuşmasını yapacaklardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anda Genel Kurul 
salonunu teşrif etmektedirler. {Sürekli alkışlar) 

(İstiklâl Marşı çalındı) 

CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve Sa
yın Milletvdkiüerij 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 sabahı 
milletin özlem ve isteklerine uyarak ve kanunların 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak, uçuruma doğru 
yuvarlanmakta olan Türkiyemizi felaketten kurtar
mak, iç harbi önlemek, millî birlik ve beraberliği ko
rumak, anarşi ve terörü durdurarak can ve mal gü
venliğini yeniden tesis etmek, ortadan kalkmış olan 
Devlet otoritesini hâkim kılmak, sosyal barışı, millî 
anlayış ve beraberliği sağlamak, sosyal adalete, fer
dî halk ve hürriyete ve insan haklarına dayalı laik 
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Cumhuriyet rejimini işlerl'i 'kılmak maksadıyla giriş
tiği ve bütünüyle ülke yönetimine el koyduğu hare
kâtla, zorunlu olarak bir süre için ara verilen demok
ratik parlamenter sisteme 6 Kasımda yapılan serbest 
seçimler sonunda oluşan ve bugün yasama görevline 
fiilen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ye
niden dönmüş bulunmaktayız. Bu vesileyle yeni dö
nemin ilk milletvekilleri olma sıfatını hayatımz bo
yunca onurla taşıyacak olan sizleri gönülden kutlar, 
hepinize başarılar dilerim. (Sürekli alkışlar) 

12 Eylül'ün hemen ardından yaptığım bir konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, 12 Eylül Harekâtı ta
rih kitaplarında yer alan darbeler gibi olmayıp, he
pimizin üzerine titrediğimiz demokrasimize indirilen 
bir darbeyi ortadan kaldırmak için milletimizin iste
ği doğrultusunda yapılmış bir harekâttır.' 

Harekâtın yapıldığı ilk günden bugüne kadar Mil
lî Güvenlik Konseyi olarak Yüce Milletimize ne söz 
vermiş, dünya kamuoyu önünde ne söylemiş isek, 
hepsini teker teker ve zamanında yerine getirdiğimizi 
rahatlıkla ifade edebilirim. Bu sözlerimizin yerine 
getirilmesinde Aziz Milletimizin bize karşı göstermiş 
olduğu güven ve candan desteğin elbette büyük payı 
olmuştur. Bundan dolayı bu kürsüden büyük Türk 
Milletine en derin şükranlarımı sunmanın engin mut
luluğu içindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adım adım 
gerçekleştirdiğimiz işlerin ve demokratik parlamen
ter sisteme geçiş hazırlıklarımızın çeşitli safihaların
da, maalesef bazı Avrupa ülkelerinden gördüğümüz 
menfi tutum ve anlayışsızlığa burada değinmeden 
geçemeyeceğim^ 

Bu ülkelerin, Türkiye'nin demokrasiye dönüşü 
üzerinde haksız da olsa yaptıkları yıkıcı eleştirileri 
bir dereceye kadar anlayışla karşılıyorum. Ancak, 
demokrasiye dönüş ile hiçbir alakası olmayan ve ak
sine bu dönüş /sürecini uzatan, ekonomik yardımları 
kesme, adlî makamların ve bağımsız mahkemelerin 
aldıkları kararlara karışma ve hele birçok ülkeler
den diplomatik temsilcilerimize karşı acımasızca sür
dürülen terör ve öldürme olaylarım kınayacaklarına, 
âdeta bu olayları teşvik eder mahiyette karar suret
leri sunma ve sanki Türkiye'de ayrı bir toplum var
mış ve onlara ayrı muamele yapılıyormuş gibi beyan
da bulunma ve daha da acısı, zelzele felaketine uğ
rayan vatandaşlarımıza dış ülkelerden yapılan yar
dımların mahalline gönderilip gönderilmediğini yerin
de incelemek ve dağıtımında hazır bulunmak üzere 
heyetler gönderme isteği gibi, demokrasiye dönüş ile 
hiçbir ilgisi olmayan tutum ve davranış içerisinde ol

