
DÖNEM : 18 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

9 uncu Birleşim 

14 .1 .1988 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 408 

II. GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

408 

410 

410 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Diyarbakır Milletvekili 

Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Ana
dolu 'Bölgesinde güvenlik güçle
rinin bazı uygulamaları ve silah 
ruhsatı ile ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin doğuracağı sakın
calara ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Devlet Bakanı Abdullah' 
Tenekeci'nin cevabı 410:412,415:416 

2. — İzmir Milletvekili Tür
kân Akyol'un, Sağlık Hizmetleri 
Temel Yasasının yarattığı sorun
lar ve alınması gereken önlemlere 

Sayfa 
ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarca'nm cevabı 412:415,419: 

421 
3. — Siirt Milletvekili Mehmet 

Abdurrezak Ceylan'ın, çiftçinin sı
kıntıları, Ziraat Bankasının hiz
metlerindeki aksamalar ve Ta
rım - Kredi Kooperatiflerinin ma
ruz bulunduğu Hükümet müda
halesine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
cevabı 416:419,421:424 

IV. — USUL HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER 

1. — Bakanların, milletvekili 
olarak, şahısları adına, bir hususu 
açıklamak üzere gündem dışı ko
nuşma yapıp yapamayacaklarına 

424 



T. B. M. M. B : 9 14 . 1 . 1988 0 : 1 

Sayfa 
ve bunun, siyasî parti gruplarına 
aynı konuda açıklama yapma im
kânını verip verileyeceği hakkın
da 424:435 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili t. önder 

Kırlı'nın Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
Daire Başkanı olduğu dönemde yapılan 
zırhlı araç ve gereç alımlarıyla ilgili iddi
alara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1988) 

Sayfa 
V. — SEÇİMLER 435 
1. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi komisyonlarına üye se
çimi 435 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekilli Erdal Kal-
kan'ın, tbriktepe Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/9) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.1.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği Bü-

»>•<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Izmiır Milletvekilli K. Kemal Ana-
dol, İşkence ve Kötü Muamele ile Mü
cadele Sözleşmesinin parafe edilmesinde 
gecikilmesinin uluslararası düzeyde mem
leketimiz yönünden yarattığı olumsuz ıiz-
lenıiımlerin silıinebillmesi için Sözleşmenin 
bir >an evvel Türkiye Büyük Millet Mec
lisince onaylanmasının gerektiği konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı; 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz da bu 
konuşmaya cevap verdi. 

Ankara MUtetvekİli Ercan Vuralhan 
da, son günlerde basının bir bölümünde 
yer alan şahsıyla ilgili neşriyat konusun
da gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamlis-
yonılarma üye ıseçimi, siyasî parti grupla
rının adaylarını bildinmemdeni nedemiıyle 
ertelendi. 

14 Ocak 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşim© saat 
15.40'da son verildi, 

Başkan 
Başkanvekilli 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtlip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14.1.1988 Perşembe 
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yükelçiliğimiz mensupları için yaptırıla
cak lojmanların İhalesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/10) 
{Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1988) 

3. — Hatay Milletvekilli Ali Uyar'ın, 
Askerlik Yükümlülüğünü öğretmen Ola
rak Yerine Getirecekler Hakkında Yö
netmeliğin uygulamasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya

zılı soru önergesi (7/11) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.1.1988) 
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Hastalıkları Hastanesi Müdürlüğüne ta
yin edilmesinin gerekçesine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/12) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.1.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTtP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünltt (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Dünkü tutanaklar hakkında söz istiyo-
runij 

(BAŞKAN — İçtüzüğün hangi mad
desine göre?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, dünkü tutanaklarda, par
timizin tüzelkişiliğine yönelik önemli suç
lamalar yer almıştır. Ayrıca, tutanaklar 
incelendiği zaman, dünkü Başkan olarak 
sizin tutumunuz ve de Sayın Bakanın 
milletvekili ve Bakan olarak konuşmala
rında görülen çelişkiler bakımından, İçtü
zük ve Anayasa bakımından ciddî sakın
calar ortaya çıkmıştır. Bunların düzeltil

mesine olanak sağlamak için söz istiyo
rum. 

