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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İrlanda ve ingiltere'ye gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'a Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin tezkerenin, söz konusu seyahatin 
iptal edilmesi nedeniyle işlemden kaldırılmasının; 

Macaristan'a gidecek olan Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un vekillik etmesi
nin; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Kemal Teksöz hakkın
daki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bu
lunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 
11 arkadaşının, Batı Trakya!da yaşayan Türklerin 
içinde bulundukları durum konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bîr genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/16) ile, 

Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğ-
lu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediyelerine 
tanınan imar planı yapma veya tadil etme yetkileri
nin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/25); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin 
gündemde yerini alacağı, öngörüşmelerinin sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 
üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Mad-' 
desine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin (1/786) (S. Sayısı: 469) İç
tüzüğün 53 üncü maddesi gereğince 48 saat geçme
den gündeme alınıp görüşülmesine ilişkin Millî Sa
vunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Milletvekili ara seçimleri nedeniyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışmalarına, 9 Eylül 1986 
Sah gününden başlamak üzere 15 gün ara verilme
sine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içerisinde 
15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî harekât 
hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesinin (8/15) öngörüşmeleri tamam
landı; genel görüşme açılması kabul edüdi. 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 12 arka
daşının, kıyı yağmacılığım önlemek ve kıyüardan 
yararlanma esaslarını yeniden düzenlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılması reddedildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 yıl
lan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü sorusuna (6/672) Dev
let Bakanı Kâzım Oksay cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Samsun İli 
Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebekelerinin 
ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddiasına 
ilişkin (6/614) ve, 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gököva 
Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına iliş
kin (6/695), 

Sözlü sorularına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Kerkük'te yaşayan Türk soydaşlarına baskı ve zu
lüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusuna (6/741) Devlet Balkanı Abdullah Te
nekeci, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, mil
letvekillerine verilen araba giriş kartlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusuna (6/755) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanvekili Özer Gürbüz; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/726), 

Sözlü soruları, soru sahipleri ikinci cevap günün
de de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından düş
tüler. 
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Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/673), (6/674), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), 
(6/691), (6/692), (6/698), (6/703), (6/704), 

Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın (6/716), 
Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 

görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/679), (6/680),. (6/681), (6/682), (6/699), (6/700), 
(6/758), (6/701), 

istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/686), 

(6/693), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 

(6/709), (6/710), (6/711), (6/714), 6/715), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/720), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 
izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın (6/746), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), (6/773), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in (6/621), 

(6/749), 

Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
Kars Milletvekili Halis Soylu'nun (6/757), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/770), 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/771), (6/772), 
istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın (6/742), 
içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/748), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/750), 

(6/751), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696) sözlü 

sorusu da, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulun
madığından bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
Edirne Milletvekili ismail Üğdül'e kınama ce

zası verildi. 
9 Eylül 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 9 . 1986 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ba

zı Hükümlerinin Değiştkliiknesıi ve Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmıesıi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/793) (Millî Eğitim Komisyonuınıa) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.9.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Abdullah Gakırefe'nin, 

Ayvalık - Sarımsaklı EğiDitn, Spor ve Turistik Teslis
lerine üşifcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — îsrtan'bud Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'. 

ün, belediyelerce yurt dışından kredili teman olunan 
iş makinelerinin bedeline ilişkin Başibakandan yazılı 
soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.7.1986) 

2. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, ara 
seçim nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların açı
lışının 1.10.1986 tarihine ertelenmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkan
lığa geliş tarihi : 2.9.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemil özbüen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
3 üncü BMeşimfini açıyorunL 

Toplantı için yetersayı vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekisi Cüneyt Canver'in, Tun

celi İlinin Pülümür İlçesinde kocası aranan kadına 
jandarmanın yaptığı muamele konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver, kocası ara
man bir (kadınla ilgili olarak gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerime söz veriyorum. (SHP sırala-
ınmdan gülüşmeler) 

Sayın Canver, sürenizi aşmamanızı rica ediyo
rum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; gündem dışı söz talebim oku
nurken bazı arkadaşlar «kocası aranan kadın» cüm
lesine, acaba bu nedir diye güldüler. 

Biri bir suç işlemiş; olabilir. Suç işleyenlerin 
cezalandırılacağı açıktır ve ne şekilde cezalandırıla-
oa'kları da açıktır; ama bakın, bugün bür gazetede 
şöyle bir haber var : «Kocası aranan kadına dinsel 
itemas kontrolü.» Devam ediyoırum : «Tunceli'nin Pü
lümür İlçesinde kocası PKK üyesi savıyla aranan 
kadın jandarma tarafından göz altına alınarak, ko
casıyla cinsel teması sürüyor mu diye, devlet has
tanesine kontrole götürüldü. Tunceli Valisi, «bu mua
yene yapılmazsa aranan kişinin evde yatıp yatmadı
ğını nasıl öğreneceğiz, bunda ne gibi terslik var?» de
di.» 

(Bunda çok terslik var. Eğer, aranan vali olsaydı, 
aynı muamele onun eşine de yapılsaydı, razı olur 
muydu? Cevap verin, cevap verin. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Devle
tlin valisi eşkiya olamaz. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Devletin valisi 
vatan haini olamaz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Beyler, in
sanlık dışı muamelelerden, insanlık dışı uygulama
lardan vazgeçelim, vazgeçmek zorundayız. (ANAP 
sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri) Türkiye artık, in
san halklarının her gün ihlâl edildiği bir ülke götrü-
nümünden çıkmak zorunda, Bu 'tür çağdışı yöntem
lere müsaade edersek, bu müsaadenin bir gün bizleri 
de zor durum düşüreceğini hiç unutmamalıyız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen (kurtarırsın 
paçayı. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Arkadaşım, 
başınızla gelirse üzülürsünüz. 

Bu şekilde davranmaya hiç kimsenin hakkı yok
tur ve olmaması gerekir arkadaşlarım. 

Türkiye Cuımhuriyetıi bir hukuk devletli mıidir, 
yoksa guguk devletli midir? Artık, bunun kanaatline 
ve sonucuna varalım. Artık, işkencenin, insanlık dışı 
uygulamaların cirit attığı bir ülke olmaktan kurtula
lım. 20 oci Yüzyılı tamamlamamıza çok 'az bir za
man kaldı; bu yüzyılda hâlâ bu tip şeylerle uğraş
mak zorunda bırakıiknayalıım. Bu ayıptır, çirkindir ar
kadaşlar; bunu yapan tüm görevlileri lanetle kim
yonum. 

Saygılarımla. (SHP sıralarımdan alkışlar) 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bin kere lanet olsun, 

bin kere; tasvip edenlere de lanet olsun. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun (61761), (6/762) ve (6/766) numaralı sözlü 
sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
(4/222) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bazı sözlü soruların yazılı soruya çevrilmesine 

dair bir önerge vardır, okutuyorum !: 
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Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 60 ncı sıırasındıakü (6/761), (61 inci sı

rasındaki (6/762) ve 64 üncü şurasındaki (6/766) esas 
numaralı sözlü soru önergeteriımin yazılı soruya çev-
rilımesiinıi saygı ile rica ederim. 

'Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN— Başkanlıkça gereği yerine getirile-
cekıtir. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM Genel Kurulunun kanun tasarıları 

ve teklifleriyle denetim konularını görüşme sıra, gün 
ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışımla Kurulunun önerileri var-
dur; okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 52 3.9.1986 

Danışıma Kurulunca, aşağıdaki önerilenin Genel 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Kanaduıman 
Türkiye Büyük Millet Meclisli 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekii SHP Grubu Başkanvekili 
Haydar Özalp M. Seyf Oktay 

DYP Grubu Başkamvekü HDP Grubu Temsilcisi 
Mustafa Çorapçıoğlu «Kadri Altay 

ÖNERİLER : 

1. Genel Kurulun 3.9.1986 Çarşamba günkü Bir
leşiminde denetim konularından önce, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer işler» 
kısmının Ük şurasında yer alan, 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 11 'inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının, daha 
sonra da denetim konularının sırasıyla görüşülmesi 
önerilmiştir. 

2. Genel Kurulun 2.9.1986 Salı günkü Birleşi
minde açılması kabul edilen Genel Görüşme öner
gesinin, gündemin «Özel Gündemde Yer Alacak tş-
lıer» kısmında yer alması; görüşmelerine 4.9.1986 
Perşembe günü saat 16.30'da başlanması; görüşme
lerde hükümet adına yapılacak konuşma süresinin 45 
dakika, gruplar adına yapılacak konuşma süresinin 
30'aır dakika olması, bu sürelerin birden fazla ko
nuşmacı tarafından kullanılabilmesi ve görüşmelerin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması öneril
miştir. 

BAŞKAN — önerinin ibirinci kısmını tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım : 

«1.; Genel Kurulun 3.9.1986 Çarşamba günkü 
Birleşiminde denetim konularından önce, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen Diğer İş
ler» kısmının ilk sırasında yer alan, 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 sayılı Olağanüs
tü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının, 
daha sonra da denetim konularının sırasıyla görüşül
mesi öneriıkniştıir.» 

BAŞKAN — Birinci öneriyi oylarınıza sunuyo-
rium : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
rniştir. 

Danışma Kurulunun ikinci önerisini okutup oy
larınıza sunacağım : 

«2. Genel Kurulun 2.9.1986 Salı günkü Birleşi
minde açılması kabul edilen Genel Görüşme öner
gesinin, gündemin «özel Gündemde Yer Alacak İş
ler» 'kısmında yer alması, görüşmelerine 4.9.1986 Per
şembe günü saat 16.30'da başlanması; görüşmelerde 
hükümet adına yapılacak konuşma süresinin 45 daki
ka, gruplar adına yapılacak konuşma süresinin 30'ar 
dakika olması, bu sürelerin birden fazla konuşmacı 
tarafımdan kullanılabilmesi ve görüşmelerin bitimine 
'kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

7. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi İle 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Mad
desine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/786) (S. Sayısı.: 469) (1) 

BAŞKAN — Kabul edilen Danışıma Kıiralu öne
risi gereğince, gündemin «Kanun Tasarı ve Tekilıifle-
niylle Komisyonlardan Geden Diğer İşler» 'kısmına ge
çiyoruz. 

(Birinci sırada yer alan, 469 sıra sayılı, 1402 sayılı 
Sılkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun 11 ineli Maddesine (p) Bendi Eklen
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Pertev Aşçıoğlu, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Namık Kemal Şentüırk, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ca'bJit Tutum; 
şahısları adına da Sayın Murat Sökımenoğlu ve Sa
yın Nuri Üzel söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pertev Aş
çıoğlu, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin pek 
imuhterem üyeleri; bölünmez vatanımızın Güneydoğu 
bölgesinde son birbuçuk - iki senedir, civardaki 
hudut 'bölgelerinden dçeriye sızan silahlı eylemcilerin 
sebep olduğu kanlı olaylar, milletimizi derinden üz
mekte ve zaman zaman da konu yüce parlamentonun 
gündemine gelmekteydi. 

Son olarak, bölücü eşkıyalar 12 Ağustos 1986 
günü akşam saatlerinde Hakkâri, İli Uludere ilçesi 
yakınlarında, Ortabağ Bucağına gitmekte olan 3 araç
lık askerî konvoyumuzu sarp kayalıkların bulundu
ğu virajlı bir yolda pusuya düşürmüşlerdir. Hainler, 
otomatik silahlarla taradıkları araçlara daha son-

(1) 469 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir., 

ra bombalı saldırıda bulunmuşlardır. Olayda 1 bin
başı, 1 astsubay ve 10 er ve erbaş maalesef şehit 
olmuşlar: 10 er ve erbaş da muhtelif şekilde yara
lanmışlardır. 

Bölgede Sıkıyönetim Komutanlığı Kuvvetlerince 
yürütülen operasyonlar sırasında, şaikilerin Türk top
raklarında yaptıkları eylemleri müteakip Irak top
raklarına (kaçtıkları tespit edilmiştir. Bu husus, yani 
topraklarımızda eylem yapan bölücü eşkiyanın ey
lemlerini müteakip Irak topraklarına sığındıkları ve 
oralardaki üslerinde saklandıkları esasen ilgili ma
kamlarımızca bilinmekteydi. 

Tevali eden bu fevkalade üzücü olaylar karşısın
da hükümetimiz daima en etkili tedbirleri almış, 
kararlılık ve birlik içinde güvenlik kuvvetlerimiz en 
tesirli müdahalelerde bulunmuştur. Netice itibariyle, 
bu meselelere kesin bir çözüm yolu bulmak için 
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunda konu görüşülmüş; Anayasanın 
121 ve 122 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanı
larak, bir kanun hükmünde kararname çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu kararname ile, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun değişik 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına 
(r) bendi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 
11 inci maddesine (p) bendi eklenmesi suretiyle, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletlerarası hukukun 
meşru saydığı «sıcak takip» kuralından yararlanıla
rak, sıkıyönetim bölgelerinde sıkıyönetim komutanı, 
olağanüstü hal ilan edilen yerlerde valinin talebi 
üzerine mahdut hedefli, sınır ötesi harekât planla
yıp, icra etmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu ka
rarnamenin. önemli bir harekât sonrasında yürürlüğe 
konması şeklinde de bir matabakata varılmış
tır, 

Kararname, Resmî Gazetenin 14 Ağustos 1986 
günkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe 
girmiş; aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuştur. Bunun üzerine, 15 Ağustos 1986 günü, 
bildiğiniz gibi, Türk Hava Kuvvetlerine mensup 
uçaklar ile sınır üzerinde ve mücavir Irak toprakla
rında bir hava takip harekâtı yapılmış; bölücü çete 
mensuplarının Irak sınırları içinde tespit edilen sı
ğındıkları yuvalar bombalanmıştır. 

14.8.1986 günü Resmî Gazetede yayınlanıp yürür
lüğe giren ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulan bahsi geçen kanun hükmünde karar-

^ m „ 
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name, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 
1.9.1986 günü derhal ilgili komisyona sevk edilmiş; 
Danışma Kurulunun tavsiye kararı istikametinde 
komisyonda görüşülüp kabul edilmiş ve bugün şu 
anda da Genel Kurulda görüşülmesine başlanmış bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bahsi geçen karanamenin 
verdiği yetkiye dayanılarak gerçekleştirilen askerî 
harekât konusunda hükümetimizce talep edilen genel 
görüşme istemi Yüce Mecliste kabul edilmiştir: Bu 
husustaki genel görüşme, Meclisimizin yarınki bir
leşiminde yapılacaktır. (Binaenaleyh, bu konudaki gru
bumuz görüşleri yarınki birleşimde geniş olarak ifa
de edilecektir. Bu itibarla, biz bugün, konunun bu 
cephesine hiç girmeden, yalnızca Millî Savunma Ko
misyonunda kabul edilen kanun hükmünde kararna
menin kabulü hakkında kanun tasarısı üzerindeki 
(görüşlerimizi ifade edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, kanun hük
münde kararname uygulaması, hukuk sistemimizde 
ve Anayasa hukukumuzda yeni bir uygulamadır. 
1961 Anayasasında, 1971 yılında yapılan değişiklik
le, Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararname 
çıkarma imkânı tanınmıştır. Bu müessesenin getiril
mesine gerekçe olarak da, parlamenter rejimlerde ka
nun yapmanın belli usullere uymak zorunluluğu se
bebiyle zaman aldığı, gecikmeler meydana getirdiği, 
değişen iktisadî ve sosyal şartların gereği olarak ba
zı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe 
konulabilmesi ihtiyacı gösterilmiştir. Müessese, 1982 
Anayasasında da aynen muhafaza edilmiş, iki ayrı 
maddede {91 ve 121 inci maddelerde) iki farklı hu
kukî rejime bağlanmıştır. 

Olağan dönemlerde çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnameler, Anayasanın 91 indi maddesinde düzen
lenmiştir. Buna göre, «Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname ile düzenleme yetkisi, çıka
rılacak yetki kanunuyla verilecektir. Yetki kanunu, 
çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı
nı, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi 
İçinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılama
yacağını gösterir.» 

Olağanüstü halde çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnameler ise, Anayasanın 121 ve 122 nci mad
delerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, ola
ğanüstü hal süresince ve sıkıyönetim süresinde Cum
hurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Ku
rulu, bu hallerin gerekli kıldığı konularda önce yet
ki kanunu çıkarılmasına ihtiyaç olmadan kanun hük

münde kararname çıkarabilir. Bu kararnameler Res
mî Gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclis
te onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte be
lirlenir. 

Sayın milletvekilleri, halen görüşmekte olduğu
muz 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 
3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ve 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci mad
desine ı(p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, izah ettiğimiz bu Anayasa pro
sedürü içerisinde çıkarılmış, muamele görmüş ve gö
rüşülmesine başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi müsaadenizle, mezkur 
kararname çıkarılıp yürürlüğe girdikten sonra ve bu 
kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak gerçekleş
tirilen askerî harekât üzerine yapılan bazı tenkitlere 
kısaca temas etmek istiyorum. 

Şöyle denilmiştir muhtelif kimseler tarafından: 
«Başka ülkelerde kuvvet kulanmak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararı ile olur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi egemenliğini hliç hatırlamadan kararlar 
alınmıştır. Bu sorun kararnamelere bırakılamaz. 
Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisini olağan
üstü toplayıp, bu kararnameyi onaylatmalıdır. Ka
rarname, Anayasaya aykırı bir biçimde yürürlüğe 
konulmuştur; Meclise getirilip burada görüşülmesi 
gerekmektedir.» Yapılan tenkitleri böylece hulasa et
mek mümkündür. 

Filhakika, Anayasanın 92 nci maddesine göre, 
milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, sa
vaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya
bancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclislinindir, önümüzdeki bah
si geçen olayda, silahlı eylemciler ülkemiz toprakları 
üzerinde güvenlik kuvvetlerimize saldırıda bulunmuş
lar, sonra sınırı geçip komşu bir ülkeye kaçmışlardır. 
Bu durumda, güvenlik kuvvetlerimiz, şakileri, kaç
tıkları komşu devletin arazisinde takip, imha ve ya
kalama hakkına sahiptirler. 

Şakileri kovalayan devletin (yani devletimizin) 
bu hakkını kullanması için onların kaçtıkları kom
şu ülkeden peşin izin alması zarureti de yoktur. Bu, 
kaynağını meşru .müdafaa prensibinde bulan bir mil
letlerarası örf ve âdet kuralıdır. Böyle bir durum 
ise, savaş hali değildir. O halde, Anayasanın 92 nci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden savaş hali ilanını istemek söz ko
nusu olamaz. 
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Aynı şekilde, güvenlik kuvvetlerimizin Irak top
rakları üzerinde gerçekleştirdikleri harekât, Anayasa
nın 92 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi ge
çen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı bir ülkeye 
gönderilmesi olayı da değildir; çünkü burada Silahlı 
Kuvvetlerimiz, devletimize ait takip hakkını kullan
makta, bir yurt içi göreve devam etmekte; komşu 
ülkede kalmalarını gerektirecek bir görev yapma
maktadırlar. O halde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden izlin alınmasını gerektirecek bir durum 'bu
rada da mevzubahis değildir. Üstelik, Anayasanın 
92 nci maddesinin son fıkrasına göre, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tatildeyken ülkenin ani bir saldı
rıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanıl
masına derhal karar verâlmesinıin kaçınılmaz olması 
halinde, Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetle
rinin kullanılmasına karar verebilir. 

Yine bu olayda, şakiler bir birliğimizi pusuya 
düşürüp, ülkemiz kuvvetlerine ani bir saldırıda bulun
muşlardır. Bu esnada Türkiye Büyük Millet Mec
lisli tatildeydi. O halde, Anayasanın 92 noi maddesi
nin ikinci fıkrası şartları aynen tahakkuk etmiştir; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden izin almaya ge
rek yoktur. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanına, Silahlı Kuvvetle
rimizi kullanma yetkisi vermektedir. Pek tabiîdir ki, 
Cumhurbaşkanı bu yetkiyi Bakanlar Kuruluyla be
raber bir kanun hükmünde kararname imzalayarak 
kullanabilir; nitekim, yapılmış olan da budur. Çıka
rılan kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanı
nın da imzasını taşımaktadır; o halde, Anayasanın 
92 nci maddesinin son fıkrasına tamamen uygun
dur. 

Şu halde, yapılan tenkitler tamamen yersizdir 
ve mesnetsizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
egemenliğine, hiçbir surette halel getirilmemiştir. 
Kararname tamamen Anayasaya uygundur. Türkiye 
Büyük Milet Meclisinin olağanüstü toplanmasına 
gerek yok idi. Nitekim, kararname neşredilir neşre
dilmez derhal Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 
ilk ©ünde derhal ilgili komisyona sevk edilip görü
şülmüş; Genel Kurulda da öncelikle görüşülmekte-
dlir. 

Sorumsuzca yapılan tenıkitlerdeki gibi yapılsay
dı, ani saldırıda bulunan şakilere karşı Silahlı Kuv
vetlerimizin karşı darbesi çok geoifcmiş olabilirdi. 

VBCt'Ht ATAKLI (Şanlıurfa) — Aklınız nere
deydi, daha evvel alaydınız^ 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırıp, top
lanıp karar alıncaya kadar, şakiler sığındıkları yer
leri çoktan terk edip, bilinmeyen bir başka yere kaç
mış olurlardı. Bu itibarla, tatbikat ve düzenleme ta
mamen yerindedir, bölücü eşkiyaya ve onların des
tekçilerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırı
cı gücünü büyük ölçüde göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir politikacının da, yapılan 
operasyonu, «tsrail'vari harekât» şeklinde vasıflan
dırmasını ise üzüntü ile karşılıyoruz. Derhal ifade 
edeyim ki, bunu burada tekrar etmekten maksadım 
bu zata cevap vermek için değildir. Şu ifade Tür
kiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına geçsin ki, ile
rideki nesiller, bir zamanlar Türkiye'de ne kadar 
sorumsuz politikacıların da bulunduğunu ibretle gör
sünler istedik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi de müsaadenizle, söz 
konusu kararnamenin muhtevası konusundaki görüş
lerimizi arz etmek istiyorum. 

Kararname, sıkıyönetim ve olağanüstü halin ila
nına ve devamına sebep olan hallerde Türkiye Cum
huriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üze
rinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini mü
teakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tes
pit edilmesi durumunda yapılacak mahdut hedefli 
sınır ötesi harekât planlayıp, icra etme durumunu 
nizami amaktadır. 

Hükümet tasarısında, bu harekâtın, komşu ülke 
ile varılacak mutabakat çerçevesinde yapılacağı ni-
zamlandığı halde, Millî Savunma Komisyonunda ya
pılan değişiklikle, zaruret halinde bu -mutabakat aran
maksızın yapılabilmesi şekli kabul edilmiştir. Her iki 
metinde de, milletlerarası hukukun meşru saydığı 
«Sıcak takip» kuralından yararlanıldığı ifade edil
miştir. 

