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I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak üç oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili M. Ali Eren'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.1.1988 
Salı günkü birleşiminde yaptığı gündem 
dışı konuşmadaki bazı beyanları Anaya
sa Ve yasalar muvacehesinde mahzurlu 
mütalaa edildiğinden, Anayasanın 83 ün
cü maddesine göre, bu konuşmadaki dü
şüncelerin Meclis dışında tekrarlanmama
sına ve, açığa vurulmamasına ilişkin otu
rum Başkanlık Divanı teklifi Genel Ku
rulca kabul edildi. 

Aynı konuda Sivas Milletvekili Meh
met Mükerrem Taşçıoğlu ve arkadaşları 
tarafından verilen önerge de okunup bil
giye sunuldu. 

Oturum Başkanlık Divanı tarafından 
Anayasanın 83 üncü maddesi muvacehe
sinde Genel Kurula getirilen teklifin, 
üzerinde görüşme açılmadan oylanması
nın doğru olup olmadığına ilişkin usul 
müzakereleri yapıldı. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, son 
zamlar, hayat pahalılığı ve asgarî ücret
le çalışanlarla diğer ücretlilerin içinde 
bulunduğu olumsuz koşullar ve alınması 
gereken tedbirler. 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziyı Posta
cı, 3186 sayılı Yasa ve bu yasa nedeniyle 
tarım satış kooperatiflerinin içine düştü
ğü sıkıntılar; 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Niğde Milletvekili Doğan Baran, Van 
tli Başkale İlçesi Böğrüpek Köyünün 
karla kapalı yolunun partizanca tutum 
nedeniyle açılmaması ve son günlerde ar
tan menenjit hastalığı konularında gün
dem dışı bir konuşma yaptı; Sağlık ve 

LNAK ÖZETİ 

Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı 
da bu konuşmaya cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
10 arkadaşının, dış politika ve savunma 
sorunlarımız konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/1) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin 
gündemde yerini alacağı, öngörüşmesinin 
sırasında yapılacağı açıklandı. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
sinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca 
aday gösterilen asıl ve yedek üyelere iliş
kin Başkanlık tezkeresi ile; 

Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimine ilişkin; 

Anayasa, 
Adalet, 
Millî Savunma, 
İçişleri, 
Dışişleri, 
Millî Eğitim, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, 

Tarım Orman ve Köyişleri, 
Sağlık ve Sosyal İşler, 
T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme, 
Dilekçe, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Komisyonları geçici başkanlıkları tez

kereleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
(6/1), (6/2) numaralı sorular, mehil 

verildiğinden, 
(6/3) numaralı sözlü soru da, ilgili 

bakan Genel Kurulda hazır bulunmadı
ğından; 

Ertelendiler. 
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Gündemde görüşülecek başka bir Jco-
nu bulunmadığından, 26 Ocak 1988 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşime saat 17.34'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

II. — GELEN 

22.1.1988 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — 2872 Sayılı Çevre Kanununum 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzerö Geri Gönderme Tezke
resi (1/2) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — Ödünç Para Verme İşleri Hak

kında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/3) (Adalet; Plan ve Bütçe komis-. 
yomlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

2. — Devlet Tanıtma Teşkilatı Ku
rulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/4) (Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

3. — Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurul
ması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Miskin 
Kanun Hükmünde Kararname (1/5) (Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönem
den) 

4. — Yükseköğretim Üst Kuruluşları 
ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî 
Teşkilatı Hakkında, Kanun Hükmünde 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz özkök 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

KÂĞITLAR 

Cuma 

Kararname (1/6) (Millî Eğitim; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17 nci Dönemden) 

5. — Yükseköğretim Kurumları öğ1-
retim Elemanlarının Kadroları Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/7) 
(Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

6. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Ku
rulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hük
münde Kararname (1/9) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

7. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/10) (Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17 nci Dönemden) 

8. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/11) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

9. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası Anonim Şirketinin. Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/12) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

10. — 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sa
yılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında 19.4.1983 Ta
rihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sa
yılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/15) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

11. — 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayı
lı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/16) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci Dö
nemden) 

12. — Savunma Donatım, tşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Kuruluşu Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/29) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

13. — Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/30) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17 nci Dönemden) 

14. — Orman Ürünleri Sanayi Kuru
mu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

15. — Nükleer Elektrik Santralleri 
Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/33) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telg
raf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün Kuruluşuna ilişkin Kanun Hük
münde Kararname (1/34) (Plajı ve Bütçe 

Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/55) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

18. — Türkiye Şeker Sanayi Kurumu 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

19. — Türkiye Denizcilik Kurumu 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/58) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) {Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

20. — Devlet Havacılık ve Hava Mey
danları işletmesi Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/59) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

21. — Et ve Balık Kurumu Kuruluşu 
Hakkında Kanuni Hükmünde Kararname 
(1/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş

kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

22. — Türkiye Tarım Ürünleri Kuru
mu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/61) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

23. —Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/62) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi:: 17 nci Dönemden) 

24. — Türkiye Elektrik Kurumu Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/64) (Plan ye Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 
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25. — Türkiye Emlak Kredi Bankası 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönem
den) 

26. — T.C. Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/67) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

27. — Sümerbank Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnıame (1/68) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

28. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları işletmeleri Kurumu Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

29. — Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Kurumu Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/70) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17 nci Dönemden) 

30. — Türkiye Kimya Sanayi Kuru
mu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/71) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

31. — Türkiye Çimento ve Toprak 
Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/72) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

32. — Etibank Kurumu Kuruluşu 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

33. — Türkiye Ziraî Donatım Kuru
mu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmün

de Kararnıame (1/74) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 
nci Dönemden) 

34. — Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

35. — Tarım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/76) (Plan ye Büt
çe Komisyonunla) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

36. — Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

37. — Türkiye Petrol Kurumu Ku
ruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/78) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
Bankası A.Ş, Genel Müdürlüğü Kuru
luşu Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/80) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi;: 17 nci Dö
nemden) 

39. — Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketi Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/81) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

40. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/87) (Dışişleri; Anaya
sa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

41. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/89) (Millî Eğitim; Anayasa komisyon-
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lanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

42. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/90) (Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm; 
Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17 nci Dönemden) 

43. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/91) 
(Sağlık ve Sosyal işler; Anayasa komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17 nci 
Dönemden) 

44. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Haikkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/92) (Millî Eği
tim; Anayasa komisyonlarına) (Başkanlı
ğa, geliş tarihi: 17 nci Dönemden) 

45. — Kamu Kurum ve Kuruluş
larının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/93) (Dış
işleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

46. — Emniyet Genel Müdürlüğü tçin 
Kadro İhdası Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/95) (İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17 nci Dönemden) 

47. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/97) (Dışişleri; Anaya
sa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

48. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bâzı Hükümlerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/99) (Millî Eğitim; Anayasa ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

49. — 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sa
yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname (1/100) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihli: 17 nci Dönemden) 

50. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/101) (Sağlık ve Sosyal İşler; Ana
yasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17 nci Dönemden) 

51. — Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.1.1983 
Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/102) (Millî Eğitim; 
Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17 nci Dönemden) 

52. — Çevre Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/105) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarıma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

53. — Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name (1/108) (Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa,geliş tarihi: 
17 nci Dönemden) 

54. — 775 Sayılı Gecekondu Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me (1/115) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dönem
den) 

55. — 775 'Sayılı Gecekondu Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme-
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«i Hakkında 247 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin İki Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/117) (İçişleri; Ba-
yındırlıik, İmar, Ulaştırma ve Turizm ko-
(misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

56. — 625 Sayılı Özel Öğretim Ku
rumları lile 222 Sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/118) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başıkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

57. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/122) (Millî Eğitim Ko-
mıisyoınuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

58. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname '(İ/134) (Sağlık ve Sosyal İş
ler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
ıkanlığa geliş tarihi : 17 inci Dönemden) 

59. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/136) (Sağlıik ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonlarıma) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 noi Dönemden) 

60. — 3096 Sayılı Türkiye Elektrik 
Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İlletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (1/137) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Denemden) 

61',, — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakikında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/140) (Anayasa; İçişleri ve 
Plan ve Bütçe (komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17 nci Dönemden) 

62. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Mad
desinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine 
Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (1/141) (Anaya
sa; İçişlleni ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 17 ncıi 
Dönemden) 

63. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamemin 5 noi Maddesinin 
Beşinci iFıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/142) 
(Anayasa; İçişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

64. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/145) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

65. — Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (1/146) (Adalet Komisyonu
na) (Başıkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

66. — 29.3.1984 Tarihli vie 2992 Sa
yılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 
12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanun
ların Bazı Maddderinıin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/377) (Adalet; Plan ve Bütçe1 komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.10.1987) 

67. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Halk-
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kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/378) (Anayasa; Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.10.1987) 

68. — 17.7.1968 Tarihli ve 278 Sa
yılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Halikında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/379) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
'tarihi : 11.11.1987) 

69. — 3392 Sayılı 103 İlçe' Kurul
ması Hakkında Kanunun Geçici Birinci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname (1/380) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.11.1987) 

70. — Bazı Kanunların Madde Nu
maralarının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/381) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.12.1987) 

71. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karanamenin 4 üncü Mad
desinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/382) (Anayasa; İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.12.1987) 

72. — 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/383) '(Millî Eğitim Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1987) 

73H — Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/384) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.12.1987) 

74. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 
Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/385) (Adalet; Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11.1.1988) 

75. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye Bir Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Hükmünde Kararname (1/386) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.1.İ988) 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Malezya Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/348) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi :. 8.1.1988) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/349) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişle
ri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.1.1988) 

3. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/350) (İçişleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.1988) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti tite Malta Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İmzala
nan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/351) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 'tari
hi : 8,1.1988) 
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5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 24 
Eylül 1985 Tarihinde imzalanan Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/352) '(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri (komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

6. — Gümrük Tarifeleri ve Ticarjet 
Genel Anlaşmasının (GATT) VII nci 
Maddesiınin Uygulanmasına Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/353) 
'(Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti İle Pakis
tan İslâm Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılı
ğına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının .Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/354) (Dışişleri; Plan ve 
Bütçe komisyonlarıına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.1.1988) 

8. — Gemi Adamlarının Eğitim Bel
gelendirilme ve Vardiye Standartları 
Hakkında. Uluslarası 'Sözleşmleye Ka
tılmamızın Uygun Builunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/355) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

9. — Uydular Aracılığı ile Deniz Ha
berleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleş
mesi ve işletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/356) (Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komis
yonlarına) (Başjkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 
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Dair Anlaşmamın ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/357) (Dışişleri; 
Plan ve" Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş 'tarihi : 8.1.1988) 

11. — Türlkiye Cumhuriyeti ile Hol
landa Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşvik ve Korunmasıına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/358) (Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

12.ı — Türkiye Cumhuriyeti ile Bü
yük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Arasında Çifte Vergilendir
meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-. 
sarısı (1/359) (Dışişleri; Plan, ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.1.1988) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hol-, 
landa Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi önleme' ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/360) (Dışişleri; Plan ve Bütçe ıko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov-, 
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Biriliği Dev
let Planlama Komitesi Arasında İşbir
liğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının' 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/361) (Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.1.1988) 

15. —'Avrupa Mimarisi Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması-
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
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Tasarısı (1/362) (Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

16. — Ana Maddeler tçin Ortak Fon 
Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun. Tasarısı (1/363) (Dışişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.1.1988) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Belçika Lüksemburg Ekonomik 
Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı (1/364) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/365) '(Dışişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

19. —Evlenme Ehliyet Belgefsi Veril -
meşine Dair Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/366) (İçişleri ve Dışişleri ko
misyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

20. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/367) (Sağlık vie 
Sosyal İşler; Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

21.İ — 2253 Sayılı Çocuk Mahkeme
lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/368) (Adalet Komisyonunla) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 
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22. — Türkiye Cumhuriyeti' ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/369) (Sağlık ve Sosyal 
îşler; Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 8,1.1988) 

23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
îçgücü Anılaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun, Tasarısı 
(1/370) (Sağhk ve Sosyal îşler; Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

24. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sa
yılı Bölge îdare Mahkemeleri İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştiriılımesiine Dair 
Kanun Tasarısı (1/371) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.1988) 

25. — Rehine Alınmasına Karşı Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/372) (Adalet ve Dışişleri komisyon-
'larınıa) (Başkanlığa geliş tarihi •: 8.1.1988) 

26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/373) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

27. — Çok Taraflı Yatırım Garanti 
Kuruluşu Sözleşmesi ile Devletler ve Di
ğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki 
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenme
si Hakkında Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğunla Dair Kanun Ta
sarısı (1/374) (Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlıarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.1.1988) 

28. — Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında 27.9.1984 Tarihli 
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ve 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/375) (Anayasa Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.1.1988) 

29. — işkencenin ve Gayriinsanî ya
da Küçültücü Muamele veya Cezanın 
önlenmesi Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/376) (Adalet; Dışiş
leri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.1.1988) 

Teklifler 
1. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü 

Güney ve 5 Arkadaşının; 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/1) (Milî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.12.1987) 

2. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'mum; 20.7.1966 Tarih ve 775 Sa
yılı Gecekondu Kanununun 34 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/2) (Bayın
dırlık, İrnıaır, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş 'tarihi ': 
17 nci Dönemden) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun; 24.4.1969 Tarihli ve 1163 
Sayıü Kooperatifler Kanununun 46 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/3) (Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17 nci Dönemden) 

4. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'num 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine ve Bir Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 
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5. — Niğde Milletvekili Akın Gönen' 
in; 24.5.1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanununa. Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/5) (Sağ
lık ve Sosyal İşler, Plıan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 6 Arkadaşının; 657 Sayılı 
•Devlet Memurları Yasasının 1897 Sayılı 
Yasayla' Değişik, Sınıflarla İlgili 36 ncı 
Maddesiınıin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Başlığını 
Taşıyan VII nci ve VIII inci Kısımlarının 
Değiştir ilmesine İlişkin Yasa Teklifi (2/6) 
Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.1.1988) 

Tezkereler 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunuldu
ğuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği, Tezkeresi (3/255) (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Denetimine Tabi Kuruluşların 1982 
Yılı Faaliyet Raporları, Kâr ve Zarar 
Hesaplarına İlişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/256) (Kamu iktisadî Teşebbüs
leri Komisyonuma) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Denetimine Tabi Kuruluşların 1983 
Yılı Faaliyet Raporları, Bilanço, Kâr ve 
Zarar Hesaplarına İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/258)- (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

4. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 
1984 Yılı Çalışma Raporu ile Bilançosu
nun Sunulduğuna İlişkili Başbakanlık 
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Tezkeresi (3/260) (Kamu iktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) {Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

5. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (BAĞ - KUR)'un 1984 Yılı Ça
lışma Raporu ve Bilançosunun Sunul
duğuna İlişkim Başbakanlık Tezkeresi 
(3/262) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi -
inin Denetimine Tabi Kuruluşların 1984 
Yılı Flaaliyet Raporları, Bilanço, Kâr ve 
Zarar Hesaplarıma İlişkin! Başbakanlık 
Tezkeresi (3/263) (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Denetimine Tabi Kuruluşların 1985 
Yılı Faaliyet Raporları, Bilançosu, Kâr 
ve Zaırar Hesaplarına İlişkim Başbakanlık 
Tezkeresi (3/264) (Kamu iktisadî Teşeb
büsleri Komisyonumla) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 mel Dönemden) 

8. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Ge
me! Müdürlüğünün 1985 Yılı Çalışma 
Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna 
İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/265) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

9. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi Ge
nel Müdürlüğünün 1986 Malî Yılı Bi
lanço ve Faaliyet Raporunun Sunuldu
ğuna İlişkim Başbakanlık Tezkeresi (3/266) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

10. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (BAĞ - KUR)'un 1986 Malî 
Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Su

nulduğuna ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/267) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

11. — Dudu Gül Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerime Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/269) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

12. — Şevkiye Ersen Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair (Başbakanlik Tezkeresi (3/270) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

13. — Mehmet Ali Uslu 'Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair 'Başbakanlık Tezkeresi (3/271) (Ada
let Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

14. — Mehmet Selen Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/272) (Ada
let Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

15. — Kasım Çalışkan Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/273) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci; Dönemden) 

16. — Mehmet Onur M iman Hak
kındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/274) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17 noi Dönemden) 

17. — Abdülkadir Özyırtıcı Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

18. — Mehmet Can Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakandık Tezkeresi (3/276) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 
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19. — Seyfettin Top Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/277) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

20. — Veli Biçer 'Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/278) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 

17 ndi Dönemden) 
21. — Hayati, Acet Hakkındaki Ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ı(3'/279) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 ndi Dönemden) 

22. — Raşit Tüz Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/280) (Adalet 
Komlisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

23. — Sezaiı Sarıtaş Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/281) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

24. — Hayati Özkan ve Nazım Sılacı 
Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dalir Başbakanlık Tezke
resi (3/282) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi 17 nci Dönemden) 

25. — Abdülkadir Konuk Hakkında
ki ölüm Cezasının Yerine GetiriHmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/283) (Ada. 
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

26. — Harun Kartal, Aslan Tayfun 
Özkök, Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir, 
Aslan Şener Yıldırım, Sadettin Güven 
ve Baki Altun Haklarındaki ölüm Ceza
larının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/284) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

27. — Mehmet Bozbay ve Hüseyin 
Taşkın Haklarındaki Ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/285) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dönem
den) 

28. — Alıi Akgün Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/286) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 ndi Dönemden) 

29. — Mehmet Hacı Eyidayı Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi1 (3/287) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi 17 ndi Dönemden) 

30. — Mehmet Tekbaş Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/288) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa gelliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

31. — Cumhur' Yavuz Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/289) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa gelliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

32. — Celal Bayar Bay Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/290) ((Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

33. — Osman Yılmaz, Muhsin Keh-
yâ ve Mustafa Gülnar Haklarındaki 
Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/291) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

34. — Cumali Ayhan Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/292) (Ada
let Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 
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35. — Marvvan, Mustapha, Hüssein 
ve Mohamad Haklarındaki Ölüm Ceza
larının Yerine Getirilmesin© Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/293) (Adalet (Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
mci Dönemden) 

36. — Ahmet Erhan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/294) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

37. — ibrahim Yalçın Arkan, Meh
met Uçaroğlu ve Fevzi Işık Haklarında^ 
ki ölüm Cezalarının Yerime Getıirıilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/295) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

38. — Muhlis Bozkurt Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/296) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

39. — Muzaffer öztürk ve Sedat 
Yılmazsoy Haklarındaki ölüm Cezaları
nın Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/297) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) v 

40. — Kenan Doğan ve Mustafa Öz-
demiı Haklarındaki Ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/298) (Adalet .Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dönem
den) 

41. — Osman Karagöz Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/299) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

42. — Feridun ihsan Berkin Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/300) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden), 

43. — Şehzade Kaygusuz Hakkında
ki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/301) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

44. — Lütfi Polat Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/302) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

45. — Gülcemal Arslan Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/303) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

46. — Alaaddin Akçay Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/304) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi: 17 nci Dönemden) 

47. — Ergun Aydaş Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/305) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

48. — Sami Cin Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/306) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

49. — Ahmet Yıldırımlı Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/307) (Ada
let Komisynouna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

50. — Sami Erdoğan Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/308) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

51. — Mustafa Alta ve Murat Gör
mez Haklarındaki ölüm Cezalarının Ye-
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rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/309) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dönem
den) 

52. — Mahmut Doğan, Mustafa Ba
har, Ahmet Denizdolduran, Hüseyin 
(Faruk) Köse, Şevket Ünal ve Süley
man Domurcuk Hakkındaki ölüm Ce
zalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/310) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

53. — Mehmet Kaya ve Şükrü Gök-
taş Haklarındaki Ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/311) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dö
nemden) 

54. — Mahmut Irksarı Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/312) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

55. — Osman Simkaya Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/313) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

56. — Mehmet Ali Elmek Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/314) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi: 17 nci Dönemden) 

57. — îzzet Kesekler Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/315) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

58. — tmam Yılmazer Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/316) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 
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59. — Salih Yıldız Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/317) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

60. — Ahmet Fethi Taşan Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/318) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17 nci Dönemden) 

61. — Hasan Arı Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/319) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

62. — İbrahim Köydoyuran Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/320) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

63. — Hüseyin Kaymaz Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/321) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

64. — Cengiz Ayhan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/322) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

65. — Mesut Sağıroğlu Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/323) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

66. — Ahmet Kaya Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/324) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

67. — Ahmet Kınalı Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/325) (Ada-
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let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

68. — Talip Karaaslan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/326) (Ada
let Komisyonuma) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

69. — Hasan Öz Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/327) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) ' 

70. — Mehmet Yiğit Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/328) (Ada
let Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17 nciı Dönemden) 

71. — Mümin Ağcakaya Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/329) (Ada
let Komisyonunla) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

72. — Nuri Yılmaz Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/330) (Adalet Ko
misyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

73. — Mehmet Tulgar Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/331) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi: 17 nci Dönemden) 

74. — Adnan Akdağ ve Uğur Coş
kun Haklarındaki ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/332) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 noi Dönem
den) 

,75. — Kemal Tok Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/333) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

76. — Hanifi Sümer Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/334) (Ada
let Komisyonuma) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

77. — Mehmet Yalçınkaya Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/335) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 noi Dönemden) 

78. — Mustafa Sarıkaya Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerin© Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/336) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17 nci Dönemden) 

79. — Uğur Sümer, Avni Yılmaz, Os
man Zeybek, Süleyman Oktay, Oktay 
Alat, Mehmet Soyadlar, Orhan Sağcan, 
Ahmet Acartiirk ve Mustafa Uysal Hak
larındaki ölüm Cezalarının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/337) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17 nci Dönemden) 

80. — Ahmet Çetin, Cafer Karabay 
ve Halil Altun Haklarındaki Ölüm Ceza
larının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/338) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

81. — Ali Gün, Şahin Binici, Enver 
Özer, Musa Turhan, Bedrettin Çaylak, 
Sabri Ok, Muhittin Dolaşır, Sadrettin Ay
dınlık ve Hamıit Çevik Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/339) (Adalet 
Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

82. — Ahmet öğretmen, Mustafa Çe-
pik, Salih Sezgi, Hasan Çepik ve Musa 
Aslan Haklarındaki ölüm Cezalarnnın 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresıi (3/340) (Adalet Komisyonuna) 
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(Başkanlığa geliş tercihi : 17 ııoi Dönem
den) 

83. — Abdullah Kaya Hakkımdaki 
Ölüm Cezasının . Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 noi Dönemden) 

84. — Ömer Korkmaz Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesin» Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 noi Dönemden) 

85. — Remzi Karabaş ve Muharrem 
Ender öndeş Haklarındaki ölüm Ceza
larının Yenine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/343) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 noi 
Dönemden) 

86. — Şeref Ünal Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 noi Dönemden) 

87. — Hidayet Sayın Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 noi Dönemden) 

88. — Necip Kaya Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/346) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 noi Dönemden) 

89. — 'Refik Ulugün Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

90. — Necati Yıldız Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getkiiımesine Dair Baş-
baikanhk Tezkeresi (3/348) (Adalet Ko
misyonunla) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 noi Dönemden) 

91. — Ahmet Hamdi Akman Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/349) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

92. — Hüseyin Yıldırım Hakkımdaki 
Ölüm Cezasının Yenine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

93. — Himmet Yurdaer Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Ada
let Komisyonunla) (Başkanlığa geliş tari
hi ': 17 nci Dönemden) 

94. — Mustafa Kemal Kaçaroğlıu 
Hakkımdaki ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/352) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17 nci Dönemden) 

95. — Davut Utkun Hakkındaki ölüm 
Cezasının. Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/353) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
noi Dönemden) 

96. — Yakup Üstündağ Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/354) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi ; 17 nci Dönemden) 

97. — Mehmet ör Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/355) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
noi Dönemden) 

98. — Kureyş Yalçın Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
'Başbakanlık Tezkeresi (3/356) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

99. — Hasan Efe Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/357) (Adalet Ko-
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misyonuna) (Başkanlığıa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

100. — Aydın Hambayat Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair lEaş'bakanhk Tezkeresi (3/358) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
fini : 17 nci Dönemden) 

101. — Mustafa Kaplan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
TJair 'Başbakanlık Tezkeresi (3/359) (Ada
let Komisyonuna) ('Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Donemden) 

102. — îlyas Ege Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/360) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

103. — Selah'attin Büyüköztekir Hak
kındaki ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/361) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

104. — Sebahattin Aktaş Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/362) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

105. — Efendi Yıldız Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
IDair Başbakanlık Tezkeresi (3/363) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17 nci Dönemden) 

106. — Fesih Aksin Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/364) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

107< — Hüseyin Yeniyapan Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/365) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

108. — Hüseyin Yeniyapan Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesi
ne 'Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/366) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17 nci Dönemden) 

109. — Möhre Bazna Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/367) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

110. — Şihmuz Yüksel Hakkındaki 
Ölüim Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/368) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

111. — Ali Umaz Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/369) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

112. — Davut Hanar ve Mehmet Can 
Azb'ay Haklarındaki ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/370) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dö
nemden) 

113. — Ali Fuat Kaplan Hakkıpdaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/371) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

114. — Cemil Kaya Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
'Başlbakanlık Tezkeresi (3/372) (Adalet 
Komisyotouna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

115. — Ali Kadir Güler ve Urşittin 
Güler Haklarındaki ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/373) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci Dönem
den) 

116. — Necdet tSÖzbir Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
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Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/374) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

117. — Abdülkadir Gülaz Hakkında
ki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/375) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

118. — A'bbas Koç Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/376) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

119. — 'Mehmet Karataş Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/377) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

120. — Erdal Brtuğrul Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Baş'bakanlrk Tezkeresi (3/378) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

121. — Dursun İnal ve Fatma Çelik 
İnal Haklarındaki ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/386) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1987) 

122. — Mehmet Engin Höke, Yusuf 
Keleş, Hacı Saygılı, Mithat Gönenç ve 
MÜnir Hoeaoğlu Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/387) (Adalet 
Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
16.11.1987) 

123. — Hidayet Ordulu ve Ziya Er-
oğlu Haklarındaki ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/388) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1987) 

124. — Selahattin Şimşek Hakkın
daki ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/389) 

(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.11.1987) 

125. — Şakir Özkan Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/390) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.11.1987) 

126. — Mehmet Alkan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tzkeresi (3/391) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.11.1987) 

127. — Ömer Karagöz ve Hasan Ta-
luğ Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yeri
ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/392) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1987) 

128. — Muzaffer Ayata, Celalettin 
Delibaş, Ham'it Kankılıç, Kemal Aktaş, 
Mehmet Can Yüce, Selahattin Şimşek, 
Mehmet Takar, Hamit Baldemir, Meh
met Emin Gökdemir ve Alaattin Aktaş 
Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si (3/393) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.12.1987) 

129. — Teslim Koç Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/394) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.1.1988) 

130. — Rıza Eker Hakkgndaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/395) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.12.1988) 

131. — Haydar Soyarslan Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/396) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi: 8.1.1988) 

132. — Kemal Kılıç Hakkındaki 
ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
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Dairi Başbakanlık Tezkeresi (3/397) 
(Adalet Komisyonuna.) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 8.1.1988) 

133. — Erol Kuş Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/398) (Aidalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.1.1988) 

134. — Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün 1986 Yılı Çalışma 
Raporu ile Bilançosunun Sunulduğuna 
İlişiklin Başbakanlık Tezkeresi (3/399) 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.11.1987) 

135. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 
1986 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve 
Zarar Hesaplarına İlişkin Raporun Su
nulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/400) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.1.1988) 

136. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/401) (Anayasa ve Adalet Ko-
mÜsyonîarı Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

137. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/402) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

138. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canuyar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/403) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Donemden) 
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139. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/404) (Anayasa ve Adalet Ko

misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

140. — İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/405) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

141. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/406) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17 nci Dönemden) 

142. — Hatay Milletvekili Murat 
Sökmenoğlu'nun Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/407) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş ta-
tari'hi : 17 nci Dönemden) 

143. — İzmir Milletvekili Işılay Say-
gın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/408) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 
nci Dönemden) 

144. — Tokat Milletvekili Metin Gür-
dere'n'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/409) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 
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145. — Adıyaman Milletvekili Arif 
Ağaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/410) ((Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

146. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/411) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

147. — Bitlis Milletvekili Faik Ta-
rımcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/412) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

148. — İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/413) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

149. — İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkımda Başbakanlık Tez
keresi (3/414) {Anayasa ve Adalet Ko

misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17 nci Dönemden) 

(150, — İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/415) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 
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151, — İzmir Milletvekili Erdal İnö
nü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılması.Hakkında Başbakanlık Tezkere
si • (3/416) (Anayasa vp Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 17 nci 
Dönemden) 

152. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/417) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1988) 

25 . 1 . 1988 Pazartesi 

Rapor 
1. — Tahsil Edilemeyen Hazine Ala

caklarının Silinmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/345) (S. Sayısı : 2) (Dağıtma 
tarihi : 25.1.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.1.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah 

Ulutürk'ün, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonundan 29.11.1987 
tarihine kadar Afyon İlinde kimlere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/26) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Merkez İlçesine 
bağlı Nuribey Kasabasındaki PTT acen-
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teliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/27) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.1.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddia
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/28) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1988) 

26 . 1 . 1988 Sata 
I 

Tezkere 
1. — Bingöl Milletvekili llhami Binici' 

nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın ımilletveıkille-
rinin, salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ah
met Uncu'nun, ANAP iktidarınca, millî 
eğitimde fırsat eşitliği ve adalet duygusu
nun zedelendiğine ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/420) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rı Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1988) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Adana Milletvekili M. Selahat-

tin Kılıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Projesinin halka maledilmesi, 
hızlandırılması ve projedeki tesisler ara
sında uyum sağlanabilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1988) 

(Ankara Milletvekilli Halil Şıvgıın'a ika
lar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli sayımız vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın ımiietvekilerıi, üç 
arkadaşımız gündem düşü söz istemişler
dir, ikendıileııine sıra ile söz vereceğim. 

