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tÇtNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. - » BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
198:199 

199:202 

202 

202 

1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bo^kart'un Atatürklün 46 nci yıldönü
mü münasebetiyle gündem dışı konuşması 202:203 

B) Tezkereler ve önergeler 203,206 

1. — Türkiye - AET Karma Parlamen
to Komisyonuna îstaribul Milletvekili Ali 
Tanrıyar'ın aday gösterildiğine dair Başkan
lık tezkeresi (3/52) 203 

2. — ÖKrnı cezasına hükümlü Şehzade 
Kaygusuz'a ait dava dosyasının geri verilme
sine dair Başbâkahhk tezkeresi (3/628) 204 

3. — Muğla Milletvekili îdris Gürpınar' 
in, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi (4/53) 204 

4. — iktisadî işbirliği ve Geliştirme Teş
kilatı (OBCD) Eğitini Komitesinin Paris'te 

yapılacak toplantısına Hükümeti temsilen ka
tılacak heyete Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey'in dahil edilmesine dair Başbakanlık tez
keresi 

5. — 41 ilde uygulanması TBMM'nce 
28.6.1984 tarihimde onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin; Konya; Kayseri, Manisa, Uşak, Gi
resun, Denizli ve Eskişehir illerinde 19.-11:1984 
günü saat 17.00'den itibaren kaldırılmasına, 
diğer 34 ilde 19.11.1984 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/625) 

Sayfa. 

204 

206 

6. — 11 ilde uygulanması TBMM'nce 
28.6.1984 tarihînde onaylanmış bulunan ola
ğanüstü halin Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gü
müşhane, İsparta, Aydın ve Çankırı illerinde 
19.11. 1984 günü saat 17.00'den itibaren kal
dırılmasına, Amasya, Çorum, Rize ve Sakar
ya illerinde 19.11.1984 günü saat 17.00'den 
i'tibaren 4 ay uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/626) 206:213 

7. — Manisa, Uşak, Giresun, Denizli ve 
Eskişehir illerinde 19.11.1984 günü saat 
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Sayfa 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile 
olağanüstü hal ilan edilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/627) 213 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması önerge
leri 204 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci 
ve 23 arkadaşının, bakanların görevlerini 
Anayasa ve 'Kanonlara uygun olarak yerine ge
tirmelerini sağlamakla görevli olmasına rağ
men, hukuk dışı davranışlara meydan verdiği 
iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/1) 204:205 

Çj Danışma Kurulu önerileri 205 

1. — Danışma Kurulunun ı(ll/l) esas nu
maralı gensoru önergesinin Gündemin «özlet 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmına alına
rak, Gün'deme alınıp alınmayacağı konusun
daki görüşmelerinin 13.11.1984 Salı günkü 
(Bugünkü) birleşimde yapılmasına dair önerisi 205:206 

T.B.M.M. Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Denizli Milletvekili H, İbrahim Şahin, mevsim 

nedeniyle mahsur kalmış bulunan bölgelerimizin du
rumu ve ivedilikle alınması gereken önlemler ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'da 6 Kasım 
1983 seçimleri ve Anayasa referandumu; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Çı
nar - Köksu projesine ilişkin sözlü sorusuna (6/184) 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş 
ve -

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 213 

A) Öngörüşmeler 213 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa İz

ci ve 23 arkadaşının, balkanların görevlerini 
Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine 
getirmelerini sağlamakla görevli olmasına rağ
men, hukuk dışı davranışlara meydan verdiği 
iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maıddeleri uyarınca bir ıgensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/1) 213:234,237:240 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 234 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 234 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haz-

nedar'ın, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nuna ilişjkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/225) . 234:235 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Başbakanlık ve bakanlıklar eski 
başmüşavirlerinin ek göstergelerine ilişkin 
sorusu ve Başbakan Turgut özal'ın yazılı 
cevabı (7/227) 235:236 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İzmir Va
li Yardımcısının tayinine ilişkin sözlü sorusuna da 
(6/205) Adalet Bakanı M. Necat Eldem; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/147), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 
Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in (6/189), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/194), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/197), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden, 

I. ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/185) esas numaralı sözlü soru önergesi soru sahi
binin birden fazla sorusunun gündemde» yer alması 
nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince, 

Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın (6/187) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi izinli ol
duğundan, 

Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın (6/206) ve 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceyhan'ın 

(6/207), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri de ilgili Ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Mil

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 

82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84'e 1 inci ek), Kırşehir Milletvekili Mehmet Budak 
ve arkadaşlarının önergesinin kabul edilmesi sonu
cunda Komisyona geri verildi. 

13 Kasım 1984 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

9.11.1984 Cuma 

Tezkereler 
1. — Kenan Doğan ve Mustafa özdemir Hak

larındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/622) (Adalet ^Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1/1.1984) 

2. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/623) (Anayasa ve* Adalet komisyon-
larınldan kurulu Karma Komisyona) (İBaşkanlığa ge
liş tarihi : 841,1984) 

3. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/624) ı(lAnayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) (İBaş-
kanlığa geliş tarihi : £.11,1984) 

Raporlar 
1. — 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 

inci Maddesine Üç Bent ile Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları •raporları (1/552) 
(S. Sayısı .: 147) (Dağıtma tarihi : 8.1/1.1984) (GÜN
DEME) 

2 - Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru 1(1/615) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 
9.11-1984) (GÜNDEME) 

3. — 19.3.1969 TarMi ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun lîki Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/620) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 9.11.1984) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-

lan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/214) ((Başkanlığa ge
liş tarihi : 6J1 1.1984) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, İçtüzüğün 62 nci maddesinde yer alan ön
celik sırasının tayininde uygulanan yönteme ilişkin 
Türkiye Büyük Millet"Meclisi Başkanından sözlü so
ru önergesi (6/215) (IBaşkanlığa ıgeliş tarihi : 6.11.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili IBilal Şişman'm, işçi çı
karılmasının serbest bırakılması nedeniyle çalışanla
rın mağduriyetlerinin önlenmesi için tedbir alınıp 
alınmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.11.H984) 

4. — Ankara Milletvekili llsmail Sarühan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/İ2I17) (föaşkanlığa geliş ta
rihi : 8,11.1984) 
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Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum Horasan İlçesi Belediye Başkanı hak
kında Valiliğe yapıldığı iddia edilen şikâyetlerin so
nucuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, NETAŞ Şirketi ortaklarının pay oranlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/239) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, deprem nedeniyle kendilerine yeni konut sağla
nan ailelerin hasara uğramış olan eski konut ve arsa
larının durumuna ilişkin (Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru Önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.11.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Oltu PTT. Müdürlüğündeki tahkikatın sonucu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.1984) 

5. — Erzurum. Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelerde mahallî tasarruf
ları ve potansiyeli harekete geçirmek için 1980-1984 
yıllarımda ayrılan fonlara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/242) 
(Başkanlığa geliş tarihj : 6.11.1984) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tarım ürünleri sigortası (kurulması için yapılan 
çalışmalara ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/243) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.11.1984) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, dış ülke banka ve bankerlerine olan borçları
mıza ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş 
tarilhi i 6.11.1984) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurdumuzda proje safhasında olan baraj ve hid
roelektrik santrallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı son* Önergesi (7/245) (Baş
kanlığa geliş tarilhi : 6.11.1984) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantıoğlu' 
nun, Erzurum ve civarında vuku bulan son deprem 
nedeniyle depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.1984) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Nanman ilçesine bağlı bazı köyleri 
kapsayan grup köy içme suyu çalışmalarına ilişkin 
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'Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1984) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1983 yılında meydana gelen depremler nedeniyle 
Erzurum, Kars ve Erzincan illerinde yapılan konut
lara 'ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11.1984) 

,12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Emlak Kredi Bankasınca kullandırılan 
kredilere ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11.1984) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, tek tip fatura bastırılmasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/250) (Baş
kanlığa geliş tarihi :6.11.1984) 

14.: — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nurf, Erzurum - Oltu ilçesindeki Kaya Tuzlasının iş
letmeye açılabilmesi için yapılan çalışmalarla ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.1984) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbaritoğlu' 
nun, Hınıs - Varto - Tekman - Çat - Karayazı dep
reminden sonra yapımına (başlandığı halde program
dan çıkarılan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.11.1984) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu "'bölgesindeki bazı yolların Devlet 
yolu standartlarına uygun olarak yapılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Balkanından yazılı soru önerge
si (7/253) (Başkanlığa geliş tarilhi : 6.11.1984) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'un bazı ilçelerine enerji nakleden bat 
güzergâhlarının kamulaştırılmasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.1984) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, dizel lokomotiflere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11.1984) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun iller itiba
riyle süt alımındaki miktar ve fiyat farklarına iliş
kin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/256) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11,1984) 
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20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince kurulmuş 
olan Fon'a ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanından yazılı sora önergesi (7/257) (Başkanlığa ge
liş 'tarihi : 6.11.1984) 

21. — Erzurum 'iMMetvekiii Hilmi Nalıbantpğlu' I 
nun, bankaların uyguladığı kredi sistemlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi I 
(7/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.İÜ .1984) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaDbantoğlu' I 
nun, orman içi köylerde kurulan kooperatif tesisleri
ne ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından I 
yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa geliş tarihi : I 
6.11.1984) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Erzurum'da kiralık binalar kullanan T.C. Zi- 4 
raat Bankası şubeleri için hizmet binaları yapılma- I 
sına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın- I 
dan yazılı soru önergesi (7/260) {Başkanlığa geüş ta- I 
rihi .: 6.11.1984) 

24. -T- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, vakıfların aynı statü ve yasa altında toplanması- I 
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi J 
(7/261) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1984) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
Aun, zarar eden Sümerbank mağazalarına ilişkin Dev-
fet Bakanından yazılı soru önergesi (7/262) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.11.1984; 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet Planlama Teşkilatının İ980 - 1983 yılla
rında verdiği teşvik belgelerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.11.1984) 

Tasarı 
1. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 

Dair Tarım Reformu Kanunu Tasarısı (1/621) (Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 9.11.1984) 

Teklifler 

1» — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın; 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/163) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geüş tarihi: 8.11.1984) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Y.S.E. Bölge Müdürü hakkındaki usul
süzlük iddialarının tetkik ettirilip ettirilmediğine iliş
kin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1984) 

28. — Erzurum MiUeivekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, aracı firmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.11,1934) 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yapılmakta olan köy yolları güzergâhında bulu
nan arazilerin kamulaştırılmasına ilişkin' Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/266) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1984) 

30. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yapılması düşünülen barajlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1984) 

31. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum • Şenkaya İlçesi Belediye Başkanı 
hakkındaki soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.11.1984) 

Gensoru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 ar

kadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve ka
nunlara uygun olarak yerine getirmelerini sağla
makla görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davra
nışlara meydan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut 
Özal hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılması
na ilişkin önergesi (11/1) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.11.1984) (Dağıtma tarih; : 9.11.1984) 

2. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun; Kars 
İline Bağlı Ardahan İlçesinde Ardahan Adı ile Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Telsüfi (2/164) (İçiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.11.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
;1!. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Amik Ovasi çiftçilerinin bazı sorunla
rına ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.11.1984) 

32.11.1984 Pazartesi 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum • Dumlu Bucağındaki bir kahvehane
nin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.11.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, emekli aylıklarının ödenme şekline ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/271) 
(Başkanlığa geliş tarihi ;. 9.11.1984) 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; Tele

vizyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili 
Yayın Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi (2/165) 
(Anayasa • Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.11.1984) 

13.11.1984 Salı 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstan
bul İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11 Jl 984) 

• > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender CENAP EGE 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
24 üncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Atatürk'ün 46 ncı ölüm yıldönümü münase
betiyle gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, 10 Kasım Atatürk' 
ün Ölüm Yıldönümü münasebetiyle gündem dışı söz 
talep etmiştir. 

Buyurun Sayın Bozkurt; süreniz 5 dakikadır. 
ONURıAîL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 'tarih, ulu
suna ve insanlığa yararlı hizmetler vermiş pek çok 
kişiyi altın 'sayfalarına geçirmiştir. Bunlar arasında 
en saygın ve seçkin yer, 'hiç kuşkusuz Yüce Atatürk' 
ündür. O, varlığını kaybetme noktasına getirilmiş 
Yüce Ulusumuzun makûs kaderini değiştirmek ve 
askerî dehası, eşsiz devlet adamlığı ve sürekli İyiye, 
güzele, faydalıya ve doğruya yönelik devrimciliği ile 

çağdaş Devletimizi kurmakla kalmamış, tüm ezilen 
ulusların kurtuluş hareketlerine de 'bayrak olmuştur. 
O'nu, iki gün 'önce, ölümsüzlüğe geçişinin 46 ncı 
yıldönümünde saygıyla, minnetle ve şükran duygu-
lariimızla andık. 

Değerli arkadaşlarım, «Egemenlik kayıtsız ve ko
şulsuz ulusa aittir» anlayışını devlet 'hayatımıza so
kan Yüce Atatürk'ün, devlet kurm'ada ve yönetme
de ortaya koyduğu fikirler, Özde sistemli 'bir düşün
ce yapısından kaynaklanır. Bu sistematiğin temel 
amacı, çağdaş uygarlık: düzeyine ulaşmak çaba ve 
azminde yeni (bir toplum ve her açıdan hür ve ba
ğımsız yeni ve modern bir devlet oluşturmaktır. Bu 
amaca ulaşmak için O'nda bulunan en belirgin nite
lik, dogmatizmin dar kalıplarından sıyrılmış, gerçek
çilik ve akılcılık üzerine kurulu bir dünya görüşü 
ile amacına koşan sürekli aksiyon, yani devrimci
liktir. 
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Atatürk milliyetçidir. O'nun milliyetçiliği; ulusun 
tiim (bireyleri ile amaçta, ülküde, dilde, (kültürde ulus
laşma 'bilincine varması ve tasada, kıvançta Türki
ye'nin siyasal ve ekonomik 'hak ve çıkarları konu
sunda birleşebilmenin mutluluğuna ulaşılması, ulus 
ve ülke (bütünlüğü için, devletin ve ulusun geleceği 

. için ıbirlik'te çalışma, harekete geçebilme erdemini, 
özverisini 'göstermede 'biçimlenir. 

Atatürk milliyeltçijiği Türk 'toplumunu çağdaşlaş
tırmayı amaçlar. Bu, diğer ulusların bağımsızlığına 
da saygı gösteren milliyetçiliktir. Her türlü sömürü 
ve yayılmacılığa karşıdır. Türk yurttaşlığının yük
sek değeri üzerinde durur. Yurttaşın Türklüğünü ırk 
ve soy açısından değil, Türk ulusunun ulusal ülkü, 
kültür ve amaçlarına 'bağlılığı ile Türk Devletinin 
ülkesi ve ulusu ile hölünwıez bütünlüğünü savunma
sıyla ölçer. Ayırıcı değil, (birleştirici ve hütünleştiri-
c'M'ir. 

Atatürk'ün halkçılığı, ulusun yönetiminde, siya
sette, kalkınmada, refahın dağılımında, sorumluluk
ların 'bölüşülmesinde, devlet ve ulus olanaklarının 
kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaç
layan 'bir anlayıştır. 

'Büyük Atatürk devletçidir. O'na göre, sanayi ve 
tarımı yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde 
hızla geliştirmek, ülke kaynaklarını 'bu amaca kısa 
sürede ulaşacak biçimde kullanmak ve yönlendirmek 
devletin ana görevidir. Ekonomik kalkınmada ve 
halkı refaha ulaştırmada en (büyük sorumluluk dev
lete aittir. 

Öte yandan, sosyal ve ekonomik işlevleri yanın
da, siyasal gücün (belli kişi ve kurumlarda 'tekelleş-
mediği, topluma dengeli olarak dağıtıldığı, tümüyle 
ulusun iradesini yansıtan Ibir devlet sisteminin yara
tılması asıldır. Cumhuriyetçidir; cumhuriyet, siyasal 
otoritenin kurukna'sında ve devamında rejim için 
gerekli olacak gücü ulusta arayan bir yönettim biçi
midir. Siyasal otoritenin cumhuriyetçilik İlkesine »gö
re löluşiturulması, 'bu otorite için gerekli yasal daya
nağın, ulusun kayıtsız, koşulsuz egemenliğinden alın
ması esastır. 

'Büyük Ata'türk lâiktir. O, dini devlet işlerinden 
ayrı tutar. Ne dinin (baskı unsuru olmasından, ne de 
dinsel inançların baskı altına alınmasından yana
dır. Laiklik, inanç ve 'ibadet özgürlüğünü, kişinin 
kutsal ve dokunulmaz hakkı sayar ve korur. Bu ha
liyle lâiklik, çağdaş olmanın, toplum ve devlet yaşa
mının akla ve ib'ilime dayatilmasıyla ancak mümkün 
olabileceğine inanır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin bugünkü iç ve 
dış durumu, Yüce Ata'türk'ün öngördüğü ilkelere her 
zamankinden daha, çok ve daha İçtenlikti (bir (biçim
de «anlmamızı gerektirmektedir. «Yurtta sulh, ci
handa sulh» ilkesi ışığında, Devletimizin, ulusu ve 
ülkesiyle birlik ve bütünlüğü, tam bağımsızlık ve dış 
politikada milletler camiasının eşit haklara sahip 
onurlu Ibir üyesi olmak için, Kemalizm tek rehberi-
mizdir. 

(BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

IBu noktada Yüce Parlamentoya da önemli gö
revler düşmektedir. 

Konuşmamı, en yakın dava ve silah arkadaşı Rah
metli İsmet İnönü'nün şu sözleriyle ona seslenerek 
(bitirmek istiyorum; : 

devletimizin hanisi, Milletimizin fedakâr, sadık 
hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması eş
siz Kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Bü
tün ömrünü hizmetine verdiğin Türk Milletiyle be-
raiber senin huzurunda (tazim ile eğiliyoruz. Bütün 
hayatında 'bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin öl, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhla
rımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.» 

Saygılar sunarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bözkurt. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye -• AET Karma Parlamento Komis
yonuna İstanbul Milletvekili Ali Tanrıyar'ın aday gös
terildiğine dair Başkanlık tezkeresi (3/52) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığının bir 

tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yasama Meclislerinin Dış Münase'befilerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz ko
nusu edilen ve 1 inci madde uyarınca Anavatan Par
tisince Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonuna İstanbul Milletvekili Sayın Ali Tanrıyar aday 
olarak gösterilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. | 
2. — Ölü m cezasına hükümlü Şehzade Kay gusuz'a I 

ait dava dosyasının geri yerilmesine dair Başbakanlık I 
tezkeresi (3/628) I 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 nci I 
maddecine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu- I 
yorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

İlgi : a) 9.10.1984 gün ve 19-301-16536 sayılı 
yazımız. I 

b) Millî Savunma Bakanlığının 6.10.1984 gün I 
ve 1984/3230-5 sayılı yazısı. I 

Türk Ceza Kanununun 146/1 'inci maddesini i'h I 
lâl suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Şehzade I 
Kaygusuz hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazı ekin- I 
de gereği yapılmak üzere sunulmuştu. I 

Hükümlü Şehzade Kaygusuz verdiği dilekçe İle 
«Yargılamanın Yenilenmesi» talebinde bulunduğun- I 
dan, adı geçene ait dava dosyasının Millî Savunma I 
Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade 
edilmesini arz ederim. I 

Turgut özal 
Başbakan I 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonunda bu
lunan dosya Hükümete geri verilmiştir. I 

* I 
5. _ Muğla Milletvekili îdris Gürpınar'ın, TBMM 

Hesaplarını İnceleme Komisyonundan çekildiğine I 
dair önergesi (4/53) I 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
var, okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. I 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
îdris Gürpınar 

Muğla 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — İktisadî İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı 
(OECD) Eğitim Komitesinin Paris'te yapılacak top
lantısına Hükümeti temsilen katılacak heyete Afyon 
Milletvekili Metin Balıbey'in dahil edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci ı 
maddesine göre bir tezkeresi vardır, okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı (OECD) 

Eğitim Komitesinin 20-21 Kasım 1984 tarihlerinde 
Bakanlar seviyesinde Paris'te yapılacak toplantısına 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçer-
ler'in Başkanlığında Hükümetimizi temsilen katılacak 
heyete Afyon Milletvekili Metin Balıbey'in dahil edil
mesi düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarımıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 ar

kadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve Kanun
lara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamakla 
görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara mey
dan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/1) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, okutu-
vorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın değişmez 2 nci maddesinde Türkiye 

Cumhuriyetinin «Hukuk Devleti» olduğu ilan edilmiş
tir. Böylece, Anayasanın ve hukukun üstünlüğü, pren
sibi benimsenmiş bulunmaktadır. Ülkemizde çok par
tili demokrasi nizamının devam ederek kökleşmesi 
devlet görevlilerinin, devlet müesseselerinin ve vatan
daşların hukuka saygılı olmalarıyla mümkündür, ön
ceki yıllarda demokrasimizdeki kesintiler temelde hu
kuk nizamından sapılmasından doğmuştur. Hükümet 
yetkililerinin veya vatandaşların bilerek, bilmeyerek 
hukuk kaidelerini ihmal veya ihlal etmeleri rejimi
mizi zaman zaman sekteye uğratmıştır. 

Geçmişten alınacak derslerle yeniden sağlıklı bir 
demokrasi kurulmasına çalışılan ülkemizde halihazır 
hükümetin bir yıllık icraatı bu yönden maalesef endi 
şe vermektedir. Nitekim, devlet yetkililerinin kullanıl
masında medenî bir işbölümünü benimseyen Anayasa 
nizamımıza rağmen, süratle parti hâkimiyeti kurul
maya çalışılmıştır. Parizanlık, a4*m kayırmalar alıp 
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yürümüştür. Bakanlar Kurulu veya -balkanların yetki
leri iktidar partisinin genel merkezinde yürütülmeye 
başlanmıştır. Devlet görevlerinin parti merkezinde 
yürütüldüğünün ilanından çekinilmemiştir. Çeşitli 
kanun tabanlarının iktidar partisi genel merkezinde 
hazırlandığı, milletvekili dahi olmayan parti genel 
bagfean yardımcıları tarafından ilan edilmiştir. Ay
nı kimselerin devlet memurlarının tayinleri için ku
rulduğu bildirilen komitelerde görev aldıkları kamu
oyundan gizlenmem iştir. Anayasamızın 128 inci mad
desi kamu hizmetlerinin ancak memurlar ve diğer 
kamu görevlileri 'tarafından yürütülmesini emrettiği 
halde, bu hizmetleri parti genel başkan yardımcıla
rının görmeleri Anayasa nizamını ve hukuk düzenini 
sarsmıştır. 

Yine Anayasamızın 129 uncu maddesinin 1 inci 
fıkrası memur ve kamu görevlilerinin Anayasa ve 
kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmalarını 
amirdir. Devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri
ni düzenleyen <Ö57 sayılı (Kanunun tadilleri de kamu 
görevlilerini tamamen politikanın dışarısına çıkarta
rak bunlara politika yasağı koymuştur. Bu ilkeye rağ
men, müsteşar veya müşavir sıfatını taşıyan kamu gö
revlilerinin politikanın içine girdikleri, politik de
meçler vererek hukuk nizamını çiğnedikleri ortada
dır. 

Bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizde hizmet
lerin keyfi olamayacağı kesindir. Hukuk nizamının 
aasıl bozulduğu Maliye ve Gümrük eski 'Bakanı Vu
ral Arıkan tarafından Meclis kürsüsünde açıklanmış
tır. Sayın Arıkan Bakan sıfatıyla yaptığı konuşmasın
da İçişleri. Bakanlığının yetki sınırlarını aştığını, bazı 
kamu görevlilerinin hukuk anlayışıyla bağdaşmaya
cak davranışlarda bulunduklarını, vatandaşların bu 
fc&kümet döneminde nasıl hukuk dışı işlemlere muha
tap edildiğini açıkça dile getirmiştir. Sayın Arıkan 
konuşmasında işkenceye başvurulduğunu da bildirmiş
tir. İşkence iddiasına inanmak istemiyor ve gün ışı
ğına kavuşturulmasını hassaten talep ediyoruz. Sa
yın Arıkan'm Yüce Meclis huzurundaki beyanları ile 
Devlet teşkilatında üzerinde durulmaya değer ciddî 
olayların cereyan etmiş olduğu gün ışığına çıkmıştır. 
Sayın Arıkan'ın azli keyfiyeti, bu olayların Yüce 
Meclîste görüşülmemesi sonucunu doğurâmaz. Bu 
ithamların görüşülüp gerçeklerin ortaya çıkması ve 
hukuk nizamının ihlal edilip edilmediğinin tespiti 
gerekir. 

Geçen bir yıl içinde tevessül edilen partizanlık 
örneklerinin, geçmiş yıllarda -ve demokrasi tarihimiz

de emsaline rastlamak mümkün değildir. Bu konunun 
da Yüce Meclis huzurunda görüşülmesi şarttır. 

Bütün bu Anayasa ve Hukuk ihlallerinin baş so-
rumlusununun kim olduğu Anayasamızın 112 nci mad
desinde açıkça belirtilmek'tedir. ©u maddenin 1 inci 
ve 3 üncü fıkralarına-- göre. Başbakan, Bakanlar ara
sında işbirliği sağlamak ve hükümetin genel siyaseti
ni gözetmekle yükümlü ve sorumludur. 

Anayasanın 142 nci maddesine göre bakanların 
görevlerini Anayasaya ve kanunlara uygun olarak ye
rine getirmelerini sağlamakla görevli Sayın Başba
kan hakkında, hukuk dışı davranışlara meydan ver
mesi sebebiyle, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 
nci --maddeleri mucibince gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa İzci 
Manisa Milletvekili 

Ahmet Süter 
İzmir Milletvekili 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt Milletvekili 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu Milletvekili 
Bşref Akıncı 

Ankara Milletvekili 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Ferit Melen 

Van Milletvekili 
Mehmet Sedat Turan 
Kayseri Milletvekili 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır Milletvekili 

Bahri (Karakeçili 
Urfa Milletvekili 

Ülkü Söylemezoğlu 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

teren Aykut 
İstanbul Milletvekili 

Mehmet Yaşar 
Ağrı Milletvekili 

Kadri Altay 
Antalya Milletvekili 
Mehmet Arif Atalay 

Adıyaman Milletvekili 
Turgut Halit Kunter 

Rize Milletvekili 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum Milletvekili 
Turgut Yaşar Güfez 

Bolu Milletvekili 
Arife Necla Tekinel 
îstanbur Milletvekili 

Haydar Koyuncu 
Konya MiHe'tvekili 
Malhmud Altunakar 

Kahramanmaraş Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
İsmet Tavgaç Abdurrahman Necati Kara'a 

Bursa Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Ç) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1., — Danışma Kurulunun (11/1) esas numaralı 
Gensoru önergesinin Gündemin «özel Gündemde 
Yer Alacak İsler» kısmına alınarak, Gündeme alınıp 
alınmayacağr* konusundaki görüşmelerinin 13.11.1984 
Salı günü (Bugünkü) birleşimde yapılmasına dair 
önerisi. 

BAŞKAN — önergeyle ilgili Danışma Kurulu
nun bir önergesi vardır, okutuyorum: 
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Danışıma Kurulu önerisi 

No. : 25 Tarih : 9.111.1984 

Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 arkadaşı
nın, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uy
gun olarak yerine getirilmelerini 'sağlamakla görevli 
olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara meydan 
verdiği iddiasıyla IBaşbakan Turgut Özal hakkındaki 
gensoru Önergesinin, Gündemin Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler kısmına alınaralk Anayasanın 99 uncu 
maddesine göre, gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşmelerinin 1I3;11.1984 Salı günkü Birle
şiminde yapılması önerilmiştir. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu iBaşkanvekili ıHP Grubu ©aşkanvekili 
Pertev Aşçıoğlu Turan Bayezit 

MDP Grubu ©a&kanvekili 
Sabri Keskin 

'BAŞKAN — Danışma Kurulunun önergesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gensoru önergesi, gündemin özel gündem kısmı
na alınacaktır. Görüşmeleri bugün yapacağız. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — 41 İlde uygulanması TBMM'nce 28.6.1984 
tarihinde onaylanmış bulunan Sıkıyönetimin; Konya, 
Kayseri, Manisa, Uşak, Giresun, Denizli ve Eskişe
hir illerinde 19.11.1984 günü saat 17.00'den itibaren 
kaldırılmasına, diğer 34 ilde 19.11.1984 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay'süre ile uzatılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (31625) 

BAŞKAN — Sıkıyönetim ve olağanüstü hal hak
kında Başbakanlık tezkereleri vardır, okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ftlgi: 28.6.1984 tarihli ve 188-2/05001 sayılı yazı

mız. 
Millî Güvenlik Konseyinin (il) numaralı bildirisi 

ile tüm yurtta ilan olunan ve son olarak (41) ilde 
19.7.1984 ıgünü saat 17.00 den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.6.1984 
tarihli ve 4 numaralı Kararı ile onaylanmış bulunan 
sıkıyönetimin; 

1. Konya, Kayseri, Manisa, Uşak, Giresun, De
nizli vu Eskişehir illerinden 19.11.1984 günü saat 
17.00 den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Diğer (34) ilde 19.11.1984 günü saat 17.00'den 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, ©akanlar 
Kurulunca 311.10.11984 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

6. — 11 ilde uygulanması TBMM'nce 28.6.1984 
tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü halin Balı
kesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane İsparta, Aydın ve 
Çankırı illerinde 19.11.1984 günü saat 17.00'den iti
baren kaldırılmasına, Amasya, Çorum, Rize ve Sa
karya illerinde 19.11.1984 günü saat 17.00'den itiba
ren 4 ay uzatılmasına Dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/626) 

'BAŞKAN — ikinci teskereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.6.1984 tarihli ve 188-2/05001 sayılı yazı
mız. 

11 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den geçerli 
olmak üzere 4 ay süre ile uygulanmasi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 28.6.1984 tarihli ve 5 ve 6 sa
yılı kararlarıyla onaylanmış bulunan olağanüstü ha
lin; 

1. Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane, İs
parta, Aydın ve Çankırı illerinden 19.ill.1984 ıgünü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Amasya, Çorum, Rize ve Sakarya illerinde 
19.11.1984 ıgünü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclîsine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 5.11.1984 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BALKAN — Her iki tezkere de konuları itiba-
riyla aynıdır. Bu nedenle, görüşmelerini birlikte ya
pacağız. Görüşmelerin sonunda tezkereler ayrı ayrı 
okutulup, onayınıza sunulacaktır. 

Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkereleri üzerin
de Hükümete söz veriyorum. 

İçişleri 'Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

İÇİŞLERİ (BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın İBaşkan, Yüce Meclîsin değerli 
üyeleri; 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yurt sathın
da sürdürülen sıkıyönetim uygulamasına, 19.3.1984 
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tarihinden 'geçerli olmak üzere, kademeli olarak 26 
ilimizîde son verildiği malumlarıdır. Halen, sıkıyöne
timin kaldırıldığı 26 ilimizden ll'inde olağanüstü hal 
ilan edilmiş olup, 41 ilimizde sıkıyönetim uygulama
sına devam edilmektedir. 

Ülkemizde, 12 Eylül 4980 (tarihinden bu yana gü
venlik kuvvetlerimizin üstün çalışma ve gayretleri ne
ticesinde terör örgütlerinin militan kadrolarının bü
yük Ibir bölümü yakalanmış, örgütler açığa çıkartıla
rak çökerilmiş, sempatizan unsurlar pasivize edilmiş 
Ve yurt sa'thında Devlet otoritesinin tesisi mümkün 
kılınmak suretiyle huzur ve güven ortamı sağlanmış
tır. 

Bu gelişmelere rağmen, terör örgütlerinin yaka
lanamayan ve yurt dışından ülkemize sızan militan 
unsurları yeniden toparlanma, ınüessiriyet kazanma 
ve silahlı eylemlere başvurma gayretlerini sürdürmek
tedirler. Son yıllarda 'güvenlik kuvvetlerimiz, örgüt
lenme ve eylem hazırlığı içerisinde olan çok sayıda 

, Örgüıt militanını ele geçirerek toparlanma gayretlerini 
engellemeye muvaffak olmuştur, 

ISaym milletvekilleri, Son (günlerde Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerimizde ortaya çıkan olay
lardan da anlaşılacağı üzere, terör örgütleri güvenlik 
kuvvetlerimizi demoralize etmek, halkı korkutup, sin
dirmek ve müteakiben hedefledikleri istikamette kütle 
hareketlerine geçme amacına matuJf olarak silahlı ey
lemlere teşebbüs etmektedirler. Millî birlik ve bütün
lüğümüze kasteden terörist mihraklar ve dış destek
çileri yıllardır değişik ad ve kisveler altında çeşitli 
metotlar kullanarak, bazı konuları sürekli istismar et
mek suretiyle amaçlarına uygun bir potansiyel kitle 
yaratmaya çalışmışlardır. 

Bu sonuca ulaşamayacaklarını anlayan teröristler 
ve dış destekçileri, faaliyetlerini daha çok ayrılıkçı 
ve bölücü istikamete kanalize etmişler, yurt dışında 
eğitilerek teçhizatlandırılmış militanlar vasıtasıyla ge
rilla eylemlerine başvurmuşlardır. Dış terör mihrak
ları ile bazı ülkeler tarafından desteklendiği açıkça 
belli olan Marksist, Leninist bölücü örgütlerin ülke
mizde anarşi ve terörü başlatmak için yurt dışındaki 
odaklarca, özelikle yayın vasıtalarıyla nifak to
humlarını saçmaya kesintisiz devam ettikleri malum
larıdır. Son hareketleriyle de bu konu bariz olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Yurdumuzun Güneydoğusunda vuku bulan silah
lı saldırıların yanı «ıra yapılan operasyonlar sonucu 
elde edilen bilgilerden; aşırı sol ve bölücü mihrakla

rın güç ve eylem birliği içerisinde planlı ve koordine-
li bir şekilde terör hareketlerini sürdürmeyi amaçla
dıkları anlaşılmaktadır. 

Bu faaliyetlerin dikkatle takibi neticesinde 19 
Temmuz 1984 - 5 Kasım 1984 tarihileri arasında yurt 
çapında yapılan operasyonlarda, illegal sol kesimden, 
6*sı ölü olmak üzere 1 015 militan, 16 otomatik si
lah, 71 tabanca, 3 656 mermi; bölücü kesimden, 9'u 
ölü 453 militan, 7 otomatik silah, 6 tabanca, 1 627 
mermi; irticaî kesimden ise 40 militan, 1 otomotik 
silah, 2 tabanca ve 37 mermi ele geçirilmiştir. 

Yakalananlar arasında Marksist, Leninist görüş 
doğrultusunda şeriatçı bir düzeni ülkemize getirmek 
üzere örgütsel (faaliyete girişmiş kişiler de bulunmak
tadır., 

illegal sağ kesimden de, 1İ2 Eylül 1980 öncesi faa
liyetleriyle ilgili olarak 9 kişi ele geçirilmiştir. 

(Böylece, belirtilen dönem içerisinde toplam olarak 
1 517 militan; 24 otomatik silah, 79 tabanca, 5 320 
adet mermi ve çok miktarda bomba yapımında kul
lanılan malzeme ile birlikte yakalanmışlardır. 

Aynı dönem içerisinde, sıkıyönetimin kaldırıldığı 
26 ilimizde 11 bildiri dağıtma, pankart asma ve yazt3 

yazma olayı meydana gelmiştir. Bunlar haricinde, si
yasî mahiyette herhangi bir çatışma, saldırı ve soy
gun olayına rastlanmamış olması, bu illerin seçimin
de isabetli davramldığını göstermektedir. Belirtilen 
dönemde sıkıyönetimin sürdürüldüğü 41 ilimizde, 22 
saldırı, 20 çatışma, 36 gasp, 3 banka soygunu, 12 pat
lama, 66 bildiri dağıtma, 13 pankart asma, 3 kanun
suz gtfsteri, 5 yazı yazma ve 2 grev olayı vuku bul
muştur. 

Meydana gelen toplam 2İ2 saldırı olayından lS'i, 
ayrıca 20 çatışma olayından ise 13'ü Doğu ve Güney
doğu Anadolu illerimizde vuku bulmuştur. Bu itibar
la sıkıyönetimin devamı v© kaldırılması hususlarını 
karar altına alırken, uygulanacak esasların, son gün
lerde ortaya çıkan gelişmeleri de dikkate almak sure
tiyle, tespitinde fayda mülahaza edilmektedir. 

Yüce Meclîsin değerli üyeleri, izah olunan husus
lar dahilinde, muhtemel gelişmeleri de dikkate ala
rak, 'illerimizde sıkıyönetimin uzatılmasına sebep teş
kil edecek esaslar il veya bölgeler itibariyle; 

tt. Bölücü ve diğer ideolojik unsurların faaliyet
lerini devam ettirmeleri, 

2. örgütlerin halen mevcudiyet ve müessiriyet-
lerini hissettirmeleri, 

3. önemli operasyonların devam ettirilmesi, 
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4. İllegal örgüt kalıntılarının toparlanma ve ey
lem teşebbüsünde bulunmaları, 

5. ıSınır bölgelerinde bulunan ve yurt dışından 
sızmaların muhtemel olması şeklinde tarafımızdan 
tespit edilmiştir., 

Bu esaslar dahilinde, sıkıyönetimin halen devam et
tiği illerimizin durumunu değerlendirdiğimizde; Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerim izde bulunan il
lerimizin, Marksist. Leninist ve bölücü unsurların 
faaliyet alanı içinde bulunması ve militanların heran 
teröre başvurmalarının muhtemel görülmesi; bölü
cü unsurlarla yurt dışındaki terör mihraklarının cep
he teşekkülü meydana götirerek müşterek eylemlere 
geçme hazırlığı içinde olmaları; Irak, İran ve Suriye' 
den sınırlarımıza vaki sızmaların devam etmesi do
layısıyla hassasiyetini korumakta olan, Hakkâri, 
Van, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunce
li, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Artvin 
illerimizle, halen operasyonların sürdürüldüğü Hatay, 
Adana, İçel, Ankara, Ordu, Tralbzon, Samsun, To
kat, Kocaeli, Bursa, İzmir, Edirne, Sivas, Antalya ve 
Zonguldak illerimizde sıkıyönetimin devamında fay-

c da mülahaza edilmektedir, 

öteden beri illegal örgüt faaliyetlerinin temerküz 
etmiş olduğu İstanbul İlimizin, 19 Temmuz 1984 ilâ 
5 Kasım 1984 tarihleri arasındaki olaylar incelendi
ğinde, miktar Ibakımından ilk sırayı aldığı görülmek
tedir, 

Son dönemde .güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 
başarı ile sürdürülen operasyonlarda çok sayıda ey
lemci militan; silah, mermi, patlayıcı madde ve ör
güt faaliyetlerinde kullanılan malzeme ile birlikte ele 
geçirilmiştir, I 

Belirtilen dönem içerisinde bu ilimizde yapılan 
operasyonlar neticesinde; bazı işyerleriyle ANAP il
çe merkez binalarına patlayıcı madde atılması olayı 
ile ilgili olarak illegal sol örgüt mensubu 62 militan; 
5 tabanca, 92 mermi ve bomba yapımında kullanılan 
malzeme ile 'birlikte; ayrıca, sürdürülen operasyon
larda illegal sol kesimde faaliyetini sürdüren 11 de
ğişik fraksiyona mensup, toplam 260 militan; 2 oto
matik silah, 40 talbanca, 1>897 adet mermi ve çok mik
tarda 'bomba yapımında kullanılan malzeme ile «birlik
te ele geçirilmişlerdir. 

IBu operasyonlar sonucunda, daha önceden örgüt
lenmiş ve yeniden örgütlenme gayreti içerisinde bu
lunan illegal sol unsurların faaliyetlerine (büyük ölçü

de darbe vurulmuş, ayrıca, ele geçen militanların sor
gulamaları sırasında, bir kısmı 12 Eylül öncesi vuku 
bulmuş ve çözülmemiş terör olayları ve faaliyetleri 
de ortaya çıkarılmıştır. 

Gerek siyasî mahiyette ve gerekse asayişe müessir 
olaylar bakımından her zaman ilk sırayı alan bu ili
mizde de sıkıyönetimin devamı gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, belirttiğimiz esas ve görüşler 
göz önüne alındığında, sıkıyönetim uygulamasının 
hangi illerimizden kaldırılabileceği konusunda belli 
bir kanaate varmak mümkün olacaktır. Bu sebeple, 
bölge ve ilin terör olaylarındaki bariz azalmalar, il
legal örgüt kalıntılarındaki toparlanma çalışmalarının 
asgari seviyede olması, illegal örgüt militanlarının 
intikal ve sızma yolları üzerinde bulunmaması, siya
sî ve sosyal özellikleri bakımından ideolojik faaliyet 
ve olaylara müsait olmaması durumunda bulunma
ları dolaynsıyla bir kısım illerde sıkıyönetim uygula
masının kaldırılmasının uygun olacağı değerlendiril
mektedir. 

Bu itibarla; 
' 1. Denizli, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Uşak, 

Konya ve Manisa illerinden sıkıyönetimin kaldırıla
rak, bunlardan Denizli, Eskişehir, Giresun,, Manisa 
ve Uşak illerinde olağanüstü hal ilan edilmesi uygun 
mütalaa edilmektedir. 

Daha önce sıkıyönetim uygulaması kaldırılan ve 
ancak olağanüstü hal ilan edilen Aydın, Balıkesir, 
Çankırı, Gümüşhane, İsparta, Kırşehir ve Niğde il
lerimizden de olağanüstü hal uygulamasının kaldırıl
masında bir sakınca görülmemektedir. 

Bu arada, yukarıda isimleri belirtilen 34 ilimizde 
de, açıklanan nedenlerle sıkıyönetimin uzatılmasında 
fayda görülmektedir. 

Ülkemizde illegal sol ve bölücü terör odakları ve 
destekçilerinin, geçmiş dönemlerin özlemi içerisin
de, yeniden terör hareketlerine uygun bir ortam ya
ratma çabaları içinde oldukları hepinizin malumları
dır. Son günlerde yurdumuzun bazı bölgelerinde or
taya çıkan saldırı olayları da bu kanaati doğrulamak
tadır. 

'Millet ve ülke bütünlüğümüzü ortadan kaldırma
yı amaçlayan ve yurt dışı bağlantıları bilinen terörle 
mücadele, Hükümetimizin ciddiyet ve kararlılıkla 
benimsediği en önemli bir görevdir. Devletimizin be
kasını, millî bütünlüğümüzü, Milletimizin huzur ve 
güvenliğini tehdit eden terörizm afetine karşı müca
delenin en kutsî görev olduğunun şuuru içerisinde 
bulunduğumuzu tekrar helirterek, sıkıyönetim konu-
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sundaki görüşlerimizi takdirlerinize sunar, bu itibar
la, Denizli, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Uşak, Kon
ya ve Manisa illerinden sıkıyönetimin kaldırılmasını; 
bunlardan Denizli, 'Eskişehir, Giresun, Manisa ve 
Uşak illerinde olağanüstü hal ilan edilmesini; daha 
önce olağanüstü hal ilan edilen Aydın, Balıkesir, Çan
kırı, Gümüşhane, İsparta, Kırşehir ve Niğde illerinden 
ise olağanüstü halin kaldırılmasını; halen sıkıyönetimin 
devam ettiği Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, An
talya, Artvin, îBinıgöl, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Ela
zığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, 
İçel, İstanbul, tzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahra
manmaraş, (Mardin, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, 
Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak ille
rimizde ise bu uygulamanın 4 ay daha uzatılmasını; 
halen olağanüstü hal ilan edilmiş olan Amasya, Ço
rum, Rize ve Sakarya illerinde bu uygulamanın 4 ay 
daha uzatılmasına karar verilmesini, Hükümetimiz 
adına tensiplerinize sunar, hepinizi saygılarımla se-
lamlarım. (Alkışlar). 

İBAŞKAIN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
İçtüzüğün 73 üncü maddesi gereğince grupları 

adına Sayın Namık Kemal Şentürk (İMDP), Sayın 
Reşit Ülker (HP), söz istemişlerdir. 

Sayın Namık Kemal Şentürk, buyurunuz efen
dim. 

Sayın Şentürk, süreniz 20 dakikadır efendim. 

MDP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞJEN-
TÜÎRİK (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sıkıyönetim ve olağanüstü hal ile ilgili Hükü
met kararları üzerinde partimizin görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, şahsım ve 
partim adına saygılarımı sunuyorum. 

1980 öncesinin ve 12 Eylülün karakteristiğini tek
rar sergilemek istemiyorum. Sayın İçişleri Bakanı
mızın etraflıca vermiş olduğu izahat, rakamlar ve 
bilgiler hafızlarımızı canlandırmaya ve acı olayları 
hatırlamamıza yeter boyuttadır. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül Harekâtının iç sa
vaştan ve bölünmekten kurtardığı ülkemiz, 6 Kasım 
1983 Seçimleriyle, huzur ortamı içerisinde yeniden 
çok partili demokratik hayata girmiş ve geçirilen acı 
olayların tekrarlanmamasının titizliği içerisinde bu
lunmuştur. İç güvenlik bakımından bir Anayasa mü
essesesi olan sıkıyönetim, uygulandığı 5 yıla yakın sü
re içinde ülkede huzur ve nizamın yeniden tesisi bakı
mından büyük pay sahibi olmuştur. Bu dönem zarfın
da Silahlı Kuvvetlerimiz, değerli komutanlarının tec

rübe, bilgi ve basiretleri sayesinde her türlü kargaşa 
özlemlerinin karşısında tam bir bütünlük içerisinde 
durmuş, demokrasinin anaprensiplerine bağlılıktan 
geri kalmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada 
emsali görülmedik bir geleneğin takipçisi ve demok
rasinin yılmaz savunucusu olmuş, hiçbir zaman ülke 
idaresinde kalmanın hevesine kapılmamıştır ve de dai
ma anahizmeti ve görevi olan yurt savunmasını ön 
planda tutmanın heyecanı ile bir an önce sıkıyönetim 
uygu'lamasmdan çıkılmasının gayret ve haklı isticali
ni göstermiştir. 

O sebeple, bugüne kadar 216 ilde sıkıyönetim uy
gulamasının kaldırılarak, .güvenlik ve nizamın korun
masının sivil yönetimlerce üstlenilmesini memnuni
yetle karşılıyoruz. Aynı zamanda,, bugün de 7 ilde da
ha normal idareye dönülme teklifi memnuniyetimizi 
mucip olmuştur. 

Ancak, sıkıyönetimin kaldırılmasını gerektiren 
şartlar temin edilmiş olduğuna göre, bir kısım illeri
mizde, bu idare yerine, ondan hiç de hafif olmayan, 
hatta bir bakıma uygulamada daha da ağır sorumlu
lukları 'beraberinde getiren fevkalade hal tatbikatı 
teklifine gönül rahatlığı ile katılamadığımızı vurgula
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz 4 ayda Güney
doğu Anadolu 'Bölgemizde ortaya çıkan ve dış mih
rakların tahriki ile oluşan ve ıgelişen üzücü olaylar 
Milletimizin tümünü karşısında bulmuştur. Beynel
milel komünizmin Türkiye üzerindeki oyunlarının 
bir parçası olan bu tahrik ve hareketler, Silahlı Kuv
vetlerimizin ve halkımızın azmi, kararlı tutumu kar
şısında başladığı yerde 'sönmeye mahkûm edilmiştir. 