Sayın milletvekillerıi, milletlerarası hukukta, her 
şeyden evvel, her devletin kendini koruma ve var ol
ma hakkına sahip olduğu tartışmasız kabul edilen bir 
esastır. Kendini koruma ve var olma hakkı, ya
bancı devletlerce yapılacak düşmanca davranışlar 
karşı koyma hakkı yanında, sorumsuz grupların sal
dırılarına karşı meşru müdafaayı da kapsamaktadır. 
Bu gibi grupların saldırılarına karşı, devletlerin ko
runma halklarının, milletlerarası hukuk kurallarına 
göre yasal olabilmesi için iki şart aranmaktadır: 

1. Korunma hakkının kullanılmasına mesnet olan 
olaylar çok ciddi olmalıdır^ 

— 128 — 



T. B. M. M. B: 3 3 . 9 . 1986 0 : 1 

2. Sorumsuz grupların kaçtığı ve saklandığı ülke. 
'bu grupların yakalanması ve cezalandırılması için 
hiçbir harekette bulunmamış veya bulunamamış ol
malıdır. 

Devletler, (bu korunma haklarını, milletlerarası 
hukuk çerçevesinde çeşitli yollarla kullanırlar. 

Bir devletin karasularında veya bitişik bölgede, o 
devletin mevzuatını ihlal ederek çok ciddî bir ey
lemde 'bulunan yabancı bir gemi takibattan kurtul
mak için açık denize kaçarsa, bu geminin, eyleme 
maruz kalan devletin kuvvetleri tarafından kendi ka
rasularından başlayarak açık denizde takibine imkân 
hakkı vardır. Bu hakka devletler 'hukukunda «Kesin
tisiz takip hakkı» - doğrusu da budur - veya kul
lanılan tabirle «Sıcak takip» denilir. Bu itibarla, «Sı
cak .takip» veya «kesintisiz takip» hakkı halen de
niz hukukunda geçerli bir teamül olarak kabul edil
miş ve son Deniz Hukuku Sözleşmesinde de yer al
mıştır. 

Bu «Sıcak takip» mefhumunun karada yapılacak 
takiplere de teşmil edilebilmesi, ancak «Meşru müda
faa» mefhumu çerçevesinde düşünülebilir. 

Karada suçluların takibi, komşu ülkenin hâkimi
yetine, geçici ve sınırlı dahi olsa, halel vermeyi hat
ta tecavüzde bulunmayı tazammun eder. Komşu 
yabancı devletin ülkesine uzanan ve suçluları ya
bancı ülkede takip ve tevkif etmeyi amaçlayan ka
rada takip hakkı, denizde takip hakkı kadar dev
letler hukukunda belirginleşmiş değildir. Ancak, iki 
komşu ülke arasında takip hakkını tanıyan bir mu
tabakat yapılmış olması halinde, karada takip hakkı 
devletler 'hukukuna uygun hale gelmektedir. 

Diğer taraftan, devletler hukukunun hiçbir ku
ralı, egemen bir devlete, kendi ülkesini, komşu bir 
devlet ülkesinde suç işleyen veya saldırılar düzenle
yen kişi veya gruplara barınak olarak kullandırma
ya asla imkân vermemektedir. Böyle bir durumda 
ve iki ülke arasında mutabakat da bulunmaması ha
linde, ancak yukarıda arz ettiğimiz gibi, meşru mü
dafaa ilkesinden istifade olunabilir. 

Şu halde, sınırları bitişik iki devlet arasında, ka
rada takip halkkı, devletler hukuku bakımından, ya 
iki devlet arasında var olan mutabakat çerçevesinde 
veya 'böyle bir mutabakat anlaşması yok 'ise, millet
lerarası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa yolu ile 
mümkün olabilmektedir. Meşru müdafaadan hare
ketle, karada takip hakkı da denizde takip hakkı ka
dar meşru ve devletler 'hukukuna uygun olmakta
dır. 

I Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ka-
I nun hükmünde kararnamenin Millî Savunma Komis

yonunda kabul edilmiş olan son metninde, yukarı-
] da arza çalıştığımız esaslar ve prensipler doğrultu-
I sunda bazı değişiklikler yapılması görüşündeyiz. Bu 
I değişiklikleri muhtevi önergelerimiz Yüce Başkan

lığa sunulmuştur. Bu istikamette kanun hükmünde 
kararnamenin kabulünü; memleket ve millete ha-

I yırlı olmasını diler, hepinizi grubum ve şahsım adı-
j na saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 24 

saat ilerisini göremiyorsunuz. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Grubumuza da-

I hil arkadaşlarınız imzalayıp vermedi mi o öner-
I geyi? 
I BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale et-
I meyelim lütfen. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Namık 
Kemal Şentürk, buyurun efendim., 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1402 sayılı Sııkryönetim Kanununun 3 ün-

I cü, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci 
I maddelerine birer bent eklenmesine dair, millî gü-
I yenlik ve 'genel asayiş yönünden çok önemli ve ağır-
I lıklı bir kararname üzerinde, Doğru Yol Grubunun 
I görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; bu ve-
I şileyle, şahsım ve grubum adına, yüce heyetinize de-
I rin saygılarımı teyiden arz ederim. 
I Konu, bilindiği gibi, vatanın ve milletin bölün

mez bütünlüğüne kasteden mihrakların bertaraf edil-
I meşine ve eylemcilerin yakalanmalarına veya te&ir-
I siz hale getirilmesine imkân vermek üzere ve bu ko-
I nuyu sağlamaya matuf olarak, Silahlı Kuvvetlerimi-
I zin, mahdut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp, ic

ra etmesine imkân vermektedir. 

I Hemen ifade edeyim ki, kararnameyi prensip iti-
I bariyle uygun ve yerinde buluyoruz; genelinde mu-
I tabıkız ve 15 Ağustosta Silahlı Kuvvetlerimizin ba-
I sarıyla gerçekleştirdiği harekâtı tamamiyle tasvip edi-
I yor ve bu kararlı tutumu takdirle karşılıyoruz. 
I Ancak, tenkit etmek istediğimiz husus, bugüne 

kadar neden gecikilmiş olduğudur. Yüzlere varan 
I vatan evladının şehadeti, hükümeti neden, böyle ka-
I rarlı hareket etmeye sevk etmemiştir? 12 Eylül yö-
I netiminin ve Silahlı Kuvvetlerimizin sağladığı hu-
I zur ve güven ortamının bilhassa hassas bölgelerimiz-
I de kalıcılığını temin edecek oiddî, müessir ve kâ-

129 — 



T. B, M. M. B : 3 3 . 9 . 1986 O : 1 

rriü tedbirler alınmasında neden geç kalınmıştır? 
Yurt dışında ve bilhassa komşu "ülkelerde yuvalanan, 
oralardan destek gören, eğitilen, saMırtılan belli 
amaçlı yıkıcı ve bölücülerin eylemleri aralıklarla 
devam ettiği halde, hükümet, konuyu basi't zabıta 
valkası gibi telâkki ve öyle takdim etme alışkanlı
ğını neden terk etmemiştir? 

Olaylar hakkında sık sık Yüce Meclise bilgi ver-
mestini, 'bu fevkalade durum1 karşısında Meclis des
teğini almasını her fırsatta bu kürsüden talep etti
ğimiz halde, bir türlü iltifat edilmemiştir. Çok şü-
tkür, geç de olsa, şimdi hem bir genel görüşme ta
lebinde bulunulmasını ve hem de kararname çıkarıla
rak yine Meclis önüne gelinmesini memnuniyetle 
karışılıyoruz. 

Ne var kıi, dün buradan Grup Başkanımız Sayın 
Yaşa'nın da ifade ettiği gibi, bu kararnıamenin gö
rüşülmesinin, bu konuyla alakalı genel görüşmeden 
sonra gündeme alınmasının çok yeninde olacağı dü
şüncesinde (ısrarlıyız. Zira, daha dün böyle bir ko
nuda genel görüşme açılıp açılmaması üzerinde ya
pılan görüşmeler dahi, meselenin ne kadar ciddî ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca, Yüce Meclisin bü
tün grup ve bütün kanatları da aynı konuda ne de
rece hassasiyetle biirleştirildiğini ve ne gibi tedbir ve 
temkinli davranışlar içinde bulunulması gerektiğini 
ifade ettiler. Kararname zaten çıkmış ve yürürlükte 
olduğuna göre, biz, bunun kanunlaşması için bu ka
dar süratle ve bu kadar acele bir şekilde harekete 
geçilmesini doğru bulmuyoruz. Zira, arz ettiğim gibi, 
genel görüşme sonucunun bu (kararnamenin mutla
ka daha mükemmel ihale gelmesine yardımcı olaca
ğına inanmaktayız. Ne var ki, yine de, kararname 
kanunlaştıktan sonra, genel görüşmelerin ışığında, 
'hükümetin, tatbikatta, serd edilecek olan olumlu 
görüş ve mütalaalardan faydalanmış olacağını veya 
faydalanmasını üm'it etmek istiyoruz. 

Değerli millötveikilieni, şimdi kararnamenin bazı 
hükümleri üzerinde durup, bunlara açıklık getirme
ye çalışacak, daha sonra da bir genel değerlendirme
sini yapacağım. Evvela, kararnameye Millî Savunma 
Komisyonunca, şaki, eşfciya, kaçakçı, terörist ve 
anarşistleri caydırmak ve ayrıca komşu ülkeleri bu 
hususta daha dikkatli davranmaya davet etmek ge
rekçesiyle eklenen «veya zaruret hailinde bu muta
bakat aranmaksızın» ibaresi üzerinde durmak isti
yorum. 

Değerli milletvekilleri, sizlerin de takdir edebile
ceği gibi, bu ilave fevkalade sakıncalı ve tehlikelidir. 
Aynı gerekçe ile mukabil bir harekâtın tevlit edece
ği ağır sonuçları takdirlerinize bırakıyorum. Biraz 
evvel, Anavatan Partisi Grubu değerli sözcüsü arka
daşımızın ifadesinden öğrendiğimize ve ondan daha 
evvel de - maalesef her zaman olduğu gibi, ciddî ko
nuları Mecliste değil, gazetelerden öğrenme itiyadı
mıza bakarak - bugün gazetelerde çıkan beyanlara 
göre; bu değişikliğin, bizce hatalı ve yanlış bu iba
renin kaldırılması yolunda bir gayret olduğunu gör
mekten memnunuz; bizim de bu konuyla alakalı ay
rıca bir önergemiz mevcuttur. 

İkinci husus, «sıcak takip» kuralıdır. Her ne ka
dar, değerli Anavatan Partisi Grubu sözcüsü arkada
şımız konuyu ar iz amik izah ettüer; ama biz, hükü
metten, tam yetkili olarak, milletlerarası hukukun 
meşru saydığı ifade edilen bu kural nedir, şümulü, 
şartları' nelerdir; yüce Meclisin, bu konularda aydın
latılmasını ve tatbikatta doğabilecek mahzurların 
böylece giderilmesinin lüzumlu ve faydalı olduğuna 
inanıyorum. 

Diğer bir konu, Anayasanın 92 nci maddesiyle 
bu kararnamenin bağdaşır hale getirilmesidir. Her ne 
kadar, yine değerli sözcü kardeşimiz bu konuya da 
uzun uzun, değindi; ama takdir buyurulur ki, böyle 
çok önemli konularda, hele Anayasamızın Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tanıdığı hakların hükümete 
devrini sağlayacak veya bu anlama gelecek bir ka
nunun bu yüce Meclisten hemen geçmesi mümkün 
değildir; doğru da değildir. Kaldıki, böyle hareket
lerde, kıyas yoluyla veya dolaylı olarak, meselenin 
zaten 92 nci maddenin son fıkrasına uygunluğunu 
savunmak da geçerli bir husus değildir. 

O sebeple konu, her ne kadar mahdut hedefli 
sınır ötesi bir harekât olsa dahi, silahlı kuvvetlerin 
yurt dışında kullanılmasıdır, öyleyse, karşımıza 92 
nci madde çıkmaktadır. Bilindiği gibi, 92 nci madde
nin ilk fıkrası, «Böyle bir konuda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı asüdır» der. Ancak, bu ha
disemizde olduğu gibi, fevkalade müstacel hallerde 
silahlı kuvvetlerimizin yurt dışında kullanılmasına 
Cumhurbaşkanının da karar verebileceği, yine Ana
yasamızın 92 nci maddesinin son fıkrasında belirlen
miştir. O halde, kararnamenin daha kâmil şekilde 
çıkması ve tatbikatta herhangi bir tereddüde meydan 
verilmemesi için, eklenen bentlerin son fıkralarında-
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ki «Genelkurmay Başkanlığı kanalıyla hükümetin 
müsaadesi tahtında» ibaresine, «Hükümetin müsaa
desi ve Cumhurbaşkanının onayı tahtında» şeklinde 
bir ifadenin eklenmesi mutlaka lüzumludur görüşün
de ve kanaatindeyiz. Böylece, konuya daha sarahat 
ve Anayasaya daha uygunluk sağlanacağına inanıyo
ruz; bu maksatla da bir önergemiz vardır. Sanıyorum 
ki, yüce Meclis de bu konuda gayet olumlu davra
nacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kararnamenin kanunlaş
ması halinde, asıl konu, tatbikatını sağlayacak şart
ların yerine getirilebilmesidir. Yani, ilgili konunun, 
komşu ülkelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
önceden, aralarında mutabakatının sağlanabilmesi
dir. O halde, değerli hükümetin, bilhassa komşu ül
kelerle ilgili ticarî ağırlıklı diş politikasını yeniden 
gözden geçirerek ve diplomasinin bütün icaplarını 
göz önüne alarak, bu mutabakatı sağlayacak anlaş
maları bir an evvel yapmasını bekliyor ve izliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, peki doğu ve güneydoğu il
lerimizde huzurun, güvenin tesisi için bu yöreleri ile
lebet sıkıyönetim veya olağanüstü hal altında mı tu
tacağız? Elbetteki hayır. O halde, bilindiği gibi, mil
letin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, yurdun iç ve dış güvenliğini, asayişini, ka
mu düzenini, vatandaşın hak ve hürriyetlerini, can 
ve mal güvenliğini sağlamak ve korumak, devletin 
temel amaç ve görevidir. Bu görevin ifasından da el
bette hükümetler sorumludur. Öyle ise, demokratik 
parlamenter düzeni yıkmayı amaçlayan, her türlü 
şiddet olaylarının, anarşi ve terörün bertaraf edile
bilmesi için yıkıcı ve bölücü unsurların faaliyetlerine 
ve bu istikametteki dış kaynaklı tahriklere imkân 
verecek, onu besleyecek, taraftar bulmasını kolay
laştıracak vasatın oluşmasına, gelişmesine fırsat ver
memek icap eder. 

Elbette, küçük, ama organize güçlerin - ki, bunun 
bir kere daha tekrarında fayda görüyorum - dış tah
rikler de olsa, dış güçler tarafından desteklense de 
rejimi tehlikeye düşürmesi ihtimali söz konusu de
ğildir, mümkün de değildir. Ne var ki, bunları ber
taraf edecek, etkisiz hale getirecek mukabil savunma 
mekanizmaları hükümetçe bir an evvel kurulmalıdır. 
O halde bu nasıl olur? 1983'ten bu yana ikaz ediyo
ruz; doğu ve güneydoğuda terörü, anarşiyi besleye
cek, ona uygun vasatı oluşturacak davranışlardan 
kaçınılmakla olur, diyoruz; vasatı izale edecek ted
birlerin bir an evvel alınarak tatbik edilmesiyle müm
kündür, diyoruz. 
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i Bu, sadece askerî harekâtla sonuçlanmayacak bir 
I haldir. Öyleyse, sosyal, ekonomik ve millî eğitimin 

temel amaçlan istikametinde bir eğitim politikasının 
I icaplarına göre gerekli tedbirler alınmalıdır; devlet 
I fonksiyonları hassasiyetle, kesintisiz, adil ve müessir 
I şekilde ifa edilmelidir; vatandaşın devlete olan gü

ven ve saygısı sarsılmamalıdır. 

I Bu yörelerde, son defa o bölgeleri gezen gazeteci 
I arkadaşlarımızdan da edindiğimiz bilgilere göre, 
I maalesef, hâlâ televizyon ve radyolarımız seyredile-
I memekte, dinlenememektedir. Korsan yayınların yı-
I kıçı ve bölücü neşriyatları, propagandaları, bu böl-
I geyi bütün gücüyle sarsmaktadır. O halde, televizyo-
I numuzda ikinci, üçüncü, beşinci kanalları devreye 

sokmak için gösterilecek gayretin bir kısmını, bu millî 
I iletişim organlarımızın doğu ve güneydoğu bölgele-
I rinde rahatlıkla seyredilebilme imkânını bir an evvel 

yaratmak için sarf etmek, elbette hükümetin başlıca 
I görevidir. Bunun bir an evvel sağlanmasını hem bek

liyor, hem diliyoruz. 

I Değerli milletvekilleri, geçen yıl (1986 malî yık 
I bütçe müzakereleri arifesinde) Sayın içişleri Bakanı-
I mız gazetelere bir beyanda bulunmuştu. Bu beyana-
I tında sayın bakan, «Bazı şeylerin çözümü, fizikî kuv

vete, araç, gerece de bağlı değildir; bilhassa örgütsel 
faaliyetlerde ne sayıca çokluğumuz, ne de araç ve ge
reç yönünden kuvvetli olmamız, bu işleri ortadan 
kaldırmaya yeterli değildir» diyordu. Biz de o za-

I man, içişleri Bakanlığı bütçesi müzakeresi sırasında, 
«O halde hükümet olarak, bu düşünce ve fikirleri 
ciddî ve muteber bir program dahilinde tatbike ko
yunuz, bunu bekliyoruz» demiştik. O tarihten bu ya-

I na devam edegelen müessif olaylar, bu beyanın sade
ce gazete sütunlarında kaldığının acı gerçeğini göster-

I mektedir. 

I Değerli arkadaşlarım, bunun bir başka misalini ve 
I itirafını da kanun kuvvetinde kararnamenin gerekçe-
I sinde - maalesef - görüyoruz. Bakınız gerekçede ne 

deniyor: «Memleketimizde son yıllarda vuku bulan 
I anarşi ve terör hadiselerini doğru teşhis ve tahlil et

mek gerekmektedir. Terör hadiseleri, artık dünya 
I çapında bir stratejinin vasıtası olarak kullanılmakta-
I dır; devletleri acze düşürmek ve ülkeleri bölmek i$in 
I bu metot uygulanmaktadır.» 

I Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri, insaf... 
I Terörün ne olduğunu, neye matuf bulunduğunu ve 
I bu konudaki teşhisleri yapmak için yüzlerce şehit mi 
I vermek gerekiyordu? Bunlar o kadar belli şeylerdir . 
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ki, yalnız bugünlerin olayları değil, tarih boyunca 
olaylar eğer biraz incelenirse, mesele kendiliğinden 
ortaya çıkar. Zaten biz, bu kürsüden müteaddit de
falar konuyla ilgili teşhislerimizi, doğru teşhislerimi
zi koymuş, tedbirlerini de söylemiştik; ama gerek 
bizim, gerek diğer değerli milletvekili arkadaşlarımı
zın bu konulardaki talepleri, dilekleri, tavsiyeleri 
maalesef sadece zabıtlarda kalmıştır. O halde, yine 
de şükürler olsun, demek ki, hükümet doğru yola 
gelmiştir ve böylece doğru teşhise yönelmiştir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Doğru yol de
ğil, iyi yol, anayol. 

NAMIK KEMAL §ENTÜRK (Devamla) — Doğ
ru; iyi yol. Zaten doğru yol, iyi yol demektir efen
dim, gayet normal; anayol da doğru yoldur. 

Doğru teşhis, doğru tedbirleri gerektirir. Şimdi 
bu doğru teşhise, bu doğrunun idrakine vardığım 
memnuniyetle gördüğümüz değerli hükümetimizden 
doğru tedbirler, gerçekçi tedbirler bekliyor ve böy
lece yaşanan birtakım kötü olayların tekrarına im
kân verilmemesini bilhassa bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biz genelde - başlangıçta 
da arz ettiğim gibi - kanun kuvvetinde kararname
nin kanunlaşmasında, bu söylediğim hususlar dikka
te alınmak üzere mutabıkız; konuya olumlu bakıyor, 
olumlu yaklaşıyoruz. Zaten, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihinde millî meselelerde birlik ve bera
berlik örnekleri o kadar çoktur ki, buna bir yenisini 
de böylece eklemiş olacağız. Yeter ki hükümet, Mec
lisi dikkate almak suretiyle meseleleri sık sık buraya 
getirsin ve burada ariz amik tartışılmasına imkân ve
rerek kendisi de daha ciddî bir şekilde yönlenmiş ol
sun. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, bugü
ne kadar • bilhassa 12 Ağustosu müteakip - şehadet 
mertebesine eren silahlı kuvvetler mensuplarımıza ve 
vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı dili
yor; ayrıca silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik kuv
vetlerimizin bu cansiperane, kararlı, güçlü, millî he
yecan ve gururumuzu okşayan tatbikatından iftihar 
ettiğimizi belirtiyor, bu vesileyle bir kere daha tak
dirlerimizi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür' ederiz Sayın Şentürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Cahit Tutum, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sıkıyö
netim Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanununa bazı 
bendlerin eklenmesini öngören kanun hükmünde ka
rarname üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

Değerli üyeler, sözlerime başlamadan önce bir 
noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Belirtmek is
tediğim nokta, siyasal yaşamamıza arız olan ve adına 
iktidar hastalığı diyebileceğim bir eğilimle ilgilidir. 
Bunu şöyle ifade edebilirim : Siyaset arenasında ne 
zaman duyarlı bir konu ortaya çıksa, iktidar yetkili
leri konuyu hemen eleştiri dışında tutmaya hevesle
nirler. Başvurdukları klasik yöntem ise, vatanseverci-
ii'k 'tekelciliğidir. Bu amaçla, muhalefetin eleştirileri
ne, derhal, «bozgunculuk» ya da «oyunbozanlık» eti
ketini yapıştırmaktan çekinmezler. 

Bu eğilim, siyasetten kaliteyi kovan bir eğilimdür. 
Müzakeresini yaptığımız konuda da aynı taktiğin sah-
nelendiğinli üzülerek izledik. Oysa, tartışmalar asıl du
yarlı konularda yapılmalıdır ve asıl o zaman muha
lefetin eleştirilerine ihtiyaç vardır. Çünkü, duyarlı ko
nularda iktidarın yapacağı en ufak hata, katlamak 
etki yapar. Hükümetin, kendisini bu zafiyetten bir an 
önce sıyırmasını ve muhalefetin eleştirilerine kulak 
vermesini öneriyorum. 

Değerli milletvekilleri, müzakere etmekte olduğu
muz kararname, birçok yönlerden irdelenmesi gereken 
bir kararnamedir. Konunun siyasî yönü vardır, as
kerî yönü vardır, uluslararası hukuku ilgilendiren yö
nü vardır, iç hukuku ve anayasa hukukunu ilgilendi
ren yönü vardır ve nihayet ihtiyaçlara uygunluk yö
nü vardır. Bunun için önce bazı temel sorunların ya
nıtlanması gerekir. En azından, yüce Meclisimiz bu 
soruların cevabını hükümetten almalıdır. , 

1. Bu kararnameye neden ihtiyaç duyulmuştur? 
2. Daha önce, 1984 yılında girişilen hudut ope

rasyonunun hukuksal dayanağı ne idi? 

3. Bir yerde bir yetki eksikliği hissedilmekte idiy
se, neden daha önce bu eksiklik giderilmemiştir? Yet
ki eksikliğini yeni mi keşfettiler? 