Birinci sırada, 'Kahramanmaraş Mil
letvekili Ahmet Uncu, «Millî eğitim. ve 
Türk ırciiî politikamız» hakkında görüş
lerini açıklamak üzere söz istemiştir. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekih llyas Afctaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Cemâl özbüen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Milet Meclisimin 13 üncü Birleşimini açıyorum, 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BASKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Buyurum Sayın Uncu. 
Süreniz 5 dakikadır. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın ımiılletvekıilleri; «Millî 
eğitim ve Türk millî politikamız» konu
sunda Yüce Meclis© fiıkıirlerimi arz etme-
ye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarı, 
eğitimde fırsat eşitliği ve adalet duygusu
nu tamamen zedelemiştir. Bakınız, maddî 
imkânlara sahip bir kısım vatandaşların 
çocukları, ayda yüzbinılerce lira ödeyerek 
özel okullarda, özel' dershanelerde, özel 
kurslarda yetiştirilerek okutulmaya çalı
şılmakta; buma karşılık, halkımızın büyük 
biır çoğunluğu, çocuğunu eğitememek ve 
akutamıaımaık ıstırabıyla karşı karşıya bı-
rakiilımak tadır. 

Bugün, okullıarda verilen yabancı dil, 
matematik, fizik ve kimya dersleri kifa
yetsizdir. Ayrıcıa, eşit şartlarda hazırlan
mayan çocuklarımızı aynı minderde sına
va tabi tutmak çok yanlıştır. Bugün, oku
lu, öğretmeni, araç ve gereçleri eksik olan
larla tam olanlar aynı yarışa sokulmak 
istenerek, fırsat eşitliği zedelenmekte, eği
timde adaletsizlik yaratılmaktadır. 

İşte, ANAP iktidarının bu haksız uy
gulaması neticesinde okullarımız yetersiz 
halle gelmiş ve millî eğitimde fırsat eşit
liği kaybolmuştur. Netice olanak, devlet 
idaresini muhasebeci zihniyetiyle yönlen
diren bu iktidar, eğitim meselesini de gö
türü usulle özel sektöre devretmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin ge
leneğinde, muhalefetin asıl1 görevlerinden 
birisi de, iktidara haklı eleştiriler yönel
terek, onların yanlışa düşmesini önlemek
tir. Bendeniz de bugün, iktidara karşı olan 
bu görevimi yerine getirmek için, Ana
vatan iktidarının millî eğitim politikası 
hakkında söz aidim. Şu anda görüşlerimi 
beyan ediyorum; ama, ne yazık ki, Ana 
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Muhalefete mensup bir milletvekili,, ge
çen hafta (19 Ocak günü) bu çatı altın
da, Türk millî politikamıza dil uzatarak, 
bölücülük yapmıştır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bu kürsüde o talihsiz konuşmanın ya
pılması, beni cevap vermeye mecbur et
miştir. Bu konuşma, tekrarından bile ür
kerek kaçındığım, ideolojik; yanlış, yan
lış olduğu kadar istismar yüklü ve ayrıca 
bölücüdür. Yüce Mecliste bir gedik açıl
mak istenmiştir. Bu konuşmacı, bu denli 
bir cüret gösterisi yaparak, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu insanını, art niyetine 
alet ve mesnet olarak kullanmak istemiş
tir. (SHP sıralarından «Millî eğitim ko
nusunda konuş» sesleri) 

Bir defa daha, Yüce Meclis huzurun
da, bu görüşü ve görüşe katılma eğilimi 
gösterenleri, Büyük Türk Milleti adına 
Yüce Meclis adına ciddiyete... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, lütfen uyarın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uncu.., 
AHMET UNCU (Devamla) — ... ve 

Anayasaya sadakate davet ediyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler; ANAP sı-
ralarından alkışlar) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, gündem dışı ko
nuşma talebiyle ilgili konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Uncu... 

AHMET UNCU (Devamla) — Bir 
defa, bu konuşma, basit bir söz dizesi de
ğildir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Konu 
dışına çıkıyor Sayın Başkan. 

AHMET UNCU (Devamla) — ... 
Plansız ve programsız da yapılmış de
ğildir. Bilinmelidir ki, bu konuşmanın ge
risinde saklanan düşünce, bölücülüğün tıa 
kendisidir. (SHP sıralarından gürültüler) 
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başfcan, müsamaha etmeyin lüt
fen. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu 'ko
nuşma, Anayasanın 3, 4, 10, 11, 14, 15, 
42 ve 66 ncı maddelerine kesinlikle ay
kırıdır; böylece, anayasal bir suç işlen
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, bir dakika 
müsaade eder misiniz?.. 

Lütfen, söz aldığınız konuda konu
şunuz. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ben 
konu dışı konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uncu... Sayın Un
cu, müsaade eder misiniz?.. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ben, 
Türk millî politikamız hakkında konuşu
yorum. Bu konu Türk millî politikamızla 
alakalı değil' midir? {ANAP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN —Sayın Uncu, lütfen söz 
aldığınız konuda konuşmanıza devam edi
niz. 

Konuşma süreniz de dolmak üzeredir 
efendim. 

AHMET UNCU (Devamla) — En 
acısı, bu konuşmanın, milî eğitimde mil
let bütünlüğünü bölme telkini mahiyetin
de olmasıdır. Aslına bakılırsa, bu konuş
ma, bir ön yoklamadır. Bu tip sınama
larda, kendisine ve kendi gibi düşünenle
re bir zemin hazırlamak gayreti vardır. 
Ayrıca, bu yöntemle, art maksatlarına bir 
altyapı hazırlamak istemektedirler. Balkı
nız... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir 
milletvekili başka bir milletvekili hakkın
da konuşamaz. 

AHMET UNCU (Devamla) — O ta
lihsiz konuşmayı tashih imkânı bu mil
letvekilline, bu kürsüden verilmişken, gö
rüşünde ısrar etmesi, maksatlı ve planlı
dır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir 
milletvekili bir başkası aleyhinde konu
şamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, lütfen ko
nuşmanızı toparlayınız; süreniz dolmuştur 
efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, ne diyor bu? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hangi 
konuda söz istedi, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, mü
saade eder misiniz? 

AHMET UNCU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bu milletvekili sözünü geri 
almalıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uncu... 

AHMET UNCU (Devamla) — Aksi 
takdirde, yanıldığını en kısa zamanda an
layacaktır ya da Yüce Meclis anlatacak
tır. 

Saygılarımla. (DYP ve ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, bir milletvekili bir başka mil
letvekili hakkında suçlayıcı bir konuşma 
yapamaz, İçtüzüğü çigneyemez. {ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, müsaade 
eder misiniz? 

Sayın Unou'nun gündem dışı konuş
masına cevap vermek isteyen sayın balkan? 
Yok. 

2. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal' 
in, pancar üreticilerinin, ıslah çalışmaları, 
kredi ve destekleme fiyat politikalarıyla 
ilgili sorunlarına ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma
ların İkinci sırasında, Eskişehir Milletve
kili Sayın Zeki Ünal, «Pancar üreticile
rinin sorunları» konusunda söz istemiş
lerdir. , 
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Buyurun Sayın Ünal. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ünal, süreniz 5 dakikadır. 
ZEKÎ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekili larkadaşlarım; 
pancar üretimiyle geçimini saiğlayan çift
çilerimiz, hızlı bir fakirleştirilime süreci
ne sokulmuştur. Ülkemizde 450 bin aile 
(aile bireyleriyle birlikte 3 milyon kişi) 
pancar tarımıyla uğraşmaktadır. Böylesi
ne geniş istihdam alanına sahip pancar 
üretimine ANAP'in verdiği, önemi, ıslah 
çalışmalarını, kredi ve destekleme alım 
politikalarını yanlış ve yetersiz buluyo
rum. Nitekim, 1950'lerden bu yana hek
tar başına üretim 33,29 ıton iken, 1985 
yılında, 33,93 tona ulaşabilmiştir. Bizimle 
aynı iklim kuşağındaki Fransa ve Yuna
nistan'da, üretim 60 ton civarındadır. 

ANAP'la birlikte, taban fiyat politi
kaları yıllara göre şöyle uygulanmıştır : 
1983'te 6 lira, 1984'te 7 lira 85 kuruş, 
1985'te 12 lira 50 kuruş, 1986'da 16 lira, 
1987'de 20 lira 50 kuruş. 

1987 yılı başında üreticiye ödenen fi
yatlarla, bugünlerde alımı tamamlanan 
ürün fiyatları arasındaki artış yüzde 28,1 
iken, enflasyon oranı yüzde 60 dolayla
rında olmuştur. Yani, üretici enflasyon al
tında ezilmiştir. 

iŞeker pancarı üreticileri, küçük üre
ticiler olduklarımdan,' devletçe desteklen
meleri gerekirken, aksime, hükümet poli
tikalarıyla, soyulup soğana çevrilmişler
dir.! 

ANAP iktidarı yetkilileri, bu kürsüde 
yaptıkları konuşmalarda, tarımda yüzde 4 
gibi bir gelişme hızından bahsetmekte
dirler. Pancarda durum ıhiç de öyle de
ğildir. Bunu rakamlarla iifade etmek isti
yorum. 

1983 yılında 360 314 hektar alana şe
ker pancarı ekimi yapılmışken, 1986 yı

lında, bu allan 322 450 hektara düşmüş
tür. 1983 yılında 12 769 570 ton olan 
toplam üretim, 1986 yılı başında 
10 662 300 tona düşmüştür. Yani, verim
lilik, 1983 ilâ 1986 yılları arasında yüzde 
14 oranında azalmış tır ve pancar üretici
lerimizin alım gücü de alabildiğince za
yıflamıştır. 1979 yılında, 100 ton pancar 
satıp bir traktör alabilen üreticilerimiz, 
bugün aynı traktörü 600 ton pancar sa
tarak alabilmektedir. Görüldüğü gibi, 
pancar üreticilerimiz her geçen gün fa
kirleştirilmiş ve Türk tarımı -aksine- ge
riye götürülmüştür. 

Şimdi, ilgili bakanlarımıza soruyorum: 
Kendi topraklarında köle yapılan pancar 
üreticilerimize, ağustos ayından bu yana 
teslim ettikleri mahsulünün parasını ne 
zaman ödeyeceksiniz? Girdi mallarını pa
halıya sattığınız, ürettiklerini ucuza aldı
ğınız, enflasyonun ağır yükü altında ezi
len pancar üreticilerimizin mağduriyetle-. 
rini belirli ölçüde hafifletmek için 1987 
destekleme alım fiyatlarıyla enflasyon ara
sındaki farkı ödemeyi düşünüyor musu
nuz? 

20 lira 50 kuruştan şeker pancarı tali
mi yaparken, küp şekeri 320 liradan sa
tıyordunuz. Son bir kararla, pancar ta
ban fiyatını 36 lira olarak açıkladınız. 
Son açıklanan fiyatla henüz alım yapıl
madığı halde, zam yaparak, küp şeke
rin satış fiyatını 420 liraya çıkardınız. 
Böyle bir durumdan ise, pancar üreticile
rimizin mağduriyeti doğmuştur. Zaten kâr
lı olan Şeker ''Şirketinden, bu fiyat fark-
lıarının bir kısmını, maliyetin altında üre
tim yapan pancar üreticilerine aktarmayı 
düşünüyor musunuz? 

Bir de, sermayesinin yüzde 70'i pan
car üreticilerimizin olan Şekerbank'ın, kre
dilerinin ne kadarı çiftçilerimize, ne ka
darı ticaretle uğraşanlara, ne kadarı mü-
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taahhitlere, in© kadarı ihracatçılara ve ne 
kadarı hayalî ihracatçılara verilmiştir? 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ünal. 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün'ün, 24 Ocak kararlarının doku
zuncu yıldönümünde, ülkemizin ekono
mik durumuna ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci 
nin cevabı 

BAŞKAN — Ekonomimizin genel du
rumu hakkında, Zonguldaik Milletvekili 
Sayın Tevfik Ertüzün söz istemişlerdir. 

Sayın Tevfik Ertüzün, buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyele
ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

24 Ocak 1980 kararlarının dokuzun
cu yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu ka
rarların üzerinden sekiz yıl geçmiş bulu
nuyor. Sekiz yıllık bir zaman dilimi, ik
tisadî konjonktür açısından uzun dönem 
olarak telakki edilir. Böyle bir yıldönü
münde, ekonomimizin durumu hakkın
daki düşüncelerimi, beş dakika içinde de 
olsa Yüce Meclise sunma ihtiyacını duy
dum; ancak, konuya geçmeden önce, bu 
kararlarla ilgili üç hususa işaret etmek 
istiyorıum. 

Birincisi, kararların alındığı 1980 yılı 
sonunda ekonomimizin içinde bulunduğu 
şartlardır. Eğer, 1979'un ekonomik tablo
sunu ortaya koyarken, o günün iç ve dış 
ekonomik ve politik şartlarını dikkate al
mazsak,' sağlıklı mukayeseler yapmamız 
mümkün olamaz. Petrolün varilinin 35 
dolardan ithal edildiği, anarşinin iç sava
şa dönüşüp bir devlet meselesi haline gel
diği, grevlerin yaygınlaştığı, kapasite kul

lanımının' yüzde 40'lara düştüğü ve Av
rupa Topluluğu i e ilişkilerin donduruldu
ğu bir konjonktürün ekonomik tablosuy-
la, petrolün 13-15 dolara düştüğü, grev
lerin hemen hemen yasaklandığı veya et
kisiz hale getirildiği, devlet güçlerinin 
anarşiyle yıllardan beri mücadele ettiği, 
kapasite kullanımının yüzde 80'iere var
dığı, Irak-Iran Savaşından yararlanıldığı 
ve Batı'da enflasyonun yüzde 2 - 3'lere 
düştüğü konjonktürün ekonomik tablosu
nu karşılaştırmak, hiçbir anlam taşımaz. 
Benzer şartları taşıyan yıllar arasındaki 
mukayeseler anlamlı ve sağlıklıdır. Bir 
yangın yılı olan 1979 yılı ile tamamen de
ğişik ekonomik ve politik şartları taşıyan 
1980 sonrasını mukayese yerine, Anava
tanın1 iktidarı devraldığı 1983 ilâ 1987 
yılları arasındaki mukayeseler ve özellikle 
1980 - 1983 dönemi ile 1984 - 1987 döne
minin mukayesesi daha anlamlı olacaktır. 
Eğer isterseniz, 1965 - 1969 veya 1975 -
1977 dönemlerini de 1980 sonrası ile kar-
şılaştırahilirsiniz. 

ikincisi, 24 Ocak 1980 kararlarının 
etkinliğini' hızla göstermesi ve olumlu so
nuçların alınmasıdır. Nitekim, temel mal
lardaki yoklar, üç ila beş ay içinde var 
edilmiştir. 1980 Ağustosunda, kuyruklar 
kalkmış, Merkez Bankası çalışmaya baş
lamış, Hazine işler hale gelmiş, yatırım
lar harekete geçirilmiştir. 1980 Ağustosun
da, aylak enflasyon oranı yüzde l'e in
miştir. İki yıl için öngörülmüş olan prog
ram, daha birinci yılında meyvelerini ver
meye başlamıştır. Nitekim, 1979'da 2.2 
milyar dolar olan ihracat, 2.9 milyar do
lara yükselmiştir; artış oranı yüzde 30'dur. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü husus : 
1980 sonrasında, 24 Ocak kararları üç 
defa sahip değiştirmiştir. Kararlar, büyük 
değişikliklere sahne olduğu gibi, uygulayı
cılarının değişmiş olması, başlıbaşına, 
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programın farklı bir mahiyet almasına yol 
açmıştır, tki üç yılda sonuçlarınım alın
ması gereken istikrar programı, kalıcı ha
le dönüştürülmüştür. Bugünkü sonuçlar
dan, kararları alan yönetimi sorumlu tut
mak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, -çok kısa ola
rak- mevcut ekonomik durumla ilgili gö
rüşlerime gelince : 

24 Ocak Programı, acil tedbirler ihti
va etmekle beraber, şu iki yapısal değiş
meyi de hedef ataıaktaydı : Serbest piya
sa ekonomisi ile, ekonominin dışa dönük 
ve liberal yapı kazanması. 