malarını iyi niyetleri ile bağdaştırmak mümkün de
ğildir, 

Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden 
beri bu ülkeler, ne yazık ki, Türkiye'ye hasta adam 
gözüyle bakmaktan, her fırsatta zorluklar çıkarmak
tan, içişlerine karışma hakkını kendüerinde görmek
ten bir türlü kurtulamamışlardır, işin ilginç yönü, 
bu huylarım âdeta alışkanhk haline getirmiş olmala
rıdır. Bu ülkelere, siz değerli milletvekillerinin huzu
runda, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim: 
«Biz tam bağımsız, onur ve şerefiyle yaşamak iste
yen bir milletiz. Tam bağımsızlık, elbette siyasî, ma
lî, ekonomik, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her 
alanda tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. 
Bu sayılanlardan herhangi birinde bağımsızlıktan yok
sun olan millet ve memleketler, gerçek manasıyla 
tüm bağımsızlıktan yoksun demektir.» Evet, Yüce 
Atatürk böyle söylüyor. 

Eğer bu ülkeler Türkiye'nin herhangi bir ittifaka 
ya da kuruluşa üye olması veya herhangi bir ülke 
ya da kuruluşun malî yardımda bulunması halini, 
Türkiye'nin içişlerine müdahale etme hakkım kendi
lerinde görme yetkisini veriyor, kabul ediyorlarsa o 
takdirde Türkiye bağımsızlık hakkından feragat edi
yor demektir ki, işte o zaman ülkemiz tam bağım
sızlığını kaybeder, mütemadiyen o ülkelerin müdaha
leleri ile karşı karşıya kalır. 

Nitekim, daha bundan kısa bir süre önce bir mah
kememizin uzun zamandan beri devam eden- bir da
vayı karara bağlaması sonucunda, mahkûm olanlar 
için Avrupa Konseyinin, burada ismini vermeyece
ğim bir grubu adına, şahsıma çekilen bir telgrafta, 
mahkemenin bu kararı, vahşice verilmiş bir karar 
olarak nitelendirilmekte ve benden bu kararın tekrar 
gözden geçirilmesi istenmektedir. Bu gruba mensup 
üyeler, Türkiye'yi dağ kanunları ile idare edilen bir 
ülke mi zannetmektedirler? Öyle kabul ediyorlarsa, 
o takdirde Türkiye'yi neden Avrupa Konseyinde tut
maktadırlar? Anayasamızın 10 uncu maddesinde be
lirtilen, «Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî dü
şünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep
lerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu 
ve hiçbir aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınma
yacağı» hükmünü ve yine Anayasamıza göre, Türk 
mahkemelerinin bağımsız olduğunu, mahkemeler üze
rinde hiçbir makamın baskıda bulunamayacağım, bu 
müracaatı yapanlar bilmiyorlar mı? Elbette biliyor
lar; biliyorlar ama, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'nin bütün işlerine ve hatta bağımsız mahke-
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melerine dahi karışmak hakkını kendilerinde göre
biliyorlar* 

Biz üç yıldır bu gibi müdahale ve tazyiklere ce
saretle karşı koyduk ve bu konuda en ufak bir taviz 
vermedik. Değerli Meclisimizin de bu konuda daha 
hassas davranacağından hiç şüphemiz yoktur. (Sü
rekli alkışlar) 

Türkiye ile uğraşmayı kendilerine görev sayan 
bu gibi ülkelere, kişi ve kuruluşlara, milletimizin tem
silcisi olarak sizlerin ve Hükümetin gerekli cevabı 
bundan böyle de zamanında ve etkin bir şekilde ve
receğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yeni Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üç yıllık bir aradan sonra yeniden çalış
maya başlamış olması, bütün Türk milletini sevindir
diği gibi, gerçek dostumuz olan ülkeleri de sevindir
miştir, 