4. Kararname yerine, Meclistin önceden kaı arı
nın alınması yolu neden tercih edilmemiştir? 

5. Getirilen kanun hükmünde kararname formülü 
en isabetli, ihtiyaca en uygun bir formül müdür? 
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6. Komisyon, kararnameye neden yeni bir unsur 
eklemiştir? Anamuhalefet partisine mensup komisyon 
üyelerinin ısrarlı muhalefetine rağmen, ilgili devletle 
mutabakat şartını ortadan kaldıran bu eklemeyi hü
kümet neden istemiştir? 

Değerli milletvekilleri, kararnamenin getiriliş ge
rekçesi şu cümle İle özetlenmektedir : «özellikle Do
ğu ve Güneydoğu sınırlarında toplanan yıkıcı ve bö
lücü unsurların son zamanlarda giriştikleri terör ey
lemlerine karşı müessir ilave tedbirlerin alınması za
rureti.» 

Bu ifadelerden açıkça anlaşıldığına göre, demek 
ki, 'bugüne kadar alınan tedbirler yetersiz kalmıştır. 
Nedir getirilen yeni tedbirler? 

Kararname ile sıkıyönetim. ve ilgili komutanların 
yetkileri genişletilmekte ve her seferinde hükümetten 
izin almak kaydıyla, mahdut hedefli sınır ötesi ope
rasyon planlamak ve icra etmek yetkisi verilmekte
dir. 

Burada açıklığa kavuşturulması gereken ilk nok
ta, mahdut hedefli sınır ötesi harekâtın niteliğidir. 
Kararname bunu, uluslararası hukukun sıcak takip 
kuralına dayandırmaktadır. O halde, önce iç huku
kumuza ilk kez girmekte olan «karada sıcak takip» 
kuralını açıklığa kavuşturmak gerekir. 

Değerli üyeler, bilimsel kaynaklar, sıcak takip ku
ralında şu bilgileri vermektedir. - Sayın Anavatan 
Partisi Sözcüsünün hangi kaynaktan derlediğini bile
mediğim; ama kısmen doğru, kısmen karışık açıkla
malarına biraz netlik kazandıracağını umarak elim
deki şu kaynaktan şu bilgileri sizlere sunmak istiyorum; 
dileyenlere gösterebilirim - aynen kitaptan okuyorum : 
«Sıcak takip hakkı esas itibariyle bir deniz hukuku 
müessesesidir. Bununla birlikte, bugün bu hak, hava
da ve karada da ileri sürülebilmektedir; ancak henüz 
bu alanlarda bir kodifikasyon yoktur. Genel bir tanım 
vermek gerekirse, sıcak takip hakkı, herhangi bir dev
lette kendisine zarar veren failleri, kendi bölgesel su
ları, hava sahası ve kara sınırları dışında ve - altını 
vurguluyorum - anlaşma varsa, başka bir ülkenin top
rağında izleme hakkıdır. Bu izleme, yakalama veya 
tesirsiz hale getirmeyi de içerir. 

Sıcak takibin belli koşulları vardır; örneğin, zarar 
verici eylemin ülke içinde veya sınırda yapılmış ol
ması; takibin, eylemi hemen izlemesi ve kesintisiz sür
dürülmesi gibi. Ancak, asıl koşul, ilgili devletle bir 
mutabakatın sağlanmış olmasıdır. 

Sıcak takibin amacı, kaçan eylemciyi, devletin 
adaleti önüne getirmektir. Bu niteliği ile sıcak takip, 
devletler hukukunun meşru müdafaa ve mukabele! 
bilmisil müesseselerinden ayrılır. Sıcak takibin bir baş
ka amacı da, caydırıcılık ve önleyiciliktir. 

Görüldüğü gibi, sıcak takibe uluslararası meşruiy-
yet kazandıran unsur, ilgili hükümetler arasındaki 
mutabakattır. Yukarıdaki bilgiler ışığı altında karar
nameye baktığımız zaman - komisyonda eklenen iba
re hariç tutulursa - harekâta imkân veren kararna
menin sıcak takip kuralına ters düşmediği görülür. 
Verilen yetkinin amacı, kapsamı ve doğurabileceği 
sonuçlar açısından, Anayasamızın 92 nci maddesinde 
yer alan, «Silahlı Kuvvetlerin yabancı ülkelere gönde
rilmesi» müessesesiyle de tam bir özdeşlik arz etmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, komisyonda eklenen iba
reyle, sıcak takip kuralının sınırları aşılmış bulunmak
tadır. Yeni ilave, mahdut hedefli sınır ötesi harekâtın 
ilgili devletle mutabakat sağlanmadan yapılmasını ön
görmektedir. 

Mutabakat sağlanmadan yapılacak ve girişilecek 
bir harekât, esas itibariyle - bize göre - bir savaş ne
denidir ve daha önemlisi, bu durum, karşı tarafın 
mukabelei bilmisilde bulunmasına yol açabilir. 

Değerli üyeler, ilave edilen bu hüküm kabul edil
diği takdirde ortaya çıkacak durum, açıkça, silahlı 
kuvvetlerin - Anayasanın 92 nci maddesine göre - ya
bancı ülkelere gönderilmesi sonucunu doğurur. Böy
le bir yetki, ister istemez, tereddütsüz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önceden kararını gerektirir. 

Değerli üyeler, şimdi saygıdeğer Anavatan Partisi 
sözcüsünün son derece karışık ve birbiriyle çelişkili 
olan kanun hükmünde kararnameye ilişkin görüşle
rine geçiyorum. 

Sayın sözcü, «Bu kararname esas itibariyle Ana
yasanın 92 nci maddesinin ikinci bendinde belirtilen, 
Meclisin tatilde veya ara vermede olduğu bir sırada, 
ani bir silahlı saldırıya maruz kalınması halinde, Cum
hurbaşkanına tanınan yetkinin kullanılmasından iba
rettir» diyor. 

Ben, böylesine irrasyonel, kendi içinde bu kadar 
tutarsız bir mütalaa duymadım desem yeridir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Kararnamenin kendisini görme
miş diyemiyorum; ama mutlaka gözden kaçırmıştır 
diyeceğim. 

Kararnameye baktığımızda, apaçık, Anayasamn 
121 ve 122 nci maddelerinden söz edildiği görülmek
tedir; yani Anayasanın 121 ve 122 nci maddelerine 
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dayanıldığını söylemektedir bu kararname. Eğer Cum
hurbaşkanınca, Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında tanınan yetkinin kullanılmasından ibaret 
bir tasarruf olsaydı, elbetteki kararnamede Anaya
sanın 92 nci maddesine atıfta bulunulması gerekirdi. 
Böylesine bir çelişki acaba nasıl yorumlanır? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Biz de 121 
ve 122'ye istinat ettiğini söyledik. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Ama, saygıdeğer 
sözcü, sözlerinizi hatırlarsanız, 92 nci maddenin ikinci 
fıkrasında esasen bu yetki var. 

«Cumhurbaşkanı kendisinin de imzalayacağı bir 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle iradesini izhar etmiş
tir» yolunda beyanda bulundunuz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Uygundur 
dedik. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Dahası var Sayın 
Başkanım. 

Sayın sözcü, yeni ilave edilen ibareyi savunurken, 
sıcak takip ilkesi sınırlarının da dışına çıkarak, meş
ru müdafaa gibi, sıcak takiple doğrudan ilişkili olma
yan bir müesseseye değinmesi ötesinde ilginç bazı şey-

11er de söyledi, dedi ki: «Biz Anayasanın 92 nci mad
desinin ikinci fıkrasını eğer silahlı kuvvetlerin yurt 
dışına gönderilmesi diye nitelersek ve özellikle meşru 
müdafaaya dayanarak böyle bir iddiada bulunur
sak...» 

O zaman, Sayın Başbakanın, 16 Ağustos 1986 tari
hinde hadiseden hemen sonra basına verdiği beyanatı 
sayın sözcünün gözden kaçırmış olduğuna hükme
deriz. Sayın Başbakan ne diyor: «Harbe girmiyoruz, 
silahlı kuvvetlerimizi yurt dışına göndermiyoruz. Bi
zim yaptığımız, hudutlarımız çevresinde sıcak takiptir.» 

O halde, sıcak takip aslî unsur olarak mutabakata 
dayandığına göre, mutabakat şartını ortadan kaldıran 
bu ibareyi nasıl savunabilirsiniz Sayın Başbakanı yad
sımadan ve onu inkâr etmeden ve de aym zamanda 
apaçık gerçekleri görmeden? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç olarak şunları 
belirtmek istiyorum : 

2. Hükümet, neden Meclisi arkasına almak ihti
yacını hissetmiyor? Yapılan operasyon ne şekilde al
gılanırsa algılansın, ne şekilde değerlendirilirse değer
lendirilsin; ister sıcak takip ilkesi çerçevesinde, ister 
silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesi bi
çiminde algılansın; öz olarak, bu sorun, bir Meclis 
sorunudur. Nitekim, hükümet bunun farkına varmış 
olacak ki, sorunu bir kanun hükmünde kararname bi
çimine büründürmüş ve Meclisle dolaylı da olsa irti-
batlandırmıştır. O halde sorun, özde bir Meclis soru
nudur. Böyle olunca, bu tür ulusal kararların, Mec
lisin ön bilgisi ve izni altında alınması ve yürütülmesi, 
hem operasyonun etkinliği, hem de millî iradenin üs
tünlüğüne olan güveni artırır. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Bu özel 
durumdur. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkan, söz
cünün, «Meclisin toplantıya vakti yoktur» şeklindeki 
beyanının havada kaldığını göstermek için, sadece bir 
cümle söyleyeceğim. O da, kararnameye bakarsanız 
25 Temmuz 1986 tarihini taşır; ama yürürlük tarihi 
14 Ağustos 1986'dır. «Meclisi toplantıya çağırmak için 
zaman yoktur» yolundaki beyanların ne ölçüde mes
netsiz olduğunu gösteren ibret verici bir örnek de 
budur. 

Değerli üyeler, hükümet aslında kanun hükmün
deki kararnameyi muhalefetin baskısıyla gündeme 
getirmiştir. Bunu iddia ediyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) Neden diye sorarsanız, bir örneği kendileri
ne hatırlatacağım: Şu incelemekte olduğumuz önü
müzdeki kararname, Anayasanın 121 ve 122 nci mad
delerine göre çıkarılmış kararnamelerin ikincisidir. Bir 
de bunun birincisi var. Tabiî dikkatli bir göz bunu 
kaçırmaz; 201 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 
Olağanüstü Hal Kanununda, 121 inci maddeye daya
narak değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler, 9 Ağus
tos 1984 tarihinde yapılmıştır; ama 3076 sayılı Kanun 
üç ay sonra bu Mecliste incelenebilmiş ve kanunlaş-
tırılabilmiştir. 

O halde, muhalefet olarak, işin önemini ileri sür
mek suretiyle incelemekte olduğumuz bu kanun hük
mündeki kararnamenin bir an önce Mecliste ele alın
masını sağladığımız için memnunuz. 

Değerli üyeler, asıl önemli olan, Sayın Başbaka
nın bu konudaki bakış açısıdır. Sayın Başbakan ope
rasyonu müteakip «Meclisi toplamayacak mısınız» 
sorusuna, «Olay Meclisi toplayacak kadar önemli de
ğil, Meclisin normal toplantı tarihinde ele alınır» yar
gısında bulunmuştur. 

1. Hükümetin bu konuda açık ve seçik bir yol 
izlemediği anlaşılmaktadır. Acele ile, fazla düşünme
den kaleme alınmış bir kararnameyle karşı karşıya-
yız. Sorun mu çözmek istiyor, tereddüt mü yaratmak 
istiyor belli değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetin bu konularda ne ölçüde bir yetkiye 
ihtiyacı var, bunu da anlamak mümkün değildir. 
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Merak ediyorum; olay, Meclisin açılacağı 1 Eylül 
tarihinden çok önce cereyan etmiş olsaydı, acaba Mec
lisi ne kadar süre sonra toplantıya çağırmayı düşü
nürdü? Bu konuların Mecliste görüşülmesi Başbaka
nın keyfine mi kalmıştır? Bu nasıl bir zihniyettir, par
lamentoya ne çarpık bir bakıştır... (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli üyeler, ulusal bir sorunu millete ve milletin 
temsilcilerine mal etmek gerekir. Meclis, yürütmenin 
kararım meşrulaştırmak için başvurulacak mekanik 
bir organ değildir. Meclis, millî davaların sorumlu
luğunu yüklenmek için var olan bir organdır. Türki
ye Büyük Millet Meclisi, millî hayatımızın temel taşı 
mıdır, değil midir? Buna karar vermek gereklidir. Bu 
ne zaman belli olur? Elbetteki normal dönemlerden 
çok, kriz dönemlerinde. 

Kimse, eşıkiyanın izale edilmesi için yapacağımız 
işi önceden davul zurna ile ilan edelim, ondan sonra 
vuralım demiyor. Olayların muhtemel gelişmelerini 
önceden kestirip, Meclisi devreye sokarak ve ondan 
ihtiyaca uygun genişlikte yetkiler alarak sorunların 
üstesinden gelelim deniyor. Devlet faaliyetlerinin Anâ -
yasaya ve hukuka uygun yürütülmesi endişesi dile ge
tiriliyor. 

Değerli üyeler, biz SHP Grubu olarak, yapılan ha
rekâta ve yapılacak operasyonlara hukukî mesnet ka
zandıran hükümet kararnamesinin ilk şekline tüm ek
sikliklerine rağmen, olumlu oy kullanmayı kararlaş
tırmıştık. Ancak, komisyonda eklenen ibare ile karar
name büyük ölçüde nitelik değiştirmiştir. Bu şekilde, 
Anayasanın öngördüğü usulden uzaklaşılmıştır. Şa
yet mutabakat aramaksızın, tek taraflı bir müdahale 
gereksinmesi duyuluyorsa, bu açıkça belirtilmeli ve 
Meclisin Anayasanın 92 nci maddesine göre kararı 
alınmalıdır. Müphem, dolaylı ve Meclisi dışlayan yol
larla huzur ve güvenlik sağlanamaz. Meclis kendi ira
desiyle dahi olsa, kendisini yok saydıramaz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, aslında biz, mutabakata dayalı ola
rak yapılacak bir sıcak takip harekâtında dahi Mec
lisin derhal toplantıya çağırılarak izahat verilmesini 
uygun görüyoruz ve bu doğrultuda önergeler de sun
duk. 

Saygıdeğer üyeler, tasarının düzeltileceğini umuyo
ruz ve bu düşüncelerle hepinize grubum adına saygı
lar sunuyorum. (SHP, HDP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 

Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın îsmet 
Tavgaç, buyurun efendim. (HDP sıralarından alkış
lar) 

HDP GRUBU ADINA İSMET TAVGAÇ (Bur
sa) — Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi İlle 2935 sa
yılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine 
(p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmündeki 
Kararnameyi, ülkede huzur ve güvenildik temini, va
tandaşım oan ve mail emniyetinin sağlanması balkı-
mından uygun göranekıteyıiz. 

Yalnız, ımadde gerekçesinde, «Anayasanın 121 ve 
122 noi maddelerine ıgöre, olağanüstü hal veya sıkı
yönetimin ilanına ve devamına sebep olan haillerin 
Tunikliye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yunt bölge
lilerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemelilerin, ey
lemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığın
dıklarının tespit edilmesi durumunda, önceden' ilgili, 
komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında varılan mutabakat çerçevesinde, olağanüstü hal 
ilan edilen yerlerde valimin talebi üzerine ilgili ko
mutan, sıkıyönetimin olduğu ibölgelerde sıkıyönetim 
komutanı, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz ha
le getirmek maksadıyla milletlerarası hukukun meşru 
saydığı kuraldan yararlanarak, her defasında Genel
kurmay Başkanlığı kanalıyla hükümetin müsaadesi 
tahtında, ihtiyaca göre, kara, ideniz ve ihava kuvvet
leriyle mahdut hedefi sınır ötesi harekât planlayıp, 
iicra etmekte yetkili kıliınmıalktadırlaır» denilmektedir. 

Bu duruma göre, sıkıyönetim ve fevkalade hal 
olmayan 'bölgelerde, terörist ve şaki hareketleri zu-
ihur ederse ne yapılacağına daıir, kanun tasarısında 
'bir sarahat yoktur. Madem böyle caydırıcı, bölge
lerimizde emniyet temin edici bir kanun çıkarabiliyor
duk, niye şimdiye kadar ıbiirçok vatandaşımız ve si
lahlı kuvvetler mensuplarımızın şehit olmalarını bek
ledik? Bizim yegâne tesellimiz, hatanın erken tespit 
edilmesi ve kanunun çıkarılmasıdır. 

Bu anlayış içerisinde yüce Meclise saygılar su
narım. (HDP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Grupları adına söz listeyenlerin konuşmaları ta

mamlanmıştır. 
Şahısları adına Sayın Murat Sökmenoığlu, buyu

run efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî 
'birlik ve bütünlüğümüzü bozmak için uğraşan hain-
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(kum, 'kansızların yakalanıması hususunda üstün gay
ret sarf eden şanlı ordumuza ve dıiğer güvenlik kuv
vetleri mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı 
ifade ederek ve şehit düşenleri rahmetle anarak «öz
lerime başlamak işitiyorum. 

Mıemleketimiz iki ana meseleyle karşı karşıya
dır. Genişleyen bölücü, yılkıcı faaliyetler neticesi olu
şan anarşi ve enflasyon canavarının kıskacından kur
tulamayan ekonomi. Bu sük'i ana (mesel© halledildiği 
zaman ancak huzur, güven ve refaha kavuşuruz. 
Oysa, Ortadoğu'nun Üidıeri olarak büyüyen, kuvvetli, 
gelişmiş; hür ve demokrat Türkiye'den korkanların 
ve onların içerideki ımaşalaırının ideolojik, etnik, te
okratik faaliyetlerinin neticesi, yıkıcı ve bölücü olay
ların giderek şiddetlini artırdığını, üzülerek, hep be-
(ralber müşahede etmekteyiz. Olaylar, iki seneyi aşkın 
ibir süredir, durulacağına, zaman zaman şiddetini ar
tırarak devam etmektedir. Bu kürsüden devamlı ko
nuşulan, ancak cumhuriyet hükümetimizin verdiği 
kısa bilgilerde ve vaatlerde, «En kısa zamanda kökü 
kazınacaktır, şehitlerin (kanları yerde kalmayacaktır» 
dendiği halde, maalesef, kökü kazınamamıştır. De
lmek ki, alınan tedbirler kifayetsizdir veyahut mesele
yi büyük göstermeyelim düşüncesiyle eksik bilgiler 
verilmekte, öcüm kendi içimizde aranmamaktadır ki, 
en tehlikelisi de budur kanaatindeyim. 

Ayrıca, güvenliği yalnız silahlı küvetlere bırakmış 
intibaı vermek, Türkiye'de demokrasinin yerleşme
diği gibi 'bir fikri yaratmaya gayret gösteren yaban
cılara sebep hazırlamaktadır. Oysa, Anayasamızın 
117 ndi maddesi, milî güvenliğin sağlanmasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kuru
lunu sorumlu kılar. 

Sayın milletvekilleri, millî politikalar, millî me
seleler, 'burada, eşsiz Atatürk'ün millî irade limanına 
sığınarak kurduğu yüce Mecliste görüşülüp oluşturu
lursa, ortak çözüm için, muhalefet, iktidar deme
yip, alınacak tedbirlerde asgarî müşterek aranırsa. 
neticeye daha çabuk ulaşılır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 66 sene evvel nasıl her şey tartışılıp ko-
nuşulabiliyorduysa, 'bugün de, bu mukaddes çatı al
tında her şey konuşulup 'tartışılarak meseleler hal-
lolunmalı idi ve hallölunmalıdır da. Biz, sadece ve 
sadece Başkanı ile temsil edilen bir anayasal kuruluş 
değiliz. Sorumluluklarımızın idraki içinde, cumhuri
yetimizin ve demokrasimizin teminatıyız. Türkiye 
Büyük Millet Meclisini görmemezlikten gelmek, millet 
iradesine inanmamaktan başka bir şey değildir* Oy-
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saki, demokrasilerde irade-i seniyye yoktur, irade-i 
millîye vardır ve milletin iradesini temsil eden biz
lerin taşıdığı mesuliyetin de hiçbir ortağı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 16 Aralık 1985 tarihlin
de hu kürsüden hepinizin dikkatini çekmiş ve huzur
larınızda Cumhuriyet Hükümetimize, Hürriyet Gaze
tesinin bir mensubuyla sohbet sırasında ve değişik 
iki ayrı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın, «12 
Eylülden sonra o günün şartlarıyla ıbiz komşularımı
zın sınırları içine yığınak yapan bölücülerin üzerine 
hudutları aşarak gittik, derslerini verdik. Şimdi ise, 
'bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar 
alması gerekir» diye buyurduklarından habisle, eğer 
böyle bir duruma ihtiyaç varsa, bu konu Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirilmelidir ki, yüce Meclis 
tereddütsüz karar alsın demiş ve acaba ihtiyaç mı 
yoktur, yoksa ihtiyaç olduğu halde böyle 'bir konu 
yüce Meclise getirilememekte midir diye sormuştum 
ve maalesef cevap da alamamıştım. 

Sayın milletvekilleri,. eğer sekiz ay evvel burada 
'bu konu tartışilsaydı, silahlı kuvvetler ve diğer gü
venlik kuvvetleri mensuplarıyla sivil halkımız ıbelki 
'boş yere ölmeyecekti, şlimdi alman önlemler o za
man alınacaktı, istihbarat değerlendirmeleri daha da 
etkin tedbirler almaya zorlayacaktı. Geç kalınmasın
dan ötürü, istihbarat, yerinde ve zamanında kullanıl
mamış, bu kadar insanın ölümüne sebep olunmuştur. 
Ayrıç, Türkiye Büyük Millet Meclislinden destek 
alan güvenlik kuvvetleri ide 'vazifesini daha rahat ve 
huzur içinde ifa edecekti. Anında müdahale ihtiyacı 
aylar evvel beliren ve vahim neticeler doğuran Tür
kiye'yi bölme, parçalama hareketine karşı alınacak 
tedbirlere vatansever hiç kimsenin karşı çıkması da 
söz konusu değildi, şimdi de değildir. Söz konusu 
tartışma, son ana kadar bekleyip «Kararnameyle 
nasıl olsa idare ederiz» zihniyetinin yanlışlığının tar
tışılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de huzur ve güven 
ortamı iki senedir süren doğu ve güneydoğu olayla
rıyla zedelenmiştir. Cumhuriyet tarihinde son iki se
ne zarfında ölen subay ve asker kadar Türk Silahlı 
Kuvvetleri hiçbir zaman şehit vermemiştir. 12 Ey
lülden evvel sağ-söl çatışması diye görülen olayla
rın hakikî çehresi meydana çıkmış, ülkemizi tehdit 
eden bölücü eşfciyanın asıl hedefi belMenmdştir. O 
halde hizim hedefimiz de tek olmalıdır. 
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Komşularımıza sığınan bölücü eşkiya vur-kaç 
hareketi ile veya içeride gizlenip, köy basarak, is
tihbarat elemanı oTaralk kullanılan vatandaşlarımızın 
(yakınlarını öMürebiMyorsa ve de devlet himayesinde-
ıki vatandaşlariımızın korunımasında eksiklik, ihmal 
(intibaı yaygınlaşıyorsa, olaylar daha da vahim hal 
almış demektir. 