Aradan sekiz yıl geçtikten sonra, bu 
iki yapısal değişikliğim de gerçekleşme
diğini görüyoruz. Bugün kamu sektörü, 
iç borç piyasasının yüzde 95'imi, yaratı
lan gelirin yüzde 65'ini, yatırımların yüz
de 60'ım elinde bulundurmaktadır. Gerek 
kamu ve gerekse özel kesim tekelleri gi
derek güçlenmiş, en güçlü kamu bankala
rı Başbakanlığa bağlanmıştır. Devlet, fi
nansman piyasalarını hâkimiyeti altında 
tutmaktadır. KİT'ler, vasıtalı vergi haline 
gelen fiyatlarını, iktisadî prensipler içinde 
değil, Hükümetim direktifleri doğrultusun
da ve siyasî tercihlere göre belirlemekte
dir. 

BAŞKAN — Sayım Ertüzün, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Böyle bir piyasaya, serbest rekabet 
piyasası demek mümkün değildir; kuman
da ekonomisi, giderek yerleşmektedir. 

Dışa dönük üretim yapısı ise, -kısmen 
tekstil sektörü hariç- kurulamamıştır. 
Tekstil, kimya, elektronik ve demir-çeliık 
sektörlerinde, mevcut teknoloji eskimiştir 
ve rekabet imkânı kalmamıştır. 

Büyük ihracatçıyı destekleyen teşvik 
sistemi, üreticiyi ve isanayiciyi cezaiandır-
mıştır. 

İhraç mallarının sayısı artmıştır; ama, 
sanayi malları ihracatınım yüzde 80'im;i, 
tekstil, demir-çeliık, deri-lkösele, kimya ve 
makime sanayii olmak üzere 5 grup mal 
teşkil etmektedir. 

Yine, ihracatımızın yüzde 80'i, sadece 
8 ülkeye yapılmaktadır. Böylelikle, gerek 
mal ve gerekse ülke bazında, temerküz 
olmakta, dışa dönük bir yapıdan söz edi
lememektedir. Olsa olsa, Hükümetim de 
ifade ettiği gibi, kabukta bir değişme var
dır, özde bir değişme, kesimlikle görül
memektedir. 

Liberalleşmeye gelince : 30 kadar mal 
dışında... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sürenizi 
çok tecavüz ettiniz, lütfen toparlayınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Çok önemli... 

Bitiriyorum Sayım Başkam. 
'Liberalleşmeye gelince : 30 kadar mal 

dışımda, bütün mallar ithal' edilir hale gel
miştir; ama, fona tabi mallarım sayısı sü
rekli yükselmektedir. Gümrük Vergisi dü
şürülüp, sözde himayeci politikalardan 
uzaklaşılmaktıadır. 

Değerli milletvekilleri, ithalat üzerim
de fonların yaygın olarak kullanılması, 
hem piyasada rekabet şartlarını engelle
mekte ve hem de haksız kazançlara yol 
açmaktadır. Bir mal üzerimdeki fonun kı
sa bir süre içim düşürüleceği haberimi alan 
ithalatçılar, fomuım yükseltilmesi ile birlik
te, büyük kazançlar elde etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, dış ticaret açığı 
1987 yılımda yime 3,5 milyar dolar civa
rında gerçekleşmiştir. Merkez Bankası, 
Almanya'daki kredi mektuplu döviz tev
diat hesabı sahiplerim© birkaç aydan beri 
faiz ödeyememektedir. Bankalarım itha
lattan aldıkları komisyonlar yüzde 15'e 
kadar varmakta, bazı hallerde ise yüzde 
25'ıi bulmaktadır. 
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NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, çok «uzattı... 

BAŞKAN — Sayın Ertüziin, lütfen... 
TEVFÎK ERTÜZÜN {Devamla) — 

Bitiriyorum efendim, toparlıyorum. 
BAŞKAN — Sürenizi çok tecavüz et

limiz. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Sayın milletvekiılleri, bugün bu ekonomik 
uygulamalarla, Türkiye'nin, içinde bulun
duğu ekonomik krizden çıkamayacağı ar
tık anlaşılmıştır. îç ve dış denge birbiri
ne feda edilemez; 'ikisinin aynı zamanda 
sağlanması esastır; çünkü, birindeki den
gesizlik, diğerini de dengeden uzaklaştır
maktadır. Bğer, gerekli tedbirler hızta 
alınmazsa, 1988 yılı enflasyonu üç rakam
lı olıma sinyallerini vermektedir. Nitekim, 
enflasyonun 1988'e giriş hızı da bunu gös
termektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Lirası 
dünyanın en değersiz dört parasından bi
ri haline gelmiş, KDV kaçağı, 3 trilyon 
lirayı bulmuştur. Türk ekonomisi 1988 
başında bir deoadence, bir çöküntü için
dedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, Sayın Er-
tüzün... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Netice itibariyle, temel amacı istikrar olıan 
ekonomik uygulamalar, istikrarsızlığın se
bebi hatlrme gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sürenizi 
çok aştınız; lütfen, beni, sözünüzü kes
mek zorunda bırakmayınız. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Son cümlem Sayın Başkan. 

Şimdi, bir teklifle sözlerimi bitirmek 
istiyorum : Televizyondan her ay yapılan 
«İcraatın İçinden» programı gibi, iktidar 
ve muhalefet partilerinin katıldığı açık 
oturumlar yapılmalıdır. Geliniz, bunları 
milletin önünde tartışalım. Muhalefete te

levizyon ekranı açılmadan yapılacak her 
seçimin, eşit ve tadil olduğu, tartışılacak
tır. Demokratikleşme sürecinde mesafe 
almak istiyorsanız, televizyonda muhale
fetle tartışmaya alışmanız gerekiyor. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ma
lumlarınız olduğu üzere gündem dışı ko
nuşmalar 5'er dakikadır; faikat, çok kısa 
bir süre tabiî müsamaha ediyoruz. Lüt
fen, arkadaşlarımız, kendilerini, daha ön
ceden bu süreye ayarlamaya çalışsınlar. 

Sayın Ertüzün'ün gündem dışı konuş
masına, Devlet Bakanı Sayın Kahveci ce
vap vermek istemektedir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili 
Sayın Ertüzün'ün yaptığı gündem dışı 
konuşmaya, mümkün olduğu kadar kısa 
ve sadece rakamlarla cevap vermeye ça
lışacağım. 

ADİL AYDIN (Antalya) —. Yalnız, 
doğru olsun! 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — 1980 öncesi Türki
ye'sini bir hatırlamaya çalışalım; bir 
makro değerlendirme yapalım. 1980 ön
cesi Türkiyesinin durumu neydi? Bu 
konuyu değişik bir yaklaşımla anlataca
ğım, 

1980 öncesi Türkiyesi, devamlı ola
rak dış kaynak bulabilen bir ülkeydi, 
net dış kaynak girişi vardı. Zaten 1975 
ile 1979 yılları arasını değerlendirirsek, 
o beş yıllık sürede Türkiye Cumhuriye
tinin döviz gelirleri 20 milyar dolardı. 
Yani yılda 4 milyar dolar dolayında dö
viz geliri vardı. Buna mukabil, o beş yıl-
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lık sürede 9,5 milyar dolar dış borç al
maya mecbur kalmıştır. Neden? Çünkü, 
kendi döviz gelirini üretemediği, kendi 
döviz bütçesini denkleştiremediği için 
9,5 milyar dolar borç almaya mecbur 
kalmıştır. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — 
Şimdi nasıl?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Ona da geleceğim 
efendim. 

Hangi şartlar altında olduğunu da 
izah edeyim. O yıllarda Türkiye'nin, bu
gün elinde olmayan bir lüksü de vardı; 
fazla işsizini dışarıya ihraç edebiliyordu; 
yani, Avrupa'ya, Avrupa yolu kapandık
tan sonra da Arap çöllerine, iş arayan 
insanlarını gönderebiliyordu. Bugün, Tür
kiye dışarıya işçi gönderemediği gibi, 
oralardaki ekonomik krizden dolayı, dı
şarıdaki insanlarını da geri alma duru
mundadır. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Beyefendiler, lütfen... 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Türkiye, 1980 ön
cesinin lüks şartları altındaydı. 

Bir. önemli lüksü daha vardı Türkiye' 
nin; 1980 öncesi, dünya ticareti genişli
yordu, Yani, Türkiye, o yıllarda ihraca
tını artırmak istese; bugünkü gibi, kota
lar, ambargolar konmazdı. Türkiye'nin 
o lüksü de vardı. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye, 1980 
öncesinde maalesef ihracatını artırama-
mış; buna mukabil, kazandığı dövize 
oranla çok daha büyük miktarda borç
lanmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu ger
çekleri bu perspektifte tekrardan değer
lendirmemiz herhalde demagoji olmaz. 

İkinci olarak, 1980 sonrasının değer
lendirmesini yapalım : 1980 sonrası, 
Türkiye'nin döviz gelirleri hızla artmaya 
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ve dış borçlanma ihtiyacı hızla kapanma
ya başlamıştır, örnek vereceğim : Bir 
önceki beş yılda 20 milyar dolara karşı 
9,5 milyar dolar borç alma ihtiyacında 
olan Türkiye, 1980 - 1983 arasında 36 
milyar dolarlık döviz gelirine mukabil, 
7,9 milyar dolar borç alma durumuna 
gelmiş ve açık, önceki beş yıla göre bü
yük ölçüde, hem mutlak, hem nispî ola
rak azalmıştır. Yani, Türkiye, çok daha 
büyük ölçüde, kendi kendine yeterli bir 
ülke haline gelmeye başlamıştır. 

Gelelim 1984 - 1987 yılına. Esas vur
gulamak istediğim bu dönemdir. 1984 -
1987 arasında Türkiye'nin sırtında bulu
nan yükleri tekrardan inceleyelim : Tür
kiye, artık ne Arap çöllerine, ne Alaman-
yalara, ne de Belçikalara işçi gönderemi-
yor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Almı
yorlar, almıyorlar; açık konuşun! 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Evet, onlarda da 
ekonomik krizler var ve bu ekonomik 
krizden dolayı onların da dünya ticaret 
piyasaları daralmış. Siz ihracatınızı ar
tırmak istiyorsunuz; fakat, 1980 öncesi
nin o rahat ortamı kaybolmuş; ambargo
lara, kotalara rağmen, ihracatınızı artır
mak için gayret gösteriyorsunuz. Yani, o 
günün kolay şartları kaybolmuş. Gerçek
ten, Türkün ateşle imtihanı gibi, bir du
rum söz konusu. Türkiye her şeyi zor 
zamanda yapar; Kurtuluş Savaşını da en 
zor şartlar altında yapmıştır. İhracatın
daki artışı da dünyanın daralan ekono
mik konjonktüründe yapma başarısını 
göstermiştir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, rakamlarla 
oynamak kolaydır; fakat, 1984 - 1987 
yılları arasında, uluslararası kuruluşların 
da denetlediği, üzerinde oynanamayacak 
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rakamlar vardır. Türkiye'nin 1975 - 1979 
yılları arasında 20 milyar dolar olan dö
viz gelirleri seviyesi, (yıllık ortalama 4 
milyar dolar) 1984 - 1987 yılları arasın
da 58 milyar dolara çıkmıştır. Buna mu
kabil, almak mecburiyetinde kalmış ol
duğu net dış borç miktarı 4,6 milyar do
lara düşmüştür. 

Bu ne demektir? Bu, Türkiye'nin, ar
tık kendi ayakları üzerinde durma, ken
di ekonomik bağımsızlığım sağlama mü
cadelesinde gösterdiği başarının en somut 
örneğidir. 

İnşallah, önümüzdeki beş yılda, Tür
kiye, (bugünkü 'bu met carî ödemeler den
gesi açığını da kapatacak ve net dış borç 
ödeyebilen ülke konumuna gelecektir. 
Bunu izah edeyim : Her zaman, «Tür
kiye'nin dış itibarı artıyor» diyoruz; 
Türkiye'nin itibarı niçin artıyor? Türki
ye'nin itibarı, dış 'borçlanma açığı de
vamlı düştüğü için artıyor; Türkiye ar
tık kendi ayakları üzerinde durabileceği 
için artıyor. Yoksa, Türkiye, harcadığı
nın büyük 'bir kısmını hâlâ dışarıdan al
makta olan bir ülke konumunda olsa 
idi, Türkiye'nin dış itibarı artmazdı. 

İBRAHİM GÜRDÂL (İsparta) — 
Dolar kaç lira Sayın Bakan, dolar kaç 
lira?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (Devamla) — Bir ülkenin kendi 
kaynaklarıyla kendi kendini finanse et
me gücü ne kadar yüksek olursa, o ül
kenin dış itibarı da o ölçüde artar efen
dim. 

1984 sonrası Türkiyesinin, hiç kim
senin dokunmadığı, hiç kimsenin- maa
lesef- burada gündeme getirmek isteme
diği 'bir durumu vardır: 1980 öncesi Tür-
kiyesi, hiçbir zaman, dış borç ödeme 
mecburiyetinde kalmamıştır ve yüksek 
olduğu iddia edilen kalkınma hızlarını, 

dış borç ödemeden ve devamlı dış kay
nakla finanse ederek sağlamıştır. 

Bugünün (1984 sonrası) Türkiyesi, 
hem, 1980 öncesinin -bize- ertelenen dış 
borçlarını ödüyor, hem de yüksek kal
kınma hızı sağlıyor. İşte, başarı esas bu
na denir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Siz, hiç dış borç ödemeyin, üstelik 
de her yıl* dışarıdan 3-5 milyar dolar 
alın; ondan, sonra da, «Yüksek kalkın
ma hızı sağladık; bu başarıdır» deyin... 
Buna «başarı» denmez; buna, «Dış kay
naklı büyüme finansmanı» denir. 

Türkiye bugün, hem dış borç ödeyip 
hem yüksek kalkınma hızı sağlayabili-
yorsa, bunun arkasında, -dediğim gibi-
ihracatını artırması, döviz gelirlerini ar
tırması ve en önemlisi, iç tasarrufları
nı artırması gühi hususlar yatar. 

1980 ve bilhassa 1984 sonrası itha
latın liberalleştirilmesiyle getirilen bugün
kü. yapısal değişiklik, en önemli olarak, 
sanayinin kapasite kullanım oranını ve 
yönetim metodolojisini değiştirmiştir. 