Bu anlamlı ve güzel sonuç, t milletimizin demok
rasiye olan bağlılık ve inananın en çarpıcı gösterge
sidir* 

Ancak unutmamalıyız ki, alınan bu güzel sonucu 
gölgelemeye, karalamaya ve yozlaştırmaya yeltenmek 
isteyecekler, her zaman olduğu gibi, bugün de yarın 
da bulunacaktır. Bunlar, uygun buldukları ortamla
rı, kendilerine mahsus menfi propagandaları ile de
ğerlendirmeye çalışacaklar ve Türkiye'yi dış âlemde 
yalnız bırakmak, içerde ise, rahat, huzur ve istikrarı 
bozmak için akla gelebilen bütün vasıtaları ustalıkla 
kullanacaklardır. 

Daha önceki örneklerinde de görüldüğü gibi, bel
ki yine Parlamentoyu hedef alacaklardır. Türkiye'de 
saygınlığının üzerine toz bile kondurulmaması gere
ken müesseselerin başında Parlamento gelir. (Sürekli 
alkışlar) Çünkü, bu anayasal 'kurumun saygınlığı de
mokratik parlamenter sistemin .kaderi ile çok yakın
dan ilişkilidir. Saygınlığını koruyan bir parlamento, 
sistemin dinamosudur, en büyük güç kaynağıdır. 
Saygınlığına gölge düşmüş bir parlamento ise, siste
min çöküşünü hızlandırır. 

Sayın milletvekilleri, demokrasiye yeniden geçti
ğimiz bu dönemde, sizleri güç; ama onurlu hizmet
ler beklemektedir. Ülkemizin bütün sorunlarına bu 
çatı altında çare bulunabileceği güven ve görüntü
sünü Milletimize mutlaka vermek zorundasınız. Ala
cağınız kararlarda, uygulamalarda, parti çıkarların
dan önce milletin yararlarını göz önünde tutacağınıza 
inanıyorum. 

Hangi partilere mensup bulunursanız bulununuz, 
meselelerimize bakış açılarınızda, karşılıklı ,sevgi, 

saygı ve hoşgörü hâkim olursa, her sorunun üstesin
den mutlaka gelebiliriz. 

Siyasal ortamdaki gerginliklerin, hırçınlıkların, ül
kemize hiçbir şey kazandırmadığım, aksine, demok
ratik parlamenter sistemin tıkanmasına ve felce uğ
ramasına yol açtığını asla unutmamalıyız. 

Yüce Meclisimiz, değindiğim bu hususlara gere
ken hassasiyeti gösterir 12 Eylül 1980'den evvelki 
dönemlerde olduğu gibi, üyeler 'birbirlerini karala
maz, bu kutsî çatı altında kaiba kuvvete başvurmaz, 
demagoji yerine diyalogu seçer, birlik ve ^beraberlik 
içerisinde üzerlerine düşen görevleri tam olarak ye
rine getirirlerse, işte o zaman bu demokrasi ve in
sanlık düşmanlarına en güzel cevap verilmiş olur. 

Sayın milletvekilleri, sizleri bekleyen 'birçok me
selelerimiz vardır. Bunların başında anarşi ve terörle 
mücadele gelmektedir. Zira, vatandaşlar, ülkede ken
dilerini emniyette hissetmedikleri sürece, devlete kar
şı olan inanç ve güvenlerini de kaybederler. Anarşi 
ve terörle mücadelede siyasî partiler, mutlaka görüş 
birliği içinde olmak zorundadırlar. 