Sayın milletvekilleri, ortaya çıkan ortak teşhis
ten sonra Cumhuriyet Hükümetimizin yeni ve daha 
etkin tedbirler alması gereğine ve özellikle istihba
rat 'akışında ve değerlendirilmelerinde çök daha titiz 
davranılması zaruretine difckaâerinizi çekmek iste
rim. istihbarat, irtibat, ateş ve hareket gücünün ve 
ıkaMiyetinin eksikliğini giderici tedbirlerin de alınma
sı şarttır. Ayrıca, stihbarat elemanı diye kullanılan
lar himaye görmedikçe ve kendilerini güven içinde 
'hissetmedikçe, istihbarat ters yönde akar ve olaylar 
bir fasid dairenin içinde, giderek daha da büyük bo
yutlar kazanabilir. 

Muhterem milletvekilleri, hulasa, devletimizin ve 
cumhuriyetimizin bekası için alınacak her türlü ted
birin uygulanmasında yüce milletimiz ve onun vekil
lerinin sesine kulak verileceğine inanarak, vatan için 
gözlerini kırpmadan canlarını veren, yurdumuzu ko
ruyan kahraman Türk Ordusunun harekâtını destek
lediğimizi bir kere' daha vurgulayarak hepinizi saygı 
ile selamlarım. (DYP ve HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Üzel, buyurun. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilli arkadaşlaom; 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasına (r) Bendi ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararna
me konusunda bütün arkadaşlarımızın gayet etraf
lıca verdikleri izahatın zannediyorum hiçbir tasvip 
edilmeyecek tarafı kalmamıştır. Yalnız, SHP sözcüsü 
arkadaşımın belirttiği üzere, ben de, ANAP sözcüsü 
arkadaşımızın, fikirleri daha, çok teşevvüşe götüren 
birtakım konultrı izah tarzından, bu tasarının hak
lılığını tamamiyie ortaya koyacak 'bir açıklığa ka
vuşturamadığın! görüyorum. Bütün ifadelerinin dı
şında, yegâne üzerinde durduğum husus, bunun ge
tirilmesinde, meşru müdafaa hakkının kullanılması 
gibi bir düşünceye saplanılmış olmasıdır. Meşru mü
dafaa hakiki, son derece tehlikeli hareketlere götüren 
ıbir hukuk prensibidir. Eğer bu konuda, toprakları
mızda cereyan eden hadiselerin sıcak takibi için, 
karşılaştığımız kuvvetleri, karşılaştığımız düşmanları, 

teröristi ve diğer ayrılıkçı grupları takip için bir 
başka devletin sınırını aşıp da, hudutlarına girdiği
miz vakit, ö noktada, «Ben meşru müdafaayım» der
seniz, karşı tarafın da meşru müdafaası derhal doğ
maktadır sayın sözcü. Bu itibarla, son derece teh
likeli ıbir hale düşmekteyiz. Sayın Başkan, eğer uy
gun görülürse, sayın sözcünün 'bu Kanun tasarısı
nın buraya ıgetiraknesinde istinat ettiği «Meşru mü
dafaa hakkı» sözünün zabıtlardan çıkarılması uygun 
olacaktır; konu devletler hukuku açısından son de
rece tehlikelidir. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Konuşmanın ta
mamının çıkarılması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, oturduğunuz yerden 
konuşmayınız efendim. 

Devam edin Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — İsterdim ki, bu 

konu, devletler hukukunu ilgilendirdiği için ve hatta 
hadiselerin cereyanı itibariyle devletler hususî hu
kukunu da ilgilendıirebileceği için, bu metnin etraf
lıca Dışişleri Komisyonunda da görüşülmesinde fay
da olacaktı. Metnin maddelerine geçtiğimiz vakit pek 
tabiîdir ki, iki madde üzerinde verdiğimiz iki öner
gemizle, çıkarılmasını arzu ettiğimiz 'bir ifade var
dır; bu İfadeyi komisyonun ne hakla, nasıl bir se
beple, nasıl bir hukukî dayanakla koyduğunu an
lamak mümkün değildir : «... veya zaruret halin
de bu mutabakat aranmaksızın...» 

Eğer, devletler hukukunda mütekabiliyet prensibi, 
bir disiplin olarak, bir hukuk olarak devletler içe
risine yerleşmemiş olsaydı, o zaman belki bunu siz 
tek taraflı olarak koymakta haklı olabilirdiniz; ama 
'bir mütekabiliyet hukuku, devletler arası ilişkilerde 
disiplin meselesi .ve hatta ve hatta, anılaşmaların da
ha ötesinde, riayet edilmesi lazım gelen en önemli 
şartlardan birisi olarak karşımızda dururken, «za
ruret nal'inde bu mutabakat aranmaksızın» demek 
suretiyle aynı konuyu başka bir devletin kendi ka
nununda «fa aynı maddeyi getirdiği vakit, 'bizim dü
şeceğimiz durumu da hesaba katmak lazım idi. 

Konuyu sadece son hadiseler sebebiyle görmemek 
lazımdır. Kanunun tatbik edileceği saha itibariyle 
dikkatinizi çekerim. Mukabil harekete geçebileceği
miz bir sınır komşumuz Bulgaristan olsaydı ve böy
le bir tertipli hale getirilmiş olsaydı; Yunanistan ol
saydı ve böyle bir sıcak takip hareketini tahrik et
mek için hareket edilmiş olsaydı; daha ileriye gide
yim, Suriye bugün kamplarda yetiştirdiği kişileri bu
raya gönderiyor; benim sıcak takip hareketim, ora
daki kampları imha edecek derecede önemsiz miydi? 
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SELİM KOÇAKER (Tokat) — Onu da yapar, 
onu da. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) -— Acaba hu hare
ket Suriye ile ıkarşımıza çıksaydı, Meclisin derhal 
toplanması lazım gelmeyecek miydi? Konunun öne
mi itibariyi© Suriye'yi de göz önünde tutun. 

Bugün israil'in yaptığı bombardıman hareketleri, 
kendisinin bir nevi sıcak talklip hakkını ortaya koy
mak gibidir; ama ikarşıiığını bulamadığı için harp 
haili çııkmamalktodır. 

Oırtada pek çok misale* var. Bu misallere göre 
burada hu ifadenin her 'ilki maddeden de hiç olmaz
sa, çıkarılımasıi lazım gelecektir. 

Temennimiz odur İki, Allah 'Türkiye'yi bu nevi 
daha 'başka hadiselere maruz bırakacak şekilde alay
larla karşılaştırmasın. Getirilen hüküm doğru ve iyil
idir. Anoalk hükümeti şu bakımdan tebrik ediyorum 
İki, nihayet ve nihayet, 'bu kadar zaman sonra dıaha 
ilk hadiselerden beri şu kadar şehit ve ölü verdikten 
sonra intibaha gelmiştir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde

ki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Taslarının 
maddelerine geçilmesi ıkaıbul eilımişitir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişle 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) 
Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1, — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun değişik 3 üncü madesine (r) bendi eklenmiştir. 

«r) Anayasanın 122 ncıi maddesine göre, sıkıyö
netimin 'ilanına- ve devamına sebep olan hallerin Tür-
kıiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt 'bölgeleri
miz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemle
rini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının 
tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili komşu ülke 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak 
mutabakat çerçevesinde veya zaruret halinde bu mu
tabakat aranmaksızın, Sıkıyönetim Komutanı, eylem
cileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek mak
sadı ile, milletlerarası hukukun meşru saydığı sıcak 
takip (Hot Pursuit) kuralından yararlanarak, her de
fasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile hüküme
ttin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, kara, hava ve

ya deniz kuvvetleri unsurları (ile mahdut hedefii sınır 
ötesi harekât planlayıp icra etmek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Vural Arı-
kan söz istemişlerdir. 

CAHİT TUTUM (Balılkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Arıkan'dan 

sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adıma mı, şahsınız adına mı 

efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına ko

nuşacağım. 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, İçtüzüğe göre şahsı adına konuşmak 
mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, konuşabilir; 'belki 'başka bir 
arkadaş grup adına (konuşacak; sorabiliriz efen
dim. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; benim kafam çok karıştı. Şimdi, 
söze şöyle giriyorum; Cumhurbaşkanımızın görev ve 
yetkileıü Anayasanın 104 üncü maddesinde 'belir
lenmiş. Bu görev ve yetkilerin birinde, «Türfk Silah
lı Kuvvetlerinin kulılanılmasınıa karar vermek» denıi-
ıliyor; buna ait özeli bir hüküm de var; bu özel hü
küm, Anayasanın 92 nci maddesinin İkinci fıikrası-
dır; okuyorum : «Türkiye Büyük Millet Meclisi ıta-

- 'Cilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı 
saldırıya uğraması ve bu sebeple- silahlı kuvvet kul
lanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz ol
ması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin kullanılmasına tkarar verebilir.» 

Demek ölüyor ki, 104 üncü maddeye burada bir 
sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlama nedir? Üç un
suru İçerir : Meclis tatilde olacaktır veya ara verme 
hallinde bulunacaktır, ülke bir tecavüze uğrayacaktur. 

Bu yorumdan çıkan sonuç şudur : Anayasanın 
92 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Meclisin 
izni, münhasır yetkiler arasındadır. Binaenaleyh, bu
nun bir başkasına devri de mümkün değildir. Bu 
fıkrada, «Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülke
lere gönderilmesine veya yaJbancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir» deniliyor. Binaenaleyh, 
burada bir gönderme söz konusudur; olaya karşı 
olduğum için söylemiyorum; Anayasadaki bu hü
kümleri belirlemek için, yorumlamak için söylüyo
rum. 
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Karşımıza, devletlerarası hukuktaki «sıcak taklip» I 
usulü geliyor. Anladık ki, mutabakat vansa, bu müm- I 
kün olabiliyormuş. Eğer mutabakat varsa ve müm- I 
kün olabiliyorsa, bir kararnameye niye gerek görü- I 
İüyor; 'hükümet icra edebilir veya gereğini yapabilir. I 

Şimdi, bu konuda, ANAP Grubu sözcüsü olarak I 
Sayın Aşçı oğlu konuştu; Sayın Aşçıoğlu'nun da uz- I 
oranlık dalı değil Kanun hükmündeki kararname- I 
nün gerekçesine bakıyoruz, aydınlanamıyoruz. Sıcaik I 
(tadoip hukukunun, sıcaik takip hakkının meşruiyetine I 
ilk defa değunen, Hürriyet Gazetesinden Sayın Dip- I 
lomat Coşkun Kırca oldu, bizim hükümetimizin I 
diplomatları ve Dışişleri Bakanı var: Sayın Cahit I 
Tutum arkadaşımız da bu 'konuda bir yorum getir- I 
idiler, dediler <M, «Bu, demiz hukukuyla alakalıdır; I 
(kara söz konusu olduğu zaman, bu henüz kabul edil- I 
mıemiştir devletlerarası hukukta». Aramızda dliplo- I 
matlar var, Sayın Haluk Bayüllken var, Sayın Ulu- I 
su var... Ben Meclisin bu konuda aydınlatılmasını I 
talep ediyorum. I 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederini. I 
Sayın Tutum, buyurun efendim. I 
(SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslın- I 
.da, 'bu olağanüstü nitelikteki kanun -hükmünde ka- I 
rarnahıe, zihinleri karıştıran, henüz yerleşmemiş, otur- I 
mamış 'bir müessese olduğu için, hükümet de bunu I 
hangi anlamda kullanacağı konusunda tam bir vuzu- I 
(ha varamadığı için, zihinleri karıştırmakta, kavram- I 
lar 'birbiri içerisine girmektedir., I 

Şimdi, öylesine bir garip durum var ki, bu olağan- I 
Üstü dönemde Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri I 
sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı- I 
nın başkanlığında toplanarak Bakanlar Kurulunca I 
çıkarılacak kararnameyle, sıkıyönetim ve olağanüstü I 
hal ilanını gerektiren konularda düzenlemelerde bu- I 
lunalbilecektir. I 

Şimdi, ilginçtir, Danışma Meclisi müzakere za- I 
bıtlarını incelediğiniz zaman, gerekçede, tartışmada I 
ileri sürülen görüşleri pek uygun değil, hükümetin bu I 
kullanımı. Çünkü, «'Hadiseye münhasır olarak kanun I 
hükmünde kararname çıkarılacak» diyor. I 

TaMî, bu 'bir yorum, başka iddiada bulunanlar I 
da olabilir. Bu maddeler konusunda henüz daha faz- I 
la bir tartışma yapılabilmiş değildir., I 

Demin işaret ettiğim gibi, İki kanun hükmünde I 
kararname çıkarıldı; 'biri 2935 sayılı Olağanüstü Hal I 
Kanununa -hatırlarsınız- bazı 'bentler eklendi; simidi I 
bu, ikincisi. İlginçtir, her İkisi de "bir kanun değişlik- I 
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İiği şeklinde gelmekted'ir. Halbuki, kanun hükmünde 
kararname bizatihi kendisi bir düzenleme getirmek 
durumundadır. Eğer yorumlara itibar edecek olursak, 
o zaman kanun hükmünde kararnameyle, böyle bir
takım hükümleri değiştirmekten çok, bizatihi kendisi
nin bir düzenleme getirmesi ve hadiseye münhasır ol
ması gerekir. Şimdi burada bu olay yok; fevkalade 
karıştırmıştır. Aslında, biz bu yetkiyi, olağanüstü hal 
süresiyle veya sıkıyönetim süresiyle sınırlı olarak ve
riyoruz; öyle anlaşılıyor. Yani, olağanüstü hal ve sı
kıyönetim kalkarsa, hükümet bu yetkileri kullanama
yacaktır- Sanıyorum en azından hükümetin bu ko
nuda bize bir şey demesi lazımdır. Yani, olağanüstü 
hal ilanını gerektiren konularda düzenlemelerde bu-

İkincisİ. Bu kanun hükmünde kararname, yürür
lükte olan hükümlerde bir değişiklik yapabilir. Ne 
olacak o zaman?. O değişiklikler, sıkıyönetim ilan 
edilen yerlerde veya olağanüstü had ilan edilen yer
lerde ve zamanlarda mı kalkmış olacak, askıya alı
nacak; yoksa sürekli ve kalıcı bir değişiklik mi yan 
pacak kanun hükmünde kararname? Bu belli değil
dir. 

Şimdi, burada ilginç bir şey : 2935 ve 1402'nin 
maddelerinde bir değişiklik yapıyor; bu değişiklik de 
kalıcı değişikliklerdir. Nasıl kalıcı değişiklikler? Sı
kıyönetim ilan edilen yerlerde veya hallerde veya 
olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ve hallerde uygu-. 
lanabilecek demektir. Bu noktalar, sanıyorum ki, son 
derece önemlidir. Acaba hükümet bunu nasıl anla
maktadır?. 

Burada 1 inci maddede «Anayasanın 122 nci mad
desine göre sıkıyönetim ilanına ve devamına sebep 
olan hallerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve müca
vir yurt bölgeleri üzerinde cereyan etmesi» diye baş
lıyor cümle; ama o cümle ile hemen onu takip eden 
cümleler arasında ilginç bir çelişki var. Bu cümlede, 
hallerden bahsed'iyor; 2 nci maddede de, olağanüstü 
halde, valinin talebi üzerine ilgili komutana yetki 
veriyor. Yukarıdaki maddeye göre, zaten sıkıyönetim 
ilanına veya olağanüstü hal ilanına neden olan haller 
var ise, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edil
mesi lazım. Madde bunu belirtmiyor. «Bu gibi hal
lerin cereyan etmesi halinde, şu yetkileri veriyorum» 
diyor. Herhalde acele ile kaleme alınmış bir hukuk 
yanlışlığı olsa gerek. Maddede, sıkıyönetim komutan
larına ve ilgili komutanlara yetki verilmekte olduğu
na göre, sıkıyönetim komutanı da sıkıyönetimin ilan 
edildiği yerlerde ancak görev görebileceğine göre, 
sanıyorum ki, kastı da bu doğrultuda olsa gerek. 
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lOlağanüstü hale ilgili bu kanun hükmünde ka j 

rarnamenin henüz daha çözülememiş bir yönü de, di
yelim iki, ülkenin yalnız iki -. üç ilinde sıkıyönetim 
var, başka hiçbir yerinde yok; çıkaracağınız düzen
leme yalnız o yerlere münhasır olacak demektir. Aca-
ba 'böyle bir düzenleme, ihtiyaca en uygun, en isabet
li düzenleme midir? Ciddî olarak endişe ediyorum 
ve böyle bir sürekli 'hadiseye münlhasır olmaksızın, 
sürekli ve kalıcı bir kanun 'hükmüyle böyle bir yetki
nin devredilmesi de sanıyorum ki hukuku zorlamadır, 

Son 'bir nokta da yine belirsizlik içlinde; Sayın 
Üzel arkadaşımızın söylediği gibi, her şey belirsiz. Bu
rada denmektedir ki; «Her defasında Genelkurmay 
Başkanlığı kanalıyla hükümetin müsaadesi tahtında...» 

Hukukta böyle bir 'ifadeye pek rastlanamaz. Bu
radaki müsaadeden kasıt nedir? Yani, Bakanlar Ku
rulu kararnamesi mi?. Tabiî Bakanlar Kurulu karar
namesi, nihaî olarak Cumhurbaşkanı tarafından im
zalanıyor da, özellikle Cumhurbaşikanımn başkanlığın
da toplanarak bir kararname İttihaz etmek farklı bir 
şeydir. Onsuz, Bakanlar Kurulu kararname çıkarır ve 
Cumhurbaşkanına sunar, onaylanır. «Hükümetin mü
saadesi tahtında» dendiği zaman, hükümet kolektif 
bir kuruluş, büyük bir ihtimalle kararname şeklinde 
olacak. Tabiî, kararnameler idarî bir tasarruftur. Bu 
nasıl olacak? Yani, bunu 'idarî tasarrufla yapıyor. Oy
sa, «Büyük Millet Meclisi kararı» biçiminde olsaydı, 
idarî tasarruf olmaz, en azından bir yasama tasarrufu 
olur ve herhangi bir şekilde de iırdelenemezdi, çünkü 
nihaîdir. Burada, «Hükümetlin müsaadesi» denilince, 
büyük bir ihtimalle, benim aklıma gelen, gizlilik ol
duğuna göre, Resmî Gazetede yayınlanmayacak. Aca
ba yanlış mı anlıyorum? Sayın hükümetten bu ko
nuyu öğrenmek istiyorum; «Hükümetin müsaadesi 
tahtında» dendiğine göre... Zaten dikkat ederseniz, bu 
operasyona olanak veren kanun hükmündeki karar
name, bizatihi kendisi dışında ayrı bir kararnameye 
de rastlamadık. Büyük bir ihtimalle, «Hükümetin 
müsaadesi tahtında» dediği, yine bir kararnameye 
bağlanmıştır ama, 'büyük bir olasılıkla diyorum, ya
yınlanmamıştır ve gizli olduğu için de -benim tahmil 
nkn- yayınlanmayacaktır; bu kısımlar da sanıyorum 
ki karışıktır. 

iSbn bir nokta da, «Zaruret halinde» diye baş
layan oradaki ibare, aslında, hemen arkasından ge
len «(Milletlerarası hukukun meşru saydığı sıcak takip 
kuralı» ile çelişen bir ifadedir. Bu niteliği ile 1 inci 
maddenin bu şekliyle kabulü mümkün değildir, 

Arz ederim efendim, teşekkürler. 

i BAŞKAN — Teşekkür ederiz< 
I PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Söz îttı-
I yorum efendim., 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, grup adına mı söz 
I istiyorsunuz?. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Grup adı
na Sayın Başkanım. 

' 'BAŞKAN — Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞCTOĞLU 

(Zonguldak) — 'Sayın İBaşkan, sayın millet vekilleri; 
görüşülmekte olan kanun hükmünde kararnamenin 
tümü üzerinde grup adına yaptığım konuşmayı metin-

I den» okuyarak yaptım, metin halen elimdedir ve ay
nen zabıtlara da geçmiştir. 

Bir hususu tavzih etmek üs'tİyorum efendim....' 
tSA VARDAL (Zonguldak) — Sözlerini tavzih 

ediyor Sayın Başkan, 
FAİK TARIMCIOĞLU (Biıtlis) — Sayın Başkan, 

I tavzih var mı?. 
BAŞKAN — Tavzih dıiye bir şey yok efendim^ 

I söz istediler. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Demin Sa
yın Nuri Üzel, yaptığı konuşma esnasında, benim 

I Anavatan Partisi sözcüsü olarak yaptığım konuşmada 
I «kanun hükmünde kararnameyi meşru müdafaa te-> 

meline dayandırıyor. Bu ise, fevkalade tehlikelidir, 
I bu ibarenin zabıtlardan çıkarılması gerekir» diye be-
I yanda bulundular. «Meşru müdafaa temeline dayan-. 

diriyor, biz meşru müdafaa hakkımızı kullanırsak, 
I diğer devlete de meşru müdafaa hakkı doğar ve bu 
I fevkalade tehlikeli bir durumdur. Anavaltan Partisi 
I sözcüsünün (bu beyanı zabıtlardan çıkarılmalıdır» 
I şeklinde ifadede bulundular. 
I Biraz önce ifade ettiğim gibi, konuşmam metin-
I den yapılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu-
I nun 1 inci maddeyle ne İlgisi var?. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgilidir efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Görüşmekn 

te olduğumuz kanun hükmündeki kararnameyi meşru 
I müdafaa temeline dayandıran bir ifadede bulunma-
I dım. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Neyi tavzih edi-
I yorsunuz?. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Konuşman* 
da meşru müdafaa kelimeleri aynen şöyle geçmiştir : 
Sayın Tutum'un da ifade ettiği gibi, biz de, sıcak ta-

I kip yahut kesintisiz takip hakkının halen deniz huku-
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kunda geçerli olduğunun kabul edildiğini ve bunun 
deniz hukuku sözleşmesinde de yer aldığını kalbul ve 
ifade ettik. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, bu
nun 1 inci maddeyle ne ilgisi var?. 

BAŞKAN — İlgisi var; tasarının özünü 1 inci 
madde teşk'il eder; o itibarla 1 İnci madde üzerinde 
konuşuyor efendim. 

Buyurun devam edin Sayın Aşçıoğlü. 
JFERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Beyefendi, 

önemli 'bir rthaım karşısında kaldık; müsaade edin de 
tavzih edelim., 

ÖMER JCUŞHAN (Kars) — İçtüzükte böyle bir 
şey yok. Konuşmanın 1 inci maddeyle ne ilgisi var?. 

BAŞKAN — Efendim, 1 'inci maddeyi kendi gö
rüşüne göre izah ediyor.. 