Bugün artık, sanayi şirketleri yüzde 
80'lere çıkan bir kapasite ile çalışmak
ta ve eskisi gibi verimsiz tesisler kura
caklarına, mevcut tesislerini dünya stan
dartlarına uygun ve verimli hale getir
mek için gayret göstermektedirler. 

Türkiye bugün ihraç ettiği ileri tek
noloji ürünlerine de bir bakalım lütfen: 
Eskiden, Türkiye gemi ihraç edebilir 
miydi, yat ihraç edebilir miydi, televiz
yon ihraç edebilir miydi? Düşünün ki, dört 
yıl önce yabancı televizyon cihazlarını 
vitrinlerinde sergileyenler, toplu kaçak
çılıktan içeri atılırlardı; bugün, Türkiye' 
nin yılda 300 bine âdete varan renkli te
levizyon ihracatı vardır ve bunu da 
Avusturya, "İngiltere, Almanya gibi ülke
lere yapıyor. 

Türkiye bugün, Japonya'ya, Ameri
ka'ya videoteyp kaseti satıyor; bu, jleri 
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teknoloji ürünü ihracatı değilse, nedir? 
Türkiye bugün, tasarımını kendi yaptığı 
elektronik ürün ihracatı yapıyor; bu, ile
ri teknoloji ihracatı değilse, nedir? Tür
kiye bugün, modern dijital telefon sant-
ralları ihraç edebiliyor; hu, ileri tekno
loji değilse, nedir? 

ALAETTİN KORT (Kocaeli) — Ja
ponya'yı yakaladık mı? 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ ^Devamla) — Japonya'yı yakala
mak için, onlar kadar çalışmak lazım; 
lafla olmaz hu. Onun için, biz, yapısal 
değişiklik getiriyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Yapısal değişikliğin amacı 
da, Japonlar kadar çalışmayı sağlamak
tır; çalışmazsanız onları yakalayamazsı
nız. Lafla olmaz bu... ı(DPY sıraların
dan gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ge
çirdiği bu değişimi değerlendirmek için, 
olaylara her zaman makro bakılması ge
rektiği görüşündeyiz. Bugün, Türkiye' 
nin geçirdiği değişimi daha o'bjektif de
ğerlendirebilmek için, 1980 yılında bizim
le aynı hizada olan, hatta bizden daha 
ileride olan Polonya, Yugoslavya; Gü
ney Amerika ülkeleri; hatta ve hatta Yu
nanistan'a 'bakmamız lazım. Türkiye'nin 
yaptığı atılımlara bakın; Yunanistan'ın 
ihracatı 1980 yılında bizim iki mislimiz-
di; bugün, Yunanistan'ın ihracatı bizim 
yarımız kadar bile değildir. Atina'da otu
ran yabancı gazetecilerin gelip bize yap
tıkları değerlendirmeler var ve şunu söy
lüyorlar r: ı«üç dört yıl önce Yunanis
tan her yönden sizden iyiydi; 'bugün ha
vaalanları n iz, telefon sisteminiz, Yuna
nistan'dan ikat kat iyidir», ©ir gün gele
cek, inşallah, şehirlerimiz ve köylerimiz 
de Yunanistan'dan daha iyi duruma ge-
ılecek. (SBP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

Muhterem milletvekilleri, dediğim gi
bi, bu işler ancak çalışmakla olur, laf 
atmakla olmaz! 

Hepinize saygılarımı sunar, iyi gün
ler dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — İsviçre'ye giecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/422) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgile
rinize sunacağım. 

Tünkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dünya Sevk ve İdare Forumunun 
(BMF) toplantısına katılmak üzere, 26, 
Ocak 1988 tarihinde İsviçre'ye gidecek 
olan 'Başbakan Turgut özal'ın dönüşü
ne kadar; 'Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İ'. Kaya Er
dem'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — İsviçre'ye gidecek olan Devlet 
Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Adnan Kahvecinin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/423) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dünya Sevk ve İdare Forumunun 
ıfBMF) toplantısına katılmak üzere, 26 
Ocak 1988 tarihinde İsviçre'ye gidecek 
olan Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal' 
in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, • uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bigilerinize sunulmuş
tur. 

3. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü \Doğan'in dönüşüne kadar Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/425) 

. BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 
Ocak 1988 tarihinde Federal Almanya' 
ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanı <H. Hüsnü Doğan'ın dönü
şüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur efendim. 

4. — İngiltere'ye gidecek olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akar-
calı'nın dönüşüne kadar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürürün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/424) 

BAŞKAN — üiğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

AİDS Önleme Programları Hakkın
da Dünya Sağlık Bakanları Zirve Top
lantısına katılmak üzere, 24 Ocak 1988 
tarihinde (İngiltere'ye gidecek olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akar-
oah'nın dönüşüne kadar; Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik et
mesinin, 'Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELE
Rİ 

1. — Adana Milletvekili Şelahattin 
Kılıç ve 11 arkadaşının, Güneydoğu Ana
dolu Projesinin halka mal edilmesi, hız
landırılması ve projedeki tesisler ara
sında uyum sağlanabilmesi için alınacak 
tedbirleri ıtespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
bir Meclîs araştırması önergesi vafdır, 
okutuyorum : 
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Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) ile ilgili olarak Meclis Araştır
ması açılması için gereğinin yapılmasını 
müsaadelerinize arz -ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

İbrahim Gürldal 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Gerekçe : 
Güneydoğu Anadolu Projesi, Türki

ye'nin elinde bulunan en büyük proje
dir ve dünya'nın sayılı projeierindendir. 
Proje, Fırat ve Dicle nehirleri havzala
rında mevcut oflan tabiî imkânların ve 
kaynakların, geliştirilerek, milletimizin 
refah ve saadetinin emrine sokulmasının 

bir başka adıdır. Hedef, ülkenin topye-
kûn kalkınmasına, zenginleşmesine, imar 
ve inşasına katkıda bulunmaktır. 

Proje, sadece enerji ve sulama pro
jesi değildir; bir entegre projedir. Sadece 
su, enerjıi ve toprak kaynaklarının geliş
tirilmesi için bugünkü fiyatlarla 20 tril
yon TL, yatırım yapılması lazımdır. Bu
nun önemli bir kısmı dış para olacaktır. 
Yine bugünkü fiyatlarla projenin sağla
yacağı yıllık gelir 3,4 trilyon TL. civa
rında olacaktır. 

30 yılda geliştirilmesi planlanan bu 
projeye Fırat Nehri üzerinde Keban Ba
rajı inşası ile başlanmıştır. Keban Bara
jı yılda 6 milyar KW/Saat elektrik üret
mek üzere, 1 milyon 300 bin KW ka
pasite ile kurulmuştur. 12 Haziran 1966' 
da fiilen inşaata başlanmış, 1974 yılında 
ikmal edilerek hizmete girmiştir. 

Atatürk Barajından su alarak Urfa 
ve Mardin ovalarında 5 milyon dönüm 
araziyi sulayacak olan Urfa Tünelinin 
inşaatına 3 Nisan 1977 tarihinde fiilen 
başlanmıştır. Tünel inşa halindedir. 

Atatürk Barajı Gölünden su alacak 
olan Urfa Tünelinin tamamlanması ile 
birlikte, 5 milyon dönüm arazi sulaya
cak şebekenin hazır olması lazımdır. Ak
si halde, yatırım atıl kalır. 

'Burada en önemli mesele üretilecek 
elektriği nakledecek yüksek gerilim hava 
hatları ile çıkacak suyu kullanacak sula
ma ışebekeleriniın zamanında hazır ol
masıdır. Aksi halde, umulan fayda sağ
lanmış olmaz. 

Projenin gerçekleşmesi için ulaşım ve 
haberleşme gereklidir. 

Ulaşım, karayolu, demiryolu ve ha
vayolu demektir. Bölgede .Gaziantep ve 
Diyarbakır'da 2 hava meydanı vardır. 
Bu meydanlar Şanlıurfa'ya 180'er kilo
metre mesafededir. Urfa'da bir hava 
meydanı yapılması şarttır. Urfa Hava 
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meydanı, uluslararası havalimanı şeklin
de yapılmalıdır. 1979 ve 1980 program
larında yer almış olup, 1980'de ihale
ye çıkarıldığı halde mukaveleye bağlana
mayan Şanlıurfa hava meydanı inşaatı, 
daha bugünden sekiz yıl gecikmiş 'bulu
nuyor. 

Mardin'de de ayrı bir hava meyda
nına İhtiyaç vardır. 

Yollar bu projenin yükünü kaldır
maz. İskenderun ve Mersin 'limanlarına 
bölgenin daha iyi yollarla bağlanması 
lazımdır. Ayrıca, Trabzon ve Samsun 
limanlarına da bağlamak gerekir. İsken
derun, Gaziantep, Şanlıurfa, Kızıltepe, 
Gizre, Şırnak, Uludere, Hakkâri ve Esen-
dere yolunun ikmali gerekir. 

'Sanayileşme : 
Maden tesisleri, çimento, gübre, şe

ker fabrikaları ve ziraî ürün işleyen 
fabrikalar yapılmalıdır. 

Üretimle birlikte depolama ve pazar
lama ilişkileri planlanmalıdır. 

Bölgede yeni yerleşim merkezlerine 
de ihtiyaç vardır. Gerek mevcut şe'hir ve 
Ikasa'baların, gerekse yeni yerleşim mer
kezlerinin planlanması gerekir. 

Bölgede çok geniş bir ormanlaştırma 
programı süratle tatbik olunmalıdır. 

Bölgede kalkınmışlığın ve medeniye
tin gereği olan sosyal ve kültürel mü
esseseler kurulmalıdır. 

Bunların 'hepsini birden yapmak, bi
zi, entegre proje kavramına götürür. Tür
kiye, bunların hepsini' 'birden yapmaya 
ve kısa zamanda yapmaya mecburdur. 
Ahenkli ve sıralı bir şekilde yapmaya 
mecburdur. Projenin bütünü ile ikmali ve 
tatbiki çok kısa zamanda mümkün ola
maz; ama, otuz senede gerçekleştirilme
ye dönük projenin elli seneye uzaması 
gibi bir durumla karşı karşıya bulun
maktadır. Her tamamlanan ünite mut

laka fonksiyon ifa etmelidir; ancak, bu
gün projenin genel gecikmesine ilaveten, 
birbirini tamamlayan ünitelerin inşasın
da dengesizlikler de vardır. 

Bu büyük entegre projenin hızlan
dırılması, tesisler ve kurumlar arasında 
uyumlu bir çalışmanın sağlanması za
rurîdir. Keza, büyük projeler için ka
muoyu desteğinin sağlanması başarı için 
gereklidir ve hatta kişilerin ve iktidar
ların değişmesine karşı da bir nevi ga
rantidir. 

Bu itibarla, projenin halka malol-
ması, 'hızlandırılması ve uyumun sağlan
ması için Yüce Meclisimizin yapacağı 
araştırmanın büyük faydalar ve katkı
lar sağlayacağından eminiz. 

Araştırma açılması isteğimizin ka'bu-
lünü yüce (heyetinizden istirham eder, 
saygılarımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

5. •— Bir milletvekiline izin verilme
sine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/421) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline 
izin verilmesine dair Türkiye Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
G'ene'l Kuruluna 

Aşağıda adı yazılı sayın milletvekili
nin, hizasında gösterilen süre ve neden
lerle izinli sayılması, Başkanlık Divanının 
19.1.1988 tarihli toplantısında uygun gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
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Mardin 'Milletvekilli Abdülvahap Diz-
daroğlu, 20 gün hastalığı nedeniyle, 
13.1.1988 tarihinden geçerli olmak üze
re. 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

D) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-

kal ve W arkadaşının, Genel Kurulun 
21.1.1988 günkü birleşiminde okunan ve 
öngörüşmesi yapılmak üzere bugünkü 
gündemde yer alan genel görüşme öner
gesinin, Genel Kurulun 2 Şubat 1988 Sa
lı günkü birleşiminde görüşülmesine iliş
kin ANAP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi 
vardır; okutup onayınıza sunacağım. 

(Öneriyi1 okutuyorum 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Öanışma Kurulunun 22 Ocak 1988 
Cuma günü yaptığı toplantıda, siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağla
namadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi
nin son fıkrası gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarıtmızla, 
Ahmet Karaevli 

Grup Başkanvekili 
Ömeri : 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 

10 arkadaşı tarafından verilen, Genel 
Kurulun 21.1.1988 günkü Birleşiminde 
okunan ve öngörüşmesi yapılmak üzere 
26.1.1988 (bugünkü) gündemde yler alan 
genel görüşme önergesinin, Genel Ku
rulun 2 Şubat 1988 Salı günkü birleşi
minde görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi dinlediniz... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Öne

rinin aleyhinde söz istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Önerinin aleyhinde ve 

lehinde ikişer kişiye söz vereceğim efen
dim. 

Sayın Baykal, zatı âlinizden önce, 
Bursa Milletvekili Mehmet Gazioğlu, 
aleyhte söz istemiştir, ikinci sıraya da 
zatı âlinizi kaydediyorum. 

Lehte de, Sayın Gökse'1 Kalaycıoğlu 
söz !istemektıedıir. 

Buyurun Sayın Gazioğlu. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Gazioğlu, süreniz 10 dakika
dır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ
LU (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

20 Ocak 1988 tarihinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti tarafından dış poli
tika ve savunma sorunlarına Türkiye Bü
yük Millet Meclisimi sahip kılmak ama
cına yönelik olarak verilen genel görüş
me önergesinin öngörüşmesinln ertelen
mesi ile ilgili ANAP Grubu önerisi üze
rinde, görüşlerimi arz edeceğim. 

'Değerlıi milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Miillet Meclisi, demokratik sistem i-
mizin kalbidir. Türkiye Büyük Miillet 
Meclisi, Türkiye'deki halkların ve hürri
yetlerin bekçisidir. Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi, her şeyin açıkta, alenî, herkesin 
gözü önünde cereyan etmesinin temina
tıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
mutlaka, üstün iradenin üstün müessese
si olduğunu bilerek ve mutlaka, kendi 
yerine, kendi halklarına sahip çıkarak ha
reket etmek durumundadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir kenara itilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidarın 
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ayak 'bağı değildir; bu şekilde telâkki 
edilemez. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hu
kuk devletidir. Bunun içinde, mıillet ira
desi üstünlüğünün ve hukukun üstünlü
ğünün mutlaka korunması lazımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ye
rini, her yerde vje her zaman koruma
lıdır. Tabiîdir ki, kendi içinden çıkardı
ğı hükümete karsa da korumalıdır. Bu 
müessese, sessiz milyonların kulağı
dır, gözüdür, dilidir, elidir, ayağıdır. 

Dış politika, milletin menfaatlerini 
savunmaktır. Dış politikanın saygınlık 
kazanması için, millî iradenin, her tür
lü kuşkudan, eksiklikten yoksun olarak 
tecelli etmesi şarttır. Hükümetlerin ta
kip ettiği politika millet liradesıine da
yandığı zaman, tutumun ciddiyet ve inan
dırıcılığı sabit olur. 