•Şunu kesinlikle bilelim ki, evvelce Türkiyemizin 
rahat ve huzurunu bozmayı başaranlar, tekrar aynı 
oyunları sahneye koymaktan çekinmeyeceklerdir. 
Memleketin bazı bölgelerinde cereyan edebilecek bu 
gibi oyunları, iktidarı yıpratmak için politik bir araç, 
bir strateji gibi kullanmak, belki bu yola başvuran
lara, o an için siyasî kazanç sağlayabilir. Ancak unu
tulmamalıdır ki, sağlanmış gibi görünen bu kazanç 
geçicidir ve ileride 'kendilerini de kısa sürede çare
sizliğin ve bataklığın ortasına iter. Böylece hem .ken
dileri, hem de memleket bataklıkta boğulur, gider. 

Biz bütün dünyaya, uluslararası terörizm ile mü
cadele çağrısında bulunurken, ülke içinde bunun ak
sini yapmayı düşünemeyiz. 

İkinci önemli meselemiz, ekonomik sıkıntıları
mızdır. Son birkaç yıldır dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik bunalım, hepimizin malumudur. Ekono
mik yapısı kuvvetli, kendi Jcendine yeter kalkınmış 
ülkeler, bu krizi nispeten hafif atlatabilirler; ama bi
zim gibi, sık sık ekonomik model değiştiren, üstelik 
•anarşi ve terörün etkisinde kalmış ülkeler, bu kriz
leri kısa sürede atlatamazlar, aüatamamışiardır da. 

Dünyada 'bugün kıyasıya sürdürülen bir ekono
mik savaş olduğunu unutmayalım. Bu savaşı da as
kerî savaşlar gibi kazanmak zorundayız. Ekonomik 
ilişkilerimizi bütün ülkelerle ve özellikle Ortadoğu, 
Arap ve Müslüman ülkelerle ve komşularımızla da
ha da geliştirmek ihtiyacındayız. İhracattaki formali
teleri ve bürokratik engelleri azaltmalıyız. 

— a» — 
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Üçüncü alarak üzerinde duracağım husus; Ana
yasamızın birçok maddelerinde belirtilen ve yeniden 
düzenlenmesi gerekli kanunların geciktirilmeden Yü
ce Meclisten çıkarılmasıdır. Bu kanunların «ayısı 62 
olup, tamlardan 35'i Kurucu Meclis zamanında ka
bul .edilerek. yürürlüğe iconmuş, geriye 21 kanun kal
mıştır. Bunların da bu yasama döneminde çıkarılması 
gerekmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi, 12 Eylülden sonra, bir 
tasaftan anarşi ve terörle sıkı ve kesintisiz bir müca
deleyi süpürürken, diğer yandan da uzun yıllar el 
atılmamış veya tel Atılmış da mevcut iktidarlar tara
fından 'bir türlü çıkarılamamış memleketin ihtiyacı 
olan çok sayıda kanun tasarı ve tekliflerini kanun-
îaştırrmştor. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısına 
çağdaş boyutlar kazandıuacaeğMia inandığımız bu dü-

jzenlemeterin, ileride aksayan yanlan olursa, elbet 
sizler de ^gerökeni yapacaksınız. 

Bu yasal düzenkmelerin ıbir kısmı vatandaşlara 
ağır getoıiş olabilir. Ancak, bir konuşmamda da ifa
de ettiğim gibi, ikinin acıdır; fakat sıtmanın tedavisi 
için hastaya o acı ilacı vermek lazımdır. 

'Daha çıkarılması gereken birçok kanunlarımız 
vardır ve olacaktır. Bunlardan birisi de Toprak ve 
Tarım l Reformu Kanunudur. Bu kanunu çıkarmadık, 
zira, Kurucu Meclisin son zamanına rastlamıştı. Bü
yük bir vatandaş topluluğunu ilgilendiren bu konu
nun biraz daha mcelemnesini ve .gelecek Meclisin, 
yani sizlerin buna en doğru .şekli vermesini uygun 
bulduk. Yüce Meclisin yıllardır sürüncemede 'kalan 
ve yönetimimiz tarafından tekrar ele .alınan bu ko
nu üzerinde dikkat ve titizlikle duracağına inanıyo
rum. 