'BAŞKAN — Efendim, dün size, Baş
kanın tutumu hakkında, gündem© geçil
diğinde söz vereceğimi beyan etmiştim. 
Yine, tutumumuzla ilgili, yani Başkanlı
ğın İçtüzük tatbikatıyla ilgili konuda za
tı âlinize söz vereceğim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Tu
tanaklar için de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size ait bir be
yanın tutanağa yanlış geçtiği konusu olur
sa, o takdirde 59 uncu maddeye göre söz 
verebiliriz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, tutanaklarda, partimizin tü
zelkişiliğine ilişkin ciddî suçlamalar var, 
o konuda da söz istiyorum; tutanaklar 
hakkında da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 
inci maddesini okuyorum: 
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«Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş 
olduğu görüşten farklı bir görüş kendi
sine atfolunan Hükümet, komisyon, siya
sî parti grubu veya milletvekilleri, açıkla
ma yapabilir ve cevap verebilir. 

'Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı 
oturum içinde olmak üzere söz verme 
zamanını takdir öder.» 

Grubunuza bir sataşma va'ki olduğu 
takdirde, aynı oturum içerisinde söz ve
rilebilir. Kaldı ki, bu konu üzerinde zatı 
âlinizle Başkanlık arasında karşılıklı gö
rüş teatisi oldu. 

Başkanlık, Sayın Ercan Vuralhan'ın 
konuşmasının genel mahiyette olduğunu; 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi hedef ala
rak tek başına muhatap kılmadığını, mu
halefet olarak genelini ifade ettiğini beyan 
ettim ve bunu da Genel Kurulun kararı
na ve oyuna arz ettim. Bu itibarla, Ge
nel Kurulun kararma ve oyuna başvur
mak suretiyle neticeye varmış olduğumuza 
göre, bu konuda söz veremem; ama, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
güvenlik güçlerinin bazı uygulamaları ve 
silah ruhsatı ile ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin doğuracağı sakıncalara iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Fuat Atalay, Güneydoğu Anadolu 
Bölges'inde bazı güvenlik güçlerinin ser
gilediği haksız ve yanlı uygulamalar ile, 
silah ruhsatını bu bölgede serbestieştiran 
kararnamenin doğuracağı sakıncalara iliş
kin gündem dışı söz talep etmişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 
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Başkanlığın bu tatbikatı dolayısıyla tak-
'dirimizldeki hatalı noktaıHar üzerinde zatı 
âlinize söz vereceğim. Şimdi, gündem 
dışı konuşmaları yerine getirelim, ondan 
sonra zatı âlinize söz vereyim efendim. 

!BROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Mallı Savunma Bakanı dün 
yaptığı açıklama sırasında, Ermeni terö
ristlere yardım ve yataklık yapıldığı id
diasını, benimle ilgili olarak yaptığını söy
lemiştir. Dolayısıyla, dünkü konuşmayla 
ilgili olarak ben de söz hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Mecliste böy
le bir beyan yok, basında varsa, bu, ba
sın organları ile zatı âliniz araisında bir 
konudur. 

EROL AÜAGİL (Ankara) — Efen
dim, burada yaptığı konuşmadır... 

BAŞKAN — Efendim, aynı oturum 
içerisinde olması lazım. Sayın Hikmet Çe-
tin'e verdiğim cevapları zatı âliniz için 
de tekrarlamak isterim. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Gün
deme geçtiğiniz an ben de söz istiyorum. 

KURULA SUNUŞLARI 

Buyursunlar Sayın Atalay. 

Sayın Atalay, konuşma süreniz 5 da
kikadır, bu sınır içerisinde kalınmasını ri
ca edeceğim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; konuş
mama başlamadan önce, 1988 yasama 
yılının sayın üyelere ve parti gruplarına 
bayırlı olmasını diliyorum ve bu yasama 
yılında, halkımızın yararı için gerekli ka
rarların alınmasını temenni ediyorum. 