Burada bir üzüntümüzü ifade etmeden de geçe
meyeceğim. Söz konusu olayların gelişmesinde Hü
kümet, maalesef kendisinden beklenilen ölçüde has
sasiyet gösterdiğini kanıtlayamamıştır. Yurt savun
masından ve iç ıgüvenlikten anasoruralu olan Hükü
met, olaylar sırasında âdeta kaybolmuş veya bu imajı 
yaratacak tutum ve davranış içerisinde bulunmuştur. 
Olayların abartılmasının bu bedbahtların hevesine 
yardım olacağını biliyoruz. Ancak, cereyan eden ha
diseleri yok farz etmenin veya pek basit kabul eder 
görünmenin de aynı zararı tevlit edeceğinin inancı
nı taşıyoruz. İşte bu inanç dolayısryladır ki, sıkıyöne
timi gerektiren sebeplerin bir an evvel izalesi şart
larını, ortamını hazırlamakla görevli ve sorumlu Hü
kümete, Sayın-Genel Başkanımızın 17 Ekim 1984 ta
rihinde Günydoğu olayları nedeniyle bu kürsüden 
yapmış oldukları konuşmayı hatırlatır, bunun bir ke-
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re daiha dikkatle okunarak, 'soğukkanlılıkla değerlen
dirilmesini tavsiye ederim. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim ve olağanüstü 
bal uygulamasından Hükümetin Yüce Meclisimize 
karşı sorumlu olduğu Ibir (Anayasa emridir ve hiç 
kimsenin ıbunu ihmal etme hakkı da yoktur. Bilindi
ği üzere, Anayasamız millî güvenliğin sağlanmasın
dan Türkiye (Büyük Millet Meclisine karşı /Bakanlar 
Kurulunun sorumlu olduğu prensibini koymuştur. 
Anayasamızın 122 noi maddesinin son fıkrasında, sı
kıyönetim komutanlarının Genelkurmay Başkanlığı
na bağlı olarak görev yaptıkları kaydedilirken, 117 
nci maddesinin 4 üncü fıkrasında da Genelkurmay 
Başkanının görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana 
karşı sorumlu olduğu hükmü .getirilmiştir. (Böylece, 
Başbakanların ve Bakanlar Kurulunun sıkıyönetim 
uygulamaları sorumluluğundan kaçınmalarının söz 
konusu edilemeyeceği esası Anayasa kuralı olarak 
benimsenmiştir. 

Bu kural 'bir yana, uygulamada Sayın Başba
kan ve Hükümetin bazı sayın üyeleri zıaman zaman ko-
muidyunuın duymasını istemedikleri veya üstesin
den gelemedikleri olayları bile sıkıyönetim perdesi 
ardına gizlemeyi itiyat haline getirme eğilimi gös
termişlerdir. Mesela, bir sayın devlet bakanı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun Kıbrıs olay-
larınin 10 uncu yılı münasebetiyle yaptığı programı 
dahi sıkıyönetime mal etmekten kaçınmamıştır. 
Meclis kürsüsü, bu balkımdan daha da ilginç sah
nelere şahit olmuştur. Mesela, Maliye ve Gümrük 
eski Sayın Bakanı Vural Arıkan'm 23 Ekim 1984 günü 
Bakan sıfatıyla bu kürsüden yaptığı konuşmayı ha
tırlayınız. Sayın Arıkan'ın o günkü konuşmasında 
dile getirdiği ve Meclis tutanaklarına tescil ettirdi
ği olaylar, bizim bu vadideki endişelerimizi, maale
sef haklı çıkarmaya yeter de artar bile. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim anayasal bir 
kuruluştur, olağanüsltiü yönetim usulüdür, istisnaî 
bir haldir. Uygulamasını Silahlı Kuvvetler yapmak
la beraber, sıkıyönetim bir sivil1 hülklümet tedbiridir. 
İcranın icraatının savunucusu değildir. Sıkıyönetimi 
gerektiren sebepler ve 1402 sayılı Kanun şümulü 
dışında bu idarenin Ikullanılması alışkanlığından 
vazgeçilmelidir. Başka bir ifadeyle, icra ve idare 
bazı mertebe uygulamalarında sikııyönetime sığınma
man veya uygulamadakizaaflara, mevzuat dışı davra
nışlara bu idarenin siper edilmemesi (behematıal te
min olunmalıdır. Kısacası, siyasî ikbal uğruna Silah
lı Kuvvetlerimizi yıpratmaktan ve zedelemekten her
halde kaçıınılmahdır. 

Aziz arkadaşlarım, dik günden beri ifade edegel-
diğimiz bir husus var; çarpık ekonomi, çarpık ve 
yetersiz uygulamalar anarşi ve terörün başlıca se
bebi değildir ve fakalt onu besleyen vasatı oluşturur. 
işte bu hakikat, Sayın Başbakanımızca da artık ka
bul edildiğine göre, teşhiste birleştik demektir. Doğ
ru teşhis, doğru tedavinin esasını. teşjkil eder* öyle 
ise, içinde bulunduğumuz şartları daha da ağırlaştı
racak tutum ve davranışlardan, mesela hatalı ekono
mik uygulamalardan, mesela bürokraside yaratılan 
kargaşadan, mesela kadrolaşma eğiliminden ve böy
lece çoğaltılabilecek daha birçok meselalardan her
halde vazgeçilmelidir. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Millî birlik ve beraberliğimize kast eden ayırıcı 
ve bölücü olayların, ciddî tehlikelerin bertaraf edil
mesinde geçerli, isabetli, adi 'tertip ve tedbirlere yö-
nelinmelid'ir. Anayasal kuruluş ve kurumlarımız, 
meslekî teşekküllerimiz Ülkenin yüksek menfaatleri
ni korumada dayanışma içerisinde olmalı, ortak ta
vır, gerektiğinde ortak sorumluluk alınmaktan çekin
memelidirler. 

S'kıyönetimin ve olağanüstü hal tatbikatının ta-
ıftamıeh kalkmasını hızlandıracak vasatın hazırlan
masını, demokrasinin normal işleyiş şartlarının biran 
önce «ağlanmasını Hükümetten istemek ve beklemek 
en tabiî hakkımızdır. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclîsimizin bundan 
öddeki iki sıkıyönetim görüşmesinde de ifade etti
ğimiz gibi, Ibiz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
Silahlı Kuvvetlerimize ve onun bir parçası olan jan-̂  
darmamıza, partizanlığın pençesinden kurtulabilen ida
recilerimize ye polisimize tam bir itimat duygusu içe
risindeyiz. 

Türkiye'nin bütünlüğü üzerine m oynanan oyun
ların tam bilindi içerisindeyiz. Ortadoğuda güçlü, 
kalkınmış ve istikrarlı bir Türkiye'nin pek çok kim
senin uykusunu kaçırdığının farkındayız. Beynelmi
lel komünizmin ülkeyi bölmek, parçalamak ve yut
mak hevesinden hiçbir zaman vazgeçemeyeceğinin id
rakindeyiz. Bütün bu çarpık heveslerin yok edilme
sinin, ancak ülkede huzur ve güven ortamının tam 
tesisi, Anayasamızda yer alan halk ve hürriyetlerin 
eksiksiz uygulanmaisı, inşam yok farz eden ekono
mik uygulamalardan kaçınılması, sosyal adalet, sos
yal devlet ve hukukun üstünlüğü prensiplerine sa
dakatle mürrikün olacağına inanıyorum. 

Bütün bu sebepler ve beklentilerle ve bu inanç
larla getirilen Hükümet teklifine müspet oy verece-
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ğiz; ancak hu yaklaşımımızı, Sayın Başbakanın ya
nılgıya düşerek, yine «uslu muhalefet» şeklinde de
ğerlendirmeye [kalkışmamasını dileriz. Zira, bizim, 
getirilen (teklif karşısında tezahür eden tutumumuz, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi olaralk, önce millet ve 
devlet, sonra parti anlayışımızdan, millî meseleler
de, milî bütünlüğümüzü tehdit eden (konularda 
parti çılkarlarından önce millî menfaaitlerimlizi ön 
planda tutma prensibimizden ve hu istikamette olu
şan muhalefet anlayışımızdan, nihayet, Anayasaya 
olan bağlılık ve saygımızdan Meri gelmekte ve bunun 
samimî bir sonucu olmaktadır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.; (Alkışlar) 
BAŞKAN ,— Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
(Halkçı Parti Grubu adına Sayın Reşit Ülker; 

buyurun efendim. *" 
Sayın Ülker, süreniz 20 dakikadır. 
HP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER ^İstan

bul) — Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
sıkıyönetim ve olağanüstü halle ilgili Başbakanlık 
Tezkereleri hakkında Halkçı Partinin görüşlerini su
nacağım. 

IMitlî Güvenlik Konseyinin 1 numaralı Bildirisiyle 
12 Eylül 1980 (gününden itibaren tüım illerimizde sı
kıyönetim ilan edilmiştir. Bildiğiniz gibi 19.7.1984 
târihinden itibaren 13 ilimizden sıkıyönetim kaldırıl
mış, 'kaldırılanların 8'inde olağanüstü hal 'ilan edilmiş
tir. 54 ilimizde ise sıkıyönetim uygulamasına devam 
kararı alınmıştır. Daha sonra 19.7.1984 tarihinden 
itibaren 11 ilimizden sıkıyönetim kaldırılmış, böylece 
41 ilimizde sıkıyönetimin uygulanmasına devam ka
rarı alınmıştır. Aynı tarihte 8 ildeki olağanüstü hal 
durumu kaldırılarak 4 ilimizde olağanüstü halin de
vamına karar verilmiş ve diğer 4 ilimizde de yeniden 
olağanüstü hale karar verilmiştir. Şimdi sıkıyönetimin 
Konya, Kayseri, Manisa, Uşak, Giresun, Denizli ve 
Eskişehir illerinden kaldırılması ve diğer 34 ilde ise 4 
ay daha uzatılması isitenmektedir. Olağanüstü halin 
ise Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane, İsparta, 
Aydın ve Çankırı illerinden kaldırılması, Amasya, Ço
rum, Rize ve Sakarya illerinde ise 4 ay süre ile uza
tılması istenmektedir. Ayrıca Manisa, Uşak, Giresun, 
Denizli ve Eskişehir illerinde 4 ay süre ile olağan
üstü hal ilan edilmesi istenmektedir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, sıkıyönetim 12 Eylül 
öncesi gelişen olaylar sonucunda vatandaşlar arasın
da meydana gelen ayrılıkların yol açtığı kamplaşma 
ve bunun yarattığı çatışmanın, ülke ve ulus bütün
lüğünü tehdit etmesi karşısında ilan edilmiş ve gö
revinde haşarıya ulaşmıştır. 

Demokratik bir düzende sıkıyönetime ihtiyaç yok
tur. Anayasamız, «Olağanüstü yönetim» başlığı altın
da, 119-122 nci maddelerinde konuya ayrıntılı bir dü
zenleme {getirmiştir. Olağanüstü yönetimler, olağanüs
tü haller ve sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halidir. 
Gerek Anayasamız, gerekse Anayasaya dayanılarak 
çıkarılan Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal kanunları, 
'bu konuların ayrıntdarını düzenlemektedir. 

Anayasanın, sıkıyönetimden söz eden 122-nci mad
desi, «Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini ve
ya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö
nelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden 
daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya 
savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgös-
termesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhu
riyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya 
ülkenin ve milletin «bölünmezliğini içten veya dıştan 
tehlikeye düşüren şiddet harekelilerinin yaygınlaşma
sı sebepleriyle, Cumhurbaşkanı başkanlığında topla
nan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik 'Kurulunun da 
görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere 
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütü
nünde" sıkıyönetim ilan edebilir» demektedir. 

Bu Anayasa hükmünden de açıkça anlaşılacağı üze
re, sıkıyönetim, gerçekten birtakım çok ağır koşulla
rın varlığı halinde kabul edilebilen geçici bif yöne
timdir. Sıkıyönetimde düzeni, Silahlı Kuvvetler üzeri
ne alır ve korur. Silahlı Kuvvetlerin temel görevi ise 
yurt savunmasıdır. Hiç kuşkusuz Türk Silahlı Kuv
vetleri üstlendikleri her görevi en iyi şekilde yaptığını 
ispatlamış, köklü gelenekleri olan dünyanın en eski 
ordularından biridir. Bu gelenekleri arasında kayna
ğını Atatürk'ten alan ordunun politika dışında tutul
ması geleneği de vardır.' Konuya bu açıdan bakınca 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimleri sürekli ola
rak Anayasa gereği de olsa üstlenmesi, yararları ya
nında zararlarını da içeren bir durum olarak değer
lendirilebilir. Bu nedenle Silahlı Kuvvetlerimiz dünya
ya örnek olacak bir davranışla yönetimi ele almak
tan daima sakınmışlardır. Yönetime el koymak zo
runda 'kaldığında ise en kısa sürede demokrasiye geç
meyi görev bilerek dünya demokrasi tarihine örnek 
vermişlerdir.' 

Türk Silahlı Kuvvetleri tçhizmet Yasasında, «Türk 
Silahlı Kuvvetleri her türlü tesir ve düşüncenin dışın
da ve üstündedir» hükmü yer almaktadır. İşte bu 
köklü geleneklerle Silahlı Kuvvetlerin uzun süre asıl 
görevleri dışında çok yönlü, kapsamlı ve ayrıntılı 
yönetim görevleri almaları ancak zorunlu haillerde tna-
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kul karşılanmaktadır. Bu görevler ister istemez birta
kımı olumsuz tartışmalara, tepkilere neden olabilir. 
Oysa bu olmamalıdır. Bu etki en aza indirilmelidir. 
Bu da sıkıyönetimlerin mıüım'kün olduğu kadar kısa 
olmasına ̂ bağlıdır. Gene ister istemez bu görevler, Si
lahlı Kuvvetlerin eğitim ve disiplininde eksilme yara
tabilir. Böyle olunca demokrasiye inanan her ikti
darın yapacağı ilk iş, güvenlik kuvvetlerini teknik 
bilgi, yetişme, araç gereç açısından en üstün düze
ye getirerek sıkıyönetimsiz bir yönetim sağlamaktır. 
Bunun yanında ülkede anarşiye kaynak olabilecek 
ortam düzeltilmelidir. Bu anarşik ortam nedir? Yakın 
siyasî tarihimize baktığımızda anarşi, gıdasını çeşitli 
kaynaklardan almıştır. Bu kaynaklardan 'biri, ülkenin 
sosyal ve ekonomik durumudur. Maalesef Hükümet, 
vaatlerine rağmen enflasyonu, hayat pahalılığını, iş
sizliği, konütsuzluğu önleyememektedir. Piyasada başı
boşluk hüküm sürmekte, piyasanın yüzde 85*ini te
keller elinde olduğu bilinmektedir. Bunun anlamı, te
kellerin, 'tüketici halka istediği gibi fiyat dikte ettir
mesi demektir, yani halk, daha ucuza alabileceği mal
ları daha pahalıya almak zorunda kalmaktadır. Tüm 
kapitalist ülkelerde tröst ve kartelleri yasaklayıcı ya
salar var iken ve Hükümet tüm tekelleri -Tekel İda
resi dalhil- kaldıracağını vaad etmesine rağmen bu ya
saları getirmemiştir. 

Tüketicinin korunmasına ilişkin kapsamlı 'bir ya
sa da 1971'den beri sözü edilmesine rağmen çıkarıla
mamıştır. Sosyal adaletsiz devlet, eksik devlettir. 

\ 
Yine iktidar, dar gelirli kesimleri koruyucu, des

tekleyici önlemleri uyarılara rağmen almamıştır ve 
almamakta direnmektedir. Büyük 'bir işsiz kitlesi ya
nında, okumuş gençlerden oluşan bir işsiz kitlesi git
tikçe büyümektedir; öte yandan, işyeri kapatma, iş
çi çıkarma yasakları, Hükümetçe gerekli önlemler 
alınmadan, sıkıyönetim komütanlıklarınea birer birer 
kaldırılmakta, her gün 'isine ıson verilen işçi sayısı bü
yümektedir. Halkçı 'Partinin verdiği «işsizlik Sigor
tası Yasa Teklifi» reddedilmiştir. Bunun yanında, az 
gelişmiş bölgelerimizde, bütün uyanlara rağmen, ye
terli sosyoekonomik tedbirler alınmamış bulunmak
tadır. 

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu olaylarına gerekli 
duyarlılığı göstermemiştir. Tüm bunlar, burada sa
yamadığımız diğerleri ve dıştan gelen etkilerle anar-
şiilk bir ortamın oluşması kaçınılmazdır; 

Sayın ımiltetvekilleri, bir diğer kaynağa da işaret 
etmek istivorum : Yakın 'geçmişimizde partizanlık, 
yurttaşları kamplara bölmede köklü bir anarşi kay

nağı olmuştur. Bugünkü Anayasada^ bugünkü Siya
sî Partiler Yasasında ve diğer başka yasalarda, yasal 
her türlü önlem var iken, bu kaynağın da hemen he
men hortlamak üzeer olduğunu üzüntü ile görüyo
ruz. 

Bu konuda ülkenin her yanından şikâyetler yük
selmektedir. Meclis Kürsüsüne bu konuda yazılı soru, 
sözlü soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması ni
hayet Gensoru halinde şikâyetler artmaya başlamıştır. 
Tüm anayasal kuruluşlar görevlerihi bu könüda: Özen
le yerirte getirmelidirler. 12 Eylül sonrası yönetimi, 
tüm gücüyle demokrasiyi bozan; Devleti tehlikeye 
sokan, anarşi ve terörizmle köklü ve etkili b'ii" mü
cadeleye girmiş, milletini de yanına alarak tüm anar
şi kaynaklarını büyük ölçüde etkisiz hale getirmek 
başarısıını göstermiştir. İktidar, hiç olmazsa kendisine 
teslim edilen bu ortamı korumıalıdır. Hükümet, bu 
görevi yapamamıştır. 

Sözlerimi bitirirken bir önemli noktayı daha be
lirtmek istiyorum. Her yönetimden haklı ya da haksız 
yakınmalar olur. Hukuk devletinde ancak yasaların * 
egemenliğini sağlamakla adalet yerine getirilebilir, 
Bundan ötürü de adalet mülkün temelidir. Ülkede şi
kâyet olanakları ve yolları açik tutulur. Her olay il
gili makamlarca ciddiyetle incelenirse sıkıyönetimden 
dolayı yıpranma en az düzeye inecektir,• bunu önem
le vurguluyoruz. Sıkıyönetimin ve olağanüstü halin 
en kısa zamanda ülkenin tümünden kalkmasını diliyo
ruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP ve MDP" sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Savın Ülker. 
Başka söz isteyen sayın üye bulunmadığından gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkerelerini tekrar okutup ayrı ayrı 

oylarınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28:6.1984 tarihli ve 188-2/05001 sayılı yazı
mız. 

Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildirisi 
ile tüm yurtta ilan olunan ve son olarak (41) ilde 
19.7.1984 günü saat 17.00'den-itibaren 4 ay süre ile 
uzatılması Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 
28,6.1984 tarihin ve 4 numaralı kararıyla onaylanmış 
bulunan sıkıyönetimin,-

1. Konya, Kayseri, Manisa, Uşak, Giresun, De
nizli ve Eskişehir illerinden 19.11.1984 günü saat 
17.00*den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Diğer (34) ilde 19.11.1984 günü saat 17.00'deri 
itibaren 4 ay süre ile uzatılmasırön, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, 'Bakanlar 
Kurulunca 31.10.1984 tarihlinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
BAŞKAN —Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.6.1984 tarihli ve 188-2/O50O1 sayılı ya
zımız. 

(11) ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den geçerli 
olmak üzere 4 ay süre ile uygulanması Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 28.6.1984 tarihli ve 5 ve 6 sa
yılı kararlarıyla onaylanmış bulunan olağanüstü 'ha
lin; 

1. Balıkesir, Kırşehir, Niğde, Gümüşhane, İs
parta, Aydın ve Çankırı 'illerinden 19.11.1984 günü 
saat 17.0Q'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Amasya, Çorum, Rize ve Sakarya illerinde 
19.11.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 5.11.1984 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 ar
kadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve kanun
lara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamakla 
görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara mey
dan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut özal hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner-' 
gesi(llll) 

BAŞKAN — Gündemin, «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına geçiyoruz : 

Biraz evvel alınan karar gereğince Başbakan hak
kındaki Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Efendim, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
bu müzakerelerde, önerge sahiplerinden birisi, grup
lar adına ve Hükümet adına söz alınabilir. 

7. — Manisa, Uşak, Giresun, Denizli ve Eskişehir 
illerinde 19.11.1984 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/627) 

BAŞKAN — Olağanüstü hal ilanı ile ilgili Baş
bakanlığın bir tezkeresi daha vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi *: 28.6.1984 tarihli ve 188-2/05001 sayılı yazı
mız. 

Manisa, Uşak, Giresun, Denizli ve Eskişehir ille
rinde, Anayasanın 120 noi ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birindi fıkrasının 
(b) bendine göre, 19.11.1984 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere 4 ay süreyle olağanüsitü hal ilan 
edilımesİ hakkındaki Bakanlar Kurulunun 13.11.1984 
tarihli ve 84/8717 sayılı kararının sureti ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özai 

Başbakan 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen var 

mı?. Yok. 
Tezkereyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(5 ilde olağanüstü hal ilan edilmesiyle ilgili Baş

bakanlık tezkeresi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum . 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, gruplar adına söz alanların isimleri oku
yorum : MDP Grubu adına Sayın Kâımran İnan, 
ANAP Grubu adına Sayın Hazım Kutay, HP Gru
bu adma (Sayın Turan Bayezit söz almışlardır ve 
süreleri 20'şer dakikadır. 

İlık önce sözü önerge sahibine veriyorum, sonra 
okuduğum kişilere vereceğim1 efendim. 

önerge sahiplerinden Sayın Mustafa İzci; buyu
run. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Süreniz 10 dakikadırefendim! 

IMUSTAİFA t Z d (Manisa) — Sayın Başkan, 
muhterem milleti vekilleri; Anayasamızın 112 nci mad
desine göre, (bütün Hükümelt üyelerinin görevlerini, 
Anayasaya ve kanunlarımıza uygun olarak yerine ge
tirmelerini sağlamak görevi Sayın Başbakana veril
miştir. Sayın Başbakanın, hukuk dışı davranışları mü
samaha ile 'karşılaması karşısında, Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğine uyarak ar-

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
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kadaşlarımla beralber Gensoru açılması için önerge 
vermiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın değişmez 2 
nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk dev
leti olduğu ilan edilmiştir. Bu vazgeçilmez prensip 
kişileri, sorumluları, devletin görevlilerini (sıfatları ne 
olursa olsun), hepimizi hukuka ve Anayasaya itaat et
meye mecbur kılar. Böylece ancak hukukun üstünlüğü 
sağlanabilir ve Anayasa korunabilir. Demokrasimizde 
birkaç kez görülen tıkanıklıklar hukukî ihlallerden, 
yasaların itibarsız bıraküışından kaynaklanmıştır. Bu 
geçmişteki tıkanmalar, sebepleriyle daima hatırlanma
lıdır ki, ülkemizde korumaya meübur olduğumuz rejim, 
müesseseleriyle beralber daim olsun. Rejimi koruma 
Anayasaya ve hukuka saygılı olmakla mümkündür. 
Büyük devlet sorumluluğu alan Cumhuriyet hükü
metleri bu ana ve değişmez ilkenin korunmasında ön
cülük yapmaya mecburdurlar. 