Sayın Aşçıoğlü devam edin< 
PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Sıcak taki-

!bin yalnız deniz hukukunda... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — iSayın Başkan, bun
ların 1 inci maddeyle ilgisi yök« 

PERTEV AŞÇIOĞLÜ (Devamla) — Lütfen din
leyin beyefendi, 

.BAŞKAN — Efendim, o nokta bize ait 
PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Sıcak taki

bin yalnız deniz hukukunda bulunduğunu kabul ve 
ifade ettik. Bundan sonra, bu «sıcak takip» mefhu
munun, karada yapılacak takiplere de teşmil edilebil
mesi, ancak «meşru müdafaa» mefhumu çerçevesinde 
düşünülebilir dedik ve... (SHP sıralarından «Yanlış» 
sesleri.) Hayır efendim şöyle ilave ettik sınırları biti
ştik iki 'devlet arasındaki karada takip hakkı, devlet
ler hukuku bakımından ya iki devlet arasında varılan 
mutabakat çerçevesinde olur, eğer böyle bir mutaba
kat anlaşması yoksa, milletlerarası hukuk çerçevesin-' 
de meşru müdafaa yolu ile mümkün olabilir dedik, 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Yanlış. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öyle bir müessese 

yok. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Meşru mü
dafaa hususunda kullandığımız söz budur ve bun
dan ibarettir; devletler hukuku kaidesidir. Meşru mü
dafaa, kanun hükmünde kararnamenin temelidir di
ye bir İfadede bulunmadık; böylece tavzih ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen var mı efen

dim?. Yok. 
1 indi madde üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır^ 

— 141 

3.9. 1986 0 : 1 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Soru 
var Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendim, müzakere tamamlanmış
tır dedim; sorular sorulmaz diye bir şey söylemedim. 

(Sora sormak isteyen sayın arkadaşlar?... 
Sayın öney, Sayın Üzel, Sayın Mustafa Çelebi. 

Bu üç arkadaşımız soru sormak istemişlerdir, kendiı 
lerine sırası ile söz vereceğim, 

Buyurun Sayın öney, 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Üç tane sorum var 

sayın Başkan. Sorularımın, özelikle tek tek cevap
landırılmasını istirham ediyorum., 

Birindi sorum şu : Kanun hükmünde kararname 
25 Temımuz 1986 tarihinde Bakanlar Kurulunca im
zalanmıştı. 25 Temmuz 1986'ya gelinen günlerde aca-; 
<ba ne gibi bir tehlike veya olaylar ortaya çıkmıştır ki, 
Bakanlar Kurulu 25 Temmuz 1986'da böyle bir ka
rarnameyi çıkarmak ve imzalamak ihtiyacım hisset
miştir?. 

BAŞKAN — Sorunuzu anlayamadım sayın öney, 
tekrar eder imisiniz?. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Kararnamenin Ba
kanlar Kurulunda imzalandığı tarih 25 Temmuz 
1986'dır. Birinci sorum şu : 25 Temmuza yaklaşılan 
günlerde ne gibi olaylar veya tehlikeler vaki olmuş
tur ki, Balkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının başkan
lığında toplanarak böyle bir kararnameyi imzalamak 
ihtiyacını hissetmiştir?.ı 

1 İkinci sorum ; 25 Temmuzda böyle bir karar
name imzalamıştı da, 12 Ağustos 1986'da 12 görevli* 
mizin şehit edilmesine varıncaya kadar geçen günler-* 
de, yani 20 gün süresinde bu kararname daha önce 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sunulup ön
leyici tedbirlerin alınmasına niiçn geçilmemiştir?. 

Üçüncü sorum, hukukî bir soru : Neden Sıkıyöne
tim Kanununda, Olağanüstü Hal Kanununda, birer 
fıkra eklenerek değişiklik yapılma yoluna gidilmiştir 
de, sadece bir kanun hükmünde kararname ile bu 
olaya özgü olarak yetki alınması veya gündeme ge
tirilmesi alternatifi tercih edilmemiştir? Niçin, kalıcı 
olan Sıkıyönetim Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanu
nuna fıkra getirilerek, kalıcı kanunlarda değişiklik 
yapmak yolu seçilmiştir de, tek başına kanun hükmün
de kararname ile bu olaya özgü olarak işlem yapma 
yolu seçilmemiştir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
/Buyurun Sayın Bakan.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş-* 
larım; sayın hanım milletvekili arkadaşımızın konu 
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Me ilgili alarak sormuş olduğu sorular dolayısıyla 
kendilerine teşekkür ediyorum. Her üç sorunun da 
cevaplarını vermek durumundayız. 

25.7.1986 tarihinde Cumhurbaşkanının başkanlı
ğında toplanan Balkanlar Kurulunda konu konuşul-; 
muş ve kararname imzalanmıştır. Doğu ve güneydo
ğudaki sıkıyönetim 'bölgelerinde, bu tip olayların mev
sim itibariyle olma ihtimalinin artması hususu göz 
önünde tutulmuştur^ 

'Bu arada bir hususu da aydınlığa kavuşturmak is
tiyorum : Sayın Tutum, konuşımalannda,' 19'84 tari
hini verdi, «1984'te böyle bir harekât yapılmıştır» de
diler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet; Güneş Ope
rasyonu. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — 1984'te yapıldığını söylediğiniz o 
olay 1983'te olmuştur. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Onun hukukî mes
nedi?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Bizim hükümetimiz zamanında 
olmamıştır. Bizden önce, Konsey idaresi zamanında 
olmuştur; tabiî ki, onun cevabını ben verecek durum
da değilim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 1984'te ayrıca ol
madı mı Sayın Bakan? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Hayır efendim. 

14.8.1986 tarihinde ise meydana gelen çok müessif 
olay hepimizce malumdur; 10 er, 1 astsubay ve 1 bin
başımız kurulan bir pusu neticesinde şehit edilmişler
dir. Dolayısıyla 25.7.1986 tarihinden 14.8.1986 tarihi
ne kadarki zaman, daha önce verilen istihbarat rapor
larıyla, o arada yapılan ve halen devam etmekte olan 
istihbaratın değerlendirilmesiyle ve bu tip eşkıyalık 
hareketlerini yapanların gittiği yerlerle, sığındıkları in
lerin belirlenmesi çalışmalarıyla geçirilmiştir. Olayın 
akabinde, 14.8.1986 tarihinde alınan kararın neticesi 
olarak, 15 Ağustos 1986 sabahı saat 06.00 sularında 
yapılan hareketle, bunların sığındıkları bölgelerde im
ha edilmeleri sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, bu bölgede köyler vardır ve bu 
köylerde eşkıya ile normal vatandaş iç içe yaşamak
tadır. Dolayısıyla bu bölgede yapılacak harekâtın 
çok hassas etütlere dayandırılması ve çok dikkatli ya
pılması gerekmektedir. O nedenle de bu zaman geçi
rilmiştir. 

3 üncü sorunuza gelince; bu konularla ilgili vere
ceğim cevap, aynı zamanda Sayın Tutum'un da kür
süden sormuş olduğu soruların bir bölümüne cevap 
olacaktır. Elimizde Sıkıyönetim Kanunu ve Olağan
üstü Hal Kanunu olmak üzere iki anakanıun vardır. 
Bunun dışında benim bildiğim kadarıyla, hudutları ko
ruyan, hudutlardaki güvenliği sağlayan bir genel ka
nun yoktur. Bu hususta bilgileri olan arkadaşlar var
sa hemen söyleyebilirler. Öte yandan, genel asayişle 
ilgili kanunların birisine de bu maddelerin yerleşti
rilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bugün için hu
kukî olarak yapılması mümkün olabilen bu iki deği
şiklik, bu iki anakanunun maddelerine ek olarak ge
tirilmiştir. Yüce Meclisimizin titiz çalışmalarıyla daha 
da geliştirilmiş olarak, inşallah yüksek tasdikinize 
mazhar olacak ve bu gibi hallerde Silahlı Kuvvetleri
mize ve güvenlik güçlerimize daha etkin hareket et
me imkânını sağlamış olacağız. 

Tekrar teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Üzel, buyurun efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan iki 

sorum var. 
Konuşmacı arkadaşlarımızdan birisi, Sayın Cum

hurbaşkanımızın 8 ay önce böyle bir harekât dolayı
sıyla «sıcak takibe» geçildiğirii ifade ettiğini söyledi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın «sıcak takip» diye ortaya 
attığı bu konuda 8 aydan beri, neden gecikildi de bir 
mevzuat getirilmedi, şimdi yeni getiriliyor? Bu gecik
menin sebebi nedir? 

İkincisi : Bu tasarı ile sıkıyönetimin ve olağanüstü 
halin ilan edildiği bölgelerde »cereyan edecek hadise
lere karşı hükümetin alacağı tedbirler getiriliyor; sı
cak takip getiriliyor. Peki, aynı haller aynı hadiseler 
sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilmediği za
man, yahut sıkıyönetim veya olağanüstü halin ilan 
edilmediği bölgelerde cereyan ettiği takdirde nasıl bir 
hareket tarzı takip edilecektir? . 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Üzel. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşla
rım; soru için sayın arkadaşıma tekrar teşekkür edi
yorum. 

Bir konuşmacı arkadaşımızın beyanatının cevap
landırılmasını herhalde sayın arkadaşımız benden 
beklememelidir. Konuşmacının Sayın Cumhurbaşka
nımızla ne konuştuğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
konuyla ilgili olarak ne söylediği bizce bilinmemekte
dir. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hürriyet Gazetesindeki haber. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Gazete haberine biz cevap verecek 
durumda değiliz Sayın Sökmenoğlu. 

İkinci konu : Sayın öney arkadaşımızın sorusuna 
cevap verirken bunun da cevabını vermiş bulunuyo
ruz. Sıkıyönetim ile Olağanüstü Hal anakanunlarının 
maddelerine bunu ekleyebiliyoruz. Kaldıki, konuşma
cı arkadaşlarımızın çoğunun ve sıcak takip konusun
da uzman kişilerin vermiş olduğu görüşlerde de, böy
le bir kanun maddesinin bulunma zorunluğu da yok
tur. Sıcak takip, hudutlarda anında yapılabilir. Ka
nunda var mı, yok mu diye aranması da beklenme
mektedir. Nitekim, Amerika ile Meksika hudutlarında 
olan olayların suçluları, Kanada ile Amerika arasın
da olan olayların suçluları, bu tip sıcak takipler so
nunda imha edilmiş ve ortadan kaldırılmıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aralarında karşı
lıklı mutabakat var. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Hocam, mutabakat konu
sunda çok tereddütlü bir durum var. Mutabakat ol
ması lazımdır diyen hocalarımız da var - sizin gibi -
olmayabilir diyenler de var. Biz de bu görüşleri top
layarak değerlendirmesini yaptık. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Çelebi. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan; 

1. Sayın Bakan, konunun devletler hukukuyla ilgisi 
bakımından ne düşünmektedir? 

2. Mutabakat olan her yerde mütekabiliyet usu
lü caridir, devletler hukukunda. Bu husus kanunda 
meskût geçilmiştir ve mutabakat olan yerlerde de mu-
kaibelei ıbilmisil usulü devletler hukukunda varittir. 
Sayın Bakan bu hususlarda ne düşünmektedir? 

Takip edilen eşkıyanın başka devlet topraklarına 
girmesi halinde, sıcak takip sonucunda eşkıyanın ha
ricinde, o toprağına girilen devletin halkına bedenen 
ve manen zarar verilir ise, devletler hukukuna göre ne 
olacaktır? Bu husus da meskûttur. Sayın Bakanın bu
na da cevap vermesini rica ediyorum. 

Meşru müdafaa, bizim topraklarımıza giren eşkı
yaya karşı hareketimizde mevcut olabileceği gibi, 
toprağına girdiğimiz komşu devletin halkına yaptığı
mız zararlardan dolayı meşru müdafaa hakkını onla
ra da tanıyacak mıyız, tanımayacak mıyız? 

Bunlara cevap rica ediyorum Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Teşekkür ederim. 
Sıcak takip konusunda konuşmacı arkadaşlarımız 

fevkalade detaylı bilgiler verdiler. Gerek Anavatan 
Partisi sözcüsü ve gerekse muhalefete mensup arka
daşlar, enine boyuna, detaylı bilgiler verdiler. Bunları 
Meclis zabıtlarından toplayıp, iyi bir doküman ola
rak uzun yıllar kullanabiliriz. 

Bizim topladığımız bilgilere göre ise, sıcak takip, 
sorumsuz grupların sığındığı ülkenin, bu grupların 
yok edilmesi için gönülsüz hareket etmesi veya bun
ları yok etmeye muktedir olamamasından kaynakla
nıyor. Yoksa, devletler hukukunla göre, hudutları belli 
iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüleceği belli
dir. Hadisenin olduğu bölgede bu durum tamamen 
gerçekleşmiştir. 

Kaldıki, çok daha önce - hepimizin hatıralarında 
taze olarak bulunabilir - yine bir komşu ülkenin 
uçakları, ot toplayan bizim köylülerimizi bombala
mışlardır ve takriben - ben iyi hatırlamıyorum; ama, 
hatırlayan arkadaşlar rakamı söyleyebilir - on oniki 
kişi ölmüştür orada. 

Sıcak takip, yahut eşkıyanın takip edilmesi için 
meydana gelmesi gereken şartlar bunlardır. Yapanın 
da nasıl yapacağı böyledir. 

Zarar ziyanın ödenmesi ise tamamen ayrı bir ko
nudur; bugün için burada konuşacağımız bir konu 
olmamak durumundadır. 

Köy bombalanmıştır, inleri yıkılmıştır; karşı kom
şu devlet bu inlerin parasını isteyebilir mi isteyemez 
mi meselesi vardır. Bu konu, bugün için gündemimiz
de yoktur efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular tamamlanmıştır efendim. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Bakana 

çok teşekkür ediyorum. Ancak Saym Bakan hiçbir 
sorumu anlamamış. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — O zaman soruları tekrarlayalım. 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde ve görüşülmekte olan 469 sıra sayılı 

Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle 1402 sayılı Ka
nunun değişik 3 üncü maddesine bu defa eklenen (r) 
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bendinde, Millî Savunma Komisyonunca yapılan ve 
değişik ilave olan «veya zaruret halinde bu mutaba
kat aranmaksızın» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Devletlerarası mutabakatsız hareket, ta
rafların hükümranlık haklarına riayetsizliktir ve bu 
hakların, çok önemli sonuçlara götürebilecek, ihlali
dir Bu tasarının maksadı yönünde mukabil bir duru
ma ve hareikete Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 
da aynı veya maksatlı, tertipli herhangi bir neden 
altında mutabakatsız maruz kalınabilir. 

Nuri Üzel Hayrullah Olca 
Eskişehir izmir 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 469 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Murat Sökmenoğlu 
Hatayı . 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
değişik 3 üncü maddesine (r) bendi eklenmiştir. 

r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, sıkıyö
netim ilanına ve devamına sebep olan hallerin Türki
ye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgeleri
miz üzerinde ceeryan etmesi ve eylemcilerin eylemle
rini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıkları
nın tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili komşu 
ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında va
rılacak mutabakat çerçevesinde, sıkıyönetim komul 
tanı eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getir
mek maksadı ile milletlerarası hukukun meşru saydığı 
sıcak takip (not pursuit) kuralından yararlanarak, 
her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile hü
kümetin müsaadesi ve Cumhurbaşkanının onayı tah
tında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvet
lerinin unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi hare
kât planlayıp icra etmek. 

Yüksek Başkanlığa 
469 sıra sayılı Rapora ekli Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz-ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tülay öney 
İstanbul 

Hilmi Nalbantoğlu 
v Erzurum 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Ağrı 
Halis Soylu 

Kars 
Abdullah Çakırefe 

Manisa 
Yılmaz önen 

İzmir 

Ek fıkra : Sınır ötesi harekât yapıldığında aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet tarafın
dan bilgi verilir. Bu görüşmeler için özel gündem dü
zenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya 
çalışmasına ara vermiş ise derhal toplantıya çağrılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 469 sıra sayılı Rapora ekli ka

nun hükmündeki kararnamenin 1 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Halis Soylu 
Kars 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tülay öney 
İstanbul 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Yılmaz önem 
İzmir 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ek fıkra : İlgili komşu ülke ile mutabakatın mev
cut olmaması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararı alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil
de veya çalışmasına ara vermiş ise derhal toplantıya 
çağırılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bendeniz öner
gelerin mahiyetini kavrayabilmek için, sizlerin sükû
netle yerine oturmasını rica ediyorum; çünkü önerge
ler karmaşıktır; birbirlerini ayırmak, hangisi hangisi
ne tekabül ediyor diye bunları düşünmek gerekirken, 
bir taraftan da arkadaşlarımızın ayakta bulunmaları 
ve meseleyi ciddiyetle takip etmemeleri üzücü oluyor 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Pertev Aşçıoğlu ibrahim özdemir 

Zonguldak istanbul 
Mustafa Çakaloğlu Kâmil Coşkunoğlu 

Antalya Ankara 
Nihat Harmancı Mihriban Erden 

Konya İsparta 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
değişik 3 üncü maddesine (r) bendi eklenmiştir. 

r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, Sıkıyöne
timin ilanına ve devamına sebep olan hallerin Türki
ye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz 
üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini 
müteakip komşu ülke topraklarına, sığındıklarının tes
pit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak muta
bakat çerçevesinde, Sıkıyönetim Komutanı, eylemci
leri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksa
dı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı, ka
nalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, 
kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mah
dut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra etmek. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinde yer 
alan «veya zaruret halinde bu mutabakat aranmak
sızın» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum Musa Ateş 
Balıkesir Tunceli 

Ayhan Fırat Paşa Sarıoğlu 
Malatya Ağrı 

İsa Vardal Seyfi Oktay 
Zonguldak Ankara 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Cahit Tutum ve arka
daşlarının önergesi, Sayın Nuri Üzel ve arkadaşları
nın önergesi, Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun önergesi «ve
ya zaruret halinde bu mutabakat aranmaksızın...» 
ibarelerinin çıkarılmasını ihtiva etmektedir. Yalnız, Sa
yın Pertev Aşçıoğlu'nuın önergesinde bir değişiklik var, 
bu değişikliği ayrı oylatacağım. Bu itibarla, her üç 
önergede ittifak halinde bulunan «veya zaruret ha
linde bu mutabakat aranmaksızın» ibarelerinin çıka
rılması hususunu oylayacağım. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bizimkin
de üç husus var Sayın Başkan, ayrı ayrı işleme ko
yun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizinkinde bir ilave daha 
var, onu da ayrı oylayacağım. 
. PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bizim öner
gemizde çıkarılması gereken üç husus var. önerge
mizde üç husus var, yalnız bir cümle değil. O bakım
dan ayrı ayrı işleme konmasını... 

BAŞKAN — Efendim, evvela ben «veya zaruret 
halinde mutabakat aranmaksızın» ibarelerinin çıka
rılmasını isteyen önergeleri işleme koyacağım, diğeri 
de «sıcak takip»; iki. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bunun bir 
satırı, burada «önceden» kelimesini de çıkartıyoruz. 
Altında tekrar bir cümle daha çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — O halde Sayın Aşçıoğlu'nun önerge
sini bilahara oylayalım. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, meseleler ayrı ayrı oylanır efendim; İç
tüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası açık. 

BAŞKAN — Şimdi, müşterek olan konuyu oylatı-
yorum. Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının, «ve
ya zaruret halinde bu mutabakat aranmaksızın» 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
bizim önergemiz en zıt önerge, önce bizim önerge
mizin müstakil olarak oylanması gerekir. En aykırı 
önerge bizimki. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Pertev Aşçıoğlu ve ar
kadaşlarının önergesini okutuyorum. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, «oylatıyorum» dediniz, dönüyorsunuz, 
olur mu? 

BAŞKAN — Efendim, aykırılığına göre. Şimdi 
Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun önergesinde... Bu önerge
de Sayın Bayezit... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, baskıyla karar değiştiriyorsunuz, manevî 
baskı var efendim. İki defa tekrarladınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. Konuyu bu kadar hafife almayalım efen
dim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ha-. 
. yır, iki defa tekrarladınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, izah edeyim, siz de 
ikna olacaksınız efendim. 

Sayın Pertev Aşçıoğlu'nun önergesinde zaten bu 
iki önergenin ihtiva ettiği konu da var. Onun için 
önceden bu önergeyi okutturacağım. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
o zaman bir yanlışlık yapmış olursunuz, «önceden» 
ibaresini çıkartıyor, biz onu kabul etmeyiz ki. 

BAŞKAN — Efendim, onu ayrı oylayacağız. Şim
di burada onu da tabiî, mütalaa edeceğiz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ayrıca mı? 
BAŞKAN — En aykırı olduğu için üç hususlu 

önergeyi oylatacağım, üç husus kabul edildiği takdir
de, birinci hususu da ihtiva eden önergeleri oylamaya-
cağım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama ihtilafsız 
olan, ittifak edilen bir cümle var, bu cümleyi hep be
raber çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar verecek, 
biz vermeyeceğiz ki. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — önerge üzerinde söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
değişik 3 üncü maddesine (r) bendi eklenmiştir. 

r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, Sıkıyö
netimin ilanına ve devamına sebep olan hallerin Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgele
rimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylem
lerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıkla
rımın tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak 
mutabakat çerçevesinde, Sıkıyönetim Komutanı, ey
lemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek mak
sadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı 
ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, ka
ra, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mahdut 
hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra etmek. 

BAŞKAN — Evet bu önerge, altıncı satırdaki «ön
ceden» kelimesinin, sekizinci satırdaki «veya zaruret 
halinde bu mutabakat aranmaksızın» cümlesinin, 
onuncu satırda da «milletlerarası hukukun meşru 
saydığı sıcak takip (hot pursuit) kuralından yararla
narak» cümlesinin çıkarılmalarını havi üç talebi ihtiva 
etmektedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

VECIH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
dün bunların hepsini komisyonda müdafaa ettiler, 
bugün burada değiştiriyorlar. Bunun sebebini burada 
açıklamalıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve hükümet katılı
yor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu önerge tartı
şılmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor 
efendim. 

Oylarınıza sunuyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü

kümet olmalk demek 24 saat sonrayı görmek demektir 
Sayın Başkan. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Böyle parlamen
to olmaz, böyle hükümet olmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Nuri Üzel ve Cahit 
Tutum'un önergelerindeki... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Oylama yapıyorsu
nuz, böyle usul olur mu? Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun efendim. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Olur mu efen
dim? Dün bizi, bunu müdafaa ettiğimiz için itham 
ettiler, bölücülükle itham ettiler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; hüküme
tin, önergeyi verenlerin bileceği iştir, bizi ilgilendir
mez efendim. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Olur mu öyle 
şey efendim? Burada başka şey söylüyorlar. Dün 
öyle, bugün böyle, olur mu? 

BAŞKAN — Bizi ilgilendirmez efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu önergenin ka
bulü ile kanun tam manasıyla neticesiz kalmaktadır. 
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BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun arz ede
yim. Sayın Üzel izah edeceğim. Şimdi bu önergenin 
kabulü ile... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bir 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim önergeyi ne

ye göre işleme koydunuz? Öncelik mi, aykırılık mı? 
BAŞKAN — En aykırı bunu gördüm efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bakın Tüzüğe ay

kırı hareket ediyorsunuz. Burada öncelik diyor önce; 
önce öncelik, sonra aykırılık. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Tartışmalara girişmeyelim arkadaş
lar. Tartışmalara girişmeyelim lütfen. 