'Sayın üyeler, bugün, Güneydoğu Ana
dolu B'ölgesi, Hükümetin ve güvenlik güç
lerinin vaki çabalarına rağmen, özellikle 
'demokratik planda önemli toplumsal so
runların var olduğu ve giderek büyüdüğü 
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bir ortam içerisindedir. Güvenliğin ve hu
zurun bozulmasını önlemek için caydırıcı 
güç olması gereken bir kısım güvenlik 
kuvvetleri ve görevlileri, sergiledikleri 
keyfî uygulamalar sonucu, bu bölgede, 
huzursuzluğun kaynağı haline gelmeye 
başlamışlardır. -

Seçim bölgemde, geçen on gün süre 
içerisinde yerinde yaptığım incelemeler 
ve çok sayı'da yurttaşla 'görüşmelerim so
nunda, bazı güvenlik güçlerinin gelişigü
zel şekilde, köylerde yoğun aramalar yap-
tık'Iarını; bu uygulamalarda insan, hak-
'larının çiğnendiğini, gübre istifleri içeri
sinde insan arandığını, yıkanmış çamaşır
larını dışarıda bırakan yurttaşların gece 
yarıları sorgulamadan geçirildÜğini, yurt
taşların kışlık erzaklarının yerlere saçıldı
ğını öğrebdim ve yurttaşlardan bu konuda 
yazılı ifadeler, beyanlar aldım. 

Yurttaşların köy koruculuğunu kabul 
etmedikleri sürece, bu işlemlerin yoğun
laşarak devam edeceğine dair, ilgili gö
revlilerin açık ifadeleri giderek yaygınlaş
maktadır. İşkence tehditleri sonucu, bu
gün, Diyarbakır'ın özellikle Lice ve Dicle 
ilçelerinde bir kısım köylerde, 40'a ya
kın köyde, 100'e yakın ailenin, can güven
liklerinin kalmadığı gerekçesiyle göç et
meye baş'la'dıklarını gördüm. Koruculuk 
zorlamasından sonra, şim'di de, yurttaşlar,. 
fiilî işkence uygulaması içerisinde, ihbar
cılığa zorlanmak tadır. El'imde, bu konu
da, savcılık kanalıyla Diyarbakır Hükü
met Tabipliğine sevk üzerine alınmış dok
tor raporu vardır; «İşkence yoktur» diyen 
Sayın Başbakana ve hükümete de bunu 
arz ediyorum. 

'Bu tutum ve davranışlar, Anayasanın 
5 inci maddesinde açıkça belirtilen, devle
tin temel amaç ve görevleriyle çelişmek-
te'd'ir. insan haklarının önemli dlarbe aldı
ğı bu bölgede yaşayan yurttaşların yasa-

— 411 
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lar önünde eşitliğini açık hükme bağlayan 
Anayasanın 10 uncu maddesi, işlerliğini 
kaybetmiştir. Yine, Anayasanın, konut 
dokunulmazlığına ilişkin 21 inci maddesi 
ile, seyahat hürriyetine ilişkin 23 üncü 
maddesi ayaklar altına alınmış; köy sa
kinlerinin, komşu köylerden misafir ka-
ib'ul etmeleri dahi, kötü koşullardaki sor
gulama için gerekçe teşkil etmiştir. 

Bu uygulamalarla, devlet - halk yaban-
cılaştoîması körüklenmektedir. Dünya
nın hiçbir yerinde, zorbalık, toplumsal 
sorunların çözümü olmamıştır. Bu baskıcı 
uygulamalar sürdürüldüğü sürece, yurt
taşlar, demokrasi dışı çözümlere zorlana
caklardır. Kötü yaşam koşulları, işsizlik 
ve yokluk içerisinde yaşayan yurttaşlar, 
artık bu dertlerini unutmuşlar; ilk önce 
hürriyet ve demokrasi / istemektedirler. 
Hükümetîn, zaman geçirmeden bu konu
da gerekli önlemi almaşım temenni edi
yorum. 