Sayın Başbakan Davos'a gidiyor. Ne
den gittiği, niçin gittiği, gündemin ne 
olduğu hususunda Yüce Meclisin hiçbir 
bilgisi yok. Yüce Meclisin temayülünün 
alınması, Türk - Yunan münasebetlerinin 
bu meşru zeminde irdelenımesıi, kendile
rini daha güçlü kılmaz mıydı? 

özal Hükümeti, tek yanlı özverileriy
le Türk - Yunan ilişkilerinin düzeltile
meyeceğini, tersine daha da içinden çı
kılmaz ıtair hal alacağını anlamalıdır; ka
palı kapılar ardında, gizli dış politika 
yürütmekten vazgeçmelidir; parlamen
ter demokratik nizamda Yüce Mec
lisin yerini mutlaka öğrenmelidir. 

" Davos'ta kıta sahanlığı konusunun 
görüşüleceğinii, maalesef, Yunan Hükü
meti Sözcüsünden öğreniyoruz, Kıta sa
hanlığı konusunda bir tahkimname im
zalanacağı ve La Haye (Lahey) Adalet 
Divanına sevk edileceğinden söz edilmek
tedir. Yani, yapılacak iş, merci tayini
dir; ancak, bu fevkalade yanlıştır. Bu 
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nevi ihtilaflar 1958 Cenevre Deniz Hu
kuku Antlaşmasına göre, alakalı taraf
lar arasında halk ve nasfet kurallarına 
göre çözümlenebilir. 

Değerli milletvekiHeri, gündem olma
yınca, görüşmenin ciddiyetinden 'bahsede
bilmek mümkün değildir. Esasen, Tür
kiye'ye karşı her zaman düşmanca ta
vır takınıp, kabulü mümkün olmayan 
şartlar ileri süren Yunan Başbakanı, bu 
uzlaşma tutumunun dünya kamuoyunda 
aleyhine olduğunu anlamış olmalı ki, 
uzlaşmacı bir görünüm verme propagan
dasından başka bir şey düşünmemdkte-
dir; başka ıbir amacı da yoktur. 

Bizim Başbakanın da, kamuoyunu 
tekrar oyalamak ve propagandasını yap
maktan öte bir gayesinin olduğunu zan
netmiyoruz. * 

Davos ziyareti, Türkiye'nin dış poli
tikasının ciddiyetine ve amaçlarına göl
ge düşürecektir. Türk azınlığı kabul et
meyen bir ülkenin başbakanı ile oturup 
ne konuşulacaktır? Bu, ülke hukukun
dan tavizdir. 

Yunan yöneticileri, Toriklere düşman
dır; bu da tarihten kaynaklanmak tadır. 
Altında, beşyüz yıl Osmanlı İmparator
luğunun yönetiminde kalmanın ezikliği 
yatmaktadır. İki ülke arasındaki ilişki
ler, 1923 Lozan Antlaşmasının tesis et
tiği hak ve çıkarlar dengesine dayan
maktadır. Kıbrıs, hava sahası, Ege Kıta 
Sahanlığı, karasuları, FIR Hattı, Ege 
adalarının silahsızlandırılması, NATO 
içinde bulunan, Ege Denizindeki ku
manda ve kontrol bölgeleri ve azınlıklar 
meselesi... Türkiye, bu ikili sorunların 
çözümü için Yunanlıları diyaloga davet 
etmiş, Yunanlılardan vize istemeyi tek 
taraflı olarak kaldırmış; Atina, dostluk, 
iyi komşuluk ve işbirliği antlaşması öner
miş; sınırlarının karşılıklı garantisini 
teklif etmiştir. 
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Kıbrıs sorununun çözülmesi için Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterlinin öne
rilerini kabul eden Kuzey Kı!brıs Türk 
Cumhuriyeti, maalesef, müzakere masa
sında beikietilmeikte'dir. Yunanlılar, müs
pet cevap bir yana, olmayacak şu • iki 
şart üzerinde ısrar etmektedirler: 

1. Türkiye Kıbrıs'tan askerlerini çek
melidir, 

2. Ege'deki Yunan iddialarının pe
şinen kabulü gerekmektedir. 

Davos'a, bunları kabul letmek için mi 
gidilmektedir? Kaldı ki, 'bunların hiçbiri 
acil konular da değildir. 

Değerli milletvekilleri, Yunan milli
yetçiliği, kimliğini, eski efendisine kar
şı olmakla bulmaya çalışmaktadır. Yu
nanistan'daki bölgesel parçalanmayı tu
tan, Türkiye aleyhtarlığıdır. Bu, ka
muoyunu 'arkasına almak isteyen her 
kurum ve kişi tarafından, kullanılagel-
miştir. 

Türk halkı, Yunanistan'ı kendisine 
bir tehdit vasıtası olarak görmemektedir; 
ama, Papandreu'nun işbaşına gelmesin
den bu yana, 'bir şeylerin değiştiğinin de 
farkındadır. O, yeni savunma doktrinin-
dle, tehlikenin Türkiye'den geleceğini 
söylemekte, ordu birliklerini Doğuya 
kaydırmakta, uçaklara yeni hedefler ver
mekte, yeni s'trate'ji için 3 milyar dolar
lık silah almış bulunmaktadır. 10 mil
yonluk Yunanistan, 50 milyonluk Tür
kiye'ye karşı cesaretle dikilebilmektedir; 
çünkü: 

1. Yunanistan, Batı desteğini arka
sında hissetmektedir. 

2. Türk Ordusunun malzemesinin 
demode olmasını avantaj olarak kabul 
etmektedir .ı 

3. Bulgaristan'daki Türk azınlığa ya
pılan insanlık dışı baskılara bigâne ka
lan Türkiye'nin 70 milyona ulaşmayı bek

lediğini zannetmektedir, ki, en önemlisi 
budur. 

Değerli millet vekilleri, Bulgaristan 
rezaletinden sonra, Türkiye'nin üzerine, 
başka bir insansal şok (Batı Trakya şo
ku) inmek üzeredir. Yunanistan'daki 
Müslüman - Türk azınlık rejimini belir-
lleyen metinlerin bugünkü acıklı durumu 
karşısında, meseleye acilen ve kati şe
kilde tavır koymanın gerektiği anlaşıla
caktır. Azınlık olayına, artık, hukuksal 
değil, siyasal açıdan bakmak zamanı gel
miştir. 
Aradaki dengesizlikler şöyledir: 

1. Yunanistan, Batı Trakya'daki 
Müslüman - Türk halkın mallanna el 
koymuştur; bunları, Türkiye'den gelen 
Rumlara vermektedir. 

2. Türkiye için stratejik bir avantaj 
olarak gördüğü Batı Trakya'da yaşayan 
150 bin Türk azınlığı yok etmek için elin
den geleni yapmaktadır. 

3. Bu bölgedeki Türk nüfûsun artı
şını engellemektedir. 

4. Türk toplumunun millet ve milî 
birlik bilincini zayıflatmak için, kendi 
toplumu içimde eritmek istemektedir. 

5. Türk azınlığın, ekonomik, sosyal, 
eğitim ve kültüreli alanlarda gelişmesini 
engellemektedir. 

6. 'Sistematik baskı uygulayarak, 
Türkiye'ye göç etmelerini sağlamaktadır. 
Baskı mekanizmasında kullandığı araçlar 
dıa, toprak, ev istimlak etmek; cami, okul1 

yıkıp yakmak; insanları öldüresiye döv
mek, işkence etmek, kaybetmek; jandar
manın köyleri basması, Yunan köylüleri
nin Türk köylerimi basması ve Türk in
sanlarına ikinci sınıf insan muamelesi 
yapmaktır. Ayrıca, Türk öğretmenler su
dan sebeplerle görevden uzaklaştırılmak
ta, formasyonlu öğretmenler görev ba
şına getirilerek, velilerin, çocukları oku
la göndermesi önlenmektedir. 
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Batı Trakyalı bir Türk traktör alabil
mektedir; fakat, sürücü belgesi verilme
mektedir; yakalandığında da fahiş ceza
lar kesilmektedir. Türk esnaf, kontrol ve 
ağır vergilerle bezdirilmektedir. 

Şlimdi, Sayın Başbakan, «Türk» sıfa
tını anmak istemeyen kullanılmasını mah
keme kararıyla yasaklayan, Türk ismi 
olan birlikleri kapattıran Yunan Başba
kanından ne beklemektedir? «Kimse, 
yurttaşı olduğu devletin ülkesine dön
mekten men edilemez» kaidesine rağmen, 
Türkiye'ye gelen bir Müslüman Türk'ü 
Yunanistan'la almayan, pasaportlardaki 
«Dönüş» kelimesini çizenlerden hangi iyi 
niyet beklenebilmektedir? 

Bütün bunlara rağmen, Yunan Dışiş
leri Bakanlığı, sözü edilen toplumsal ve 
ekonomik baskıların varlığını büyük bir 
pişkinlikle reddedebilmektedir. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığın facia
sını çok dikkatle izleyen ve dertler çıka
ran Yunanistan'ın bu cüreti, Türkiye'nin 
elinden hiç bir şey gelmiyor, kanaatine 
varmanın neticesiındedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Batı Trakya' ko
nusunda önemli bir sorumluluk içindedir; 
Batı Trakyalı gençlerin eğitimlim sağlığa 
kavuşturmalıdır. Azınlık liseleri, gittikçe 
işlemez hale gelmiştir. Pek yakın zamana 
kadar, sadece üniversitelerde okumak için 
gelen Batı Trakyalı gençler, şimdi oku
mak için liselere de gelmekte ve Türki
ye'ye geldikten sonra geri dönmemekte
dirler. 

Batı Trakyalılara belli bir güvence 
verilmeli, yasal hakları titizlikle izlenme
lidir. TRT'de (Radyo ve televizyonda) 
Batı Trakya azınlığından sık sık söz edil
melidir. 

Türkiye'nin, Batı Trakya toprağında 
bir emeli olmadığına, Batı Trakya'ya yö
nelik ilgisinin, yalnızca soydaşlarına ulus
lararası antlaşmalarla verilmiş hakların 
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bir uzantısı hususunda olduğunu; fakat, 
bu haklardan sapılmasına da asla izin 
verilmeyeceğini tekrarlamaktan sakınıl-
mıamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, süreniz 
doldu, lütfen toparlayınız. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ
LU (Devamla) — Pek az kaldı efendim. 

Türkiye'deki azınlık işleri, sayısı belir
siz resmî kuruluşun at oynattığı bir ko
nudur. Halbuki, azınlıkla ilgili tüm so
runların Dışişleri Bakanlığına devri ve 
tek merkezden yönetimi, birçok karışıklığı 
önleyebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğimiz ve 
edilebilecek konuların görüşülmesinden, 
tartışılmasından çekinmenin ve Meclis ze
minlerinde müşterek temayül belirlenme
den yapılan icraat ve tasarrufların, mil
let iradesinin üstünlüğünü hançerlediği 
görüşünde olduğumuzu; konunun Da-
vos'a gidilmeden tezekkür edilmesi ge
rektiğini, milletimizlin ve memleketimizin 
yararına olaoak her şeyin tartışılarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıka
cağını tekrarla, hepinize saygılar suna
rım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Lehte, Sayın Göksel Kalaycıoğlu; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Antalya Milletvekili Sayın Deniz 
Baykal ve 10 arkadaşı tarafından verilen 
ve Genel Kurulun 21.1.1988 günkü bir
leşiminde okunan ve bugünkü gündemde 
yer alan, dış politika ve savunma konu
ları ile ilgili genel görüşme önergesinin 
öngörüşmesinin, konunun çok yönlü ve 
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geniş kapsamlı olması ve genel görüşme
ye temel olan konunun henüz daha te
kemmül etmemiş olması dolayısıyla 2 Şu
bat 1988 Salı gününe ertelenmesi, gru-
bumuzca önerilmiştir. 

Sayın Başbakanımızın önemli temas
lar yapmak üzere bugün yurt dışına gi
deceği, uzun zamandan beri bilinmekte
dir. Dış politika ve savunma konuları 
hakkımdaki bir genel görüşme esnasında 
Sayın Başbakanımızın da burada bulun,-
masının, konuya verdiğimiz ehemmiyete 
binaen gerekli olduğuna inanmaktayız. 

Bu görüşmeler 2 Şubat 19188 tarihine 
ertelendiği takdirde, Sayın Başbakanımı
zın yurt dışında yapmış olduğu temasla-
ırın neticelerinin de bu vesileyle değerlen
dirmesini yapmak imkân dahiline gire
cektir. 

Dış politikanın millî karakteri dola
yısıyla, iktidar ve muhalefet olarak dış 
politika ve savunma konularında görüş 
alışverişinde bulunulmaktadır. Nitekim, 
Sayın Başbakan, Davos öncesi, Sayın Ana 
Muhalefet Partisi Liderine ve yöneticile
rime billgi vermiş ve onların görüşlerini 
almıştır. ISayın Ana Muhalefet Partisi 
önergesinde belirttiği veçhile, Hükümete 
dış temaslar sırasında güç ve destek sağ
lamak istiyorsa, kanaatimizce, bu yönde
ki görüşlerini her zaman açıklama imkâ
nına zaten sahiptirler. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirt
tiğim hususlar göz önüne alınarak, genel 
görüşme önergesi üzerinde yapılacak ön-
görüşmelerira 2 Şubat 1988 Salı günkü 
'birleşimde yapılmasının uygun olacağını 
grubum adıma arz eder, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim., 

Aleyhte, Sayın Deniz Baykal; buyu
run efendim. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın Baykal, süreniz 10 dakikadır. 
.DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa

yım Başkam, sayın milletvekilleri; dış po
litika ve savunma konularını blir genel 
görüşme çerçevesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ele almayı amaçlayan 
önergemiz, aslında bugün Mecliste konu
şulacaktı. Bugün sunulan önergeyle, bu 
konuşmanın bir hafta daha ertelenmesi 
isteniyor. 'Bu erteleme talebi karşısında 
düşüncelerimi ifade etmek için huzuru
nuzdayım. 

Sayım milletvekilleri, genel görüşme
nin bir hafta ertelenmesine ilişkim önerge, 
aslında, dış politika ve savunma konuları
nın siyasal tartışma zeminiyle ilgili belli 
tercihleri yansıtmaktadır; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu konuların ele alın-
masıı konusunda bir hevessizliğim, bir ar
zu eksikliğinin ifadesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm 
sorunlara bu arada dış politika ve savun
ma sorunlarına en yukarı düzeyde ilgi 
göstermesi, bir anayasal ilkedir. 

Dış politika ve savunma konularımın, 
egemenin özel kapalı ilgi alanı içinde sa
yıldığı dönemler artık geride kalmıştır, 
Günümüzde, hükümetlerin dış politika ve 
savunma konularını kendi özel dar çer
çeveleri içinde; teknokratların, bürokrat
ların ilgi alanı içinde sayma hakkı, uzun 
bir süreden beni,| dünyada artık terk edil
meye başlanmıştır. Savunma konulan, 
dış politika konuları, artık, parlamentola
rın, siyasal partilerin ve sade yurttaşın; in
sanım, ilgi alanı içine girmeye başlamıştır. 
Demokratikleşme, bu alanda da her yerde 
kendisini göstermiştir. Gönül isterdi ki, 
Türkiye'de de Anayasanın anlayışı doğ
rultusunda bu sorunlar polıitize edilebilme
li, siyasal planda dış politika ve savunma 
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konuları ete alınabilınellidir. önergemizi 
bir hafta erteleme düşüncesinin altında, bu 
konuda bir hevessizliğim yatmakta oldu
ğunu üzüntüyle teşhis ediyorum. 