Bugün bir yıllık mesaisini geride bırakan Hükü
metimiz, üzülerek ifade etmek istiyorum ki, örnek
lemede Cumhuriyet hükümetlerini geride bırakan hu
kuk ihlalleri le karşımızdadır, önce devlet, sonra par
ti prensibinde ön sırayı maalesef parti almıştır, hukuk 
çiğnenmeye başlanmıştır. Devlet yetkilerinin kullanıl
masında medenî bir işbölümünü benimseyen Anaya
sa nizamımıza rağmen, süratle parti hâkimiyeti kurul
maya çalışılmıştır. Partizanlık, adam kayırmalar, ya
kasındaki rozete göre işlemler yapma olayları alıp 
yürümüşlüür. 

Gensoru önergesini verdiğimiz haberinden sonra, 
hukuka ters düşen yüzlerce olay ve partizanlık ör
nekleri vatandaşlar tarafından gönderilmeye başla
mıştır. Çok ilginç örnekler Gensorunun müzakere
sinde Büyük Millet Meclisimize açıklanacaktır elbet
te. 

iktidar partisinin genel merkezinde bakanların ve
ya Bakanlar Kurulunun yetkileri kullanılmaktadır. 
Devlet görevlerinin parti merkezinde yürütüldüğü res
men ilan edilmekte ve bunda sakınca görülmemek
tedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kim 
diyor onu? 

BAŞKAN — Sayın Hatip bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle karşılıklı konuşma 
diye bir usul yok; yani konuşanları cezalandırırım. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Buyurun, devam edin ©fendim. 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Çeşitli kanun ta
sarılarının iktidar partisi genel merkezinde hazırlan
dığı, milletvekili dahi olmayan parti genel başkan yar
dımcıları tarafından ilan edilmiştir. Aynı kimselerin 
devlet memurlarının tayinleri için kurulduğu bildiri
len komitelerde görev aldıkları kamuoyundan gizlen-
memiştir. 

Anayasamızın 128 inci maddesi kamu hizmetleri
nin ancak memurlar ve kamu görevlileri tarafından 
yürütülmesini emrettiği halde bu hizmetleri parti ge
nel başkan yardımcılarının yapması Anayasa nizamı
nı ve hukuk düzenini sarsmıştır. 

Yine Anayasamızın 129 uncu maddesinin birinci 
fıkrası; memur ve kamu görevlilerinin Anayasa ve il
gili kanunlara sadık 'kalarak görev ifalarına müsaade 
sağlar. 

Devlet memurlarının hak ve yükümlülüklerini dü
zenleyen 657 sayılı Kanun, memuru politikanın dışına 
çıkarmıştır, yasak koymuştur. Bu açık yasa hüküm
lerine göre, memleketi babalarının çiftliklerinde konu-
şurcasına lafazanlıklarla yürütenler ilkelere ters düşen 
müsteşarlar, müşavirler, Ekrem Pakdemir'ler, Adnan 
Kahveci'ler, Hasan Celal Güzel'ler, Selim Egeli'ler po
litikanın içinde (ANAP sıralarından- gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) politik sorumluluk taşıyorcasına 
sıfatlarını, Anayasayı ve hukuk nizamını unutarak na
sıl beyanat verebilirler? (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEIM (Malatya) — Devlet 
memuruna buradan laf atamazsın. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Devletin şerefli 
memurları hakkında böyle konuşamazsın. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bir dakika, koro ha
linde görüşmeyin lütfen. Ne demek istiyorsunuz, ne 
oluyor? (ANAP sıralarından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (Istanibul) — 
Burada bulunmayan/kimseler hakkında böyle konu
şamaz. 

BAŞKAN — Muhalefet yok diyorsunuz, konuşa
cak elbette, siz de cevap vereceksiniz.: Yapmayın bu
nu efendim. (HP ve MDP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın hatip, her halde biraz yüksek sesle konu
şuyorsunuz, kulaklar rahatsız oluyor. Lütfen efendim 
biraz daha yumuşak sesle konuşun. 

MUSTAFA tZCI (Devamla) — Sayın Hükümet, 
memuruna nasıl böyle bir yetki verir veya nasıl hukuk 
ihlallerine göz yumar? 
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Değerli milletvekilleri, işte hukuku çiğneyen ve 
Hükümeti de çiğneten bu olayların sahipleri ve de 
benzerleri sair konularda da Hükümeti yanlış ve hata
lara sevk ederek üzücü ve de düşündürücü bir tab
loyu sergilemişlerdir. Gerçekleri dile getirenler ezil
mişler, yanlışlara hayır diyenler azledilmişlerdir. Tabiî 
'bir görevi yerine getiren Sayın Başbakanın konuş
masına, «Meclise lütfedip bilgi vermişlerdir» diyenler 
vezir olmuşlardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, kanaatimiz odur ki, devlet 
radyosu ve de televizyonu hukuk çiğnemede yarışı baş
ta götürmektedir. Haberlerin tek taraflı verilişi, cevap 
veren bakanın neden dolayı cevap verdiğinin söylen
memesi, refmin geleceğine olan inancı zayıflatmak
tadır. «İcraatın İçinden» programlarıyla icraatla ilgisi 
olmayan konuların işlenmesi, esasına muarız oldu
ğumuz bu konuda haklılığımızın kanıtı mahivetinde-
d'irler. Belediye başkanlarının işi nedir, bunu anlamak 
mümkün olamamıştır. Başkalarına ait eserlerin dahî 
gene «'icraatın İçinden» programların da gösterili
şimin anlamı anlaşılamamıştır. 

Hükümet bunu normal görmekle, benimsemekle, 
belediyelerdeki rüşvet, partizanlık, işkence olaylarının 
da sahibi durumundadır. 

Pazar yerlerinde kestanecilerin, börekçilerin tek
me ile dağıtılan sermayesi; esnafa, esrar tekkesi ba
sarca yapılan işkencelerle Devleti çirkin göstermeye 
kimsenin hakkı yoktur. Vatandaşa yaklaşmanın ve ce
zalandırmanın usulleri vardır; yasalar bunu belirle
miştir. 

Bir hukuk devleti olan Cumhurivet:m'zdc hizmet
lerin keyfî olamayacağı kesindir. «Devlet yönetiminde 
görev alanlar hukuku korumaya mecburdurlar» der
ken, vatandaşlarını da hukuka ters düşen davranışlara 
fiillere neden olacak olayları önlemeye gene mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Efendim iki dakikanız var. 

AHMET ILHAMt KÖSEM (Malatya) — Efen
dim, bırakın iftiralarına devam etsin. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ona ben karar 
vereyim. 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Ürünü taban fiya
tı altına düşürenler aldıklarının borcunu öderler. Ta-
riş, An'tbirl'ik, Fiskobirlik gibi kuruluşlardan soğutu
cu davranışları yapmazlar. İşsize işi partizanca ver
mezler. 

Sayın Mustafa Kalemli'nin ili Kütahya'dır diye, 
tercihler Kütahya ve ANAP için olmaz; ilkeler çiğ
nenmez., 

BAŞKAN — Biraz daha yavaş efendim. 
MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Partizanlık, rüş-

•'?x, kıvırma ve ihalelerle her gün hukukî -hlaller de
vim etmektedir ve bu Cumhuriyet tarihinin en köt" 
dönemi olarak unutulmayacaktır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Senin bu konuş
man da unutulmayacaktır. 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bakanlıklarda hukukî ihlallerin defini iğne innvv 
ve mecbursunuz. Her zaman hukukî ihlalleri vem'n:ne 
sadık kalarak anlatacak muhterem kistleri bulamazsı
nız. 

Değerli arkadaşlarım, gazetelerde 8 Ağustostan Ey-
i'U ortalarına kadar manşetleri hep beraber izledik; 
r'imrıVk: olavlarıvla ilgili olan kısımları teker teker 
VırMa arz etmeyeceğim. (ANAP sıralarından gürül-

BERÂTt ERDOÖAN (Samsurt — Memleketi ga
zeteler idare etmiyor. 

MUSTAFA IZCl (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, gümrük olayı hepimizi üzen bir olaydır. Bu
nun çok değişik yönleri vardır. Yara hepimizin ya-
rasıdır. Fakat, maalesef, hizmetlerde keyfiliğin örnek
lendiği, hukuk nizamının çiğnendiği yönü ile konu 
daha da ciddiyet kazanmıştır. 

Cumhurivet Hükümetinin Bakanı Savın Arıkan, 
"Yalan sövlem^meve vem'in ettim» divor ve olavı Tür
kçe Bfürilk M il1 et Meclisinin kürsüsünden dile geti-
r'vor. Savın Vural Arıkan 23 Ekim günü Bakan sı
fatıyla vaptığı konuşmasında «içişleri Bakanlığının 
vetki sınırlarını aştığım, bazı kamu görevlilerinin hu
kuk anlavışıvla bağdaşmayacak davranışlarda bulun
duklarını, vatandaşların, bu Hükümet dönemkinde na
sıl hukuk dışı işlemlere muhatap edildiğini açıkça dile 
rçet'ımiştir. Zaman müsait olsaydı, bunları maddeler 
hal'nde arz edecektim. Gensoruvu 500 kelimeden faz
la ^veremszsen iz, Gensoruvu verenler olarak JO da
kikadan fazla konuşmazsanız gerçekleri nasıl dile ge-
t;receksiniz? 

Değerli arkadaşlarım, Gensorumuz hakkında Sa
vın Başbakan, gayri ciddi olduğumuzu ifade etmiş
ler. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Doğru 
sövlemişler. 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Biz. memleket 
meselelerine karşı daima ciddi olmuşuzdur. (MDP sı-. 
ralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, Güneydoğudaki hadiselerin 
başladığı anda 'biz oradaydık. Sayın Başbakan, Bod
rum'dan izlerken 'biz 'hadiselerin içindeydik. Biz, me
seleleri ciddiyetle izleyen insanlarız. Lütfen aynı cid
diyeti göstermeye davet ediyorum Hükümeti. (ANAP 
sıralarından 'gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) -^ Biz de 
oradaydık. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayın efen
dim, 

MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, 'bu nedenlerle, bu düşüncelerle daha geniş ko
nuşma imkânlarının verilmesini teminen, vesikaları 
ortaya getirme imkânının verilmesini düşünerek Gen
soru- önergesin'i verdik. Lütfedip kabul ediniz, gün
deme alınsın, ondan sonra olayları, hadiseleri vesika
larıyla beraber dile getirelim. 

Saygılar sunuyorum. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İzci. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Kâmran İnan. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın İnan. 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Baştan, değerli milletvekilleri; asıl ko
nuya geçmeden önce, Fransa'da işçi kardeşlerimize 
'karşı işlenen vahşi cinaye'tten dolayı kendilerini telin 
ettiğimizi, bu kürsüden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak ve Türk Milleti olarak, dünyaya ilan etmek 
isteriz. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Millet ve Devlet olarak, dünyanın neresinde bu
lunursa bulunsun, işçilerimizin ve vatandaşlarımızın 
daima yanında olacağız. Hükümetin bu konuyu cid
diyetle takibe devam edeceğine inanıyoruz. Dünyada 
insan 'hakları havarisi geçinen, her tarafta başka mil
letleri şikâyet eden ve hatta Türkiye'yi Strasboung'da 
İnsan Hakları Komisyonuna şikâyet eden Fransa'nın 
'bu vahşi tablo önünde utanması gerekir. (Alkışlar) 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eminim ki 
sayın iktidar partisi 'sözcüsünün buraya çıktığında ilk 
sözü şu olacak ve «üç haftadan »beri arka arkaya aynı 
konular Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirile
rek Meclis ve Hükümet işgal edilmektedir» diyecek
ti^ 

Değerli milletvekilleri, eğer üç haftadır üst üste 
meseleler 'buraya getiriliyorsa, eğer Anayasa ve İçtü
zükte belirtilen denetim yollarında bir tırmanma olu
yorsa bunun tek mesulü Hükümet ve iktidar partisi-
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dir. 6 Kaş'ım 1983 Seçimlerinden bu yana geçen 1 yıl 
1 hafta içerisinde, muhalefet partileri olarak bu Yük
sek Heyette en mutedil bir şekilde, ekonomik poli
tikada olsun, dış politikada olsun ve Kapıkule gibi 
Türk kamuoyunu başından beri çalkalandıran olay
larda Genel Görüşme açılması, Meclis Araştırması 
açılması yolundaki bütün taleplerİTnıiz, âdeta bir düğ
meye basarcasına otomatik şekilde müzakeresiz red
dedilme yoluna gidilmiştir. Sonundu ne olmuştur? 
Aylarca kamuoyunu işgal eden ve maalesef Hüküme
tin de açık ve ciddî hiçbir açıklaması olmayan Ka
pıkule olayları 23 Ekim 1984 Salı günü bu Yüksek 
Heyette görüşülmüştür. Ne oldu? Fevkalade önemli 
bilgiler ortaya çıktı. Hükümetin sayın sözcüsü kamu
oyunun daha şimdiye kadar bilmediği, hatta Yüksek 
Parlamentonun bilmediği çok ciddî konuları ortaya 
koydular. Kapıkule'nin sadece bir gümrük kaçakçılığı 
kapısı değil, Türk Devletine karşı yürütülen komplo
ların! merkezi haline geldiği, 400 bini aşkın silah, 2,5 
milyon mermi ve çeşitli örgütler arasındaki işbirli
ğinin tablosu ortaya çıktı; fena mı oldu? 

7 Kasımda gene Hükümetin sayın sözcüsü bilgi
leri genişletti, hatta medenî bir cesaretle daha önceki 
bir bilgisini düzeltmek yoluna da gitti. Bunu da tak
dirle karşılıyoruz. Yalnız 7 Kasımda Sayın Bakanın 
'bu kürsüden yapılmış ve zabıtlara geçmiş, talihsiz di
yebileceğimiz, iki ifadeleri olmuştur. Birincisinde Sa
yın Bakan, «Türkiye'de karanlık güçler vardır» de
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet ihbar ve şikâ
yette bulunamaz. Hükümet icra makamıdır. Sayın 
Bakan, Hükümet adına yaptığı konuşmada, güçler bu
lunduğunu ve üstelik karanlık olduğunu kabul ettiğine 
göre, Hükümetin 'bu güçleri hukukî yoldan ifna et
mesi gerek. Bir hukuk devletinde karanlık güçlerin 
mevcudiyeti devlet otoritesine 'bir gölge olur ve bu 
güçlerle herab'er yaşamayı kabul eden bir hükümet, 
devletin otoritesine nak'ise getirmiş olur değerli arka
daşlarım. Daha önce esasen, kamuoyunun zihinlerini 
bulandıran «Egemen güç» mefhumu çeşitli tefsirlere 
uğrayarak, açıklığa kavuşmuşken, hu kere «Karanlık 
güçler» ortaya atılmıştır. Bu suretle vatandaş haklı 
olarak «Acaha Türkiye'de Devletten başka bir 'güç 
de mi vardır?» diye soracaktır değerli arkadaşlarım. 

ıBaşka bir talihsiz ifade daha olmuştur; o da, su
çun ve suçluların tespiti için Türkiye'de psikolojik bas
kı yollarının kullanıldığı 'ifadesidir. Bunu keşke söyle-
meseydiler. Bu, şüyuu vukuundan beter bir hadise
dir. Bunun zabıtlara geçmiş olması çok ciddî bir ha-
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dişedir. Psikolojik 'baskının başı ile sonunu tespit et
mek mümkün değildir. (Hatibin su içmesi üzerine) 

ALAATT-tN FIRAT (Muş) — Afiyet olsun Sayın 
İnan. 

KÂMRAN tNAN (Devamla) — Biraz ciddî ola
lım lütfen. Son derece ciddî konuları görüşüyoruz. 
Eğer iktidar olarak ciddî kabul buyursaydınız bura
lara kadar gelmezdik. 

BAŞKAN — Lütfen siz nutkunuza devam ediniz 
efendim. {ANAP sıralarından gülüşmeler) 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hanımefendi, gü
lünecek konular mı söylüyoruz? İnsaf buyurun... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın tnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Türkiye Cumhu

riyetinde karanlık güçlerin bulunduğunu söylemek, 
binlerce evladımızı kaybettiğimiz günlerin geri gele
bileceğine işaret etmek gülünecek konular mıdır ha
nımefendi? * 

BAŞKAN — Sayın İnan, çok rica ediyorum, siz 
eski parlamentersiniz bilirsiniz, lütfen efendim. 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, psikolojik baskı yolu ile kendi muhaliflerini 
dünyada ifna etmekle tanınmış ve dünya literatürüne 
geçmiş bir devlet vardır. Sayın Bakanın bunu bilme
si lazım. Türkiye Cumhuriyetini psikolojik baskı lafı 
ile bu devldüin yanında göstermek çok talihsiz ol
muştur. Devletin otoritesi, itibarı ve dış görünümü ile 
ilgili ifadeler yetkililerce kullanıldığında çok tartılma-
lıdır ve bilhassa bunlar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi zabıtlarına ve dünyaya aksedeceği zaman buna 
itina göstermek lazım. 

Unutoıamak gerekir ki, bundan 48 yıl önce, 1936 
da Montrö Antlaşması dönüşünde zamanın sayın 
dışişleri bakanının fevkalade iyi niyetle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi önünde yaptığı bir beyanın zabıt
ları, bugün hasımlarımız tarafından millî meseleleri
mize ve davamıza karşı vesika olarak kullanılmak is
tenmektedir. Bunun üzerinde ciddiyetle durmak la
zım. 

BAŞKAN — Lütfen mikrofona efendim. 
KÂMRAN tNAN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım; bundan dolayıdır ki, bu iki ifadeyi talihsizlik 
olarak telakki ediyoruz. 

ıŞimdi 23 Ekim 1984 Salı günkü toplantıya yeni
den dönüyorum. Değerli milletvekilleri, hepimiz yaşa
dık, o toplantıda sadece konuşanlar ve Hükümet adı
na sayın sözcüden başka bir konuşma daha oldu; si
yasî tarihimizde bir yenilik. O güne kadar, hatta iki 
gün, üç gün sonra 27 Ekime kadar aynı Sayın Hü

kümetin bir sayın üyesi bu kürsüden Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, Türk kamuoyuna ve dolayısıyla 
dünyaya, Türkiye'de bir Anayasa suçunun işlendiği 
ihbarında bulundu, işkence suçu ihbarında bulundu. 

Değerli arkadaşlar, işkence, Türkiye'nin millet ola
rak 19Ö1 ve 1982 Anayasasında reddettiği bir hadi
sedir. İşkence 1948 tarihli insan Hakları Evrensel Be
yannamesinin 5 . İnci maddesinde, 1950 Avrupa İn
san Hakları Konvansiyonunun 2 nci maddesinde ya
saklandığı gibi, 1982 Anayasasının 17 nci maddesinde 
açık bir şekilde yasaklanmıştır. Sayın Hükümet üyesi 
buradaki 'beyanları İle iki şeyi ortaya koymuştur. Bi
risi, Hükümet, Devlet içerisinde bazı kuvvetlerin ka
nun dışı davrandıklarını, ki bunlara kendileri «Ege
men güçler» demiştir; yani hukuk dışı davranışlar bu
lunduğunu ifade buyurmuştur, İkincisi, bir kategori 
insanlara işkence yapıldığını beyan etmiştir. İşkence 
yapılması Anayasamızın 13, 15, 17, 19 ve 38 inci 
maddelerine aykırı bir hadisedir. Birinci vazifesi Ana
yasayı korumak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve medenî devlet hüviyetini muhafaza vazifesinde 
bulunan Türkiye buna bigane kalamaz değerli mil
letvekilleri. Bu dünyaya mal olmuştur ve bu Türkiye 
hakkında kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Bu, dün
ya radyolarında, dünya basınında bahis konusu edil
di/ 

Yine aynı Sayın Bakan ve Ana Muhalefet Parti
sinden bir sayın mMetvekili işkence ile ilgili ses bant
larının Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkan
lığına tevdi edileceğini söylediler ve edildi. 

Bununla da yetinilmedi, daha yakın zamana kadar 
iktidara yakınlığı ile bilinen bir dergide, o işkence id
diasında ismi geçen ve yine daha düne kadar aynı 
Bakanlığın yüksek dereceli müsteşar muavininin fikir
leri, ifadeleri var. 

Değerli arkadaşlarım, bu yayın yabancı bir yayın 
değildir. Dışarıda Türk aleyhtarı çevrelerce yapılmış 
bir yayın değildir. 

HAZÜM KÜTAY (Ankara) — Bir mecmua ile 
Hükümeti bağlayamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müsaade ediniz. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bağladığımız 

yok, Hükümeti olayları açıklığa çıkarmaya davet edi
yoruz. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) - Psi
kolojik baskıyı siz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim. Müsaade is
ter, kürsüye gelir bunu söylersiniz efendim, oradan 
söylemeye lüzum yok. 
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Devam buyurun efendim, laf atılmıyor, devam 
edin efendim, 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bu hadiseyi, Sayın Devlet Bakanımızın 
20 Kasım toplantısında «Türkiye aleyhinde işkence 
iddialarını yürüten ve Türk Devletini yıpratmak is
teyen çevreler vardır» ifadeleriyle karıştıramazsınız. 
O noktada kendileriyle beraberiz ve gerçekten böyle 
çevreler vardır. Bunun milletlerarası mücadelesini Hü
kümetle beraber milletlerarası kuruluşlarda vermek
te devam ediyoruz, veriyoruz, hatta gerekirse kendi
lerine rağmen vermeye devam edeceğiz. 

Devletin korunmasına gelince; burada bölünme, 
ayrılma yoktur, ama bahis konusu hadise başka bir 
hadisedir. Bahis konusu olan ve burada çok acı ve 
bir devlete atfedilmesi çok ağır olan ve bundan do
layı da zabıtlara geçmesin diye okuttıaktan imtina et
tiğim bu ifadelerin sahibi bir terörist değil, bir ba
kanlığın birinci dereceden müsteşar yardımcısı. 

Bu kürsüden bu ifadeleri dile getiren bir şâhıs, dı
şarıda Türk aleyhtarı faaliyetler yürüten Londra'daki 
Milletlerarası Af örgütü değil, Avrupa Parlamento
sundaki Feller Maier değil, Avrupa Konseyindeki 
Dejardın değil, Budz değil. Değerli arkadaşlarım kim
dir; Türkiye Cumhuriyetinin bir Sayın Bakanı, icrada 
bulunan ve devlet arşivlerine sahip olan bir kimsedir. 

Binaenaleyh, bunun savunmasını, Sayın Bakanın 
geçen toplantıda ifade ettikleri gibi, kolayca yapama
yız milletlerarası âlemde. Bunu, Türk Devleti ve 
onun Hükümeti açıklığa çıkarmaya mecburdur, ispat 
etmeye mecburdur. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

Daha ne yapmıştır Sayın Bakan? Sayın Bakan bu
nun ötesinde isim vermek suretiyle bazı yüksek dere
celi devlet memurlarının bu fiillere iştirak ettiklerini 
beyan etmiştir. Şimdi Sayın Bakanın bu beyanından 
bir süre sonra Sayın Devlet Bakanının bir beyanı var, 
«Falan zatı taltif ettik» diye. Burada çok acı bir ifa
de var. Aynı taltif edilen falan zatın mensup bulun
duğu Bakanlığın Sayın Bakanı, Sayın Başbakanın da
veti ve emriyle istifaya davet ediliyor. Neden etti; sa
dece Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının istifası veya 
sonradan Hükümet dışı bırakılması için bir vesile miy
di, yoksa gerçekten siyasî bir mesuliyeti var mıydı? 
Bunların ortaya konulması lazımdır. Eğer Sayın İçiş
leri Bakanı, diğer Sayın Bakanın Hükümet dışı bıra
kılmasına bir vesile olarak kullanılmışsa, bu da bir 
siyasî yenilik olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti, Devleti, me
denî millet ve devlet olarak ve Türk hâkimleri işken
ce olaylarına karşı daima çok hassas davranmışlardır. 
Kendilerine intikal eden meselelerde, Adana'daki bir 
olayda iki yetkiliye 32'şer yıl, birisine 25 yıl hapis ce
zası vermiştir. Bir başka yerde, bir cezaevi müdürü
ne idam, sonra müebbet, daha sonra da 14 yıl hapis 
cezası vermiştir. Türk Danıştayı dünyaya örnek ola
bilecek ve örnek olarak gösterdiğimiz bir karar almış
tır. İşkence sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın 
eşi, Devlet aleyhine tazminat davası açmıştır. Danış
tay, Devleti 600 bin liraya mahkûm ederken, aldığı 
kararın esbabı mucibesinde der ki, «Devlet, kendi gü
venlik görevlilerini insan haklarına saygılı olabilecek 
şekilde eğitmek mecburiyetindedir. Bu görevi vardır. 
Devlet bunda ihmal gösterdiğinden dolayı ilgili şahsa 
600 bin lira ödemek mecburiyetindedir.» 