Yurttaşlar, devletin sıcak ilgisine, de
mokratik hukuk sisteminin uygulamala
rına hasret kalmışlardır. «Suçluluğun ki
şiselliği» ve yine, Anayasanın 38 inci mad
desinde belirtildiği üzere, «Suçluluğu hük
men sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 
sayılamaz» hükmünün acilen hayata geçi
rilmesinin gerekleri ortadadır. 

Sayın Hükümet, bir yandan bu önlem
leri alırken, öte yandan, işkence ile mü
cadele tasarısını imzalamasının gereğini 
yapmalı; bu yasama döneminde, bütün 
parti gruplarının, birlikte hazırlayacakları 
bir tasarıyla, gözaltı ile birlikte savunma 
hakkının hukuk sistemimize girmesini sağ
layacak çalışmalara destek vermelidir. 

Sön olarak da, 299 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, olağanüstü hal 
bölgesinde oturanların müracaatı üzerine 
ateşli silahlara, menşelerine bakılmaksı
zın ruhsat veren uygulamanın önemli sa-



T. B. M. M. B : 9 

kıncalar doğurduğunu belirtmek istiyo
rum. Her şeyden önce, diğer bölgelerde 
benzeri bir uygulamaya geçilmemesi, bu 
bölgedeki yurttaşları anlamlı sorular sor
maya sürülklemökte, Anayasanın da eşitlik 
prensibine aykırılığı vurgulanmaktadır. 
Bu uygulama sonunda, silah tüccarları ve 
kaçakçıları bölgede önemli aktivite ka
zanmış ve güçlenmiştir. Yurttaşların, Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkka
le yapımı silah edinme taleplerinin idare
ce reddedilmesi, açıkça, «Sizde silah var 
ama bunu saklıyorsunuz» anlamına gel
mektedir ki, bu önemli bir güven bunalı
mıdır. ' 

Hükümetin, bu kararnameyle düşün
düğü, şayet vatandaşın kendi güvenliğini 
kendisinin sağlaması ise, bu durumda, 
yoksul yurttaşlar için ne gibi bir önlem 
düşünüldüğünü sormak istiyoruz? Bu uy
gulama sonunda, şayet, bir kısım insan
lar ve aşiretler silahlanacak olurlarsa, önü
müzdeki dönemde insanlarımız birbirleri
ni "kıracaklar ve toplumsal yaralarla bir
likte, güven ve huzur ortamı tamamen 
kalkacak ve bu "bölgede sıkı rejimler sü
rekli olacaktır. Bu anlamda, silahlanmaya 
kesenkes karşı olduğumuzu belirtiyor, Hü
kümetin -bu uygulamadan derhal dönme
sini talep ediyoruz. 

Konuşmamı Diyarbakırlı ünlü halk 
ozanı, halk şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nm 
sözleriyle bitirmek istiyorum: 

Memleket isterim yaşamak, sevmek 
gibi gönülden olsun 

Olursa bir şikâyet, ölümden olsun. 
Sayın Genel Kurul üyelerine saygıla

rımı sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın 
Atalay. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet 
Korkmaz, Başkanlığımıza gönderdikleri 
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söz talebinde «Önemli bir konuyu gündem 
dışı konuşmak istediğini» beyan etmişler; 
ancak, kendilerine bu konunun açıklan
ması için davette bulunduk, müracaat et
mediler; konu da ıbelirli olmadığı için, 
kendilerine şu anda söz veremiyoruz. 

2. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, Sağlık Hizmetleri Temel hasası
nın yarattığı sorunlar ve alınması gere
ken önlemlere ilişkin gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Türkân Akyol, Sağlık Hizmetleri 
Temel Yasası üzerinde gündem dışı söz 
talep etmişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum; buyurun. (SHP sıralarından alkış
lar) 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygılarımla selamlayarak sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta bir olay yaşadık : 
Bir kaza sonucu bacağını kaybeden ve 
acil olarak SSK hastanelerinden birine 
başvuran bir yurttaşımız, sigortalı olma
dığı gerekçesiyle hastaneye kabul edil
mediği için hayatım yitirdi. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı üzüntülerini dile getirdiler; «sorum
lular hakkında soruşturma açıldığını; 
ayrıca, tüm hastanelere, acil vakalara sü
ratle müdahale konusunda talimat ver
diklerini» beyan ettiler. 