Diğer bir meselemiz, bünyemizi kemiren ve Os
manlı .İmparatorluğundan beri toplumu mahveden 
rüşvetle mücadeledir. Bu sorunun kolay. halledilebilir 
bir konu olmadığını biliyorum; kökünün tamamen 
dcazmmasraın mümkün olmadığını da biliyorum. 

Ancak, mücadele kesintisiz sürdürülür, bütün gö
revliler «orumlulufcknnın gereğini fftam yaparsa, bu 
sorun da en -asgarî seviyede tu'tulahilir. Rüşvet alma 
ve verme her şeyden evvel Hbir terbiye mesetesMrr. 
Bu terbiye, aile, ocağından başlar, oküüanmnzda de
vam .eder. iEğer hir ikisi böyle hir terbiyeyi atmadan 
hayata atılmış ise, ona ne kadar İazla para verirse
niz veriniz, daha,da fazlasına tamah edecek, yine de 
rüşveti rkâbulieneoektir. 

'Sayın milletvekilleri; ben bu kürsüden bütün me
selelerimize değinnaek istemiyorum, önemli gördü
ğüm hususları ıgenel çizgileriyle anlatmaya .çalıştım. 

Sizler, bu toplumun içinden «elen ve onların vekâ
letini .alan milletvekilleri ©tarak, aziz milletimiz han-
'gi Jkonuâarda -sifcmtı çekiyorsa, buharı en az bizler 
kadar biliyorsunuz. Bu bakımdan bütün sorunlara bu 
ulvî çatı altında en iyi hal oaresini bulacağınıza emi
nim. 

Şimdi biraz da (Kıbrıs konusuna değinmek isti
yorum, 

Sayın milletvekilleri, Kibrıs^ta yaşayan soydaş
larımızın 1963 yılından beri .çektikleri sıkıntıları, 
tahammül edilmez baskı ve işkenceleri, toplu öldü
rülmeleri hepiniz biliyorsunuz. Türk toplumunun on-
bir yıl katlandıkları 'bu -hatırlanması bile korkunç 
olaylar cereyan «derken ve ada bütünüyle Yunanis
tan'a bağlanma salfhasma -gelirken, buna seyirci ka
lan ve seslerini bile •çıkaramayan ülkeler, Türkiye' 
nin Londra ve >Zürih ^aklaşmalarının ^kendisine ver
diği «arantörlök yetkisini kullanıp 120 bin Türkan 
yaşama -güvencesini -«ağlamak maksadıyla 1974 yı
lında ^giriştiği ©arış Harekâtının hemen ardından 
toplu olarak ^karşımızda yer aldılar. O ^buhranlı dö
nemi de-yine hepiniz gayet iyi natırlarsınız. O ta
rihlerden beri, Kifens^alci Türk toplumunun iki 'böl
geli, iki toplumlu, 'bağımsız ve 'bağlantısız bir fede
rasyon kurulması için sarf ettiği gayretleri de bili
yorsunuz. Türkiye,-bütün1 bu çalışmalarda iyi niyetini 
daima göstermiş ve.özellikle 12 Eylül 1980'den sonra 
Kıbrıs probleminin bir an evvel halledilmesi için her 
t türlü çabayı sarf etmiştir. Bu arada toplumlararası 
görüşmeleri destekledik ve teşvik ettöc. Buna rağmen, 
Kıbrıs 'Rum Yönetimi, Yunanistan'ın da teşviki ite 
konuyu tekrar Birleşmiş Milletlere götürmüş ve ora
dan yine Türk toplumunun aleyhine bir karar çı
kartmak suretiyle görüşmelerin devamım önlemiştir. 