Bjöyle bir huku'kî hassasiyeti olan ve devlete leke 
sürülmesine karşı büyük bir tepkisi olan bir mem
lekette bu meseleyi geçiştirmek ve sadece «Sayın iki 
bakan istifa etti, 'iş kapandı» demek mümkün değil
dir. Bu, Anayasanın çiğnenmesine seyirci kalmak de
mektir. Yakın veya uzak tarihlerinde, doğru veya yan
lış Anayasa çiğnenmesi, iddialarından dolayı millet
lerin hayatında acı hatıralar vardır. (Gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, gelen seslerden ve tepki
lerden anlaşılıyor ki, bu meselenin Anayasa icabında 
ve Türk hukuku çerçevesinde açıklığa kavuşturulma
sını beklemek beyhude olacaktır; ama bizim yaptı
ğımız şey, Türk Devletini ve onun icra organı olan 
Hükümeti böyle bir töhmet altında bırakmaya gön
lümüzün razı olmamasındandır. Bu mesele açıklığa 
kavuşmalıdır. Bu meselenin mesulleri ortaya çıkarıl
madığı müddetçe dünya âleminde ve 5 memleketin 
hakkımızda dava açtığı Strasbourg İnsan Hakları Ko
misyonunda bu Devleti hakkıyla savunmak mümkün 
değildir. Yaptığımız ve iyi niyetle yapmak istedikle
rimizi de kahkahalarla ve burada tekrarından hicap 
duyduğum bazı diğer ifade ve jsefclerle karşılamak ina
nın ciddiyetten çök uzaktır. Çok uzaktır ve bundan 
büyük bir teessür duymaktayız. (IMDP ve HP sırala
rından alkışlar) Eğer bu tatbikata devam edilir ve 
bu hür kürsülerin medenî bir şekilde kullanılması
nın yolları da kapanmak istenirse ve eğer aslında ik
tidarı dengelemek için çok partili demokratik reji
min 'bir kanadının dengesi 'bozdurulur ve her türlü te
şebbüsü tıkanır ve kürsülerde de bu muameleler ya-
ratılırsa, kontrolsüz bir iktidarda hürriyetler zedele
nir. Dengesiz bir iktidar emperyalizme kadar gider. 
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Bu eğilimi eğer benimsiyorsanız, bunu şimdiden teş
hir etmekte fayda görürüm. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde durmak istediğimiz 
ikinci 'bir konu vardır; o da devlet bürokrasisinin si-
yasüeştirilmesi. 

Hükümetin kuruluşundan birkaç gün sonra Sayın 
Başbakan çok memnuniyetle kaydettiğimiz beyanlar
da bulundular; «Memura dokunmayın, memurun üs
tüne gitmeyin» dediler, fevkalade; ama bu beyandan 
birkaç haıfta sonra başlayan ve her gün temposu ar
tarak giden, bugünkü gazetelerde bile olan büyük bir 
'kıyım devam etmektedir... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Nerede, 
gösterin bakalım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, 6 Kasım 1983 seçimleriyle kendi görevle
rini devreden 12 Eylül idaresinde hiçbir siyasî eği
limli insan bulunmadığına göre girişilen bürokratik 
kıyımı anlamak mümkün değildir. Demek ki bir si
yasî kadrolaşma bahis konusudur. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) Üzülerek söyleyeyim, bu kadro
laşmada iktidar partisi içinde mevcudiyeti her vesile 
ile ilan edilen dört eğilimden ikisi kıyasıya bir yarı
şa girmiş bulunmaktadır ve bu, Devleti rahatsız ede
cek boyutlara varmaktadır. (MDP ve HP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir memlekette siyasî güç
ler geçicidir. Devletin iskeleti devamlı olan bürokm-
sidir, devlet memurudur. Aslında Türkiye'yi 12 Eylül 
ortamına getiren en ciddî sebeplerden birisi bürokra
siye politikanın sokulması ve her bürokratik masanın 
arkasına bir parti flamasının yerleştirilmesi ve devlet 
ile bürokrasinin, partinin özdeşleştirilmesi olmuştur. 
Bu acı tecrübeyi yenilemek bize çok zarar getirir. 
Fransız Başbakanı Debre der ki, «(Bir devleti en ko
lay yıkmanın yolu bürokrasiye partizanlığı sokmaktır» 
ve halen girmektedir, üzülerek söylüyorum; bir hafta 
önce bu'aktığınız umum müdürü, müsteşarı bir hafta 
sonra yerinde bulamıyorsunuz. Daha son senelerde 
Türkiye'de yüksek mevkilerde emekli olmuş bir insan 
bulamıyorsunuz, bir müsteşar, bir umum müdür. Dev
lette devamlılık lazımdır, tecrübe lazımdır... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ÜNAL YASAR (Gaziantep) — İşe yaramadığı 
için attık. 

BAŞKAN — Efendim lütfen. 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Me

seleleri saptırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim siz de çıkarsınız, «Böyle 
değil» dersiniz; biter bu iş. Niye heyecanlanıyorsunuz? 

Devam buyurun efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Aslında hakikat-

ları dinlemekten rahatsız olmak, şartlanmanın başlan
gıcıdır. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanıza devam buyurun 
efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli miilet-
vekileri, temas etmek istediğim üçüncü nokta, devlet 
memurlarının politika yapamayacağıdır. 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız var. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bakan müsteşar 

olamaz. Ben şahsen, Türkiye'nin vardığı ilk seviyede 
bakan yardımcılıkları zamanının geldiğine inanıyo
rum. Yapacaksak, Anayasa ve hukuk çerçevesinde 
yapmamız lazımdır. Ama, bakan müsteşar Türkiye'de 
çok acayip bir müessese olmaya başladı. Statüsü mu-
vazcnei umumiyeden, ama kendisi bakan. Beyanlarıyla, 
hareketleriyle bizatihi Hükümeti o derece rahatsız 
edecek davranış; sonra aynı statüye mensup diğer dev
let memurları. 

Kaldı ki, geçmiş dönemdeki çok acı tecrübeler 
neticesi, yeni kanunlar devlet memurunu politikanın 
kilometrelerce uzağında tutmak şartiariüi getirmiştir 
ve haklıdır da. Ama memur statüsünde bulunan Baş
bakanlıktaki bazı zevat, her gün gazete sütunlarında 
siyasî parti mensup ve liderlerinin söylediklerinden 
öteye, siyasî beyanlarda bulunuyor. Bu mümkün değil
dir. 

Amerikan sistemini tatbik edeceksek; adını koya
lım, hukukî çerçevesini getirelim, hükukîleştirelim, ya
palım. Ama hukuk dışı falan bey, beyanat verecekse, 
o zaman başka beyden duyulur, duyulur ve gene bü
rokrasinin poliltize olması ve yine politize olmuş bir 
bürokrasiyle vatandaşın karşılaşması ve yine partizan
lığın iki uçlu olarak işlemesi hadisesi doğar ki, bu 
yeni başladığımız demokratik dönemin sıhhati bakı
mından son derece sakıncalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin sadece şekil
den ibaret olmayan yönleri de vardır. Bunları ar
tık benimsemek zamanı gelmiştir. Yeterli tecrübe
miz oldu; acısıyla, yapıcısıyla. Ama demokrasi sa
dece, çoğunlukla her türlü denetim yollarını kapa
mak değildir. Hayır, hayır, hayır; ben doğru bildi
ğim yolda gidiyorum, şeklen doğrudur. Çoğunluğu
nuz vardır, mekanik olarak işleyecek oylarla gidersi
niz; ama demokrasi buradan yaralanır değerli arka
daşlarım, yaralanagelm iştir. ANAP sıralarından gürül
tüler) 
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BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
KÂIMRAN İNAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, eğer bütün bu düşündüklerinize, söyledikleririi-
ze, laf atmalarınıza rağmen 'bu Mecliste-çok hür b'ir 
atmosfer içerisinde görüşülmesini istiyorsanız, bu Gen
soruyu kaibul edersiniz, 'İçtüzüğün tanıyacağı geniş 
şartlar içerisinde sizinle bir yıla yakın tatbikatın bü
tün muhasebesini yaparız. Ama Ibunıdan kaçacaksınız 
ve sonra da pek yakışıklı almayan, parlamenter cid
diyete yakışmayan durumlar takınacaksınız; bu üzün
tü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, şu cümle ile kapatacağım... 
AİHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bun

ları eski parlamenterlerden öğrendik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
'Siz o cümlenize lütfen devam edin, bir cümle 

söyleyecektiniz. 
Efendim, biraz da kürsüde duymamak lazmv bu

yurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 

hürriyetler üzerine yazılı bir kitabın son cümlesinde 
şu var : «Bir toplumun hür ve mesut oluşunun dış 
işardtlıeri şunlardır : İnsanların gülebilmesi, eğlene-
b'ilmesi... 

ÖZDEMIR PEHLİVANOÖLU (İzmir) — Fran
sız mı, Amerikan mı? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sualiniz de ken

diniz gibi gayri ciddî 'beyefendi, sizin gibi gayri cididî. 
Okumayı, eğer hu memlekette Fransızca ve İngilizce 
okumayı ayıp sayıyorsanız, ayıpların en 'büyüğünü iş
liyorsunuz beyefendi. 

ÖZDEMİR PEHIİVANOÖLU (İzmir) — Hadi... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hadi mi dedi
niz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Beyefendi size 
bir şey söyleyeceğim. O sözü tamamlayacağım. 

BAŞKAN — Sayın İnan lütfen şu cümlenizi efen-
dıkn.1 

KÂIMRAN İNAN (Devamla) — Evet, cümle şu
dur : «Eğlenebilen, gülehilehi, sevehilen insanlar.» Bu
gün Türkiyelde gülme unutulmuştur. Eğlenmenin ye
rini acı düşünce almıştır, sevmenin yerini gerginlik. 

Şimdi son atılan lafa gelince, değerli arkadaşla
rım, bir süre benim siyasî tecrübem oldu. Demokrasi 
hep parti sayın liderlerinin gözüne fazla girmek uğ
ruma demokrasinin gözünü patlatmak için çalışanlar
dan yara almıştır. 

Saygılar sunarım. (MDP've HP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hazım Ku-

tay; buyurun. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milleirvekilleri; şu mü
him oturumda, şu ana kadar YTP Partisine mensup... 
i(AINAP sıralarıınıdan alkışlar, M(DP sıralarımdan sıra 
kapaklarına vurmalar, gürMtüller) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HAZIM KUİTAY (Devamla) — Pardon, MDP... 
(MDP ve HP sıralarımdan gülüşmeler) 

Şu anda Milliyetçi Demokrasi Partisine mensup 
iki sayın üyenin konuşmasını dinledik. Anavatan Par
tisi Grulbunun tepkisini çeken iki olay, enteresan iki 
olay; 'birinci sözcü, bu Mecliste söz hakkı olmayan, 
hu Mecliste müdafaa hakkı olmayan kişilerin ismin
den 'bahsettiği an tepki doğmuştur. (ANAP sıraların
dan «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

1'kincİ tepki, «Bu kürsüden çok ciddî meseleler 
konuşuyoruz, gülmeyi kesiniz, konuşmayı kesiniz» di
ye Meclse hükmetmek isteyen bir sayın üyenin, mec
mualarla, gazetelerle Meclise Hükümeti şikâyet etme
sinden doğmuştur. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bunlar olmadığı sürece Anavatan Partisi Grubu 
gayet demokratik, gayet medenî usulleriyle her Söz
cüyü dinler ve (bunun 'örneğini geçmiş Meclis top-
lantılarırida 'Vermiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

«s 

İBAŞKAN — Lütfen, lütfen, şimdi de siz dinle
yin efendim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Milliyetçi Demokrasi Partisine 
mensup, (Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 ar
kadaşının, (bakanların görevlerini Anayasa ve ka
nunlara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak
la tgjörevli olmalarına rağmen, hukuk dışı davranış
lara meydan verdiği iddiasıyla Başlbakan Sayın Tur
gut özal hakkında Anayasamızın 99 uncu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 'İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca (bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
hakkında Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grulbunun görüşlerini sunacağım. 

'önergenin Ibirinci cümlesinde aynen şöyle den
mektedir : «Anayasamızın değişmez 2 nci maddesin
de, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu 
ilan edilmiştir. Biz, Anayasamızın değişmez 2 nci 
maddesine Ibu kadar kısa atıf yapılmasına rıza gös
teremeyiz. 
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Müsaadenizle Anayasamızın değişmez 2 nci mad
desini beraber okuyalım : 

«II Cumhuriyetin nitelikleri 
'MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 

huzuru, millî 'dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan İnaklarına 'saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
'başlangıçta (belirtilen temel ilkelere dayanan, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» 

İşte, bu niteliklerle Türkiye Cumhuriyetinin hu
kuk devleti olduğu yalnız ilan edilmemiş, Milletimi
zin yüzde 91,37'siriin tasvibimle hir kere daha tescil 
ve ilan edilmiştir. 

Önergede bahsedilen hukuk devleti tabiri 1961 
Anayasasında da vardır 1961 Anayasasının Cumhu
riyetin niteliklerini (belirten '2 nci maddesi; «Türkiye 
Cumhuriyeti, insan haklarına ve 'başlangıçta belirti
len temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sos
yal (bir hukuk 'Devletidir.» 

Görüldüğü gibi, 1961 Anayasasında «toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde 
Atatürk milliyetçiliğine 'bağlı» tâbirleri yoktu ve 
1961 Anayasası huzur ve güveni sağlamadı. 1980*den 
önce huzur ve güvenin ortadan kalkması ile yara 
alan hukulk devletini ve yenliden demokrasiye geçişi 
'Millî Güvenlik 'Konseyi sağladı. 

Sayın milletvekilleri, hu çok mühim hususları de-
ğerleridiren Anavatan Partisi, 6 Kasım 1983 seçirn 
'beyannamesinin 12 nci sayfasında millete şunları vaat 
ediyordu. 

IMillet'in ve 'devletin bütün meseleleri her siyasî 
iktidarın da meselesidir. Ancak, temel mesele saydı-
zımız belirli konulara büyük önem ve ağırlık veril
mesini, gayretlerin ve kaynakların bu konular üzerin
de teksif edilmesini zarurî görüyoruz. Herhangi bir 
öncelik -sıralamasına tabi olmaksızın, bu temel me
seleler şunlardır : 

IHuzur ve «güven, 
Çiftçi, işçi, 'memur, esnaf ve emeklilerin meyda

na getirdiği ortadireğin güçlendirilmesi, 
işsizlik, 
Konut, 
'Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkın

ma da öncelikli yörelerin geliştirilmesi, 
IBürokrasi. 
Görüldüğü (gibi, Anayasamızın değişmez 2 nci 

maddesini seçim beyannamemizin anaunsuru ola
rak Milletimize de'klape etmiş, huzur ve güvene ge
reken ehemmiyeti vererek iktidara gelmişiz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Turgut özal 
tarafından 19 Aralık 1983 »günü Türkiye Büyük M'il-
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let Meclisinde okunan Hükümet programının 4 ün
cü sayfasının birinci paragrafında da huzur ve gü
vene ıgerekü ehemmiyet verilmiştir. 

12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Türk Devletinin 
otoritesi zedelenmiş ve varlığı cidldi tehlikelere ma
ruz kalmıştır. Anarşi, terör ve bölücülük hareketleri, 
memleketi bir iç savaşın eşiğine 'getirmiştir. Millî 
birlik ve ibütünlüğümüzü sağlamak üzere, geçici ola
rak devlet yönetimini üslenen Millî Güvenlik Kon
seyi, kısa zamanda huzur, güven ve asayişi temin 
etmiş; 'gösterdiği iyi niyetli ve başarılı çalışmalarla 
'Milletimizi ve Devletimizi tehlikelerden kurtarmış
tır. 7 Kasım 1982 tarihinde, milletin büyük bir ço
ğunlukla kabul etJtiği yeni Anayasa ile 6 Kasım se
çimlerine kadar uzanan demokrasi yolunun açılması 
da yine bu iyi niyetli çalışmaların bir neticesidir. 

Sayın milletvekilleri, gene Sayın Başbakanımızın 
okuduğu Hükümet Programının 19 uncu sahifesinde 
de, seçim beyannamemizin temel meseleleri aynen 
dile getirilmiş, huzur ve güven ortamına gerekli itina 
gösterilmiştir. 

Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet an
layışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milli
yetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve Sosyal bir hukuk dev
letinin sa'vunucusu Sayın 'Başbakan Turgut Özal'a, 
«Anayasa ve kanunlara uygun olmayan hukuk dışı 
davranışlara meydan verdiği» iddiasıyla gensoru açıl
masını istemek, en azından bindiği dalı kesmektir. 

Önergede, «Süratle parti hâkimiyeti kurulmaya 
çalışılmıştır. Partizanlık, adam kayırmalar alıp yü
rümüştür» tarzında bir İddia var. Samimî olarak size 
şunu açıklamakta fayda görüyorum. Ben, teşkilatı 
ile sıkı diyalog kuran bir milletvekiliyim. Teşkilatla
rımızın bana ve Anavatan Partisi milletvekili arka
daşlarıma yönelttikleri tenkitlerin en önemlilerinden 
biri nedir biliyor musunuz? 

«S'iz, bizim her dediğimizi yapmıyorsunuz. Bir 
teşkilat başkanı, istddiği bir memuru bölgesinden dı
şarı atamaz mı? Eskiden böyle değildi. Eskiden teş
kilattan giden her teklif aynen uygulanır, hatta tele
fon emriyle arzularımız gerçekleşirdi» diyorlar. İşte 
muhalefetin iddiası, işte teşkilatın iddiası... Bu iki 
iddiayı objektif olarak değerlendirirseniz önerge sa
hiplerinin iddialarının varit olmadığını kolayca an-
layalbilirsiniz. 

önemine binaen, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Anavatan Grubunda Sayın 'Başbakanımızın telkin 
ettiği ana meselelerden sizlere bilgi vermekte fayda 
mülahaza ediyorum. 
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(Partizanlık konusunda Sayın Başbakanımızın de
diği şudur : «Arkadaşlar partizanlık yapmayalım. 
Hele memurlara ve öğretmenlere dokunmayalım. Geç
mişte 'onlar çok çekti. Onların tozum, demokrasiyi 
yerleştirme hususunda önemli rol oynar. Bize gü
vendiler, 'güvenlerini sarsmayalım.» 'Mümkün olsa 
'da, bu konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anavatan Partisi Grubunun oturumlarını 
önerge sahibi Sayın Mll'Iiye'tçi Demokrasi Partisi mil
letvekilleri 'dinlemek fırsatını bulsalardı herhalde Gen
soru vermek zahmetine katlanmazlardı. 

'Diğer 'bir iddia; Devlet görevlerinin parti 'genel 
merkezinde yürütülmeye (başlandığı, çeşitli kanun ta
sarılarının iktidar partisi genel «merkezinde hazırlan
dığı hususudur. 

Siyasî partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez 
umurlarıdır. Hazırladıkları bir program çerçevesin
de, 'Milletimizin 'teveccühüne mazhar olabilmek, bi-
lalhara iktidar olmak ve bükük nizamı içerisinde mem
leketi yönetmek gayesiyle kurulurlar. Anayasa ve 
kanunlara uygun olarak kurulan Anavatan Partisinin 
Genel Merkezinin faaliyetleri ile Anavatan Partisi 
Grubunun Parlamento faaliyetlerini birbirinden ayır
makta fayda vardır. 

Burada, genel merkez ile Meclis grubunun orga
nik bağı unutulmamalıdır. Genel merkez ile Meclis 
grubunun organik bağı, yalnız iktidar partisinin de
ğil muhalefet partilerinin de içinde bulundukları bir 
sistem, bir hiyerarşi, bir 'görev taksimine dayalı ola
rak yürür. Kaldı kî, Siyasî Partiler Kanunu memle
keti ilgilendiren her 'türlü konuda, kanun teklifleri 
de dahil olmak üzere, alınması gereken tedbirlerin 
siyasî partilerin ydtlkiii organlarınca kararlaştırılaca
ğını amirdir. Siyasî partilerin kuruluş sebebi ve ku
rulduktan sonraki esas görevleri bunlardır, 

'Nitekim, Milliyetçi Demokrasi Partisinin ve Halk
çı Partinin her hafta verdikleri Meclis Soruşturma 
önergeleri, Gensoru önergeleri bu organik bağdan 
kaynaklanmaktadır. 

Türkiye'de her kurulan partinin kanun teklifi 
vermesi mümkün değildir, Gensoru vermesi imkân 
dahilinde- değildir; vaktaki sizler gibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu olsun. Soruyorum; bu Gen
soru önergesinde imzası olan arkadaşlar MDP Genel 
Merkezine hiç ıgitaiyor mu, parti faaliyetleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri' hakkında ge
nel merkezde hiç konuşma yapmıyor mu? Hayır di
yemezsiniz; hayır derseniz parti ile organik bağınız 
yok demektir. Cevap evet ise, sizin kullandığınız 
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imkânları iktidar partisinden almaya herhalde hak
kınız yoktur. 

Aslında bu organik bağdan yoksun, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde grubu olmayan, dışarıda sizin 
imkânlarınıza sahip olmak isteyen o kadar çok parti 
var ki, sizler halinize şükretmelisiniz. (ANAP sıra
larından alkışlar, HP ve MDP sıralarından 'gürültü
ler) Dahası var, Anavatan Partisi iktidarının güven
oyu almadan, güvenoyunu müteakip uygulamaya koy
duğu icraatının mühim bir kısmı, daha 6 Kasım se-
çimlerMden önce Sayın Turgut Özal ve arkadaşları 
tarafından planlanmış, milletten yetki aldıktan sonra 
'gerçdkleştiril'miştir. Sayın Turgut özal o zaman mil
letvekili dahi seçilmemişti. 

Bu önergenin mantığı ile diyebilir miyiz, mil
letvekili olmadığı zamanlarda tasarladığı organizas
yonu ve kanunları Sayın Turgut özal bugün uygu
layamaz; diyemeyiz. O halde önergede iddia edildiği 
gibi, milletvekili olmayan genel başkan yardımcıları 
da kanun, kanun kuvvetindeki kararname, tüzük ve 
parti politikası hakkında fikir yürütemez iddiaları da 
havada kalmaya mahkûmdur. 