Dış politika ve savunma konularını 
dar çevrelerin ilgi; alanı içinde sayma an
layışı, çok ağır bedellerin ödenmesine de 
yol açmıştır; yakın tarihimizden yaşaya
cak biliyoruz, örneğim, «IRogers Planı» 
ile ilgili, Türkiye'min maruz kaldığı hak
sızlıklar, dış politika ve savunma sorunla
rını! siyasal partilerim ve parlamentoların 
ilgi alanı dışına taşırma anlayışının sonu
cu olarak ortaya çıkmıştır. En yetkili, en 
kudretli kişilerin özel temasları çerçeve
si içinde bu sorunları ele alma anlayışı, 
hepimizi, tüm ülkemizi çok ağır bir hak
sızlığın içine sürüklemiştir. 

1981 yılında, Yunanistan'ın NATO'ya 
dönmesi karşılığında, Türkiye'nin, ko
muta alanlarıyla ilgili şikâyetlerinin Ro-
gers Planı çerçevesi içinde halledileceğine 
ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanına Rogers 
tarafından verilen kişisel teminatın hiçbir 
sonuç vermediğimi Türkiye bu acı olay
ları yaşayarak öğrenme durumundadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu olay da 
göstermiştir ki, dış politika ve savunma 
konuları, halkın, ülkenin, partilerin ve 
Parlamentonun! ilgi alanı içlinde sayılma
lıdır, 

Gene, benzer bir ciddî sorunun ge
lişmekte olduğunu da Yüce Meclisin dik
katime sunmak isterim. Doğuda ve güney
doğuda bir süreden beri yapılmakta olan 
tesislerin, havaalanlarının kullanılış şek
liyle ilgili olarak, Türkiye'nin kudret 
'noktalarında bulunan insanlar tarafın
dan yabancı ülkelere özel teminatların 
verildiğine ilişkin söylentilerin de Parla
mento düzeyimde aydınlatılmasına şiddet
le ihtiyaç vardır. (SHP sıralarından alkış
lar) 
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Dış politika ve savunma konularını 
Parlamentoda konuşma konusundaki he-
vessizlik nereden kaymaklanıyor, hangi 
ortamda ortaya çıkıyor, o noktaya da 
dikkatinizi çekmek isterim. Dünya, bu 
açıdan en ilgi çekici ve .hızlı gelişmele
rin içinde. Orta menzilli nükleer silah
ların tasfiyesline dönük fevkalade önem
li ve geleceği gerçekten yeni bir bibimde 
belirleyecek olan bir büyük antlaşmanın 
yapıldığı günlerdeyiz. Bu antlaşma, dün
yanın stratejik dengesini temelden değiş
tirdi; Türkiye'nin savunma sorunlarını da 
yeni bir anlayışla ele almayı gerektiren 
birtakım önemli sonuçlar doğurdu. Bu 
gelişmelerin bir parçası olarak, «Penta
gon Planı» diye bilinen, Amerika Birle
şik Devletlerinde hazırlanmış ve Türki
ye'yi farkında olmadığımız yeni risklerin, 
yeni sorumlulukların içine sokabilecek 
bir düşünce geliştlirilmesiniin başladığını 
'biliyoruz. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin 
savunma ve dış politika konularının 
Parlamentoda konuşulması konusunda 
özlediğimiz ilgiyi Hükümette görememek
ten dolayı üzüntü içindeyiz. 

Türkiye'ye, orta menzilli nükleer si
lahların dünyada tasfiyesinden sonra kı
sa menzilli nükleer silahları tırmandırma
ya dönük tekliflerin yapılnıakta olduğu
na ilişkin basımda yeni yeni haberler oku
yoruz. Bu yönde telkinler, artık baskı ni
teliğine bürünmeye başlamıştır. Türkiye, 
kısa menzilli nükleer silahların yerleştiril
diği bir ülke haline gelmeyi kabul edecek 
midir? Türkiye'nin yaşamsal önemdeki 
bu sorununu, teknokratlarım, bürokratla
rın ve çeşitli baskılara açık politikacı 
kadroların tercihlerine terk etmek, kesin
likle doğru değildir; Türkiye'nin sorunu
dur. Parlamentonun sorunudur. Türki
ye'de nükleer silahlar tırmanmasının de
ğerlendirilmesi Parlamentoda yapılmalı
dır. Bu gelişmelerin ortaya çıktığı bir dö-
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nemdeyiz. îspanya'dafci üslerin 1990 yı
lından itibaren kapatılıp Türkiye'ye nak
ledileceğine ilişkin Amerika Birleştik Dev
letlerinden Türkiye'ye dönük taleplerin 
resmen yapıldığı, gene bugünkü gazete
lerde yerini almış bir haberdir. Bunlar
dan Türkiye Büyük Millet Meclisimin ha>-
beri olmayacak, bunları Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, konuşmak imkânını bula
mayacak; bunlar egemenin özel ilgi ala
nı içinde özel avlanma sahası gibi ayrıl-

( mış konular olarak kabul edilecek... Bu
nu uygun görmemiz mümkün değildir. 
ı(SHP sıralarından alkışlar) 

Bunların hiçbirisindern daha az önemli 
«olmayan Türkiye ve Yunanistan Başba
kanlarınım Davos'takii buluşması... Bu bu
luşma, fevkalade önemli ve Parlamento
nun önceden bilgilendirilmesini gerekti
ren yönleri de ihtiva eden bir konudur. 
IKonu sadece, dış .politika ile ilgili sorun
ların konuşulmasında bir hevessizLikten 
libaret değildir; bir hafta sonraya ertele
yerek, bu konudaki Parlamento müzake
resini Davos buluşması sonrasına ertele
me anlayışı vardır; bu da yanlıştır. Testi 
kırılmadan nasihat edilmelidir. Davos 
müzakerelerinden önce, durumu bilmek 
ve Hükümete. Başbakana bu konudaki 
gerekli telkinleri yapmak, Parlamentonun 
hakkıdır, görevidir. Bu haktan, bu görev
den yoksun bırakılıyoruz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Davos'la ilgili olarak Parlamentonun 
dikkatimi çekmek istediğim birkaç nokta 
var. Elbette, Yunanistan'la Türkiye'nin, 
sorunlarını karşılıklı, görüşmeyle hallet
mesi bizim temel ilkemizdir, temeli ter-
cihimizdir. Bu bakımdan, bu teması ilke
de peşin olarak mahkûm etme gjibi bir 
anlayışımız yoktur. Tam tersine, böyle 
bir teması memnuniyetle karşılarız. Yal
nız, Parlamentomuzun bir iki noktaya 
dikkatini çekmek istiyorum. 
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Sayın Başbakanımız, Davos'a, gün
demsiz bir konuşma yapmak üzere gidi
yor. Davos görüşmesinin gündemsiz ol
ması, orada hiçbir şeytin konuşulmayaca
ğı anlamına gelmez. Orada ne konuşula
cağı ite ilgili olarak Yunanistan'ın öneri
leri var, Türkiye'nin önerileri var. 

Türkiye'min önerisi nedir? Turizm so
runlarını, ticaret sorunlarımı ve ekono
mik konuları konuşalım; genellikle, iki 
tarafın üzerinde kolayca anlaşabileceği 
noktalardan yola çıkalım, karşılıklı itima
dı inşa etmeye gayret edelim, kırmaya
lım, yumuşak başlayalım... Türkiye'nin 
önerisi budur. 

Yunanistan'ın! önerisi nedir? Yunanis
tan, tek bir konu üzerinde ciddiyetle ve 
öncelikle duruyor; «Ege ile ilgili sorun
ların La Haye (Lahey) Uluslararası Ada
let Divanına götürülmesini sağlamak ama
cıyla bir tahkimname hazırlanmasını ge
lin görüşelim» diyor. Bu, Yunanistan Hü
kümeti dış politika sözcüsünün resmî 
•(açıklamasıdır; bu, Yunanistan Başbakanı 
Papandreu'mun Stockholm'den Berlin'e 
geçerken basına yaptığı açıklamadır; 
«Davos'a, Ege sorununu Uluslararası 
Adalet Divanına götürmek içim Türkiye 
ile bir uzlaşma arayışı, bir tahkimname 
oluşturma anlayışı ile gidiyorum» diyor; 
«Türkiye'nin; de başka birtakım sorunları 
gündeme getirmeyeceğini elbette garanti 
edemem» diyor. 

Biz hangi sorunları gündeme getire
ceğiz? Yunanistan'ı tedirgin etmeyecek, 
rahatsız etmeyecek; ticaret, turizm, eko
nomik işbirliği konularını!.. 

Böylece, gündem aşağı yukarı belli ol
muştur. Türkiye Davos'a, La Haye 
(Lahey) Adalet Divanı konusunu Yunan
istan'la konuşmayı kabul ederek gitme 
durumuna sürüklenmiştir; çünkü, Pa-
pandreu, bunu konuşacağını Davos bu-
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kısmasından önce söylemiştir ve Sayın 
Başbakan Davos'a onu konuşacağını bile
rek gidiyor. 

Bu, cumhuriyet hükümetlerinin gele
neksel tavrında önemli bir esnekliğin or
taya çıktığını gösteriyor. Bugüne kadar 
bizim anlayışımız, Ege sorunu dahil, Yu
nanistan'la ilgili diğer ihtilaflarımızın tü
münün, Yunanistan'la karşılıklı görüşme
ler yoluyla çözümlenmesi biçiminde or
taya çıkıyordu. Şimdi, Yunanistan'la 
olan ihtilafımızın anlaşamadığımız nokta
larının La Haye (Lahey) Adalet Divanı
na götürülmesini kabul etmiş duruma 
girebiliriz. Böyle bir anlayışla Yunanis
tan'la ikili görüşmelere başlamak, Ege 
ile ilgili anlaşamadığımız noktaların art
masına kendimizin bizzat katkı yapma
sı anlamına gelir; çünkü, anlaşamadığı
mız konular doğrudan La Haye'e (La
hey) gidecek demektir. 

Yunanistan'ın Davos'ta Kıbrıs konu
sunu da gündeme getirme ihtimali vardır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim 
tanıdığımız bağımsız bir devlettir. O 
devletim Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, 
bir süreden, beri, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine basın yolu ile uyarılar gön
deriyor, mesajlar veriyor; «Sakın ha Da
vos'ta Kıbrıs'ı konuşmayın» diyor; ama, 
Davos'ta Kıbrıs'ı konuşmamıza hiçbir en
gel yoktur; çünkü, gündemsiz konuşuyo
ruz. Sayın Papandreu'nun takdirine bağ
lı olarak, Kıbrıs'da konuşulabilecektir. 

Kıbrıs'ı orada konuşmayı kabul etme
miz, bağımsızlığını tanıdığımız, kabul et
tiğimiz bir ülkenin sorunlarını, onun tem
sil edilmediği bir ortamda, onun dışında, 
Yunanistan'ı muhatap alarak konuşmayı 
bizim kabul etmemiz, Kıbrıs Devletinin 
'bağımsızlığına karşı, tanınmasına karşı 
en büyük haksızlığı bizim yapmamız an
lamına gelir. (SHP sıralarından alkışlar) 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstan
bul) — Vehim, vehim... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, müsaade 
eder misiniz efendim? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, genel görüş
me yapıldığı zaman mümkün olduğu ka
dar bu konulara değinirdiniz. Şimdi, erte
leme talebi konusunda, buna sadık kala
rak konuşalım lütfen. 

Konuşma süreniz de dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, ertelemenin sakıncalarına 
dikkati çekmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum; ama... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, daha Da
vos'ta ne konuşulacağını bilememiş oldu
ğunu ortaya koyuyorum; Davosta hangi 
sorunların konuşulmasının muhtemel ol
duğunu anlatarak, mümkünse bu öner
geyi reddedelim. Davos konuşmasından 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ko
nuya el koysun, bunu konuşalım diyorum 
ve bunu sağlamak amacıyla konuşuyo
rum; tamamen önergenin çerçevesi için
deyim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, far
kındayım efendim. (ANAP sıralarından! 
gürültüler) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Pa-
pandreu'nun yönlendireceğini nereden bi
liyorsun?.. 

BAŞKAN — Lütfen, beyler... Rica 
ediyorum... Lütfen, hatibi dinleyelim. 

Devam edin efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, uzlaşma politikası, el
bette, barışçı bir ülke olarak, barışçı dün
ya görüşünü savunan bir siyasî parti ola-
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rak daima destekleyeceğimiz bir politi
kadır. Ulusal' yararları ve çıkarları gözet
me koşuluyla, her türlü uzlaşma arayışı
nın içinde bulunmakta hiçbir sakınca yok
tur. Yalnız, bir noktayı gözden kaçırma
mamız gerekiyor : Ülkeler arasında önce 
kriz yaratmak, sonra, o krizin aşılması 
için, çeşitli uluslararası baskılarla uzlaş
ma arayışına yönelmek, kriz öncesi du
rumdan önemli esneklikler göstererek, 
ödünler vererek yeni bir noktaya geçmeyi 
kabul etmek anlamına da gelebilir. Kıb
rıs'ta da, Ege'de de buna benzer durum
lar vardır. Siz, makul talebinizle ortaya 
çıkarsınız, karşınızdaki, en haksız ve aşırı 
talebiyle ortaya çıkar ve kriz yaratır; sora-
ıra, bu krizi aşmak için uluslararası baskı
lar ortaya çıkar ve gelirler size, «Sen de 
biraz (esneklik göster, sen de biraz geriye 
git, o da biraz geriye gitsin» derler; hak
sız ve en ileri talebi yaparak, krizi doğu
ran ülke, biraz esneyerek, hiçbir şey kay
betmez; siz, makul asgarî pozisyonunuz
dan esneklik göstermeye mecbur bırakıla
rak, önemli haklı ulusal yararlarınızdan 
ödün verme durumuna sürüklenebilirsi
niz. Bu kalıp daima işlemiştir. 

'Şimdi, biz, Perez De Cuellar'ın Kıb
rıs konusunda bir süre önce önerdiği uz
laşma metnini kabul ettıiğinnizi ilan et
tik, Yunanistan foalbul etmıedli. ©ir süre 
ısonıra -mdhtelme'lenı- Kılbriis'îla ilgili bir es
nettik gösterme teklifi (her İlki tarafa da 
yiapılaıcaktır; biz, asgarî çlizgiımiizden es-
neımefc durumunda kalacağız, onlar en 
aşırı faleplierinden ıgerilieıyerek', Türkiye' 
nin aleyhinde ıbir dengeyH ortaya çılkar-
ımaık ıdturuımuna Ikendiierihii ulaştunalbile-
cekler. Üşaneit etmek listediğiim önemli nok-
ıta; Ibunlann (hepsimin Türküye Büyük Mill-
(let Meclislinin ıbiligilsi ve onayı içlinde yü-
ırüıtiüîtmfeisıi gerektiğidir. 