Şimdi, Sayın Nuri Üzel ve arkadaşları, keza Sa
yın Cahit Tutum ve arkadaşlarının önergelerindeki 
«veya zaruret halinde bu mutabakat aranmaksızın» 
konusu da önerge ile kabul edilmiş bulunduğundan 
bu iki önergeyi işleme koymuyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 

arkadaşlarının önergesi: 
Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

değişik 3 üncü maddesine r bendi eklenmiştir. 
r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, sıkıyö

netim ilanına ve devamına sebep plan hallerin Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgeleri
miz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemle
rini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının 
tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili komşu ülke 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak 
mutabakat çerçevesinde, sıkıyönetim komutanı eylem
cileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek mak
sadı ile, milletlerarası hukukun meşru saydığı sıcak ta
kip (Hot Pursuit) kuralından yararlanarak, her defa
sında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile hükümetin 
müsaadesi ve Cumhurbaşkanının onayı tahtında, ihti
yaca göre, kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurları 
ile mahdut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra 
etmek. 

BAŞKAN — Bu önergede, «veya zaruret halinde 
bu mutabakat aranmaksızın» keza, «milletlerarası hu
kukun meşru saydığı sıcak takip kurallarından yarar
lanarak» konuları, daha önceki Önergede yüksek tas
viplerinize sunulmuş ve tasarıdan çıkarılmış bulundu
ğundan, bu konuları oylamıyorum. Sadece, «her defa
sında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile hükümetin 
müsaadesi ve Cumhurbaşkanının onayı tahtında» olan 
ifadeyi oylarınıza sunacağım. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÖMER FERRUH İLTER (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Önerge tartışılacak 

daha Sayın Başkanım, önerge üzerinde konuşturma
yacak mısınız? 

BAŞKAN — istedikleri takdirde veririz; istedi
ler verdim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «önerge üzerinde ko
nuşmak isteyen var mı?» diye sormanız lazım. 

BAŞKAN — Söz verdim, yerine getirildi efen
dim. 

Buyurun Sayın Kasaroğiu. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; önergemizin iki amacı var
dı. Birincisi, önceden bir mutabakat sağlanamamışsa, 
gene harekât yapılmasına cevaz veren hüküm idi, bu 
Anavatan Partili arkadaşlarımın önergesiyle çıkarıldığı 
için, beraberiz, ikinci kısım ise, konuya Cumhurbaş
kanının onayını katan bölüm idi. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel kabul ettiğiniz 
önerge ile sıcak takip kuralını da çıkardınız. Sıcak ta
kip kuralını çıkardığınız zaman, bu, tasarıyı mesnetsiz 
bıraktırır. Çünkü, tasarının gerekçesi, anahat olarak 
sıcak takip üzerine bina edilmiştir. Binaenaleyh, biz ta
sarının temelini sarsmış olduk. Bizim gönlümüz, bu 
tasarının mutlaka kanunlaşmasından yana, en iyi şe
kilde kanunlaşmasından yana. Herhangi bir aksaklık 
olmasın istiyoruz. Onun içindir ki, Sayın Başkan öner
geleri oylayacağını söylediği zaman, biz bu hassasiyeti 
gösterip, bu birleştirmelerin yapılması ısrarını ortaya 
attık; ama oylandı, bir sonuca varıldı. Dileriz ki, ileri
de başka tartışmalara sebep olmasın. 

Şimdi, meseleye Cumhurbaşkanının onayını koy
mak suretiyle işi daha muhkem hale getirmenin çabası 
içerisindeyiz. Üçlü bir anlaşma olacak; Genelkurma
yın talebi olacak, hükümetin bilgisi olacak, Sayın 
Cumhurbaşkanının onayı olacak. Cumhurbaşkanlığı 
makamının onayım metinden çıkarmayı anlamak ka
bil değil. Hükümetin kararı bir kararname şeklini ala
cak ise mesele yok; elbetteki kararnameyi Sayın Cum-
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hurbaşkanı imzalayacak; ama kararname değil de doğ
rudan doğruya bir karar olacak ise, burada Sayın 
Cumhurbaşkanının herhangi bir dahli olmayacak. 

Muhterem arkadaşlarım, onun içindir ki biz, her
hangi bir yanlışlığa meydan vermemek için, açıkça 
burada Sayın Cumhurbaşkanının da onayının bulun
ması gereği üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Bugünkü hadise değildir; bu kanun ileleoet Türk 
hukuk mevzuatında kalacak bir nizamdır. Ne zaman 
lazım olacağı belli olmaz. Gönlümüz çok diliyor ki, 
her türlü tedbir alınsın da Türkiye'de bu kabil hü
kümleri uygulamaya artık bir fırsat çıkmasın; gönlü
müz bundan yana; ama bir devletin kendi meşru 
hakkını koruması için de birtakım hukuk tedbirleri
nin bulunması gereğine de samimiyetle inanıyoruz. 

tşte bu inancımız dolayısıyla diyoruz ki, bir boş
luk bırakmayalım, buraya Cumhurbaşkanının onayı 
meselesini de koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, lütfedin ve buna kabul oyu 
verin de muhkem hale gelmiş olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergeyi izah ettiğim kısmı ile oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Tasarıya bir fıkra ilavesine ait önergeler vardır, 
okutuyorum: 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Ek fıkra: ilgili komşu ülke ile mutabakatın mev
cut olmaması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararı alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil
de veya çalışmasına ara vermişse derhal toplantıya 
çağrılır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, madde değiştirildiği için artık bu öner
geye lüzum kalmamıştır efendim. 

BAŞKAN — Yani geri mi alıyorsunuz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi: 
Ek fıkra: Sınır ötesi harekât yapıldığında aynı 

gün Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet tara
fından bilgi verilir. Bu görüşmeler için özel gündem 
düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya 
çalışmasına ara vermiş ise derhal toplantıya çağrılır. 
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| BAŞKAN —• Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
I ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Katılmıyo-

1 ruz-
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..' 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi 
Hükümetinin ve ANAP iktidarının eylemiyle sözü, 
eski deyimiyle kavliyle fiili arasındaki çelişkiyi bir 
kere daha görüyorsunuz. 

Bir yandan siz Meclisi her şeyin üstünde tuttuğu
nuzu, millî hâkimiyete, Meclisin yetkilerine saygı gös-

I terdiğinizi iddia edeceksiniz ve biz de size, önceden 
müsaade almanıza imkân vermeyen bir hareketi yap
ma yetkisini vereceğiz, oy kullanacağız; ancak diye
ceğiz ki, sayın hükümet bu harekâtı yaptığınız zaman 
derhal Meclisi topla, Meclise bilgi ver ve siz buna 
katılmayacaksınız. Arkadaşlar, nerede Meclise saygı, 
nerede Meclisin her şeye hâkim olduğuna inanmak? 

Burada başka bir şey istenmiyor ki, hükümetin yet
kisi burada kısıtlanmıyor ki; ama hükümet ve komis
yon bu önergeye katılmamakla, Meclisten bir şey ka
çırmak istiyor. Eğer, bu kabul edilecek olsa, mutla
ka her harekâtın akabinde Meclise bilgi vermek gere
kir. Bunu kabul etmemek suretiyle, Meclise bilgi ver
memesi gereken bazı harekâtlara girişmek endişesi de 

I vardır. 
Bu nedenle, sayın milletvekillerinin bu durumu 

I göz önünde bulundurmalarını; eğer yüce Meclisin 
I her şeye hâkim olmasını istiyorlarsa, bu önergeye 
I olumlu oy verilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
I Maddeyi değişik şekli ile oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2935 sayılı Kanunun 11 inci mad-

j desine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 
j «p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağan

üstü halin ilanına veya devamına sebep olan halle
rin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt 

j bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin 
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eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığın
dıklarının tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili 
komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında varılacak mutabakat çerçevesinde veya zaru
ret halinde bu mutabakat aranmaksızın, valinin ta
lebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek 
veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile milletlerarası 
hukukun meşru saydığı sıcak takip (Hot Pursuit) ku
ralından yararlanarak, her defasında Genelkurmay 
Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtın
da, ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz kuvvetleri 
unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekât plan
layıp icra etmek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Vural An-
kan, buyurun efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; müzakereler göstermiştir ki, hu
kuk gerçekten ciddiyet istiyor. Komisyonda ilave 
edeceksiniz, gelip burada grup sözcüsü olarak kabul 
edeceksiniz, meşru müdafaadan bahsedeceksiniz ve 
ondan sonra önerge verip onu çıkartacaksınız. Tanrı
nın çok güzel bir cilvesidir, ANAP'ın hukuka ver
diği değeri gösteriyor. (SHP, DYP sıralarından al
kışlar) 

Dün SHP sözcüsü konuşurken, 15 Ağustos 1984 
tarihinde Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçe
lerinde teröristlerin olaylarından bahsetti ve o olay
larda ölen askerlerimizden söz etti, sivillerden söz 
etti, yaralananlardan bahsetti. Hatta, o zaman Halkçı 
Parti Genel Başkanı Sayın Calp'in bir ekip halinde 
gittiğini, döndüğünde 1984 yılının Ekim ayında Mec
lise açıklamada bulunduğunu, «Yangının bacayı sar
makta olduğunu» söyledi; ama aradan iki seneye 
yakın bir zaman geçtikten sonra sayın hükümetimiz 
bunu getiriyor. Ben bu getirmeyi dahi şükranla kar
şılıyorum, hepimiz de karşılayalım. Çünkü, devlet 
fikriyle uğraşmaya başlamışlardır. (SHP sıralarından 
gülüşmeler) Çünkü, Şemdinli olayları olduğu sırada 
Sayın Başbakan Bakanlar Kurulunu dahi toplamadı. 
Kendisi Bodrum'da denizde yüzüyordu. Diyeceksi
niz ki, niye bu kadar geç?.. Herkes erken uyanamı
yor!.. 

Sayın milletvekilleri, saygılar sunarım. (SHP, 
DYP, HDP ve Bağımsız siralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vecihi Ataklı. 
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şu anda çok ibret verici bir 
durumla karşı karşıyayız. Belki de bu çatının altın
da, bu denli yanlış, bu denli kararsız bir durum ya-

I şanmamıştır. Daha dün komisyonda, hükümetin ge
tirmiş olduğu bu maddeyi bütün gücümüzle destek
lediğimizi, memleketin bütünlüğüne ve yurda dönük 
her türlü bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin karşısında 
olduğumuzu, hükümetin bu yönde alacağı her türlü 
önlemin yanında ve destekçisi olduğumuzu söyledik. 
Gerekirse hükümetin bu yolda getireceği diğer ön
lemlere de, gücümüzce katkıda bulunacağımızı ifade 
ettik. 

Elbette, çok geç kalmış bir tedbirdir. 1984 sene
sinde başlayan ilk harekât sırasında, hatırlayacaksı
nız, konu hakkında gündem dışı bir konuşma ile du
rumu izah etmiş ve kendi görüşlerimi anlatmak su
retiyle hükümetin yörede alması lazım gelen tedbir
leri de yine kendi görüş açımdan izah etmiştim. Ara
dan uzun süre geçti, hadiseler birbirini kovaladı; bu 
ara da birçok deneyimli arkadaşımız, bu kürsüden, 
hükümetin alması gereken tedbirler hakkında görüş-

I lerini izah etti. Partimiz, muhtelif zamanlarda böl
geye heyetler göndermek suretiyle durumu yerinde 
inceletti. Daha iki ay evvel, ben ve arkadaşlarım yö
rede yine bir inceleme yaptık; on, onbeş gün evvel, 
yine, Hakkâri'den, Şemdinli'den başlamak suretiyle 
Güney bölgesini adım adım dolaştık. Eğer hükümet 
vaktiyle bu tedbirleri alsaydı, bu kararnameyi ge
tirseydi, bugün bölgede birçok insanın hayatı sön
meyecek, Silahlı Kuvvetlerimizden bu kadar şehit 
vermeyecektik; ama, geç kalmış olmakla beraber, yi
ne de hükümetin uyandığını görmekten mutlu idik; 

I dün bu konuyu da orada dile getirdik. 

1 Bu arada, sayın hükümet ve iktidar partisine men-
I sup arkadaşlarımız maddeye bir iki kelime ilave et

mek istediler. Buna şiddetle karşı çıktık, mutabakat 
I alınmadan hudut ötesi bir harekâtın nerede başlayıp 

nerede biteceğinin bilinmeyeceğini; binaenaleyh, bu-
I nun memleketin başına büyük dertler açacağını, bu 

yetkinin ne hükümette, ne de Cumhurbaşkanında ol
madığını, Meclise ait olan bir yetkinin de kimseye 
verilmemesi gerektiğini izah ettik, sakıncalarını söy-

I ledik. Ne yazık ki, orada arkadaşlarımız, bizim bu 
I itirazlarımızı ters manada anladılar, bizi bölücülük-
I le ve bölücülere sahip çıkmakla suçladılar. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
I TÜRK, (Elâzığ) — Hayır hayır, öyle bir konuşma ol-
I madı. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Evet efendim, 
I evet. 
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Şimdi görüyoruz ki, hükümet ve iktidar partisine 
mensup olan arkadaşlarımız, dün bunun müdafaası
nı yapan arkadaşlarımız, «İcap ederse biz her yere 
gideriz, her türlü eylemi yaparız» diye, bize orada bu 
şekilde hitap eden arkadaşlarımız, vermiş oldukları 
bir önerge ile bu maddeyi hiçbir suretle işlemez ha
le getirmiş ve hükümetin, silahlı kuvvetlerin elini ko
lunu bağlamıştır. Kabul ettiğiniz bu maddeyle artık 
ne sıcak takip yapılabilir, ne de hudut ötesi bir ha
reket yapabilirsiniz. Çok yanlış bir tutumdur, devlet 
ciddiyetinden yoksun bir tutumdur. Hükümet, hükü
met olma bilincine henüz, maalesef varmamıştır. Dün 
öyle diyeceksiniz, hükümet kararı diye getireceksiniz, 
aylarca evvel bu kararlaştırılacak, konuşulacak; bu 
hükümetin Dışişleri Bakanı var, yetkili organları var, 
onlara danışmayacaksınız, muhalefetin yapmış oldu
ğu ikazları göz önüne almayacaksınız, o ne derse, 
onun tersini yapacaksınız, ondan sonra da buraya ge
leceksiniz, dün kendinizin müdafaa ettiği bir kanun 
tasarısını, burada işlemez hale getirip altüst edecek
siniz. Arkadaşlar, bunun sorumluluğunun altından 
kalkamazsınız. Orada akan kanların sorumlusu bu 
hükümettir. (SHP sıralarından alkışlar). Yalnız, zan
netmeyiniz ki, bugün güneydoğuda yalnız bir hudut 
ötesi meselesi vardır; yarın o bölgede neler olduğu
nun hesabım buradan soracağız. Sadece bir hudut 
ötesi meselesi değildir; bugün güneydoğunun mese
leleri, burada tartışılmaya ve enine boyuna kürsüye 
getirilmeye mecburdur. Büyük boyutludur, bu hükü
metin boyunu aşmıştır. 

Önce buraya bir önlem getiriyorsunuz, ondan 
sonra da bu önlemi işlemez hale koyuyorsunuz. Ar
kadaşlar, yapılan iş yanlıştır. Tekrar ediyorum, bu 
değişiklik büyük ölçüde askerin elini kolunu bağla
mıştır, hükümetin kolunu bağlamıştır, siz artık bir 
adım öteye gidemezsiniz. Hükümet, kendi kendini 
inkâr etmiştir. Böyle gayri ciddî bir hükümetle bu iş
lerin nereye varacağını da tahmin etmek güç değildir. 
Lütfen bu gibi millî konulardaki tartışmayı ve mu
halefetten gelen sesleri iyi değerlendiriniz. Dün ar
kadaşlarımız, bizim orada samimiyetle ve ciddiyetle 
bu mesele üzerine eğildiğimiz noktalarda bizimle be
raber olsaydı, muhalefetten geliyor diye bu işi kabul 
etmeme durumuna girmeseydi, bugün bu çıkmazın 
içine düşmezdiniz. Dilerim ki, bu birinci ve son ders 
olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, HDP ve DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkanım, bir hususu açık
lığa kavuşturabilir miyim? 

BAŞKAN — Uzun bir konuşmaysa kürsüye bu
yurun; ama çok kısaysa yerinizden olabilir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Çok kısa, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarımı ben eskiden siyasî işlerle hiç uğraşmadım, 
politikaya da girmemiştim, ilik defa girdim. 

Dün komisyonda Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 
diğer üyeler de vardı; Sayın Özdilek Paşamız ve Sa
yın Akaydın da oradaydı. Onlara soruyorum; dün 
komisyonda Sayın Ataklı'nın söylediği şekilde bir 
müzakere oldu mu, olmadı mı? Lütfen açıklasınlar. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, millet
vekilleri laf attılar, elbette onu müzakerede söyleye
mezdim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Muhterem Ataklı, bu şekildeki dü
şünce tarzı, müzakereleri bu şekilde yürütmek bizi 
eski siyasî alışkanlıklara götürür; bundan kaçınalım. 
Dün orada öyle bir şey olmadı. Siz de oy verdiniz; 
çıktıktan sonra bilahara geldiniz, muhalefet şerhini 
yazdınız. Gayet nezih bir komisyon çalışması oldu. 

A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Bakan, 
madem sordunuz, müsaade edin ben cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, komisyon çalışmala
rıyla ilgili konuya girmeyin efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elâzığ) — Gayet nezih bir çalışma oldu. Her
kes ittifak halinde konuyu dile getirdi ve sizin söyle
diğiniz şekilde bir müzakere olmadı. Olmamış bir 
müzakereyi, burada, olmuş gibi gösterip, arkadaşla
rın düşüncelerini değiştirmek benim ölçülerime göre 
yanlıştır. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde başkaca 
söz isteyen var mı? (SHP sıralarından gürültüler). 

A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
taşma var, söz isteniyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Eğer 
Sayın Ataklı söz istiyorsa, kendilerine söz veririz. 
Zatı âliniz Sayın Ataklı yerine konuşuyorsa bir diye
ceğim yok. 

VBCİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ataklı, bir dakika, zatı âlinizi 

dinleyeceğiz. 
• Başkaca söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Soru sormak isteyen arkadaşların kaydını yapa
rak, kendilerine söz vereceğim. 

Sayın Ataklı, ne sebeple söz istiyorsunuz? 
VECIHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim birin

cisi, önce karara iştirak edip, sonra da muhalefet şer
hi koyduğumuz hakkında. 

îkincisi, müzakerelerde bu şekilde ithamlar yapıl
madı. Müzakerelerde elbette arkadaşlar kalkıp da 
orada bunu söylemediler; ama biz bunları söylerken, 
bize bu şekilde laf atan arkadaşlarımız oldu. 

BAŞKAN — Burada laf atan arkadaşlara karşı 
mı söylüyorsunuz? 

VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Hayır, komis
yonda oldu. Komisyonda biz daima itiraz ettik ve bu 
maddeye yapılan ilave dolayısıyla muhalefet şerhimi
zi de koyduk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; anıklama 
yapılmış oldu. 

Soru sormak isteyen arkadaşları... 
A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Başkan 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, söz isteyen var mı diyo

rum, açıklamıyorsunuz. Daha evvel «Konuşmak is
teyen arkadaşımız yoktur» dedim, «Soru sormak is
teyen var mı» dedim. Siz ayakta bekliyorsunuz, bu
raya işitme imkânını vermiyorsunuz. 

Buyurun efendim. 

A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; inanın bu konu dolayısıyla ne 
kadar üzüldüğümü ve üzüntülerimi belirtmek için 
başlangıçtan itibaren söz almak istemiştim, sonradan 
vazgeçtim, ama Sayın Bakanımın Fahri Paşamın ve 
benim isimlerimizden bahsederek bizi şahit gösterir-
cesine beyanlarda bulunması üzerine söz almak ge
reğini duydum. 

Üzüntülerimi peşinen belirtmek istiyorum, içiniz
de çok değerli arkadaşlarım var; sevdiğim, saydığım 
arkadaşlarım var. Siz, muhalefetten gelen bütün öne
rileri, bütün teklifleri, bütün Meclis araştırmalarım 
reddetmek için yemin mi ettiniz Allah aşkına? (SHP 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar). 
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Şimdi bu konuya geliyorum. (ANAP sıralarından 
«Kendine gel» sesleri). 

Ben kendimdeyim arkadaşım. 
BAŞKAN — Gereksiz sözden sakınalım efendim. 
A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — İktidar, ka

nun hükmünde bir kararname getirmiş. Buna baktık, 
tetkik ettik, olumlu gördük, destekleme kararı aldık. 
Meclisin açıldığı pazartesi günü saat 17'de alelacele 
komisyon toplandı. Bu kararnamenin gerekçesi, yazılı 
şekli elimize geçmediği halde, bunu daha evvelden 
öğrendiğimiz için kararımızı almıştık; sonra metin gel
di, tetkik ettik ve komisyonda konuşmalar başladı. 

Ben de sayın bakanıma, sayın komisyon başkanı
ma ve sayın komisyon üyelerine soruyorum: Yaptı
ğımız konuşmada, Güneydoğuda kangren olmuş bu 
yaranın temizlenmesi ve o bölgenin huzura kavuş
ması için hükümetin getirmiş olduğu bu kararnameyi 
içtenlikle destekliyoruz. Bunun dışında daha başka ih
tiyaçlarınız varsa, bu konularda bizden daha başka 
destek istiyorsanız hepsini vereceğiz; ama hükümetin 
getirdiği şekliyle dedik. Sayın Bakanım sonradan biz
zat kendisi, «Bu kararname biraz acele ile yazıldığı 
için eksik kaldı, buna şöyle bir fıkranın da eklen
mesi lüzumunu biz mütalaa ediyoruz» dediler. Ekle
mek istedikleri fıkra, esas olan hükümetin getirdiği 
teklifte olmayan, komşu bölgelerde mutabakat olma
ması halinde de silahlı kuvvetlerin o bölgeye gönde
rilmesini gerektiriyordu. Biz buna şiddetle karşı çık
tık; bu sıcak takipte komşu ülkelerin muvafakati 
gerekir. Muvafakati olmazsa gidemeyiz. Bu, memle
keti sıcak bir harbe götürür, dedik ve hatta açık se
çik olarak, bugün Irak'tan bizim hudutlarımıza sızan 
ve oraya geçen eşkıya Suriye'deki kamplarda yetişti
riliyor, bunu artık bilmeyen yok; şimdi biz, bunları 
siz yetiştiriyorsunuz diye Suriye kamplarına bombar
dıman mı yapacağız? Dediğimiz zaman, bazı arkadaş
larımız, bazı üyeleriniz «Evet, gerekirse orayı da bom
bardıman edeceğiz» dediler. 