)Bu -azada Yunanistan 'Başbakanı, açıkça Ada'nm 
bir Elen toprağı olduğunu ifade etmekten ve ülkeleri 
«Haçlı jSeferbne çağırmaktan çekinmemiştir. Bütün 
bu olaylara nağmen, Türkiye 'görüşmelerin tekrar 
başlamasını sağlayabilmek için, Denktaş'm yaptığı 
zirve 'toplantısı 'teklifini de desteklemiştir. Bundan da 
bir netice alınmadığını flören Kıbrıs Türk toplumu, 
Türkiye'nin malumatı dışında, bildiğimiz gibi, Kuzey 
<Kıferıs Türk Oımiruıriyetini iian i etmiştir. Tütkiye 
İrandan haberi olmamakla beraber, ilan edilen bu 
Oımhuriyeti tananamazlik edemezdi. 'Yönetimde biz 
olmasaydık da başka 'bir hükümet bulunsaydı, o yö
netimin ••de aynı >karan alacağından kesinlikle şüp-
teem yoktur. Zira bu konu Türk kamuoyuna mal 
ölmüş bir husustur. (Sürekli alkışlar) 
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Bu olaylar, söylediğim şekilde cereyan ettikten 
sonra, dünyada aleyhimizde sürdürülen kampanyayı 
ve alınan haksız kararları da biliyorsunuz. Simdi, 
1974 Harekâtından sonra başlatılan kampanya yine 
tekrar ediliyor. Bütün mesele, Kıbrıs Adasının Yuna
nistan'a bağlanması kapılarının kapanmış olmasın
dadır. 

Türkiye hiçbir zaman, Ada'nın Türkiye veya 
Yunanistan'a bağlanmasına ve Kıbrıstaki Türk top
lumunun bir azınlık durumuna düşürülmesine mü
saade etmediği gibi, bundan sonra da asla etmeye
cektir. (Sürekli alkışlar) 

Türkiye, iki taralf arasındaki görüşmelerin başla
tılmasını ve benzeri diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, 
eşit, şartlarla bir federasyon çatısı altında birleşme
lerini desteklemeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her vesileyle 
belirttiğim gibi, bugüne kadar yönetim olarak bü
tün çabamız, demokratik parlamenter sistemi sağ
lam ve sağlıklı bir yapşya kavuşturmak yönünde ol
du. Sistemin bundan böyle kesintisiz sürmesi, içten di
leğimizdir. Bu konuda, başta anayasal kuruluşlar ol
mak üzere, her kişi ve kuruluş kendisine düşen görev 
ve sorumluluğu eksiksiz bir biçimde ve daha önceki 
tecrübelerin de ışığında yerine getirmelidir. Dünya 
ve bölgemiz, her yeni oluşum ve gelişmelere sahne 
olmakta, savaş rüzgârları olanca hızıyla esmeye de
vam etmektedir. Böylesine kritik bir f ımda Türk 
Silahlı (Kuvvetlerinin aslî göreviyle başbaşa olması, 
elbette arzu edilen mühim hir husustur. 

Mensubu olmakla sonsuz onur duyduğum Türk 
Silahlı Kuvvetleri, şimdi huzur içinde hızla kışlası
na çekilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, artık yönetime el koy
maktan başka çarenin bulunmadığı ortamlarla karşı 
karşıya bırakılmamalıdır. 

Ben, bu görevde bulunduğum sürece, demokratik 
sistemin mevcut kurumlarıyla uyumlu ve kesintisiz 
bir şekilde sürmesi için bütün gayretimi gösterece
ğim. Bu konuda sizlerin de yardımcı olmanızı haklı 
olarak bekliyorum. (Sürekli alkışlar) 

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, 
diğer bütün anayasal kurumlar, artık kendi varlık 
ve yetkileriyle devrededir. Ülkemiz tarihinde şimdi 
yeni bir sayfa açılmıştır. Milletçe elele ve gönül bir
liği içinde, Yüce Atatürk'ün inkılap ve ilkeleri doğ
rultusunda yürüdüğümüz sürece, daha mutlu ve ay
dınlık günler mutlaka bizlerin olacaktır. (Sürekli al
kışlar) 