Sayın milletvekilleri, Gensoru gibi çok ciddi bir 
Anayasa müessesesi 'kullanılırken çok daha ciddi se
beplere dayandırılmasının, sorumlu muhalefet anla
yışının bir icabı olduğunu takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Anayasamızın 128 ve 129 uncu maddelerine rağ
men, kamu görevlilerinin polifee oldukları iddiası
na gelince : 

Geçmişte Türkiye kamu görevlilerinin politikaya 
alet edilmeleri nedeniyle çok sıkıntılar çekmiş ve 
önemli tecrübeler kazanmış bir ülkedir. Hükümetin, 
11 aylık icratı döneminde bu tecrübelerden ziyade
siyle yararlandığını ispatlayan pek çok uygulamalar 
vardır. Bir kere, bakanlıkların politizasyona en faz
la yol açan istisnaî devlet memurlukları kadroları bü
yük ölçüde kısıtlanmış; Hükümet çıkardığı kanun 
hükmündeki kararnamelerle geçmişteki politik amaç
larla kullanılmış müşavirlik kadrolarını her bakanlık 
için azamî 30 rakamıyla dondurarak Devletin poli-
tizasyonu gibi bir niyet taşımadığını ispat etmiştir. 

Esasen, Hükümet, 12 Eylülden evvel sayıları yak
laşık 250O'e çıkarılmış olan müşavirlik kadrolarını 
toplam 300'e indirerek bu konudaki iyi niyetini is
pat etmiştir. Kaldı ki, daha, önceki Hükümete ait 
olan kadro ihdası yetkisi, Genel Kadro ve Usulü 
Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile Yü
ce Meclise bırakılmış; Hükümet kadro ihdası yetki-
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sinden gönüllü olarak feragat etmiştir. Bu davranış 
'bile, Hükümetin çeşitli ıbaskılar altında kalarak po
litik kadro ihdas etmek amacında olmadığının açık 
'bir delilidir. 

'BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

HAZIM KUTAY ((Devamla) — Değerli millet
vekilleri, memurlar devletin 'memurlarıdır ve milletin 
hizmetindedirler. Bunların tarafsız olması asıldır. 
Anavatan Partisi olarak biz, bu konuda son derece 
hassasız. Devlet memurlarının tarafsız olarak hiz
met vermeleri mevcut mevzuatımızla kontrol altına 
alınmıştır. Memurun tarafsız olması fikirsiz olması 
anlamına gelmez. Devlet memuru, devletinin yanın
da olmalıdır. Görevini yetki ve sorumluluk içinde 
eksiksiz yerine getirmelidir. Kendisini bu kürsüden 
savunmak imkânına sahip 'bulunmayan memurları
mızın, Gensoru gibi ciddî bir Anayasa müessesesine 
alet edilerek, şevk, heyecan ve cesaretlerinin kırıl
masını da doğru bulmuyoruz. Amirlerinin izni da
hilinde elbette ki görev alanlarına giren konular hak
kında görüşlerini açıklayacaklardır ve kamuoyunu 
aydınlatacaklardır. Belirli 'bir h'iyerarşik görev ve so
rumluluk anlayışı ile verilen demeçleri, yapılan açık
lamaları partizanlık örneği olarak takdim etmek, in
safla kalbili telif değildir. Biz, değerli muhalefetin 
Yüce Meclisin huzuruna, doğruluğu meşkûk kupür
lerle değil, Hükümetin resmî 'beyan ve açıklamala
rıyla gelmelerini temenni ederdik. 

Bizim tespitlerimize gelince : Bizim tespitlerimize 
göre, Hükümetin memurlara siyasî gayelerle baskı 
yaptığına dair ciddi hiçbir belirti ve olay yoktur. 

Gensoru önergesinde (belirtilen son hususda, bazı 
kamu görevlilerine işkence yapıldığı isnat ve iddia
sıdır. İşkence iddiaları ülkemizde yeni değildir. 6-7 
seneden heri Türkiye'de işkence yapıldığı, özellikle 
Türkiye'nin dışındaki mihraklarca ileri sürülmekte 
ve Ibu konu Devletimizi meşgul etmektedir. 

Bu isnat ve İddiaların amaçlarını şöylece özetle
mek mümkündür : 

IBAŞKAN — Lütfen (bağlayınız efendim. 
HAZIM KUTAY '(Devamla) — 'İşkence iddiaları 

İle Türkiye dünya kamuoyunda mahkûm edilmek, 
güçsüz 'bırakılmak ve küçük düşürülmek istenmekte
dir. Böylece, (hepimizin (bildiği gibi, Türkiye'nin Av
rupa Konseyindeki üyeliği askıya alınmak istenilmiş, 
hatta konsey üyeliğinden ihracımız bu sebebe dayan
dırılmaya çalıştırılmıştır. Bu iddiayı yapanların ba
şında çeşitli ülkelerdeki Rum ve Ermeni lobilerinin 
bulunduğunu belirtmeyi tarihî bir 'görev addediyo

rum. Bu iddiaların asılsız olduğunu ispat etmek İçin 
Devletimiz, çeşitli enternasyonal kuruluşların tem
silcilerine, mecbur olmadığı halde cezaevlerimizin ka
pılarını açmış, diledikleri her yerde inceleme yapma 
ve herkesle, görüşebilme imkânını sağlamıştır. Dev
letin (bütün imkân ve vasıtalarıyla uzunca bir süre
den 'beri ülkemizde hiç kimseye işkence yapılmadı
ğını ispata çalışırken ve bunu bir Devlet politikası 
haline getirmişken, Yüce Meclisin huzurunda böyle 
bir tartışmanın açılmış olmasını bir talihsiziilk olarak 
kabul ediyoruz. (MDP sıralarından «Bakanınız açık
ladı» sesleri) 

Oraya da geleceğim, oraya da geleceğim. 
BAŞKAN — Sayın hatip lütfen bağlayınız efen

dim, süreniz geçti. 
iHAZIM KUTAY '(Devamla) — Dünyanın her 

yerinde suçlular cezalarını göreceklerdir. Görevi ifa 
eden binlerce kamu görevlisinden sınırı aşarak eza 
ve cefa noktasına gelen olursa, (bunların cezasının ta
rafsız ve bağımsız yargı mercilerinde verileceği aşi
kârdır. Esasen işkencenin yapılamayacağı konusu 
başta Anayasamız olmak üzere, kanunlarımızın ve 
bağımsız yargı organlarımızın teminatı altındadır. 

Söz konusu olayda soruşturmaya alınan sanıklar, 
soruşturmadan önce ve soruşturmadan sonra doktor 
(kontrolünden geçirilerek işkence yapılmadığı, Hükü
met tarafından Yüce Meclisin huzurunda açıklan
mıştır. Sanıkların ve yakınlarının korku ve heyecan
la gerçek dışı (beyanlarının Gensoruya dayanak ya
pılmasını uygun görmüyoruz. 

Anlayamadığımız bir konu da şudur : Sayın Arı-
kan'ın ismini zikrederek, devamlı polemik yapmak 
isteyenlere hitap ediyorum; Sayın Vural Arıkan'ın 
konuşması iki veçhelidir. 

Birinci veçhesi, kamuyu ve Meclisi ilgilendiren 
hususlardır ki, Sayın muhalefet ıbu hususta öğrene
bileceğinden. fazlasını öğrenmiştir. İkide bir temcit 
plavı gibi bu konuyu Meclise 'getirmenin siyasî ama
cı malumdur. 

İkinci veçhesi ise, Sayın Vural Arıkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Anavatan Grubunun bir üye
sidir. Tabiri caiz ise, grup milletvekilinin babasıdır. 
Bir baba evladını hem döver, hem sever. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Biz «kol kırılır 

yen içinde kalır» misali kendi işimizi kendimiz gö
rümüz. Sayın Vural Arıkan ile grubumuzun arasına 
girmeye kimse cesaret edemez, buna müsaade et
meyiz. Bu da (böyle biline. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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Yukarıda izah ettiğim sebeplerle, görüşmekte ol
duğumuz Gensoru önergesine ret oyu vereceğimizi 
'beyan eder, Yüüe Meclise saygılar 'sunarım. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kütay. 
Halkçı Parti Gruibu adına Sayın Turan Bayezit; 

buyurunuz efendim. (HP isıralarından alkışlar) 
Sayın Bayezit, süreniz 20 dakika. (ANAP sıra

larından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(^Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sözlerime, Halkçı Parti Grubunun Yüce Mec
lise saygılarını sunmaJkla başlıyorum. 

IBundan önceki görüşmelerde bir acelecilik ya
pardık ve söz sıramız Anavatan Partisi Grup sözcü
sünden önceye düşerdi; bu sefer bu 'aceleciliği bil
hassa yapmak 'istemedik ve yapmadık. Bizden önce 
konuşan Anavatan Partisi Grup Sözcüsü arkadaşı
mızın çok önemli bazı açıklamalarını tespit ettik. 
Zamanı ve yeri geldiğinde vurgulayacağım bu açık
lamalar, hastalığın esas (kaynağım ortaya koymakta- m 

dır. Görüş ayrılığı şekliyle satjhî bir değerlendirme 
yapmak yanlış olacaktır; hastalığın kaynağı, arka
daşımızın açıkladığı Anavatan Grubunun inancın
dadır, felsdfesindedir. Bunu açıklayacağım. (HP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

''Sözlerime başlarken bir konuyu daha açıklamak 
zorunluluğunu hissediyorum. Müzakere mevzuunun 
doğası gereği, bizim tatlı konuşmamıza imkân yok; 
ama bu doğa gereği, başjta Sayın Başbakanımız olmak 
üzere, Anavatan Grubunun jestten, mimikten ve gü-
riiltiülden azade tatlı 'dinlemesi gerekiyor; bunu vur
gulamak isterim. İşin doğası, ne yapalım ki size bu 
görevi yüklüyor. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi, Sayın Baş
bakanın Anayasa gereği yapmakla mükellef olduğu 
bakanlar üzerindeki önleme, ve denetleme hizmetle
rini, önergenin metninde yer alan konularda ihmal 
ettiğini ve bu ihmalin - açıkça kullanılmamaktadır; 
ama tahtında müstedir bir ifadedir - kasta dayandı
ğını ortaya koymaktadır, 

Nedir Sayın Başbakana izafe edilen ihmal konu
ları? Bunlar, parti hâkimiyeti kurulmaya çalışılma
sı, Bakanlar Kurulu veya bakanların yetkilerinin ik
tidar partisinin genel merkezinden yürütülmesi. 

Biraz onca konuşan Anavatan Grubu Söz
cüsü, parti merkezi ile grup arasında organik bir ba
ğın mevcut olmasını savundu. İşte hastalığın bir mih
rakı bu. Demokrasiyi yozlaştıran, bundan önceki dö-
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nemlerde acı deneyimlerini yaşadığımız bir görüş; izah 
edeceğim biraz sonra. Bugünkü Anayasamız ve Si
yasî Partiler Kanunu, özellikle organik bağı önlemiş
tir arkadaşlar. Eğer siz, Anavatan Grubu olarak bu 
organik bağın mevcut olmasına ve devam etmesine 
inanıyorsanız, şu çatı altında yaşadığımız sürece si
zinle bu noktada anlaşmamız mümkün değildir, bir 
asgarî müşterek dahi bulmamız mümkün değildir. 

Partizanlık ve kayırmaların, önergedeki deyim ile 
«alıp yürüdüğü», milletvekili dahi olmayan parti ge
nel başkan yardımcısının, devlet memurlarının tayi
ni için kurulan komisyonda görev aldığı, müsteşar 
veya müşavir sıfatını taşıyan kamu görevlilerinin, 
politikanın içine girdikleri, politik demeçler verdik
leri, İçişleri Bakanlığının yetki sınırlarım aşarak, ba
zı kamu görevlilerinin hukuk anlayışıyla bağdaşma
yan davranışlarda bulundukları, işkenceye başvurul
duğunun bir bakan tarafından dile getirildiği bu ko
nularda, Sayın Başbakanın, denetleme ve önleme 
görevini yapmadığı iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önce bir konuyu vurgulamak 
istiyorum. 

1 yılı doldurmayan ömrü içerisinde Anavatan Par
tisi Hükümetinin, tarihin ışığı altında değerlendirdi
ğimizde, partizanlık konusunda bir Gensoruya mu
hatap kılınmasını, Hükümet adına bir talihsizlik ve 
Hükümetin hata hanesine yazılması gereken bir nok
ta olarak değerlendiriyorum. İsterdik ve temenni 
ederdik ki, Hükümetin davranışları, Hükümet ve 
Anavatan Partisi Grubunca geçersiz, mesnetsiz ve 
hatta tekrarında teeddüb ediyorum; ama gayri cid
dî telakki edilse dahi, bir Gensoru önergesini daha 
1 yaşı dolmadan gündeme getirmesin. Bu, Hükümet 
için cidden bir talihsiizliktiır. Sanırım ki, bundan ge
rekli dersler alınmalıdır ve alınacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, parti - Hükümet ve 
parti - Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ilişkileri 
çok hassas noktalardır. Bundan önceki dönemde, çök 
partili hayata girdiğimiz yıllarda, iktidar partileri bu 
'ilişkileri sağlım bir çizgiye, sıhhatli bir çizgiye 
oturtamadıkları; buna karşın marazî bir ortamda 
ve atmosferde bu ilişkileri yürüttükleri için, memle
ketin siyasî tarihinde ibretle her an göz önünde bu
lundurmamız gereken tabloların meydana gelmesine 
neden olmuşlardır ve yine yaşanılan olaylardan esin
lenerek ve Tün'v siyasî tarihinde, demokrasi yaşamı
mızda, demokrasinin işlerliğini, saygınlığını ve hatta 
hatta hayatiyetini yitirmeden devam edebilmesi için, 
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parti - Hükümet ilişkileri ve parti - grup ilişkileri ya
salarda düzenlenmiştir, 

Bazı örnekler arz edeceğim. 
Anayasamıza göre, Başbakan Türkiye Büyük Mil

let Meclisi üyeleri içinden seçilir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi olmayan bir parti genel başka
nı mümkün olabilir; başbakan olamaz. Eğer siz, par
ti ile grup ve Meclis arasında, grubunuz ve Hükü
metiniz arasında bir organik bağın mevcut olduğunu 
veya olması gerektiğini iddia eder ve bunu kabul eder
seniz, Anayasanın bu hükmüne ters düşersiniz önce. 

İkinci konu; Bakanlar Kuruluna katılacak üyele
rin parti organlarınca tespit edilemeyeceği, Siyasî 
Partiler Kanununun 28 inci maddesi gereğidir ve gü
ven ve güvensizlik konusunda grup genel kuruluna 
ait yetkinin başka bir organa veya mercie bırakıla
mayacağı, yine Siyasî Partiler Kanunu hükmü gereği
dir. Bu yasal düzenlemeler mevcut iken siz parti, 
hükümet ve grup arasında bir organik bağın mevcu
diyetini ve bu organik bağın mutlaka sizin tarafınız
dan yürütüleceğini nasıl ileri sürebilirsiniz arkadaş
lar? tşte hastalığı burada başlatırsınız. Parti ve grup 
belki bir kumaşın -tersi VJ yüzü gibidir; ama lütfen 
şu çatı altında ve hükümet olurken kumaşın yüzün
den yapılmış elbiseyi giyip.. Eğer tersiyle yüzünü ka
rıştırmaya başlarsanız - ki başladınız - sonunda bu
nun acısını sizler çekersiniz. 

Sayın milletvekilleri, partizanlık kaideten gökten 
düşer gibi bir anda doğmsz. Partizanlık birbirine ek
lenen halkalar şeklinde, birbirine eklenen uygulama
larla meydana gelir; ama kaideten diyorum. Ne ya
zık görüyoruz ki, bu Hükümet zamanında partizan
lık yavru balığın üstüne düşen serpme gibi gökten düş
müştür arkadaşlar. Bu d? Hükümet adına kaydedil
mesi gereken bir talihsizliktir. 

Demin konuşan arkadaşımız, Sayın Başbakanın 
gruptaki konuşmalarında, partizanlık yapılmamasını 
önemle tavsiye ettiğini vurgulamıştır. Konu Sayın 
Başbakan olunca çok çok hassas davranmak mecbu
riyetindeyim, tepki gelmesin diye. Baştan da söyle
dim; ama Hocanın bir sözü var «Dediğini yap, yap
tığını yapma» diye. Siz, dediğini yapın da, arkadaşlar, 
yarın bakan olursanız, bugünkü Hükümetin yaptığı
nı lütfen yapmayınız. 

Muhterem milletvekilleri, demin okuduğum mad
delerin öngördüğü yasaklar kâğıt üzerinde kalabilir, 
parti tüzüklerinde kalabil T; ama kâğıt üzerinde ve 
parti tüzüklerinde kaldığı takdirde Gensoru ve diğer 
denetleme yolları gündeme gelebilir. Temennimiz 
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odur ki, mevzuat sadece kâğıtlar arasında kalmasın, 
uygulamaya da intikal etmiş olsun. 

. Önergede kadrolaşma konusuna temas edilmek
tedir. Hükümetin kadrolaşma mevzuunda, bundan 
önceki hükümetler zamanında zorunlu nedenlerle 
başvurulan ye zorunlu nedenlerle başvurulması ge
rektiği için mevzuatta yer alan 'iki müesseseyi çok 
geniş ölçüde kullandığını görüyoruz. Bunlardan bir 
tanesi görevin vekiller eliyle tedviri; ikincisi, vekil 
atanmadan yine başka kişilerce tedvir edilmesi. Aca
ba Hükümet bu yola niçin gitmektedir? Bunu düşün
mek gerekir. Bunun iki sebebi vardır arkadaşlar : 
Bugün bakanlıklara baktığınızda üçlü kararname ile 
tayini gereken pek çok kamu görevEsıinin vekil ol
duğunu tespit edersiniz. Üçlü kararnlame ile tayini 
gereken makamların vekiller eliyle yürütülmesi, her 
şeyden önce, Sayın Cumhurbaşkanının yetkisinin ön
lenmesidir. 

Yine bu yönteme baş\^njlrnasının bir nedeni, 
yapılacak güvenlik soruşturmasında karşılaşılacak 
neticenin peşinen bilinmesi nedeniyle bundan ka
çınmaktır. Çok kısa bjr süre önce Resmî Gazetenin 
aynı sayısında mahkûmiyet ve tayin kararnamesi bir 
arada yayınlanan bir atamayı gördük, işte 'bu iki 
nedenledir ki, Hükümet önemli kamu görevlerinin 
ifasında vekâlet yoluna gitmektedir ve tedvir yoluna 
gitmektedir. Bu kadrolaşmanın bir adımıdır. 

Yine, biraz önce konuşan Anavatan Partisi söz
cüsü arkadaşımızın çok içten ve samimî 'bir şekilde 
ifade ettiği gibi, azamî 30 olarak sınırlandırılan mü
şavirlik kadroları politizasyon nedeniyle alınmıştır, 
bunu anladık. Çünkü «Politizasyona müsait olan mü
şavirlik kadrokrını 1.000, İ.500'den 30'a indirdik» 
dediler. Tabiî ?0'a indirirsiniz arkadaşlar, sizler Ana
vatan Hükümetisiniz, sizin için rakamın önemi yok
tur 20 olmuş, 30 olmuş, siz 20 kişilik kadroda 'başka 
hükümetin l'.OOO kişilik kadro ile yapamadığı politi-
zasyonu yaparsınız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) İşte bu nedenledir ki, biraz önce ko
nuşan arkadaşım, 30 rakamının masum küçüklüğü
ne sığınarak bu politizasyonu ikrar etmiştir, tescil 
ettirmiştir. 

Muhterem milletvekilicri, hatırlayacaksınız bu 
çatı altında yapılan bir müzakerede, iki önemli ör
güt 12 Eylül örcesi ve bizi 12 Eylül günlerine getir
meye neden olan hareketlerin sorumlusu bir sağ ör
gütün devlet kadrolarına sızdığını söylemişti ve şim
di de Sayın içişleri Bakanı sıkıyönetimin uzatılması 

225 — 



T. B. M. M. B : 24 13 11 , 1984 O : 1 

nedeniyle yaptığı konuşmada, bu sağ örgütten yaka
lananların mevcut olmadığını belirtmiş, yakalanan
lara temas etmemiştir; demek yakalanan yoktur; ama 
12 Eylül öncesi mevcut olan bir zihniyetin ve biır ör
gütün bugün mevcut olmadığını düşünmek eşyanın 
tabiatına aykırıdır. O halde nedir bunun içyüzü? De
mek ki bu örgüt Devlete sızmaktan bir merhale da
ha öteye gitmiş ve Devlete hâkim olmuş, Devleti 
ele geçirmiştir. İşte tehlike bu noktadadır arkadaş
lar. 

Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin, Sayın-
Başbakanın kendilerine özgü orijinal buluşlarıyla 
kendilerine has .buluşlarıyla yeni bir atama sistemi
ne gittiğini görüyoruz. KÎT yönetim kurullarına üst 
düzeydeki kamu yöneticileri atanmaktadır, 

Evvela şu suali sormak gerekir, Hükümet ısrarla 
KlTlerin kendi kendine yeter, bütçeye yük olmaya
cak ve ticarî bir müessese, sınaî bir müessese olma
sı felsefesiindedir; progra?mnda vardır, her zaman 
tekrarianmaktadır> 

Bu kamu görevlileri ki, kişiliklerini ve şahsiyet
lerini bildiğim, içlerinde tanıdıklarım olan, hiçbir za
man, hiçbir hükümete alet olmayacaklarına inandı
ğım ve bu değy yargısını şu an için hâlâ muhafaza 
ettiğim arkadaşlar vardır Ancak soruyorum, bu ka
mu görevlileri acaba KİT yönetim kurullarında na
sıl faydalı olacaklardır? 

Bir zamanlar seçilemeyen milletvekillerine veya 
emekli olmuş bazı kamu yöneticilerine yer olarak 
verilmiş bulunan bu KİT'lerin yönetim kurulu üye
liklerinde bu arkadaşlarımız kendi görevlerini mi ih
mal edecekler, yoksa KtTIere mi yöneleceklerdir? 

Yine, bunların içinde Devlet Planlama Müste
şarlığı gibi, yine bunların içinde Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşar Yardımcılığı gibi, yönlendirici gö
revlerde bulunanlar, acaba KİT yönetim kurulların-
daki hizmetlerini ifa ederlerken, hiç değilse şuur alt
larında olsun o kurul lehine davranışlarda bulunma-
yacaklar mıdır? 

İşte biz, Hükümetin yeni bulup uyguladığı bu çok 
ters yolu tenkit ediyoruz ve bundan tevakki etmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, önergede iki konu daha var
dır; Maliye ve .Gümrük eski Bakanının ^açıkladığı 
konulara değinilerek; biri işkence konusu, öteki de 
egemen güçler konusudur. 

İşkence konusunu dile getirdiğimizde, her neden
se arkadaşlarımız duyarlılık gösteriyorlar ve çok acı

dır bir sayın bakan da geniş ve anlamı muayyen bir 
noktaya oturtulmayacak ifadelerle itham ediyor. 

Arkadaşlar, biz Türkiye'de işkencenin organize bir 
faaliyet olmadığı temennisindeyiz. Ancak, bir bakan 
şu kürsüden çıkar da «işkence vardır» der ve hatta 
«Eğer işkence yapacaksanız önceden haberim olsay
dı ve bunun kılıfını bulurdum» derse ve yine bugün 
kabine içinde görev yaparı bir sayın bakan, üstüne 
basa basa diğer demokratik ülkelerde uygulanan psi
kolojik baskı ve sorgulama usullerinden bahsederse, 
o zaman işkence konusunu gündeme getirmekte mu
halefete hiçbir suç yükleyemezsiniz. 

Arkadaşlar psikolojik baskının demin de söylen
diği gibi, sınırı nedir? Bunun madem mevcut oldu
ğunu kabul ediyorsunuz, madem Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda yer alan sorgulama usulleri 
dışında usullerin mevcudiyetini kabul ediyorsunuz, 
bunu objektif baza oturtmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, iki dakikanız var. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Anayasamız, 17 nci maddesinde eziyeti ve insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan muameleyii yasaklamıştır. 
Biz, burada dile getirilen konularla Anayasadaki ezi
yet ve muamele kelimelerinin akrabalığının uzaklık 
ve yakınlığını tereddütle karşılıyoruz ve temenni edi
yoruz ki, aralarındaki akrabalık uzaktır. 