Türk'iyıe'nin, iDavos'tia, Kıbrıs'la. ve 
(Ege ile iiligli hangi ıaın|gajaxi)anların üçine 
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Igirieeeğinİı Türkiye (Büyük Millet (Meclisi < 
,'bilmelidir; Barbakanlar diüızeyinde bk 
ısiüreden (beri yürütülen mesaj teatisi po
litikasının, Türkiye'nin lban|gi sliyaisal plat
forma ıgeıçimesine yardliimıciı olduğumu Tür
küye Büyük Millet M'eelisıi ibMtmellidir, 
Tünk Ihalkıı, Türk ıkaımıuloıyu ibiilmieliidir. 
'Bu 'billgliler Türkiye Büyük Millet Mecli
slin iın elinde yoktur. 

jBujglün yeni Ibir Türkiye Büyülk IM'iL-
Het Mecliisli vardır; hükümet yenli Ikurul-
rnuışte ve önemllü dış pollifcika sorunlarıy
la karisi Ikarşıyayız. Bunlarım, ertelenme
den, bir an önce, Türkiye Büyük Mil
let Meclisimde ele alınması gerektiğime 
linanuyoruz ve Türikiye Büyük Millet Mec-
lıilsllınli, bu 'konuda harekete geçmeye, klo-
nuıyu erte'ıeime önerilerine itiiıbar ©tımeıme-
ye çağırıyoruz, 

(BAŞKAN — Sayın IBaylkal, süreniz 
dolmuştur:; çolk rica ediyorum, lütfen to
parilıay iniz. 

DENltZ ©AYKAL (Devaımla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başbakanın, önemli! temaslar 
içini şu 'sırada DaJvOs'a gitmiış dlıması, bu 
•konunun Parlamentoda görüşülmesini en
gelleyemez. Hüçibir ı̂ oruın, Parlamentonun, 
ulusal 'sıavoınma ve dış politika konuları
nı ıkonuişıma'sından da)ha önemi değüldlir. 

Dayos'un gündemin dek!i en önemdi 
konu, Yunanistan ve Türikiye Başbakan
larının Ibulluışimasıdiır. Yunaıniisitan Başiba-
ikanıı Papandreu şu anda Atina'dadır; 
Türkiye Barbakanı şu anda niçin Anka
ra'da değildir, gündemimizde bu konu 
•varken, niçin burada değildir? 

fÜİstöM'k, 'büzüm;, Parlamento olarak, 
Anayaisıajya göre el koyduğumuz öneml'i 
(bir (konunun Iklomuşutoasiını ıgü'ndemlimıi-
ze aldığımız bir şurada, Sayın Başbaka
nın, Ihanıgi lilhttıyaçla v® Ihamgt pnogramlla 
(bulunduğundan Ihalberimilz olmayan Da-
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vos çalışmalarını gerekçe olarak kabul 
edip, iParlaımıeri'tlO'iKLMi çalışmalarımın en-
Igelenımesıinde bunun IkuıMaınıiımıasını, en 
azından bizim kabul etmemiz mümkün 
Yeğidir, 

Barîaımıenitonum (bu soruna el koyması 
ıgerdkfiğinli ve bu tartıışmıayı hiçbir gecik
meye fırsat vermeden buıgün açarak baş-
Mıması ıgerektliğini takdirilerinlize saytgııy-
'la (sunûyıon, teşekkür ediyorıuim. (SHP ve 
DYIP .sıralarından alkışlar) 

IBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baylkal. 

lönerjgenin lehinde, Sayın Fethi Çelik-
baş; buyurun ıe!fendim. (AINAP sııradanoh 
dan 'alkışlar) 

FETHİ ÇEUKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; evvela, konu
ya 'bir vuzuh getirtmek lazımdır. Hükü
met ve Anavatan Partisi Grubu, konu
yu gündemden çıkartmak düşüncesiyle 
ıbiır takrir vermiş değildir; bir hafta te
hir etmeyi düşünmüştür. 

(Kamu işlerinde özel İşlere nispetle 
hukukta mühim biır prensip vardır; 
«Oppor.tunite politik» derler; siyasî ma 
be mevsim veya mevsime uygunluğu... 
Buıgün iki başbakan anasında gündemsiz 
bir müzakereye geçileceği sırada bunu 
burada müzalkere etmek, siyaset bakımın
dan fevkalade isabetsizdir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Vesayet altında Meclis olmaz.. 

FETHİ ÇELÜKBAŞ (Devamla) — 
Kaldı ki, en basit bir hukuk prensibi; 
... hükümet icra organıdır. Yüksek heye
tiniz, Ana Muhalefetin sözüne göre 
çalışacak bir yasama organı değiildir. 
Kendileri 'istedikleri' şekilde yürütecek
ler ve herkes teslimiyet gösterecek, ka
bul edecek... 'Böyle değiildir. Hükümet, 
politikasını tespit eder, elbette muhale-
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f etten istifade eder; ama, yürütme so
rumluluğu Hükümete aittir, yüksek Mec
lisin vazifesi murakabe etmek'tir. Hükü
metle beraber iicraî bir politika tespit et
mek d'ye biır şey yoktur. O, meclis hü-
kümetlerindedir. Kabine hükümetlerin
de, hükümet, politikasını çeşitli çalışma
lardan listifade ederek tespit eder, icraya 
geçer; beğenmezseniz adem-î itimat oyu 
vererek düşürürsünüz, tasdik etmezsiniz 
antlaşmayı. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, en basit mese
leleri birbirine karıştırarak, Anavatan 
'Partisi sanki bu konuyu konuşmaktan 
kaçıyormuş havası içerisinde konuşma
nın fevkalade isabetsiz olduğu kanaatin
deyim. Müsterih olunuz, Anavatan Par
tisi dört yıllık icraatıyla, iç politikasıyla 

.savunma politikasıyla, milletin gözü 
önündedir. Vicdanımıza sığınırım arka
daşlar; savunma sanayiini özel bir fonla 
reorganize etmek, yürütmek Anavatan 
'Partisine nasip olmuştur. Bunları nasılı 
'gönmemezlikten geliırsiniz .. (ANAP sıra
lar ından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, biır hafta sonra konuşu
lacak olan konu, eğer bugün (yani1, mü
zakerelerden evvel) konuşulursa bu, Türk 
Devletimin aleyhine birtakım yorumlara 
sebebiyet verir. 

1984 yılında, bir vesileyle Brüksel'e 
gittik, Genel Sekreter Luns'la konuştuk; 
«Bu nedir? Aynı ittifak içerisinde (NA
TO içerisinde) biır üye, karşısında bu
lunduğumuz Varşova 'Paktı devletiyle 
müzakerelere girerek adem-1 tecavüz 
paktı yapmak teşebbüsünde bulunuyor., 
Buna ne diyorsunuz?, diye sual sordum. 
Verdiği cevap şudur: «Ben, Türkiye'nin 
politikasını devamlı tasvip ettiğim için, 
benim Atina'daki adım Luns Türkofıilos-
tur (Türksever)» dedi... «Siz aldırmayın, 
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enternasyonal! kamuoyunda 'bütün bunlar 
Türkiye'nim lehime cereyan ediyor; çün
kü, Türkiye ağırbaşlılığıyla, -şantaj yap-
mamaklla, iibiıbar kazanıyor ve biraz da 
mazur görün, Yunanlılar sJze karşı ılO 
milyon, siız 50 küsur milyonsunuz. (Bıir de 
altrniiş küsur sene evveli biır tokat yedi
ler; izmir'de 200 bin İkisi oturuyordu, 
sıfıra imdi, mazur görün» dedi. 

Arkadaşlar, Yunanistan'la, Türkiye' 
nim birçok sorunu var; ama em'in olu
nuz, enternasyonal platformlarda Türki
ye'nin î Obarı Yunanistan'dan çok daha 
fazla. Avrupa Konseyimde en sonunda 

.ikomünisblıarle beraber hepsi de istisnasız 
oy kulffiandılar; ama, Avrupa Konseyin
de sorunlarımızı ıhalllettik; sonunda, ma
sı!! 'ingilizler; Almanlar, Avrupa Konse
yinde rey sahiıbiı, hak sahibi ise, biz de 
öylıe hak sah'iibiı olmaya başladık. Bu iti
barla, 'konuyu bir hafta sonraya tehir 
©tmenin bütün bunlarla iliğisin! bula
bilmek, benim için 'fevkalade güç oldu 
ve üzüldüm. 

Hükümette mesuliyet 'deruhte eden 
biır arkadaşımızın böyle nazik bir de
virde, «İ;!f,â bugün bu konuşulsun, bunun 
konuşulmaması bir ihevessizlik» diye 
tavsiıf ötmesi fevkalade isabetsizdir, önü
müzdeki hafta konuşulduğunda, herkes 
eteğinde ne Itaş varsa döker, o zaman, 
Türk Milletiı bunun hakemliğini yapar 
ve önerir. Şu anda hiç kimsenin bir an
gajmanı yoktur; ama, bugüne kadar 
Türkiye ile diyaloga oturmamayı pren
sip kabul eden bir başbakanın, gün
demsiz dahi olsa oturmayı kabul et
mesi, Türkiye'nin lehimedir. Her tarafta 
böyle telakki ediliyor. '«Kıbrıs'tan asker 
çek ilimey imce Ege sorunumuz hal'l'ediılie-
ımez, biz yan yana (gelip konuşmayız» 
diyenler onlar değill miydi? Bugün bunlar 
unutuldu, yan yana gelip konuşuyorlar. 

Bu itibarla, acele etmeyin, konu gele
cektir ve önümüzdeki hafta inşallah, 
enJne boyuna tartışılarak, hakikatim hatııgi 
istikamette olduğu meydana çıkacaktır. 

'Mi'lffiet'Jerarası münasebetlerim heyecan
la vesaireyle değil, sükûnetle, durendiş 
bir politikayla yürütülmesi, memleketin 
mertfaatları iktizasıdıır; yoksa, heyecan
la yürütmek, memleketi çok kere zara
ra sokabilir. Teenni ile 'hareket etmekte 
hiçbir zarar yoktur. iBiır haftalık geoilk-
ımeylıe; - arkadaşımızın da dediği gibi 
- bizzat Başbakanın da burada hazır bu-
lunimasıylla, söyleyeceğiniz şeylerden ken-
d'sinin yararlamma imkânını da verimi $ 
olursunuz. Bu itibarla, önümüzdeki haf
taya kalimasıı fevkalade isabetli olur ka
sımdayım. 

'Hepinize saygılar sunarım, teşekkür 
ederim.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın 
ÇelOkbaş. 

M. TOR AN BAYAZIT (İzmir) — 
iSayıın Başkan, yönetim tarzınızla ilgili, 
zatı âlinize bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın iBayazıt, müsaade 
ederseniz şu konuyu balledellım, bilahara 
sorun. 

İM. TURAN BAYAZIT (İzmiır) — 
Sayın Başkanımı, sorum konuyla ilgiılidir. 

BAŞKAN — Hayır, Başlkana soru so-
rulmıaz; beniım bildiğimi, Hükümete, ko
misyona (sorulur. 

<M. TURAN BAYAZIT (tamir) — 
Efendim, tutumunuz hakkımda... 

iBIAlŞKIAN — 'Sayın Bayazıt,' lütfen-
müsaade eder 'milsiniz?.. Oturun lütfen. 

ıM. TORAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, söz almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz 
öneriyi oylayacağım. Lütfen... 
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Öneriyi oylarınızla sunuyorum: Kabul 
©deriler... Kabul etmeyenler... öneri ka
bul edllmiışiıir; görüşme ertetenrnistiır. 

M. TURAN B A Y A Z I T i(il;zmir) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TÖRAfN BA YAZIT (İzmir) — 
konuşma yapmak istemiıyorum; ancak, 
bir teamül! yaratılmaması için tutumunuz
la ilgili bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

iM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Efendim, İçtüzük, önergelerim görüşül
mesinde liki aleyhte, iki ılehte söz veril-
mesini amirdir. Zatı âlimiz lifci aleyhte, iki 
lehte söz verdimiz; ama, bir aleyhte, 
bir lehte, bir aleyhte, biır lehte şeklinde 

'A) SÖZLÜ SORULAR VE CE
VAPLARI 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Soru
lar» kısmına geçiyoruz. 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim. Askerî Mah
kemesince tutuklananlara cezaevinde iş
kence ve keyfî uygulamalar yapıldığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
k'n'in, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere 
daha önce dağıtılmış olan toprakların ge
ri alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/2) 

'verdiniz. En son konuşmanın aleyhte 
verilmesi teamüldür. 

BAŞKAN — Efendim, ben onda bir 
anormallik ve usulsüzlük görmüyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anormal demedim, İçtüzüğe uygunluk 
'bakımından fikir almak istedim. 

'BAŞKAN — Kanaatimce, İçtüzüğe 
uygun; öyle takdir ettik. 

Sayın milletvekilleri, gündemin «Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması ya
pılmasına Dair Öng'örüşmeler» kısmında
ki, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Bay-
kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesinin ön-
görüşmesi, biraz evvel Yüce Heyetinizin 
almış bulunduğu karar gereğince, 2 Şubat 
1988 tarihine ertelenmiştir. 

BAŞKAN — 1 ve 2 nci sıralarda bu
lunan soruların görüşülmesi, mehil talep 
edildiği için ertelenmiştir. 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla 
ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hakkâri 
'Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüs
tü hal ilan edilen illerde bazı okul binala
rının askeri amaçla ya da karakol olarak 
kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu var
dır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Sayın. Cumhur Keskin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî Dai
re Başkanı olduğu dönemde yapılan zırhlı 
araç ve gereç alımlarıyla ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/5) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Balıkesir 
Milletvekili Önder Kırlı'nın, Millî Savun
ma Bakanı Ercan Vuralhan!ın Dışişleri 
Bakanlığı İdarî Daire Başkanı olduğu dö
nemde yapılan zırhlı araç ve gereç alım

larıyla ilgili iddialara ilişikin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Kırlı?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemde görü

şülecek başka bir konu b^unnıarnaktaldır. 
Pazartesi günü 'dağıtılan, aynı gün Ge

len Kâğıtlarda yayımlanan ve 27 Ocak 
1988 Çarşam'ba günü gündemine girecek 
olan 2 sıra sayılı kanun tasarısını görüş
mek için, 27 Ocak 1988 Çarşam'ba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.40 

> » — M 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1988 Sak 
Saat: 15.00 

ili 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

a 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

'5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-

kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Ak-
nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesince tutuklananlara cezaevinde iş
kence ve keyfî uygulamalar yapıldığı id

diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
riin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere 
daha önce dağıtılmış olan toprakların ge
ri alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2) 

'3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla 
ya da karakol olarak kullanıldığı iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — Balıkesir Milletvekili î. önder 
Kırh'mn, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî Daire 
Başkam olduğu dönemde yapılan zırhlı 
araç ve gereç alımlarıyla ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/5) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 