Sözlerime son vermeden bir hususa daha değin
mek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, yeni siyasî 
partilerimizin kurulması ve seçimlere katılmaları saf
halarında, 12 Eylül'den evvel mevcut olup, 12 Ey
lül'den sonra kapatılan siyasî partilerin bazı yöne
tici ve mensuplarının, kapatılan partilerin devamı 
mahiyetinde yeni parti kurma girişimleri olmuş ve 
bunlar Millî Güvenlik Konseyinin zamanında aldığı 
kararlarla önlenmiştir. 

Bu gibi girişimlerde bulunanların, her fırsattan 
yararlanarak sizleri bölmek, parçalamak ve bu suretle 
istikrarsızlık ve huzursuzluk yaratmak isteyecekleri
ni unutmayınız. 'Bu çevrelerin daha şimdiden böyle 
hazırlıklar içerisinde oldukları gözlenmektedir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisini oluşturan siz değerli mil
letvekillerinin böyle çirkin oyunlara alet olmayaca
ğına ve dolayısıyla Türkiyemizi 12 Eylülden evvelki 
durumlara düşmesine asla izin vermeyeceğine inan
makla beraber, hu konuda sizleri yine de uyarmakta 
büyük yarar gördüm. Onlara hu fırsatı vermeyiniz. 

Değerli Başkan ve milletvekilleri, demokratik 
parlamenter sisteme yeniden geçişimizin gurur ve 
mutluluğu içinde, yeni yasama yılının Yüce Türk 
Milletine hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını diler, 
hepinize en iyi dileklerle sevgilerimi ve saygılarımı 
sunarım. (Ayakta sürekli alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bakanlar Kurulunun yemden teşkili için, 

Anavatan Partisi Genel Başkam ve İstanbul Milletve
kili Turgut Özal'ın görevlendirildiğne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (312) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Cumhurbaş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 24 Kasım 1983 gün ve Kan. Kar. 111-1-83-

872/5081 sayılı yazımız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili için Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 109 uncu maddesi uyarınca Anavatan Par
tisi Genel Başkam ve İstanbul 'Milletvekilli Turgut 
ÖZAL'ı görevlendirdim. 

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra 
Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Genel Kuruttun bilgilerine sunul

muştur. 
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A) ÇEŞİTLİ İSLER (Devam) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalamak
tan kurtararak demokratik parlamenter sisteme yeni
den geçişi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Millî Gü
venlik Konseyi Üyeleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin şükran duygularını 
ifade eden siyasî parti gruplarının ortaklasa verdik
leri önerge. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, siyasî parti 
gruplarımızın ortaklaşa verdikleri bir önerge vardır. 
Şimdi bu önergeyi sizlere sunacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalanmaktan 

kurtararak Ylüce Milletimizi güven ve huzur içinde 
yaşama ortamına getiren ve demokratik parlamenter 
düzene yeniden geçişte verdiği sözü eksiksiz bir şekilde 
uygulayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bu dönemin ağır sorumluluğunu paylaşan Millî Gü
venlik Konseyi Sayın Üyelerine ve Türk Silahlı Kuv
vetlerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin en içten 
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şükran duygularını ifade etmeyi tarihî bir görev sayı
yoruz. 
Ercüment Konukman Cahit Tutum 

Anavatan Partisi Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

, Ali Hüsrev Bozer 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grup Başkanvekili 
(Sürekli alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 
başka bir konu bulunmadığından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi komisyonlarının üye sayısı ile üyelik
lerin siyasî parti gruplarına dağılımına dair Danışma 
Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması için 
8.12.1983 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize iyi günler dilerim. (Alkışlar) 
Kapanma Saati : 15.35 

m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

5 İNCİ BİRLEŞİM 

7.12.1983 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurfoaşlkanıniin; Anayasanın 104 üncü 

maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yasama yılını açış konuşmasa 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