Olmaz arkadaşlar, olmaz arkadaşlar... Bütün gü
cümüzle bunu belirtmeye çalıştık. Bidayette, sayın 
iktidara mensup komisyon üyelerinden bazı arkadaş
larımız da bizim fikrimizde idiler; ama sonradan, bi
liyorsunuz, iş oylamaya geldi; ben, Fahri Paşam, Ve-
cihi Paşam dışında, yani muhalefetin dışında herkes 
oy verdi ve bu şekiİde çıktı. Bize bir yazı getirdiler, 
tam imza ediyoruz, bu son eklenen fıkra ile beraber, 
sanki ona katılıyormuşuz gibi imza ettiğimizin farkına 
varınca - buradadır zabıtlar - «Son eklenen ifadeye 
karşıyız» tabirini koyarak komisyon zabıtlarını da 
imzaladık; biz başından beri buna karşı idik. 
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Sayın Pertev Aşçıoğlu benim karşımda oturuyor 
idi, kendisine şahsen «Beyefendi, Suriye ile aramızda 
bir mutabakat yokken gider orayı nasıl bombardıman 
ederiz? Suriye ile Türkiye yalnız değil ki, Suriye'nin 
arkasında Rusya var; bu memleketi bir harbe sokar» 
dediğimiz zaman, «Sokarsa soksun» dediler bize. On
dan sonra da, iki gün aradan sonra gelip, orada bizi 
böyle itham ettiğiniz halde, önerge vererek geri alıyor
sunuz. Bir iktidar ciddiyetine bu yakışmaz arkadaşlar. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Saygılarımı sunuyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, hükümet konuştu bu 

(konuda. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Tek cümle Sayın Başkan. 
Benim sorduğum konu, komisyon çalışmalarında 

konuşan muhalefete mensup arkadaşlara bölücülükle 
ilgili olarak şu veya bu şekilde bir itham yapıldı mı 
yapılmadı mı meselesiydi. Her türlü müzakere yapıl
dı, her şey konuşuldu; fakat bölücülükle ilgili ola
rak hiç kimse sizi itham etmedi. Onu burada söyle
menizi ben yadırgadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, anlaşılmıştır efen
dim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Grup sözcünüz 
burada söyledi. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyenler: Sayın öney, 
Sayın Kasaroğlu, Sayın Bayezit, Sayın Kuşhan ve Sa
yın Sağesen. 

Başkan soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Öney, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, mad

denin sonlarına yakın satırda, «her defasında Genel
kurmay Başkanlığı kanalı ile hükümetin müsaadesi 
tahtında, ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz kuvvet
leri gönderilir» şeklinde bir ibare vardır. 

Ben, «Hükümetin müsaadesi tahtında» sözünden 
ne anlaşıldığını öğrenmek istiyorum. Açıkça, hükü
met her seferinde Bakanlar Kurulu kararnamesi mi 
çıkaracaktır, yoksa hükümetin müsaadesi başka bir 
anlamda mı anlaşılacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan. 
Yani yeni bir kararnameye ihtiyaç var mıdır, yok

sa bu tasarı kesinleştiği takdirde, hükümetin yeni bir 
kararname çıkarmaksızın bu harekâtı yapıp yapama
yacağı hususunu soruyorlar zannediyorum. 

I MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, kıymefli arkadaşlar; 
devlet arşivleri, hükümet çalışmaları vardır. Hükü
met müsaadesi, kararnamedir. Bunun başka türlü; 
ahbap işi yapılması mümkün değildir. Cümlenin baş
tan, sonuna kadar noktasız gelmesinde de «tahtında» 
kelimesi uygun düşüyor ki, öyle yazılmış. Yoksa ora
da başka bir maksat aramamak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, iki sualimden bir tanesini Sayın Bakanım, Tü-
lay Hanımın sualine cevap verirken cevaplamış oldu-

{ 1ar, bu suretle konu aydınlanmış oldu. Demek; bura
daki hükümet müsaadesi mutlak ve mutlak kararna
me ile gerçekleşiyor. Bu husus tutanaklara geçti ve 
meseleyi kapatmış oluyoruz. 

İzin verirseniz ikinci sorum şu: Birinci maddede 
«sıcak takip» i kaldırdık; ikinci maddede de, zanne
dersem, aynı şekilde, kaldıracağız. Halbuki hükümetin 
yayınladığı 14 Ağustos günlü kanun kuvvetindeki 
kararnamede, esas dayanak «sıcak takip» idi. Bizim 
bütün dünyaya bu harekâtımızı savunmak için yaptı
ğımız deklarasyonun hepsi de «sıcak takip» üzerine 
bina edildi. Ayrıca, Sayın Dışişleri Bakanımız son 
İran gezisine gidip döndükten sonra yaptıkları açıkla-

I malarda; «sıcak takip» e dayanarak harekâtımızı sa
vunmuş ve onların mutabakatlarını aldıklarını bildir
miş idi. 

Acaba şimdi biz bu «sıcak takip» i kaldırdıktan 
sonra, hükümetimizin bu savunmasını açıkta bıraktık 
mı, hükümetimize kötülük mü ettik, hükümetimizin-
yaptığı harekâtı dayanaksız mı bıraktık efendim? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
lar; daha önce de arz etmiştim; «sıcak takip» burada 
bir sıfat olarak kullanılmaktadır; biz cümlede ise ta
rifi yapıyoruz, dolayısıyla bunu «sıcak takip» veya 
cümlede yazıldığı gibi mütalaa etmek mümkündür. Iş-

j lem «sıcak takip» olarak vasıflandırılabilir şeklinde 
anladık ve buradaki işlemlerin yapılması olayının tü
mü «sıcak takip» tir. Dolayısıyla, «ben sıcak takip ya
pıyorum» deyip, «sıcak takip» in kurallarını ve so-

I nuçlarını tarifsiz bırakmak yerine, tüm sonuçlarıyla 
beraber nasıl yapılacağı da yazılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, kararnamenin aslında komşu devletin 
I mutabakatı olmasa da sıcak takip yapma yetkisi yok-
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tu; komisyonda eklendi ve demin arkadaşımızın ver
diği izahattan da bunu anlıyoruz. Sayın bakan; «Dev
let ciddiyetini de ortaya getiren bir deyimdir.» diye
rek, acele yazılması nedeniyle unutulduğunu, dolayı
sıyla eklenmesine muvafakat ettiklerini söylemişler. 
Demek ki bu, hem Pazartesi günü, hem de Pazarte
si gününden evvel hükümetin bir kararıydı, gördüğü 
zarurî bir unsurdu. Bugün verilen önergeye katılmak
la, bunu, hükümetin zarurî görmediğini sayın bakan 
söylüyor. Aradan geçen 48 saat zarfında ne gibi hik
meti hükümet meydana gelmiştir ki, hükümet bu gö
rüşünü değiştirmiştir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaş
lar; biliyorsunuz kanun kuvvetindeki kararnameler 
derhal Meclise sevk edilip, kanunlaştırılıyor. Dolayı
sıyla kanun yapılırken - ki kanun yapıyoruz - bunun 
şu veya bu şekilde değiştirilmesi Yüce Meclisin tak
dirlerine kalmıştır. Hükümetin getirmiş olduğu kanun 
kuvvetindeki kararname Yüce Mecliste daha büyük 
ölçüde değiştirilebilir ve bu çok zaman da yapılmış
tır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mec-
listekini kastetmiyorum, siz komisyonda hükümet ola
rak değişikliğe katıldınız, bugün burada kaldırdınız; 
aradan geçen sürede ne oldu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Sayın Bayezit, konunun o bölü
mü tamamen çok kişisel oluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hiç 
de kişisel değil, hikmeti hükümeti soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biraz 
önce Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada, «Ha
zırlanmış olan kanun metninde sıcak takip açıklandı, 
izah edildi» diye ifade buyurdular. Halbuki, sıcak ta
kip ilkesi, milletlerarası deniz hukukunda çok net ve 
açık şekilde gösterilmiştir, yani, aslında deniz huku
kunda var olan bir ilkedir. Denizle irtibatlı karasula
rında yabancı bir kuvvet tarafından bir saldırı vaki 
olduğu takdirde, karasularının sahibi olan devletin 
araçlarıyla, imkânlarıyla aynı saldırıya mukabele etme 
ilkesidir. Dolayısıyla son zamanlarda ki uygulamalar
da bu, havaya da intikal etmiş ve milletlerarası deniz 
hukukunda olan bu kural, milletlerarası hava huku
kuna da bir noktada girmiş; fakat bugüne kadar ne 
literatürlerde, ne de bugüne, kadar bu konuyla ilgi

lenen bilim adamlarının hazırlamış olduğu diğer kitap
larda, kara için bir sıcak takip söz konusu değildir. 
(ANAP sıralarından «Var, var» sesleri) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Karada da 
var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Beyefendi, sizin ince

lediğiniz yerler neresi acaba? Biz çok inceledik. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, söz atanlara kulak 

vermeyin, devam edin lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şim
di öğrenmek istiyorum; sıcak takip ilkesi, milletler-
ararası deniz hukukunda arşı ulusal bir kavram ola
rak da var olduğuna göre, şimdi bu verilen önergeyle 
kanun maddesinden çıkarılmış olması, bu meseleyi 
muallakta bırakmamış mıdır? 

İkincisi; sayın bakanın biraz önce, bir başka ar
kadaşımın sorusu üzerine izah ettiği «Efendim, bunu 
biraz daha açtık. Dolayısıyla sıcak takip ilkesi kav
ramının maddede bulunması önemli değildir» ifade
si, gerçeği yani maksadı ifade ediyor mu? Onu öğ
renmek istiyorum. 

Müsaade ederseniz son sorumu yöneltmek istiyo
rum : Yine, sıcak takip ilkesinde dört tane kural var
dır, bunların üçünü vakit almamak için saymıyorum; 
bir tanesi, karşı devletin, yani sıcak takibin yapıldığı 
devletin mutabakatının alınmış olması şartıdır. 

Şimdi öğrenmek istiyorum: Hükümetin dün getir
miş olduğu veya komisyona hükümetin telkini ile ge
tirilmiş olan, karşı devletin mutabakatının alınması il
kesinin kaldırılmasında özel bir maksat mı vardı? 

Yine sorumun devamı olarak, bugün basından 
öğrendiğimiz kadarıyla, Dışişleri Bakanı, komisyonda 
konulmuş olan bu ilaveyi «Büyük bir felaket, büyük 
bir tehlike olarak gördüğünü ve sıcak takibin, bu il
kenin bu şekilde değerlendirilmesi halinde, sıcak sa
vaşın söz konusu olabileceğini Başbakana telkin etti
ği için, Başbakanın talimatı üzerine bu maddeye ko
nulmuş olan bu ilave değiştirilecektir» diye yayın çık
tı. Şimdi değiştirme önergesi bu telkinle mi verildi bun
ları öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, ilk iki sorunuzu, Sa
yın Kasaroğlu'na verilen cevapta Sayın Bakan etraflı
ca izah etti: «Buradaki milletlerarası hukukun meş
ru saydığı sıcak takip daha evvelki cümlelerde tarif 
edildiği için biz bunun çıkarılmasında mahzur gör
medik» dediler ve dolayısıyla bu sualinizle ilgili cevabı 
Sayın Kasaroğlu'na daha önceden vermişlerdi. 
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İkincisi, bu önergenin Başbakanın emriyle veyahut 
da başka birisinin telkiniyle verilip verilmediği hususu 
da, ne Başkanlığı, ne de... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben Başkanlığa sor
madım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlığa soruyorsunuz, Başkanlık 
da oraya intikal ettirecek. Böyle bir soruyu cevaplan
dırmalarını uygun görmüyoruz. 

Bu itibarla, sualleriniz cevaplandırılmıştır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Sağesen buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, zatı 
âlinizden bir sorum var, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen vaz mı geçtiniz sual 
sormaktan efendim? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Kuşhan soruyorlar. 

BAŞKAN — Ben zatı âlinize soruyorum, buyu
run. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, zatı 
âlinize bir soru sormak istiyorum, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğü ve Baş

kanlık Divanının yetkilerini tadat eden bütün o tüzük 
hükümlerini çok iyi tetkik ettim, hiçbir yerde Başkan
lık Divanının iktidarın cankurtaran simidi olduğuna 
dair bir ibare bulamadım, böyle bir yer varsa lütfen 
bana haber verir misiniz? 

BAŞKAN — Onu şiddetle iade ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür 

iade etmek değiştirmiyor efendim. 
ederim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Kaisaıroğhı ibfâniım soracağum ısoıuıyıu sordular, vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakeröler tamamlanmış ve 

soru soran arkadaşların soruları da cevaplandırılmış
tır. 

Şimdi, madde üzerindeki önergeleri geliş sırasına 
göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde ve görüşülmekte olan 469 sıra sayılı 

kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 2935 sayılı kanu
nun 11 inci maddesine eklenen (p) bendinde, Millî 

Savunma Komisyonunca eklenen «veya zaruret ha
linde bu mutabakat aranmaksızın» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını teklif ederiz. 

Gerekçe : Devletlerarası mutabakatsız hareket, ta
rafların hükümranlık haklarının en hassas ve önemli 
tasarruflarıdır, önemli sonuçlara götürebilir. Bu ta
sarının maksadı yönünde mütekabiliyet haklarını mu
tabakatsız kullanma hakkı iddialarına ve hareketle
rine maruz kalınabilir. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Hayrulilah Olca 
İzmir 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Bilâl Şişman 
İstanbul! 

Türkiye* Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte ollan 469 sıra sayılı kanun tasarı-

sımm 2 midi mıaıdldle'siinim aışıağıdıalki ışıekiiilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Musa Öğün 
Kars 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

«/Madde 2. — 293'5 ıslaiyılliı Kanunun 11 inci mıad-
das'imfc aşağıdaki ı(p) ibemldli ekflemımiişltlir. 

p) Anayasamın 1'21 'imdi tmlad'deısiınie göre, ola
ğanüstü hallim ilamına veya dövamına sebep oîam hal
lerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt 
(bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin 
eytanferlirii ımlütealk'ilp komşu ilke topraklarımla sığın
dıklarının tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili 
komşu ülllk'e i e Türkiye Oumlhuırilyelt Hükümetli ara
sında varıllacak mutabakat çerçevesinde, valinin tale
bi üzerine ilgili komutan eylemcileri ele geçirmek ve
ya tesirsiz hale getirmek maksadı ile milletlerarası 
'hukukun meşru saydığı sıcak takip (Hbt Punsuit) ku
ralından yararlanarak, her defasında Genelkurmay 
Başkanlığı kanallı ile hükümetin müsaadesi ve Cum
hurbaşkanının onayı tahtında, ihtiyaca göre kara, 
hava veya demiz kuvvetleri unsurları ile mahdut he-
Kfeifi sınır ötesi faardkât ptenSDaıyıp itona ötmek.» 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte dan 469 sıra sayılı Rapora ekli 

Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Cahit Tutum 
IBalıkesir 

Halis Soylu 
Kars 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Erol Ağagiıl 
Kırklareli 

Tüky Öney 
istanbul 

Hilmi Nailbantoğlu 
Erzurum 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz Önen 
tzmir 

Ek Fjlkra : ilgili komşu ülke ile mutabakatın mev
cut olmaması halinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kararı alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
tilde veya çalışmasına ara vermiş ise derhal toplan
tıya çağrılır. 

Yüksek Başkanlığa 
469 sıra sayıilı rapora ekli Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Halis Soylu 
Kars 

Yılmaz Önen 
izmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tülay Öney 
istanbul 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ek Fıkra : Sınır ötesi harekât yapıldığında aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet tara
fından bilgi verilir. Bu görüşmeler için özel gündem 
düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ve
ya çalışmasına ara vermişse derhal toplantıya çağ
rılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

ibrahim özdemir 
İstanbul 

Nihat Harmancı 
Konya 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Kâmil Coşkunoğlu 
Ankara 

Mihriban Erden 
İsparta 

Madde 2. — 2935 sayılı Kanunun 11 inci mad
desine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 

p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağan
üstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt böl
gelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin ey
lemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığın
dıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu 
ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında va
rılacak mutabakat çerçevesinde, Valinin talebi üzeri
ne ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesir
siz hale getirmek maksadı ile her defasında Genelkur
may Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tah
tında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvet
leri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekât 
planlayıp icra etmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinde 

yer alan «veya zaruret halinde bu mutabakat aran
maksızın» ilavesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cahit Tutum Musa Ateş 

Balıkesir Tunceli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 469 S. Sayılı Rapora ekli Ka

nun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer 
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alan «Hükümetin müsaadesi tahtında» ibaresinin 
«Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak Bakan
lar Kurulu kararı ile» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit Erol Ağagil 
Kahramanmaraş Kırklareli 

Paşa Sarıoğlu Tülay Öney 
Ağrı İstanbul 

Seyfi Oktay Abdullah Çakırefe 
Ankara Manisa 

Yılmaz önen 
izmir 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesindeki «Hükümetin tasvi

bi» deyimi yerine «Bakanlar Kurulu kararı ile» iba
resinin eklenmesini teklif ederiz. 

A. Rıza Akaydın Vecihi Ataklı 
Çorum Şanlıurfa 

Muhittin Yıldırım Salih Alcan 
Edirne Tekirdağ 

Yusuf Demir 
Uşak 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecesine göre ye
niden okutup işleme koyacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bizim önergemizde getirdiğimiz unsurlardan 
bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanının onayının bulun-
masıydı. Sayın bakanımız suallere cevap verirken, 
«konunun hükümet kararnamesiyle halledileceğini be
yan ettikleri için, Sayın Cumhurbaşkanının dahli sağ
lanmış oldu. 

Ayrıca, sıcak takip konusunda da yapılan tartış
malar, konuya belirli bir açıklık getirdiği için öner
gemizi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
Aykırılık derecesine göre önergeleri okutmaya 

başlıyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu 
ve arkadaşları 

Madde 2. — 2935 sayılı Kanunun 11 inci madde
sine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 

p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağan
üstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt böl
gelerimiz üzerinde cereyan etmesi v^ eylemcilerin ey
lemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındık
larının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yarıla
cak mutabakat çerçevesinde, Valinin talebi üzerine il
gili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz 
hale getirmek maksadıyla her defasında Genelkurmay 
Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, 
ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri un
surları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekât planla
yıp icra etmek. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

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

Sayın Nuri üzel ve arkadaşlarıyla Sayın Cahit 
Tutum ve arkadaşlarının vermiş olduğu diğer iki öner
gedeki «veya zaruret halinde mutabakat aranmaksı
zın» konuları da bu kabul edilen önergeyle karşılan
dığı için bu iki önergeyi işleme koymuyorum. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 

ve arkadaşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan 469 S. Sayılı Rapora ekli Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer 
alan «Hükümetin müsaadesi tahtında» ibaresinin 
«Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak Bakan
lar Kurulu kararı ile» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum. 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve arkadaşla

rının önergesi : 
Tasarının 2 nci maddesindeki «Hükümetin tasvi

bi» deyimi yerine «Bakanlar Kurulu kararı ile» iba
resinin eklenmesini teklif ederiz. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için işleme 
koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Bayezit, daha önce 1 inci maddede buna 

mütenazır önergenizi geri almıştınız. Bu önergenizde 
de «ilgili komşu ülke ile mutabakat mevcut olmaması 
halinde» diyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 
efendim, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Ek Fıkra : Sınır ötesi harekât yapıldığında aynı 

gün Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet tara
fından bilgi verilir. Bu görüşmeler için özel gündem 
düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya 
çalışmasına ara vermiş ise derhal toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar nu efendim? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖMER FERRUH ÎLTER (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Elazığ) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 
istiyorum. 

' BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 inci madde nede
niyle vermiş olduğumuz aynı anlamdaki bir önerge 
yüce Meclisin çoğunluğunu oluşturan iktidar grubu 
ve toplantıda bulunan hükümet temsilcisi tarafından 
yüce Metlisin çoğunluğunu oluşturan iktidar grubu 
mediği için ve yüce Meclise bilgi verilmesini hükü
mete bir görev olarak yüklemeyi demokrasi kuralla
rına aykırı gördükleri için, bu önergemi işleme koy-
dürtmüyorum. 

Teşekkür ederim. 
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TALÂT SARGIN (Tokat) — O, senin hüsnü ku
runtun. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
2 nci maddeyi kabul edilen değişiklikle birlikte oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere Sayın Halûk Bay-

ülken lehte söz istemişlerdir; kendilerine söz verece
ğim. 

Diğer aleyhte söz isteyen Sayın Hüseyin Şen'e, İç
tüzüğün 43 üncü maddesindeki «Komisyon raporun
da imzası bulunan komisyon üyesi, diğer komisyon
larda ve Genel Kurulda, çekinser veya aykırı oldu
ğunu rapor metninde yazıyla belirttiği hususlar dı
şında, sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna 
aykırı konuşma yapamaz» hükümden dolayı söz vere
miyorum. 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, bir 
açıklamada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Efendim, komisyon 

raporuna veya tasan hükümlerine aykırı bir görüşüm 
yok; yapılan değişikliğe karşı görüşüm var. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Buyurun Sayın Bayülken. 
ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; üzerinde konuşmuş 
olduğumuz tasarı oya konulmadan evvel, oyumun 
rengini belli etmek şeklindeki usulden bilistifade, kı
saca bir, iki noktayı açıklamak istiyorum. 

Burada tasan konuşulurken, bütün değerli arka
daşlarımız ve hükümet üyesi arkadaşımız, şüphesiz 
ki, tasarıda mevcut hususların tenkidinden doğan ve
yahut da bunun daha iyileştirilmesi için ileri sürülen 
bazı fikirleri cevaplandırmışlardır. Böylece, biraz son
ra oylanacak olan bu metin yüce Genel Kurulun tas
vibine sunulacaktır. 
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Benim bu konuda belirtmek istediğim husus şu
dur : Bu gibi Genel Kurui konuşmalarında, konunun 
ortaya getirdiği bazı hususları deşmek, iyileştirmek, 
açıklamak gibi vesilelerle, şüphesiz ki, her zaman ha
zırlıklı olunmadan beyanlar yapılır. Açık cereyan 
eden bir celsede bu hazırlıklı olmayan beyanlar, şüp
hesiz ki, yer bulur ve bunu, kendi milletimizin fert
leri gibi, diğer devletlerin ilgili organları, temsilcileri, 
basını da takip eder, bundan birtakım sonuçlar çı
karmaya çalışır. Benim bu vesileyle arz etmek iste
diğim husus şudur : Bu kanun hükmündeki karar
namenin kanun haline gelmesiyle ilgili olarak cere
yan eden müzakerelerde söylenmiş olan hususlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, milletlerarası hu
kukun yazılı ve müteamel olan bütün veçhelerinden, 
Devletimizin, hükümetimizin, Meclisimizin, istediği 
anda, gerektiği anda, istediği şekilde faydalanmasını 
men edecek bir hüviyet taşımamaktadır. Bu hukuku
muz sabittir ve bunu zaten kimse değiştiremez. Kom
şularımızın bu hususu dikkate almalarını bilhassa ri
ca ederim. 

Saygılarımla. (Bağımsızlar ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Şen, buyurunuz efendim. Yalnız, ifadeniz 

çok kısa olsun. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; tabiatıyla, konuyu benim hatırlatma
ma gerek kalmadı. Çünkü, ben komisyon üyesiyim 
ve komisyon raporuna imza attım. Ayrıca, komis
yonda verilmiş bulunan değişiklik önergesinde de im
za sahibiyim. 

Muhalefetteki arkadaşlarımız, Anavatan Partili 
milletvekillerini uzun uzun itham ettiler ve o zaman, 
«Mutabakat aramaksızın ifadesi için bir hayli müca
dele verdiniz; şimdi ise niye geriye alıyorsunuz» de
diler. 