Bir de egemen güçler konusu var. Egemen güçler 
hiçbir zaman burada dile getirilen iki - üç bürokrat 
olamaz. .Önemli olanı, bu egemen güçlerin siyasal 
uzantısını ortaya çıkarmaktır. Sayın İçişleri eski Ba
kanı, «Gümrükte çalışan görevlilerin mal varlığını 
açıklarsam yer yerinden oynar» derse - gazete haberi
ne göre - yine Sayın Gümrük eski Bakanı «Gümrük 
tayinlerine tavassut edenleri açıklarsam herkesin du
dakları uçuklar» derse ve yine bugünlerde tahkikat 
yapılan pir yüksek kamu görevlisi «Ben konuşursam 
yer yerinden oynar» derse, egemen güçleri çıkarma
ya muhalefet partilerinden önce Anavatan Partisi 
Grubu mecburdur. Bunun hesabını hadi burada sor
durmuyorsunuz, grubunuzda sordunuz mu arkadaşlar? 
Lütfen grubunuzda sorunuz ve bu memlekete en bü
yük hizmeti yapınız. 

Sayın milletvekilleri, TRT ayrı bir dert. TRT'nin 
görüntülemesi, Meclisi ve komisyonları görüntüleme-
sıi, sanki İçtüzüğün amir hükmü gereği imiş gibi, 
temsil oranlarına göre oluyor. Ekrana dikkat edin, 
Anavatan Partisi Grubunun ve komisyondaki Ana-
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vatan Partili milletvekili arkadaşlarla diğerlerinin 
görüntülemeleri ve Halkç' Partinin verdiği Meclis 
Araştırmasının haberler bültenine getirilmesi calibi 
dikkattir; Halkçı Parti ad: geçmemiştir arkadaşlar, 
Halkçı. Parti milletvekili adı geçmemiştir. TRT, eski 
«Vatan Cephesi» uygulamalarım hortlatmamalıdır; 
TRT Devletin TRT'si olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gensoru müessesesi... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim, son nokta. 

Gensoru müessesesi Anayasanın tanıdığı denetle
me yollarının içerisinde en ağırıdır, siyasal bir ne
tice getirir. JBu siyasal netice, güven ve güvensizlik 
olarak kendisini gösterir. Bu nedenle zamanlaması 
çok önemlidir. Özür diliyorum, konu Başbakan ol
duğu için söyleyeceğim; zamanlamada Sayın Başba
kanı, partisinin içindeki dengeler nedeniyle eğer ar
kasından vuran bir mum ışığının karşıdaki duvara 
akseden gölgesini seyreder hale düşürürseniz ve yine 
Sayın Başbakanı "aynalar odasında bir dışbükey ay
manın karşısına geçirirseniz en başta ona iyilik yap
mazsınız, 

Halkçı Parti Grubunun bu konudaki oyu Genso
ru görüşmelerinin açıtaas>dır. Bu nedenle görüşme
lerin açılmasını ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz 
ve hepinize saygılar sunuyoruz. (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mesut Yıl

maz; buyurun efendim. {ANAP sıralarından alkış
lar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin en önemli görevlerinden birisi 
de Hükümeti denetlemektir. Bu denetimin çeşitli yol
ları vardır. Gensoru müessesesi Anayasamızda da yer 
alan en önemli denetim yollarından biri. Hükümet 
hakkında veya onun başı olan Sayın Başbakan hak
kında gensoru açılabilmesi için bütün memleketi ilgi
lendiren çok önemli nedenlerin olması lazımdır. Kısa
cası, gensoru ciddî bir müessesesidir. Sayın Bayezit 
de konuşmalarının sonunda aynı şeyi ifade ettiler. Do
layısıyla bu müessesenin olur olmaz işletilmesi, ona 
muhatap olanlardan çok, ona başvuranlara zarar ve
rir. Görüşmekte olduğumuz Gensoru önergesini ise 
ciddiyetle bağdaştırmak mümkün değildir... (MDP sı

ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar «Sö
zünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, lütfen 
saygılı olalım birbirimize, lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla)— Sayın Başkan, beni ikaz etmek gerekiyorsa 
siz edersiniz, herhalde arkadaşlarım etmezler. 

BAŞKAN —_ Lütfen efendim, lütfen efendim, siz 
Hükümetsiniz efendim, lütfen. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bu Gensoru önergesinin belki... 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın lütfen, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Buvurun. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekili, siz Hükümeti ciddiyetsiz
likle suçluyorsunuz da, ben Gensoru önergesinin ciddî 
olmadığını söyleyemem mi? (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Bakan, istir
ham edeceğim efendim; siz Hükümetsiniz. Lütfedin, 
ona göre konuşun. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bu Gensoru önergesinin belki Milliyetçi 
Demokrasi Partisini ilgilendiren nedenleri vardır; fa
kat memleketi ilgilendiren hiçbir nedeni yoktur arka
daşlar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bildiğiniz gibi, kendileri de ifade ettiler, bu Gen
soru önergesi daha önce İçişleri Bakam hakkında ve
rilmek üzere hazırlanmıştı, içişleri Bakanı istifa edin
ce, alelacele içine birtakım sunî unsurlar ekleyerek 
aynı önergeyi Sayın Başbakan hakkında getirmişler
dir; yani önce1 Gensoru kararım almışlar, sonra ge
rekçeyi aramışlardır. Bu haliyle önerge tam bir ya
malı bohçayı andırmaktadır. (MDP sıralarından «Si
zin gibi, sizin gibi» sesleri) 

Daha önce iki defa bu Mecliste görüşülen ve gün
deme alınması reddedilen işkence iddiaları yanında, 
birtakım dedikodu yazarlarının yakıştırmaları bir 
Gensoruya dayanak yapılmıştır. Bu ciddî bir muha
lefet örneği değildir sayın milletvekilleri. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Basma say
gılı olun. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesinde 
ileri sürülen ve bize göre gayri ciddî olan iddiaları 
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Hükümet adına cevaplandırmaya geçmeden önce, bir 
hususu açık seçik ortaya koymak istiyorum. 

Bizim Hükümetimiz partiler dışı, partilerarası ve
ya partiler üstü bir hükümet değildir. Bu Hükümet, 
bir tek parti hükümetidir. Bu Hükümet, Anavatan 
Partisinin Hükümetidir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Biz Türkiye'de 13 yıllık bir aradan 
sonra milletin oyu ile Meclisin çoğunluğunu sağlayan 
ilk tek parti Hükümetiyiz ve bununla* gurur duyan bir 
Hükümetiz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu memleket çok uzun sene
ler, o saydığım hükümet modelleriyle yönetilmiştir, 
çıkmaz sokaklara sürüklenmiştir, çok zaman kaybet
miştir. Şüphesiz, o durumdan kurtulup bugünkü du
ruma gelmemizde istikrarı esas alan yeni Seçim Ka
nununun büyük payı vardır. Bu açıdan Konsey yö
netimine Milletçe şükran borçluyuz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Özellikle yeni Seçim Ka
nununda yer alan yüzde 10'lük baraj gelecekte de si
yasî istikrarın teminatı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 6 Kasım seçimleriyle Türki
ye'de yeni bir siyasî ortam doğmuştur. Biz bu yeni 
ortama uygun yeni bir partiyiz. Yepyeni ve genç bir 
kadromuz vardır. Benden önce burada konuşan Sa
yın Bayezit, daha önce bu kürsüden yaptığı bir ko
nuşmada, bizim partimizin birçok grup mensubunun 
daha yakın senelerde kısa pantolonla, falan gezdik
lerini anlatmıştı; hatırlarsınız Sayın Bayezit. Bu doğ
rudur. 

BAŞKAN — Lütfen umuma hitap edin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yepyeni ve genç bir kadromuz vardır; ama 
küçük yaşımıza rağmen, büyük tecrübeler geçirmişiz-
dir. Biz bu koskoca Devletin 1 milyon dolar için Av
rupa'nın en küçük devletine muhtaç kalmasının utan
cını yaşamış bir ekibiz. (ANAP sıralarından «Qravo» 
sesleri, alkışlar) ve aynı utancı kendi çocuklarımıza 
yaşatmamak için yemin etmiş, bunun için siyasete 
soyunmuş bir ekibiz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal bizim için sadece 
Başbakan değildir. O aynı zamanda «Anavatan» mü
cadelesinin lideridir, «Anavatan» "davasının başıdır. 
Eğer dava unutulursa Başbakanlık havada kalır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunlar birbiriyle içice geçmiş meselelerdir. Hatır
layacaksınız, biz Hükümet Programını buraya getirdi
ğimiz zaman siz bizi eleştirmiş ve Hükümet Programı 
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Anavatan Partisinin Seçim Beyannamesinin aynısıdır» 
demiştiniz ve bunu da partizanlık örneği olarak yo
rumlamıştınız. O zaman Sayın Başbakanın bu kürsü
den ifade ettiği gibi, bize göre asıl aksi olursa, yani 
Hükümet Programı ile Seçim Beyannamesi arasında 
farklılık olursa eleştirilmemiz lazımdı. Asıl tutarsızlık 
millete verdiğimiz sözleri Hükümet olunca unutmak, 
programa almamak ti. 

Sayın milletvekilleri, işte daha yolun başında, mu
halefet ile aramızda yönetim anlayışı açısından böy
lesine bir uçurum vardı. Zaman içinde de bu durum 
devam etti ve Hükümet olarak kendi programımızı. 
uyguladığımız, muhalefetin programını uygulamadığı
mız için eleştirilere uğradık. 

Öte yandan, üzülerek gördük ki, gönümüzde hâlâ 
o geçmişteki - saydığım - hükümet modellerine özlem 
duyanlar vardı. Bunlar, kendi çaresizliklerini o özlem
lerle a.vutmaya çalışıyorlar, her ay Hükümetimize 
ömür biçiyorlar, orada burada Hükümeti devirip, ha
yalî hükümetler kuruyorlardı. 

Sayın milletvekilleri, bu manzara karşısında önü
müzde iki yel vardı, ya bu kısır döngünün içine gir
mek ya da, bunlara aldırmadan yolumuza devam et
mek. Biz ikinci yolu seçtik (ANAP sıralarından alkış
lar) Ve her birisine olan saygımız, sevgimiz baki ol
mak kaydıyla sayın muhalefet temsilcilerinin gayri 
ciddî eleştirilerine kulaklarımızı tıkamak zorunda kal
dık. tşte şimdi görüşmekte olduğumuz... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — «Gay
ri çidî ne demek beyefendi, bir Sayın Bakana yakışır 
mı gayri ciddî demek? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — tşte şimdi, görüşmekte olduğumuz Gensoru 
önergesindeki tutumumuz da aynı çerçevede olacaktır. 

Bu arada, unutmadan bize bu görüşlerimizi dile 
getirme imkânı veren sayın önerge sahiplerine de hu
zurlarınızda teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri bu kürsüden Gensoru öner
gesi üzerindeki ilk görüşmeyi yapan, önerge sahibi 
olarak ilk konuşmayı yapan sayın milletvekiline ce
vap bile vermeyeceğim. Bu kürsüden, bizim unutmak 
istediğimiz, «Babalarının çiftlikleri gibi» ibareleri kul
lanan, savunma hakkı olmayan Devlet memurlarına 
dil uzatan bu milletvekili ile aynı Parlamentoda ol
maktan üzüntü duyduğumu ifade ederim. (MDP sıra
larından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De- I 
varrila) — Buyurun Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Lütfen sözlerinize dikkat 'buyurun 
efendim. Bir milletvekili hakkında bu şekilde beyan
da bulunamazsınız. (MDP sıralarından «Sözünü geri 
âlsın Sayın Başkan» sesleri). 

DEVLET ©A/KANI A. MESUT YILMAZ (De-
vamla) — ıBir fiile dayandırdım Sayın Başkanım. I 
(IMDP sıralarından «Sözünü :geri alisin Sayın Başkan» 
sesleri). 

«BAŞKAN — Bir dakika, (bir dakika müsaade edin 
efendim. i 

Sayın Bakan, latifen tavzih buyurun efendim. I 
<fMDP, HP sıralarından «Sayın Başkan, sözünü geri I 
alsm» sesleri). I 

DEVLET BAKIANI A. MESUT YILMAZ Re
vamla) — Sayın milletvekilleri, üzüntü duyduğumu I 
ifade ettkn. ıflMDP sıralarından «Lütfen sözünü geri I 
alsın Sayın Başkan» sesleri). I 

BAŞKAN — • Bir dakika efendim. Saym Bakan.. I 
DEVLET BAK/ANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — 'Buyurun Sayın Başkanım. I 
BAŞKIAN — Baştan rica ettim, grup sözcüleri I 

çok daha yumuşak konuştu. Siz Hükümetsiniz, lüt
fen ona göre beyanda bulununuz. Bu Hükümet, sa- I 
dece Anavatan Partisinin değil, Türkiye Cumhuriye- I 
tinin Hükümetidir, lütfen efendim. (IMDP ve HP sı
ralarından «IBravo» sesleri, alkışlar; MİDP sıraların- I 
dan sıra kapaklarına vurmalar. «Sözünü geri alsın» 
sesleri). I 

Bir dakika efendim. Saym (Bakan, lütfen milletve- I 
kili hakkında bulunduğunuz beyanı tavzih ediniz I 
efendim. (HP ve MDP sıralarından «İstifa etsin, çık- I 
sın gitsin öyleyse buradan» sesleri). I 

Lütfen, lütfen efendini. 
GÜNSELİ ÖZKIAYİA istanbul) — Mebusluktan I 

İstifa etsin, çıksın gitsin. I 
DEVLET BAKIANI A. MESUT YELMİAZ (De

vamla) — Gensoru önergesi sahibi saym milletvekil- I 
lerinin <bu kürsüden artık unutmak istediğimiz «Ba- I 
Ibatermm çiftlikleri» gibi laflar kullanmasını ve bura- I 
dan kendisini savunma hakkı olmayan devlet memur- I 
Iarına dÜ uzatmasını fevkalade üzüntü ile karşıladım. I 
(ANAP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar). I 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesi üzerinde I 
ikinci konuşmayı yapan Sayın Kâmran İnan, benim I 
daha önce yaptığım konuşmadaki talihsiz beyanlarım- I 
dan söz ettiler. I 

AYHAN ıFIRAT (Malatya) — Şimdi bu tavzih I 
oldu mu Sayın Başkan? | 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Konuşmanıza.- devam buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — «Türkiye'de karanlık güçler vardır» deme
mi eleştiri konusu yaptılar. 9 

Sayın millelîvekilleri, yani «'Egemen güç» demek
le, egemen güç var oluyor da, «Karanlık güç yok» 
demekle karanlık güçler yok mu olacaktır? 

. MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kimdir işte onlar? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Bakan, siz lütfen devam buyurunuz efen

dim. 
Müdahale etmeyin lütfen. 
DEVLET BAIKANI A. MESUT YILMAZ '(De

vamla) — Saym tnan, mutadı veçhile yabancı bir ya
zara atfen "bir söz söyledi. «Bir toplumda hürriyetle
rin derecesi, insanların 'gülebilmesinden ve sevebilme-
sinden anlaşılır» ibuyurdular. 

Türk Milleti 'gülmesini de biliyor, sevmesini de 
'biliyor sayın milletvekilleri. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (îstanbul) — Siz ik
tidara «elmeden evveldi o. (Gürültüler). ^ 

(BAŞKAN — Lütfen efendim. 

DEVLET BAKAMI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Eğer Türk Milletinin güldüğü şeyler Saym 
înan'a ciddî geliyorsa, eğer Türk Milletinin sevdiği 
şeyler Sayın înan'a sevimsiz geliyorsa, bunun Türk 
Milletinin mi, yoksa Saym İnan'ın mı sorunu oldu
ğunu kendisinin takdirine bırakıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar, MDP sıralarından gürültüler). 

Sayın Turan Bayezit, Gensoru önergesi üzerine. 
son konuşmayı yaptılar ve Gensoru önergesini haklı 
bulduğunu ifade ettiler. Bana göre, bu, kendisi için 
fevkalade talihsiz bir beyan oldu. Çünkü kendisi 
Halkçı Partinin Grup Başkanvekilidir, eğer bu öner
ge haklı ise, Sayın Bayezit bu işin ışerefini yavru mu
halefete kaptırmış demektir, (Gürültüler). 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, demagoji yapmayın 

DEVLET BAfKlAN* A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi Sayın Bayezit'in benim burada üs
tüne basa basa söylediğimi, eleştiri konusu yaptığı, 
geçen konuşmadaki bir ifademi aynen tekrarlıyorum: 

Diğer demokratik ülkelerde uygulanan psikolojik 
baskı ve sorgulama usulleri bizde de uygulanmakta
dır.»! 

YILMAZ ÜHSAN HASTÜ5RK (faftanbul) — Ya
ni işkence yapıyorsunuz?.. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Demokratik ülkelerde dedim, duymadınız 
galiba sayın milletvekili. 

HAŞKIAİN — Lütfen efendim. 
, Lütfen devam buyurun. 

DEVLET 'BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi Gensoru öner
gesine geçiyorum. 

MEHMET ABDURREZA'K CEYLAN (jSiirt) — 
Sayın Bakan, tekrarlayarak mı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — LüUfen, lüljfen... 
DEVLET 'BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Başkan, süreme dikkat eder misiniz. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 

DEVLET OAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Gensoru önergesinde yer alan iddialardan 
birisi, çeşitli kanun tasarılarının... ı(MDP sıralarından 
gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesi veriyor
sunuz, dinlemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim muhte
rem arkadaşlarım, herkesin kendine has bir üslubu 
var, müsaade ediniz efendim. 

Buyurun efendim. 
DEVLET 'HAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesinde 
yer alan iddialardan birisi, «Çeşitli kanun taşanları
nın Anavatan Partisi Genel Merkezinde hazırlandığı, 
devlet memurlarının tayinleri için kurulan komiteler
de partili arkadaşlarımızın igörev aldıkları» hususu
dur. Kanun tasarılarının parti merkezinde hazırlan
dığı doğru değildir. Bazı kanun tekliflerinin hazırlık 
çalışmaları parti merkezimizde yapılmıştır. Bazı ka
nun tasarıları için de, biz partili arkadaşlarımızdan 
görüş îstemişizdir. Bunu ihtiyaç duydukça ileride de 
yaparız. Çünkü biz bir yardım derneği değiliz, bîr 
siyasî partiyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) Siyasî 
tercih konusu olan durumlarda partimize elbette da
nışacağız. Kanun tasarılarmın altında Hükümet ola
rak bizim imzamız bulundukça, o tasarıların nasıl 
hazırlanacağına da biz karar vtririz. 'O tasarıların na
sıl kanunlaşacağına üse Yüce Meclis karar verir. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Tayinler meselesine gelince, tayinler için komite
ler kurulduğu lalan doğru değildir. Bu konuda mu
halefetin endişeye kapılmasına da hiç mahal yoktur. 
Çünkü devlet kadrolarına dürüst, iş bilir, iş bitirir in
sanların getirilmesi bizim başarımızın ön şartıdır. Bu
nu ilk önce biz isteriz, en çok biz isteriz. Onun için-
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dir ki, bu konuya da muhalefetten çok daha fazla 
dikkat eideriz. Göreve 'getirdiğimiz kişilerin geçmişteki 
eğilimlerinden çok bu niteliklere sahip olup olmadık
larına bakarız. 

Tayinler konusunda zaman zaman parti yönetimi
nin, milletvekillerinin, bu arada muhalefet milletve
killerinin bize önerileri, tavsiyeleri olabilir. Biz bun
ları dikkate alırız, ama takdir hakkı tayini yapana 
aittir. Çünkü onların icraatlarının sorumluluğunu biz 
taşırız. Hiçbir devlet memuru kendi programını uy
gulayamaz. Bilakis bütün devlet memurları hükümet 
programını uygulamakla mükelleftir. 

Devlet kadrolarında kadrolaşma ve partizanlık id
diaları hiçbir aslı ve esası olmayan, sadece önerge 
sahiplerinin ne kadar geniş bir hayal gücüne sahip 
olduklarını gösteren iddialardır. Hiçbir somut delil 
olmaksızın ortaya atılan bu iddialar konusunda söy
leyeceğim şudur: Biz, geçmişteki eğilimi ne olursa ol
sun, suç. işlememiş olmak kaydıyla bütün vatandaş
lara kapısını açan ve bunu açıkça ilan eden tek siyasî 
partiyiz. ((ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkış
lar) milletimiz bu düşüncelerle devlet yönetimini size 
değil, bize vermiştir. ' 

YILMAZ İHSAN HASTÜIRIK ((istanbul) — Al
dandı, 6 ayda pişman ettirdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Devlet yönetiminde de bu düşüncelerimiz
den farklı davranamayız, farklı hareket edemeyiz. 
Geçmişte şu veya bu eğilime yakın tanınıyor diye ye
tenekli insanları vebalı gibi bir tarafa atamayız; 
çünkü biz, insanın evrimine inanırız. 

ÖZER GÜRJBÜZ (Sinop) — insanı sevin, insanı. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sizler ise, insanın değişmezliğine inanıyor
sunuz. Bu statik kafa ile günümüzün dinamik Tür
kiye'si yönetilemez arkadaşlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Unutulmamalıdır ki, bütün tayinlerde 
iki ayrı kanaldan güvenlik soruşturması yapılmakta, 
üst düzey yöneticilerinin tayinlerindeki üçlü kararna
menin altında İlgili bakanın, Başbakanın ve Sayın 
Cumhurbaşkanının imzası bulunmaktadır.> 

Şimdi, bu kadar süzgeçten geçerek gelen ve ken
dilerine önemli devlet hizmetlerinin ifası Verilen in
sanların, üstelik burada kendilerini savunma hakları 
olmayan insanların, kişiliklerini burada tartışma ko
nusu yapmanın kime ve ne fayda sağlayacağı, üzerin
de ciddiyetle düşünmemiz gereken bir konudur. 
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Sayın milletvekilleri, siyasî kadrolaşma Türkiye' 
de her devirde iddia edilmiştir. Şüphe yok ki her si
yasî iktidar 'kendi güvendiği kadrosu ile çalışmak is
ter. Cumhuriyet tarihimizin en "büyük idarî reform 
hareketlerinden birisini gerçekleştirdiğimiz halde, en 
az sayıda devlet memurunu açığa almış olan iktidar 
(biziz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

HÜSEYİN AVM SAÖESEN (Ordu) — Reform
la deform balık sırtıdır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Devlet teşkilatında "yapılacak her türlü kad
ro değişikliğinin ancak kanun yoluyla, yani Yüce 
'Meclisin kararı ile yapılabileceği esasını biz getirdik. 
Devlet kadrolarını arttırma konusunda (gönüllü ola
rak kendi kendini sınırlayan ilk hükümet işte bu Hü
kümettir. Devlet kadrolarında, adına «Müşavirlik» 
denilen o istisnaî kadroların adedi 1980 yılında 2 540 
idi; bugün bu rakam nedir bilir misiniz sayın millet
vekilleri; 292. Gene bir istisnaî memuriyet olan valilik
lerin sayısını da 217'den 177ye indirdik. 

ÖZER GÜRİBJÜZ (Sinop) — (Hayat pahalılığını 
indirin biraz da. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Kamu İktisadî Kuruluşlarının yönetim ku
rulu üyelikleri eskiden beri siyasî parti mensupları 
için «yemlik» diye bilinirdi. Biz bütün kuruluşların 
yönetim kurulu üye adedini 6'ya indirdik. Bu 6 ki
şiden 3 ünün ıgenel müdür ve genel müdür yardım
cıları olması 'şartını getirdik. Geri kalan 3 üyeden 
2'sinin de bu konuda uzman kişiler olması şartını 
koyduk. Bütün bunların partizanlık yapmayı düşünen 
bir iktidarın icraatı olamayacağını kabul ediyorsanız, 
asıl partizanlığın şu gensoru önergesinde saklı oldu
ğunu da kabul etmeniz lazım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Devlet memurlarının siyasî faaliyette bulunduk
ları iddiası da geçerli değildir. Devlet memurları bağ
lı oldukları bakanın izni ile demeç verebilirler, Hü
kümetin icraatı konusunda açıklama yapabilirler; ama 
şunları yapamazlar: Bakın nerede haklısınız; siyasî 
parti propagandası yapamazlar, vatandaşlara siyasî 
görüşleri nedeniyle farklı muamele yapamazlar. Eğer 
bu fiilleri yapan devlet memuru varsa biz onun da 
üstüne gideriz. 

(MEHMET ARİF ATALAY (Adana) — 08in ta
ne var, Gensoruyu açın da misalleri söyleyeyim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — (Bildiğiniz gibi, siyasî propagandanın mahi
yeti konusunda sayın muhalefetle öteden beri gö
rüş ayrılığımız vardır. Bizim TRT Kanununun 19 
uncu maddesine göre yayınladığımız «îcraatm İçin
den» programı muhalefete göre siyasî propaganda
nın ta kendisidir, bize göre ise, Hükümet icraatının 
tantılması niteliğindedir. Ana 'Muhalefet Partisi buı 
konuda mahkemeye gitmiş; fakat mahkeme bizim gö
rüşümüz istikametinde karar vermiştir. 

Şimdi yaptıkları nedir? Hem aynı iddiaları tek
rar ederler, hem de mahkemeye gitmekten kaçınırlar; 
bunu anlamak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 2 dakikanız var efen
dim. 

DEVLET SAİKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Devlet memurları konusundaki iddiaları da aynı 
anlayışın devamıdır. 

Sayın milletvekilleri, Gensoru önergesinde Mali
ye ve Gümrük eski Bakanı Sayın Vural Arıkan'a at
fen hukuk nizamının ihlal edildiği ve bazı kişilere iş
kence yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. Bu iddialar 
Kapıkule operasyonları ile ilgilidir. Bu operasyonlar 
ise bizim Hükümetimizin yüz akıdır; yeraltı dünya
sının karanlık güçlerine karşı açtığımız savaşın bir 
diğer cephesidir. 

12 Eylül öncesi memleketimizi bir iç savaşın eşi
ğine getiren terör eylemleri ile, kaçakçılık olayları 
arasındaki bağlar artık ortaya çıkarılmıştır. Alınan 
ekonomik tedbirlerle yabancı sigara kaçakçılığına öl
dürücü darbe indirilmşitir. Bu işin senelik portesi 100 
milyar liranın üzerindedir. 

Yine ekonomik tedbirlerle döviz kaçakçılığı da 
çökertilmiştir. Şimdi sıra altın ve mücevher kaçakçı
lığına gelmiştir. Kısa zamanda, yine ekonominin ku
ralları içerisinde bu kaçakçılığın da üstesinden geli
riz. 

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ise, ekonomik ted
birlerle önlenemez. IBunların üstüne zabıta tedbirle
ri ile gitmeye mecbursunuz ve en başta devlet teşki
latı içerisinde bu fiililere yardımcı olan ihanet şebe
kelerinin ortaya çıkarılması lazımdır, tşte Kapıkule 
operasyonlarında yapılan budur. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Sayın milletvekilleri,' bu mücadele Türk Devleti
nin bekası ile ilgilidir. Devletimizi yıkmak isteyen 
bütün güçler bu mücadelenin içerisinde ve karşı saf
lardadır. Yüz müyarlarca liralık çıkarlarına darbe in-
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dirdiğimiz bu güçlerin bir kenara çekilip sessiz kal
malarını veya bize alkış tutmalarını bekleyemeyiz. 
Bunlar her türlü melaneti gösterecekler ve meseleyi 
saptırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Biz, 
meselenin saptırılmasının kimlerin yararına olaca
ğını Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz., 

İ23 Ekim 1984 günü bu kürsüden yaptığım konuş
mada, Sayın Arıkan'ın, kendisine iletilen şikâyetleri 
Adalet Bakanlığına verdiğini ve bu şikâyetlerin doğ
ruluk derecesinin ciddiyetle araştırıldılğını ifade et
miştim. 7 Kasım 1984 günü aynı konuda verilen ikinci 
Meclis Araştırması önergesinin öngörüşmeleri dola
yısıyla yaptığım konuşmada da; bu konunun Adalet 
Bakanlığınca Sıkıyönetim mercileri nezdinde araştı
rılmasına devam edildiğini bildirmiştim. 

Şimdi, Genelkurmay Başkanlığının, Birinci Ordu 
ve Sıkıyönetim Komutanlığından alınan bilgilere da
yanarak, Millî Savunma Bakanlığına gönderdiği ce
vap yazısı elimizdedir. Sayın Milletvekilleri bu yazı
da: 

Soruşturmaların 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
çerçevesinde yürütüldüğü, 

Bu kanunun olağanüstü yönetim usulleri içeren 
özel bir kanun olduğu, 

Söz konusu soruşturmada; Sıkıyönetim Kanunu
nun 21 inci maddesine göre gözaltına alınması için 
izin alınması gereken herhangi bir kamu görevlisinin 
bulunmadığı, dolayısıyla Memurin Mulhakemat Ka
nunu ile 1609 sayılı Kanun hükümlerinin uygulana
mayacağı» belirtilmiştir. 

Yazıda işkence iddiaları konusunda da; -«Muhte
mel işkence iddialarına karşı sanıkların doktor mu
ayenesinden geçirildikleri, ve ilişik doktor raporlarına 
göre işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir 
bulgu saptanamadığı» belirtilmektedir. 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Yazının ekinde 50 kadar da doktor raporu 
var. 

Böylece elimizdeki resmî bilgiler, Gensoru öner
gesindeki iddiaları yalanlamaktadır. Bundan sonrası
na bağımsız Türk mahkemeleri karar verecektir. 

Bazı sanıkların veya sanık yakınlarının doldurduk
ları ne idüğü belirsiz plakları bu kürsüye getirmek 
le, bu kürsüde bazı dedikodu, magazin dergilerini 
sallamakla hukuk nizamını korumuş olmazsınız; ama 
devlet nizamına zarar verirsiniz. (AİNİAP sıralarından 
alkışlar)., 

Ve nihayet bir kırık plak gibi, üç haftada üçün
cü defadır buraya getirdiğiniz bu meselenin Hükü
metimizi yıpratacağını umuyorsanız aldanıyorsunuz. 
Çünkü daha düne kadar köşe başında kaçak satılan 
sigaranın parasının kimlere gittiğini Milletimiz sizden 
daha iyi biliyor. (ANAP .sıralarından alıkışlar)., 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, bizim neyin mücade
lesini yaptığımız, kimin neyin mücadelesini yaptığı 
güneş gibi ortadadır, ve siz bu güneşi balçıkla sıva
maya çalıştıkça, eriyip yok olmaktan kurulamazsınız. 

Hepinize saygilar sunarım. (ANAP sıralarından 
«IBravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür .ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA itZOt (Manisa) — Sayın Başkan, sa 

taşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim nedir sataşma? 
MUSTAFA ÎZJOİ (Manisa) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bir üyesi Cumhuriyet Hükümetinin 
bir üyesi tarafından suçlanmış; demokrasi il© bağdaş
mayacak şekilde dile getirilmiş ve demokrasi inkâr 
edilmiştir., 

BAŞKAN — Nasıl, anlayamadım, nedir? Hangi 
cümle? (ANAP sıralarından gürültüler). 

Bir dakika efendim. 
MUSTAFA tZCt (Manisa) — «Önerge sahibi 

ile aynı çatı altında bulunmaktan utanç duyuyorum» 
tabirini maalesef kullanmıştır. Bundan dolayı söz is
tiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun. (MDP sıralarından alkış
lar). 

Sayın hatip, lütfen karşı sataşmaya sebebiyet ver
meyecek şekilde konuşunuz. 

MUSTAFA İZOÎ (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gayri ciddî olarak nitelendirilen 
Gensoru, o kadar etki yaptı ki; yasalar çiğnendi, 
hukuk çiğnendi ve maalesef demokrasinin temeli olan 
vatandaşın hakları, reyleri çiğnendi., 

Sayın arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; kanım
la, inançlarımla, mazimle, her şeyimle Türküm. Ne 
dış güce bağlıyım ne başkası tarafından yönetiliyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim elinizle vurmayıa 
MUSTAFA İZCİ (Devamla) — İmanıma göre 

namus sözü verdiğim Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde Ulusuma hizmet veriyorum. Benimle bir çatı 
altında bulunamayacağını iddia eden Saym Bakan, 
bu millet için talihsizlik olmuştur. 
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IBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MUSTAFA IZÜÎ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, hükümetler Anavatan Partisinin Hükümeti de
ğildirler. Hangi partiden gelirse gelsin, Cumhuriyet1 

Hükümetidirler. Onlar bunu bilmeye mecburdurlar. 
'(IANAP sıralarından gürültüler). 

(BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSTAFA İZCİ (Devamla) — Hükümetin Ba

kanları da milletin vekiline nasıl hitap edebileceğini 
öğrenerek bakan olmalıdırlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSTAFA tZGÎ »(Devamla) — Saygılar sunuyo

rum. ı(IMDP sıralarından alkışlar). 

ıBAŞKAN — Efendim, (Başbakan Turgut özal 
hakkındaki Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın 
maması konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, oylamanın açık oy biçiminde yapılmasına 
dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa İzci ve 23 ar

kadaşı tarafından verilmiş olan ve bugün öpgörüşme-
si yapılan Gensoru önergesinin oylanmasının ad okun
mak suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. il 3.11.1984 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mustafa Rüştü Taşar 
Gaziantep 

Leyla Yeniay ıKöseoğlu 
istanbul 

Berati, Erdoğan 
Samsun 

Mustafa Uğur Ener 
'Kütahya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

'Mehmet Topaç 
U$ak 

'Mustafa Tınaz Titiz 
'istanbul 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
'Burdur 

Rüştü (Kâzım Yücelen 
(içel 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Sadi Sehiç Abbasoğlu 
istanbul 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

'ismail ıtyğdül 
'Edirne 

Cemâl özbilen 
'Kırklareli 

Mehmet özdemir 
Elazığ 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

'İsmail Saruhan 
Ankara 

BAŞKAN — önergede imzası bulunan sayın mil
letvekillerinin burada olup olmadıklarının tespitine 
(geçiyorum. 

Siy m Pertev Aşçıoflu?.. Burada. 
Sayın Hazım Kutay?.. Burada. 
Sayın Mustafa.Rüştü Taşar?.. Burada. 
Sayın İlhan Aküzüm?.. Burada. 
Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu?.. Burada. 
Sayın ıBehiç Abbasoğlu?.. Burada. 
Sayın ©erati »Erdoğan?.. Burada., 
Salın Mümtaz Güler?.. Burada. 
Sayın Mustafa Uğur Ener?.. Burada. 
Sayın Mehmet 'Budak?.. (Burada. 
Sayın Mustafa Balcılar?.. Burada. 
Sayın Ahmet Ekici?.. IBurada. 
Sayın Mehmet Topaç?.. Burada. 
Sayın İsmail Üğdül?.. Burada. 
Sayın Mustafa Tınaz Titiz?.. Burada. 
Sayın Cemal özbilen?.. Burada. 
Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu?.. (Burada. 
Sayın Mehmet özdemir?.. Burada. 
Sayın ıRüştü Kâzım Yücelen?.. Burada. 
Sayın Arif Ağaoğlu?.. Burada. 
Sayın Mahmut Oltan Sungurlu?.. Burada. 
Sayın Isamil Saruhan?.. Burada. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilleri
nin ayağa kalkarak yüksek sesle «'kabul», «ret», veya 
«çekimser» kelimlerinden birini belirtmesi suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
iKalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylamaya ilk önce önergede imzası bulunan sa
yın milletvekillerinden başlayacağız. ' 

/(Oylar toplandı) 
ıBAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. -
(Oyların sayımına başlandı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, çalışma süre

miz dolmak üzeredir; ancak oy sayımı devam ettiğin
den tasnif neticesi belli olmamıştır. 

Oy tasnif işleminin tamamlanmasına kadar çalış
ma süresinin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

l(Öyların sayımına devam edildi). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başhakan Tur
gut özal hakkındaki Gensoru Önergesinin oylama 
neticesini arz ediyorum: 

(Kabul : 147 
Ret : 194 
Çekinser : 5 
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(Böylelikle Gensoru önergesi reddedilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Çalışma süremiz de dolduğundan, sıözlü sorular
la gündemde bulunan kanun tasarı ve tekliflerini sı

rasıyla görüşmek için 14 Kasım 1984 Çarşamba ıgünü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 19.02 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

7„ — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar1 in, 
Destekleme ve Fiyat istikrar Fonuna ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem'in yazıtı cevabı (7/225) 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi, Başkanlığına 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hakkında aşa

ğıdaki soruların Başbakan ıSayın Turgut özal tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alı Mazhar Haznedar 

Ordu Milletvekili 
Soru 1. 28.12.1983 tarih ve 83/7541 sayılı Ba

kanlar Kurulu kararı ile ihdas edilen ve 21.6.1984 ta
rih ve 84/8224 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ta
dil edilen «Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu» için 
15 Ekim 1984 gününe kadar; 

a) Desteklemeye tabi çeşitli tarım ürünlerinin ne
vilerine 'göre her kaynaktan elde edilen tahsilat, 

fe) Çeşitli sınaî malların ihracında yapılan ke
sintiler, 

c) Her türlü mal ithalinde alınan CF değerleri
nin % 2'si oranındaki fonlar toplamı, 

iNe kadar olmuştur? 
Soru 2. Bu şekilde toplanan fonların ne kadarı: 
a) Tarımsal girdilerin sübvansiyonunda, 

ıb) Üreticinin fiyat hareketlerinden korunması 
için, 

c) İhracatın geliştirilmesi amacıyla ve ne tarzda, 
d) İhracata dönük yatırımların finansmanı için, 
e) İhracat sigortası olarak, 
f) IKonut sektörü finansmanında, 
g) Gecekondu altyapı tesisleri inşasında, 
Kullanılmıştır? Ayrı ayrı bildirilmesi. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 18.11.1984 

Başbakan Yardımcılığıı 
Sayı : 002/3-237 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : a) Başbakanlığın 1.11.1984 tarih ve K.K. 
Gn. Md. 118/106-424/06900 sayılı yazısı. 

Ib) Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığının 
26.10J1984 tarih ve 7/225-2105/08124 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına 
tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan Ordu 
Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haznedar'ın yazılı so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim., 

Kaya Erdem 
Devlet ©akanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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' C I . (Birinci soruda bildirilmesi Menilen miktarlar aşağıdaki gibidir, 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun 28.12.1983 tarihi itibariyle bakiyesi: 13.094.945.786,44 
a) Desteklemeye talbi çeşitli tarım ürünleri ihracatından taıhsil edilen toplam primler: 37.558.138.674,06 
b) Çeşitli sınaî mallarının ihracatından tahsil edilen primler : l(a) sıkkındaki rakam 

içinde yer almıştır. 
c) Her türlü mal ithalatından CF değerlerinin % 2'si oranındaki kesintiler : 48.1146.158.409,72 
d) Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetlleri Düzenleme Fonundan Destekleme ve Fiyat 

istikrar Fonuna devirler : 36.400.000.000.— 
e) Sair talhsilat (ihracat kur farkları, Bedelsiz îthalat işlemlerinden tahsil olunan primler ve 

gecikme cezalan) : 1.173.113.473,26 

136.372.356.343,48 
C 2. İkinci sorunun konusunu teşkil eden miktarlar aşağıya çıkarılmıştır. 

28.12.198345.10.1984 tarihleri arasında Fondan yapılan ödemeler ve açıklaması: 
a) Tarımsal Girdilerin sübvansiyonunda : 

— Gübre için Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna 115.459.915.534 
— Gübre için Türkiye Şeker Fabrikalarına 9,713.735.551 

b) Üreticilerin fiyat hareketlerinden korunması için (Tohumluk üretim faaliyetlerinin fi
nansmanında kullanılmak üzere) 503.020.295,78 

c) İhracatın geliştirilmesi için >: 
>— Dahilde satın alınan ve yerli olarak üretilen kütük ve demir çelik mamullerinin ihra* 
çatından yapılan ödemeler; 4.700.000.000 
— İhracat Fuarları için yapılan ödemeler 3312.167.500 

130.708.838.8'80,78 
Fonun 15.10.1984 tarihi itibariyle bakiyesi 5.663.517.462,70 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Başbakanlık ve bakanlıklar eski başmüşavirlerinin 
ek göstergelerine iUşkin sorusu ve Başbakan Turgut 
Özal'ın yazılı cevabı (7/227) 

24.10.1984 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen kendi kadrolanyla çalışmakta olanlarla, 

emekliye ayrılan Başbakanlık ve bakanlıkların başmü
şavirlerinin ek ıgöstergelerine ilişkin sorumun Sayın 
Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletinizi saygı ile arz ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay Milletvekili 

* 
13.8.1984 tarihli ve 18488 mükerrer . sayılı Res

mî Gazetede yayımlanan ve 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin ekini teşkil eden kadro cetvel
lerinde Başbakanlık Ve bakanlıkların başmüşavirlik-
lerine yer verilmemiş olup, bu unvanlarda çalışanla
ra kendi kadrolarında çalışma imkânı sağlanmıştır. 
İBu nedenle, 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin 1 inci (maddesinin a fıkrasında sayılan 650 ek 
göstergeli görevler arasında Başbakanlık ve bakanlık
ların başmüşavirleri alınmamışlar ve mağdur duruma 
düşürülmüşlerdir. 

iBaşmüşavirlerin bu mağduriyetlerinin giderilme
si için, bunlara da 650 ek gösterge verilmesi hususun
da 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçi
ci bir ek madde ilavesini düşünmekte miısiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 9.11.1984 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 18-307-18387 

Türkiye Büyük Mlliet Meclisi (Başkanlığına 

% İ : 26.10.İ984 tarihli ve 7/227-21!0/08149 sayılı 
yazınız., 

(Başbakanlık ve bakanlıklar eski başmüşavirlerinin 
ek göstergeleri hakkınida Hatay Milletvekili Abdur
rahman Demirtaş'ın yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 
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Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verim
li ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi maksadıyla 
yapılan idarî refgorm sonucu Başbakanlık ve bakan
lıklardaki bir kısım biyerarşıik kademeler kaldırılmış, 
ayrıca yıllarca yapılamayan unvan standardzasyonu 
sağlanmıştır. 

ıBu meyanda aynı hizmeti gören müşavirler ara
sında unvan yönünden farklılığın giderilmesi maksa-
diyle başmüşavir, mütehassıs müşavir, uzman mü
şavir unvanları müşavir olarak düzenlenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
maddesinde 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

• • m 

13 .11 .1984 0 : 1 

me ile yapılan değişiklikle kamu kurum ve kuruluş
larının sevk ve idaresinden sorumlu yönetici kadro
sunda bulunanların ek göstergeleri (görevlerinin öne
mi dikkate alınarak tespit edilmiş ve bakanlık mü
şavirleri için daha önce 300 olaftk tespit edilen ek 
'göstergeler 500'e yükseltilerek değişik unvanlardaki 
müşavirlMer arasında ek gösterge yönünden birlik 
ve beraberlik sağlanmıştır. 

.Bilgilerine arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 
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Maniaa MÖletrekili Mustafa feci "ve 23 arkadaşının, bakanların {görevlerini (Anayasa ve 
olarak yerine getirmeterini (sağlamakla görevli olmamıa rağmen, hukuk dışı olaylara meyda» ve»d^ iddiasıy
la Başbakan Turgut foal hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp . atamaması 

içm vertüen oyların sonucu 
Reddedilmiştir. 

. . 
ADANA 

Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
tbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriiman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : 346 
Kabul edenler 147 
Reddedenler : 194 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

5 
53 

1 

(Kabul edenler) 

Fenni Islimyeli 
Cahit Tutam 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrabimoğlu 
Kâmran İnan 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahmart Demürtaş 

İÇEL 
Ali îhlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Duramış Fikrî Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasarojiu 
Feridun Şakir öğüaç 
Tülay öney 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkıkç 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazit 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
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Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdıilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mustafa tzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer tlhan 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bahbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Şağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan SakaUıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Hali Çıvgın f 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ADİ Dizdaroğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

STVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecih» Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemâl Iğrek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

TRABZON 
Osman 'Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

DENİZLt 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
tlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

(Reddedenler) 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faüma Mihriban Erden 
Musitafa Kemal Toğaıy 
îbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet BicentJürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bahiç Sadi Afebasoğlu 

.Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar AlbayraJk 
M. Vehbi Dinçeriier 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Aitan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
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İZMİR 
îsmet (Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özfdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
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Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Enüroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahini 

- ~Tatat Zengin 
MANİSA 

Mehmet Timur Çınar 
ismail özdağlar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Mehmet Necat Elldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NtĞDE 
Mustafa Sabri* Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılm* 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demdir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
LutMlah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
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(Çekimserler) 

ANTALYA ı İSTANBUL 
Ümit Halûk Bavulken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

Saim Bülend Ulusu 

MUŞ 
Nazmi önder 

O: 1 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Metin Üstüne! 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
d A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Halil İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Oğan Soysal 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Tevfik Bilal 
İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenogiu 

İSTANBUL 
Mucip Altalfck 
Sabit Batumlu 
Ömer Ferruh İlter 

Mehmet Kafkasugü 
R. Eırcümenıt Konulkman 
Kemal özer (İz.) 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Ankan 
Durcan Emirbayer 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Abdulhalliım Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

TEKDRİDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumam 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık üyelik) 

BİNGÖL : 1 

»GKi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

13 . 11 . 1984 Sah 
Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa İ!zci ve 23 ar

kadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve Kanun
lara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamakla 
görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara mey
dan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hak
kında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca, bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (t 1/1) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

15.00 

5. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

6. — Ordu 'Milletvekilli Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fisköbirl'ik'in fındık üreticilerine olan 'borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Dev
let Istatıisfeik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

9. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matema'Cik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençl* ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

10. — Erzurum Milletvekili Ebu'bekir Akay'ın, Er
zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluK 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, bir Devlet Balkanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgü gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Bas/bakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

12. — İzmir Milletvekili Durcan Em'ifbayer'in, 
ibüyük şehir belediyelerine bağlanan 'belediyelerin 
idaresine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

13. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ke
maliye - Çaltı İstasyonu 'taş yolu inşaatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/209) 

14. — Gümüşhane 'Milletvekili Akif Kocaman'ın, 
kadın gardiyanlar ile kadın mahkûmlara ilişkin Ada
let Bakanından, sözlü soru önergesi (6/210) -

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, ABD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir 
Ijeyanatına ilişkin Dışişleri 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gilbi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır tüne 'bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

4. — Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

(Devamı arkada) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
U — 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 

inci Maddesine Üç Bent ile Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hatanda Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve İçişleri Komisyonlarr Raporları (1/552) 
(S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 8.11.1984) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 'incıi Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — Üst Kademe Yöneticileririİn Yetiştirilmesıı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/615) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi . 
9.11.1984) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ye 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yulara Ait Genel Uygunluk BÜdirimlerinin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/264, 3/115; 1/265, 
3/116; 1/266, 3/117; 1/267, 3/118; 1/268, 3/521; 
1/269, 3/522; 1/270, 3/523, 1/271, 3/524; 1/272, 
3/119) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 8.11.1984) 

5. — 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukattık 
Kanununun İki Maddesinin. Değiştir'iilmesine Daar 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/620) 
(S. Sayısı: 153) (Dağıtma tarihi: 9.11.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, . 