Tabiatıyla, kendilerinin bu kadar sataşmaya hak
larının olmadığını da ifade etmek istiyorum; çünkü 
komisyonda bir rapor oluşur, önergeler verilir, değiş
tirilir, tasarı buraya gelir ve burada bilgilendirilir; 
yeni bir durum ortaya çıkar, yeni bir değerlendirme 
yapılır ve tasarı, tabiatıyla böylece değişebilir. Ben 
bu kanaate, yani değişikliğin iyi ve hayırlı olduğu 
kanaatine sahip olmamama rağmen, samimî bir kişi 
olarak, bunun yapılabileceğini açıklıkla söylemek is
terim. Yani bu kadar yüklemeye gerek yoktur. Aksi 
halde bu Meclisin ve Genel Kurulun hiçbir değeri 
kalmaz. 
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Efendim, şimdi meselenin esasına, yani benim 
karşı olduğum tarafa gelelim. Zaten, kanun tasarı
sında (yani kanun kuvvetindeki kararnamenin kabu
lü ile ilgili tasarıda) «mutabakat çerçevesinde» diye 
bir ifade konmuştur. Yani bu demektir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti milletlerarası hukuk prensiplerine uygun 
hareket eden bir devlet olduğuna göre, hükümetimiz 
gerekli mutabakat şartlarını zaten arayacaktır; ama, 
olmadığı zaman ise - o sırada bu konuyu ben düşü
nüyordum ve buraya bir soru işareti koymuştum -
bunun gizlenecek bir şeyi yoktur, sayın bakan da ifa
de ettiler, «Böyle bir ifadenin konmasında yarar mü
lahaza ediyoruz, ne diyorsun?» diye sorduklarında, 
«Hayhay ben bu kanaatteyim, derhal bir önerge ha
zırlıyorum» dedim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hata etmişsin. 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Hata edip etme

diğimi açıklıyorum ve yüce Kurulun tensiplerine arz 
ediyorum. 

Efendim, şimdi, durumu şöyle ele alalım : Ta
biatıyla, bu kanun kuvvetindeki kararname ile her 
şey halledilmiş değil. İki kanuna daimî bir hüküm 
getiriyoruz; bu daimî hükümler, tabiatıyla, bundan 
sonra Meclise gelmeden kullanılabilecektir; ama bu 
ifadelerle, milletlerarası hukukun öngördüğü hususlar 
tabiî yerine getirilir; ama hükümeti ve bu harekâtı 
icra edecekleri öyle dar bir çerçeve içine hapsediyo
ruz ki, âdeta «bunu yapamazsınız ve yapmayınız» 
demek istiyoruz. Sizi temin ederim, hiçbir hükümet, 
normal şartlar altında buna müsaade etmeyecektir; 
ama Türkiye'nin aleyhinde, şer yuvalarını barındıran 
hükümetler ve devletler, o faaliyetlerine de devam 
edeceklerdir. Mutabakat arıyorsunuz yok, peki ne 
olacaktır? Ne demişiz «veya zaruret halinde mutaba
kat aranmaksızın» Bunda ne var? (SHP sıralarından 
«Meclise gelirsiniz, Meclise» sesleri) Efendim, mesele
yi anlayabilmek için, biraz da yaşamak lazım. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Bakın açıklıyo

rum, açıklıyorum... Meseleyi anlamak için, tabiî, yaşa
mak lazım, iyi tahayyül etmek lazım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Meclisin yetkisi... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Meclise güven

mek lazım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Tutum... 
HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Efendim, Meclisin 

yetkisi değil, ben olayı izah etmeye çalışıyorum; yani 
Türkiye hudutları içerisinde bir harekât yapılıyor, bir 
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grubu kovalıyorsunuz, ihlal etmiş hududu... (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (KMıramarımiaras) — 

Kendi grubunuz, değişikliği yaptırın o zaman efen
dim; Meclisi niye itham ediyorsunuz?. 

BAŞKAN — Lütfen .efendim.., 
«HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Kimseyi itham et

miyorum., 
BAŞKAN — Sayın Şen, konuşmanıza devam edin 

efendim; bazı arkadaşları âdetlerinden vazgeçireme
yiz, devam edin. 

M. TURAN IBAYEZÜT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, 'biz ciddî bir şekilde müdahale ediyoruz, 
âdet değildir. 

HÜSEYİN ŞEN (̂Devamla) — Türkiye hudutla
rını Mal etmiş, zarar veren bir gruba karşı 'bir 'harekât 
'icra ediyorsunuz; hududa gelmişsiniz, o öyle bir nok
taya gelmiştir ki, mutabakat arayacaksınız. Mümkün 
değil... Hatta, böyle hadiselerde birliklerin daha önce 
hazırlanmış ve kabul edilmiş devamlı talimatları çalı
şır. Aksi halde, siz, orada harekâtı durdurur, muta
bakat ararsanız, bu vazifeyi yerine getirmek mümkün 
değiüdir. Kaldıki, siz, komşu ülkeden mutabakat isti
yorsunuz; bunu ne zaman alacağınız belli değil; size, 
başlangıçta hangi şartların tahakkuk edeceğini bilme
diği için, izin vermeyebilir, anında da vermemek için 
birçok bahaneler bulabilir. 

O bakımdan, biz, kendi halklarımızı koruyacağız, 
'kendi topraklarımızın ve kendi insanlarımızın canım, 
askerimizin varlığını düşüneceksek, tabiatıyla en azın-
da'n kendi hükümetimize, kendi kuvvetlerimize bu 
yetkiyi veren bir maddeyi buradan geçirmiş olma
mız lazım. Aks! 'halde, âdeta, bunu uygulamayınız, 
bunu yapamazsınız veya yapmayınız şeklinde bir ifa
deden öteye gitmez. Ben bunu arz etmek için söz 
aldım. 

Tabiatıyla, Türkiye, milletlerarası hukuka riayet 
etmeyen bir devlet olarak düşünülüyorsa, tabiî, o za
man söyleyecek hiçbir şey yok; ama ben öyle düşün
müyorum. Her türlü çareyi arıyor; fakat bulamadı... 
O zaman ne yapaoak? Bundan önceki görüşmelerde 
muhalefet sözcüleri -isim vermeye gerek yok-, bu şer 
yuvalarının, bu şekilde serbest bırakılmasından do
layı üzüntülerini ifade etmişler ve hükümeti göreve 
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çağırmışlardır. Yani, şimdi burada bir «zaruret ha
linde mutabakat aranmaksızın» ifadesinin bu kadar 
büyük anlam taşıdığım ben kabul etmiyorum. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Efendim, müzakereler tamamlanmış

tır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usulle ilgili Başkanlığa bir sual soraea-t 
ğım. 

Müsaade buyurun, önemli bir usul hatası yapıyor 
muyuz, yapmıyor muyuz, öğrenmek istiyorum? De
ğişiklik önergesinde Milî Savunma Komisyonu üye
si arkadaşların imzası var mı?* 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz İçtüzüğün 43 ün
cü maddesini okumak suretiyle arkadaşımıza hatır
lattım. Madde, «Komisyon raporunda imzası bulu
nan komisyon üyesi, komisyon raporunun hilafına bir 
'konuşma yapamaz» diyor. Arkadaşımız, komisyon ra-f 
porunu müdafaa ediyor, raporun aleyhine bir konuş
ma yapmıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, arkadaş için söylemiyorum, 2 nci madde 
için verilen Sayın Pertev Aşçıoğlu ve arkadaşlarının 
imzalarını taşıyan önergede komisyon üyelerinin im
zası vaır mı?. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
M. TURAN BAYEZİT «(Kahramanmaraş) — 

O zaman mesele yok. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
nun tasarısı ıkabul edilmiştir. 

Milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elâzığ) — Çok teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan son
ra gündemiımiz gereğince «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs* 
mrna geçmek gerekmektedir; ancak, müzakerelerin 
bu kısmına geçtiğimiz takdirde, müzakereler yarım 
kalacağından ve zamanın dolmasına da çok kısa bir 
zaman kaldığından, gündemdeki konuları sırasıyla gö
rüşmek ve 8/15 esas numaralı genel görüşmeyi yap
mak için 4 Eylül 1986 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleş/imi kapatıyorum: 

Kapanma Saati : 18.37 

•••• 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, ka

mu görevlileri için yapılan lojmanlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (711172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılimasmı say
gılarımla arz ederim. 20.5.1986 

O. Fikri Sağlar 
İçel 

L 1980 yılından 'bu yana kadar; kaç adet, 
a) Polis için, 
|b) Silahlı Kuvvetler için, 
c) (Kamu görevlileri için lojman yapılmıştır?, 
2K (Bunların ayrı ayrı toplam yatırım tutarları ne

dir?. 
3. 3 grup için daha ne kadar lojmana ihtiyaç var

dır?. 
4. Eksiklerin ne şekilde tamamlanmasına çalışıl-. 

maktadır?. 
T.C 

Devlet Bakanlığı 19.1986 
Sayı : 2.02-7541 

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

lığının 23.5.1986 gün ve 7/1172-6241/23667 sayılı ya
zısı, 

b) Başbakanlığın 28.5.1986 gün ve K.K. Gn. 
Md. 18/106-1777/04187 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri iSağlar'ın Sa-ı 
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
Verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1, il 980 yılından bugüne kadar, 
a) Polis için 4335, 
(b) Türk Silahlı ıKuvvetieri için 18 666, 
c) Kamu görevlileri için 43 551, 
adet lojman hizmete hazır hale getirilmiştir. 
2. Emniyet Teşkilatı mensupları için hizmete so

kulan lojmanların yatırım tutarı 21.900 000 000,— 
TL., Türk (Silahlı Kuvvetler mensupları için toplam 
yatıran tutarı 104.8 milyar TL. ve Kamu görevlileri 
için hizmete hazır hale getirilen lojmanların yatırım 
tutarı ise 225 911 366 935,— TLi. din 

3, Ilerki yıllar itibariyle Emniyet Teşkilatının 
konut ihtiyacı 85 136, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
17 594 ve Kamu görevlleri 'için ise 352 284 adet ola
rak hesaplanmıştır. 

4. Eksikliklerin ve ihtiyaç duyulan lojmanların 
belirtilen plan ve bütçe 'imkânlarına göre önümüz
deki yıllar yatırım programlarına dahil edilmek su
retiyle giderilmesine çalışılacaktır., 

©ilgilerinize arz ederim. 
Kâzım öksay 
Devlet Bakam 

— i * © -



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

3 . 9 . 1 9 8 6 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ülkü Soyle-

mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediye
lerine tanınan imar planı yapıma veya tadil etme yet
kilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer allan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştıırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
ılu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin içinde bulundukları durum konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
•uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/16) 

• 6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arrkan'-
ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
* nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı

na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

9. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

11. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.Î.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 



14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başıbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

18. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başıbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fâbrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

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

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgili'n, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 
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i 25. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703)(1) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

I 29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

30. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞ SAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz. Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ördü İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

34. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

35. — Kars Milletvekili Halis Soylun'un, Kars -
ı İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

1 36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
j nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

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



38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

40. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

44. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

45. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

46. — Muğla Milletvekili idris Gürpınar'ın, Muğla 
ili Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

47. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

48. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

49. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 
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• 50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu-

I nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

I 51. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

I 52. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru-
I pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce-
I reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

I 53. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, 1 Ma-
I yısın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 
I 54. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
I ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
I arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/749) • 
I 55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/750) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Balıkesir ilinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
I Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 

soru önergesi (6 / 751) 
I 57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında-
I ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
I için yapılan çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/752) 
I 58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
I Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin içişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/753) 
I 59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -

Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki va
tandaşımıza ilişkin içişleri -Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 



63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı' Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

64. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay İlimizin Suriye Devleti tarafından 
kendi hudutları içinde gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/766) 

65. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

66. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

67. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1402 Saıyiiı Sıkıyönöfciım Kanonuınıum Değişik 

3 üncü M'aıdldıesliınliın IBiıniındi Fıkrasınla (r) ıBenıdli İli© 
2935 Siaiyı'llı Ollaığaınüıslüü Hal Kanunumun 11 iınıoi Mad-
dlesliıme <p) ©enıdü Elkllenımıesii Halklkımıdıa Kamun Hük
mümde Kara'imaımıe ve Milî Savunumla Koımliısyonu Ra
poru ı()l/78i6) ıflS, Sayası : 469) ı(Dağıltımıa tanM 2.9.1986) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

3. —. İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 4. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

5. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

. . . > • . . >o< ....... 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 469 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Ka
nununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 

(1 /786) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14.8.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gen.Md. 18/101-1/286-05020 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 
Saydı Olağanüstü Hat Kanununun 11 imci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayuntetraraş ve Anayasanın 121 ve 122 nci maddelerine göre bir 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlanması,. 'Devletin ilk ve en 
Önemi görevidir. Bu görevin ımuiak manada yenine getirilmesi Devletimizin vardığından ıbahsedilmesüııin 
esas unsuru olarak değerlendirilmektedir. 

Anarşi, terör ve bölücülük sebebiyle hergün pek çotk vatandaşımız hayatını kaybederken 12 Eylül 1982 
harekatından bugüne kadar geçen süre içinde alınan çeşitli tedbirlerle bu ıterör olayları büyük ölçüde kalk
mış bulunmaktadır. 

Ancak, 'alınan tedbirlere 'rağmen belli yerlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda toplanan yıkıcı 
ve ıbölücü unsurların son zamanlarda giriştikleri terör eylemlerine karşı müessir ilave tedbirlerin alınması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Memleketimizde son yıllıarda vuku bulan anarşi ve terör faadisderini doğru teşhis ve tahlil etmek gerek
mektedir. 

Terör hadisesi, artık dünya çapında bir stratejinin vasıtası olarak kuMani'Lmakfcadır. Sıcak savaş, soğuk 
savaşa; soğuk savaş da yerimi terör teşkilatlarının savaşma bırakmaktadır. Devletleri acze düşürmek ve ül
keleri bölmek için bu metot uygulanmaktadır. 



— 2 — 

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin eylemlerinden sonra komşu ülkelere kaçtıkları 
anlaşılmaktadır. Bunlar ktim olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu konuda gerekli tedbirlerin alınması za
rurî görülmüştür, 

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ıkomşu ülkeler arasında varıilacak mutabakat çerçevesinde 
milletlerarası hukukun meşru saydığı ısıcalk takip kuralından yararlanılması suretiyle eylemcilerin ele ge-
çinirnesi veya tesirsiz hale getirilmesi maksadıyla sıkıyönetim bölgelerinde Sıkıyönetim Komutanı, olağan
üstü hal (ilan edilen yerlerde Valinin talebi üzerine ilgili komutan her defasında Genelkurmay Başkanlığı 
kanalı ite ve Hükümetin müsaadesi tahdında ihtiyaca göre kara, hava veya demiz (kuvvetleri unsurları ite 
oıahdud hedefli sınır ötesi harekat planlayıp lora edebilme imkânına kavuşturulmaktadır. 

MADHE GEREKÇESİ 

Madde 1, 2. — Anayasanın 121 ve 122 nej maddelerine göre, olağanüstü hol veya sıkıyönetimin ila
nına ve devamına seibep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelenimiz üzerinde 
cereyan etmesi ve eylemctileniın eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilme
si' durumunda önceden i g ü komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (arasında varılacak mutabakat 
çerçevestinde, olağanüstü hal ilan edilen yerlerde Valinin talebi üzerine (ilgili komutan, sıkıyönetimin olduğu 
bölgelerde Sıkıyönetim Komutanı, eylemcileri ele geçinmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, millet
lerarası hukukun meşru ısaıydığı sıcalk takip kuralından yaranlanaraik, her defasında Genelkurmay Başkanlığı 
kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahıdında, ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mah
dut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra. etmekle yetkili kılınmaktadırlar. 

'Madde 3, 4. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 



— 3 — 

Mîllî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 1.9.1986 

Esas No. : 1/786 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sa
yılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name»nin Başkanlıkça havale edildiği Komisyonumuzdaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanması, iç
tüzüğün 37 nci maddesi uyarınca Danışma Kurulunca tavsiye edilmiş ve bu tavsiyeye istinaden Komisyonu
muz, ilgili Milli Savunma TBlakanı Sayın Zeki Yavuztürk'ün iştirakiyle 1.9.1986 Pazartesi günü saat 17.00'de 
toplanarak mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmüştür. 

Tasarının gerekçesinde de tafsilatıyla arz olunduğu üzere, Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda yıkıcı ve bö
lücü vatan hainlerinin belirli aralıklarla giriştikleri terör eylemlerinden sonra komşu ülkelere kaçmaları ne
deniyle anarşistlerin kökleri kazınamamakta ve eylemlerine fırsat bulduklarında yeniden devam etmektedirler. 

Komşu ülkelerle varılan mutabakat çerçevesinde eylemcilerin ele geçirilmesi veya tesirsiz hale getirilmesi 
için 259 sayılı Kararname hazırlanmış, 14.8.1986 tarihli ve 19195 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü üzerinde yapılan müzakereler ve Sayın Bakanın verdiği mütem
mim malumatlar ışığında Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü kabul edildikten sonra maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 3 üncü maddesine (r) bendi eklenmesine ilişkin tasarının 
1 inci maddesindeki (mutabakat çerçevesinde) ibaresinden sonra; şaki, eşkiya, kaçakçı, terörist ve anarşist
leri caydırmak ve ayrıca komşu ülkeleri bu hususta daha dikkatli davranmaya davet etmek gayesiyle «ve
ya zaruret halinde bu mutabakat aranmaksızın,» ibaresi ilave edilmiş ve 1 inci madde bu değişiklikle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesine (p) bendi eklenmesine ilişkin tasarının 2 nci 
maddesindeki (mutabakat çerçevesinde) ibaresinden sonra, tasarının 1 inci maddesinde yapılan değişiklik 
gerekçesine paralel olarak «veya zaruret halinde bu mutabakat aranjmaksızın,» ibaresi eklenmiş ve 2 nci mad
de bu değişiklikte Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlükle ilgili 3 üncü maddesi kanun tekniğine uygun olarak (Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.) şeklinde değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürütme İle ilgili 4 üncü maddesindeki (Bu Kanun Hükmündeki Kararname) aynı gerekçe ile «Bu 
Kanun» şeklinde değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

259 sayılı Kararnamenin başlığı da madde metinlerinde yapılan değişikliğe paralel olarak «1402 Sayılı 
Sıkıyöndtim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edilmiş
tir. 

Konunun, Millî Güvenlik ve genel asayiş yönünden arz ettiği fevkalade önem ve müstaceliyet muvacehe
sinde İçtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesine Komisyonumuz
ca kararlaştırılmıştır. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ömer Ferruh îlter Nevzat Yağcı Özgür. Barutçu 

İstanbul Elazığ Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 
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- Kâtip 
Hüseyin Aydın Ar vasi 

Van 

Üye 
İlker Tuncay 

Çankırı 

Üye 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Emin Fahrettin Özdilek 

Konya 
İlaveye karşıyım 

Üye, 
Hüseyin Şen 

Artvin 

Üye 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 
İlaveye karşıyım 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Mekin Sarıoğlu 

Manisa 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bursa 

Üye 
Recep Ercüment Konukman 

İstanbul 

Üye 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 
Yapılan ilaveye karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 469) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Saydı 
Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) 

Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 3 üncü 
maddesine (r) bendi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 11 inci maddesine (p) bendinin eklenme
si; Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri ile 2935 sa
yılı Kanunun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye da
yanılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunca 25.7.1986 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 1402 saydı Sıkıyönetim Kanunu
nun değişik 3 üncü maddesine (r) bendi eklenmiştir. 

«r - Anayasanın 122 nci maddesine göre, sıkıyö
netimin ilanına ve devamına sebep olan hallerin Tür
kiye Cumhuriyeti sınırlan ve mücavir yurt bölgeleri
miz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemle
rini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıkları
nın tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili komşu 
ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında va
rılacak mutabakat çerçevesinde Sıkıyönetim Komu
tanı, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getir
mek maksadı ile, milletlerarası hukukun meşru saydı
ğı sıcak takip (Hot Pursuıt) kuralından yararlanarak, 
her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hü
kümetin müsaadesi tahdında, ihtiyaca göre, kara, hava 
veya deniz kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sı
nır ötesi harekât planlayıp icra etmek.» 

MADDE 2. — 2935 sayılı Kanunun 11 inci mad
desine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 

«p - Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağan
üstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölge
lerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin ey
lemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındık
larının tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili kom
şu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
varılacak mutabakat çerçevesinde Valinin talebi üze
rine ilgili Komutan, eylemcileri ele geçirmek veya te-

MİLLI SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Saydı 
Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) 

Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun değişik 3 üncü maddesine <r) bendi eklenmiştir. 

«r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, sıkıyö
netimin ilanına ve devamına sebep olan hallerin Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgeleri
miz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemle-
rini'müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının 
'tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili 'komşu ülke 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varüacak 
mutabakat çerçevesinde veya zaruret halinde bu mu
tabakat aranmaksızın, Sıkıyönetim Komutanı, eylem
cileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek mak
sadı ile, milletlerarası hukukun meşru saydığı sıcak ta
kip (Hot Pursuit) kuralından yararlanarak, her defa
sında Genelkurmay Başkanlığı kanah ile hükümetin 
müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, kara, hava veya 
deniz kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır öte
si harekât planlayıp icra etmek.» 

MADDE 2. — 2935 saydı Kanunun 11 inci mad
desine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 

«p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağan
üstü halin ilanına, veya devamına sebep olan halle
rin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt böl-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.; 469} 
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(Hükümeti^ Teklif Ettiği Metin) 

sirsiz hale getirmek maksadı ile, milletlerarası huku
kun meşru saydığı sıcak takip (Hot pursuit) kuralından 
yararlanarak, her defasında Genelkurmay Başkanlığı 
kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahdında, ihtiyaca gö
re, kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mah
dut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra etmek.» 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
14.8.1986 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin ey
lemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındık-. 
larının tespit edilmesi durumunda, önceden ilgili kom
şu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
varılacak mutabakat çerçevesinde veya zaruret halinde 
ibu mutabakat aranmaksızın, valinin talebi üzerine il
gili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz 
hale getirmek maksadı ile, milletlerarası hukukun 
meşru saydığı sıcak takip (Hot Pursuit) kuralından 
yararlanarak, her defasında Genelkurmay Başkanlığı 
kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca gö
re, kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile 
mahdut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra et
mek.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Barbakan 
T. Özal 

Devletli Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

'DeVÜeÇ Bakana 
A. Karaevli 

İçişleri Bakam 
Y, Akbulut 

Millî Eğitim Gönçlük <v,e Spor Bakanı 
M.- Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V* Atasoy 

Sanayii ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K^ Oksay 

Devlet Bakam 
A.\ Tenekeci 

Aidafet Balkanı 
M. N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

[Bayındırlık ve İskânı Bakam 
1. S. Giray 

Tar. Orman ve Köyişleri Bakanı 
# , H, Doğan 

'Enerji vfe, TabM K-ay. Bakanı 
S, N. Türel 

Devlet Bakaıru 
A. M. Yılmaz 

Ddvlıeit Bafldanı 
M, T. Titiz 

MİM Savuranla (Bakamı 
Z. Yavuztürk 

IMaflüye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağıtık ve 'Sosyal Yaddım Bakanı 
M.: Aydın 

ÇalİKşma ve Sosyal! GtütVenfliik Bakanı 
M. Kalemli 

Kultiülr ve Turizmi Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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