Bu hazin olaydan, kuşkusuz, hepimiz 
büyük üzüntü duyduk. Vefat eden va
tandaşımızın yakınlarının acılarını payla
şıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, bu ola
yın gerisindeki gerçekleri açıklayabilmek 
için huzurlarınızda bulunuyorum. 

7.5.1987 tarihinde, Birinci ANAP hü
kümeti, sağlık politikasını temelden de
ğiştiren bir kanun çıkardı : Sağlık Hiz-
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metleri Temel Kanunu. Bu Kanun, has
tanelerin durumlarını iyileştirmeyi ve 
hastanelerin işletmeciliğini düzeltmeyi 
amaçlıyordu. Altını çiziyorum; «hastane
lerin!..» 

Devlet bütçesinden sağlık hizmetleri
ne ayrılan pay çok yetersiz olduğundan, 
bu hizmetlerin iyileştirilebilmesi için kay
nak bulmak gerekiyordu. Bunun için, 
hastane hizmetlerinin bütünü paralı ha
le getirildi ve ücretler artırıldı. Bundan 
böyb, hastaneler artık büyük ölçüde ken
di döner sermayeleriyle geçineceklerdir. 
Hastanelerin, hastalardan alınan ücretler
le kalkınacağı, böylece daha iyi hizmet 
üretip, daha iyi sağlık hizmeti satacağı 
varsayılmaktadır. 

Sağlık hizmetlerini kimler satın alabi
lecektir? Ülke nüfusunun yüzde 35 - 40 
dolayında kesimini oluşturan memurlar, 
sigortalı işçiler ve bunların emeklileri ile 
bazı kamu görevlileri, ücret ödemeden 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. 
Nüfusun geri kalan yüzde 60 - 65'ini teş
kil eden köylüler, tarım işçileri, esnaf 
ve sanatkârlar, işsizler ile, ödeme gücü 
çok az ya da hiç bulunmayan kesimi ise, 
hiçbir sosyal güvenceye sahip değildir. 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu bunlar 
için de hükümler getirmektedir : Yoksul 
ve ödeme gücü olmayanların yararlana
cakları sağlık hizmetlerinin bedelleri de 
sağlık fonları ya da vakıflarca ödenebile
cektir. 

özetle, hastaneler sağlık hizmetini sa
tarlar; parası olup ödeyebilenler bu hiz
meti satın alırlar, yani tedavi edilebilir
ler; parası olmayanlar ise, önce yoksul 
olduklarını kanıtlarlar ve ancak bundan 
sonra fukaralık ya da sağlık fonu veya 
vakıflarından verilen - takdire bağlı veri
len - bir para yardımı sayesinde sağlık 
hizmetini satın alabilirler, özetle, insan 

sağlığı, satılır, satın alınır bir ticarî meta 
olarak kullanılarak, hastane işletmeleri
nin düzeltilmesine kaynak oluşturur. 

Sayın milletvekilleri, anayasalarımız, 
Türkiye Cumhuriyetini sosyal bir devlet 
olarak tanımlar. Sosyal devlette, insanın 
temel haklarının başında gelen yaşama 
hakkı, devletin sorumluluğundadır. Her 
vatandaş, ödeme gücüne bağlı olmadan, 
sağlıklı yaşama hakkına sahiptir. Devlet, 
bu sorumluluğunu, ancak, sağlık hizmet
lerini vatandaşlarına ücretsiz olarak sun
makla yerine getirebilir. 

Ülkemizin sağlık politikası, ANAP 
iktidarındaki son yasa değişikliğine ka
dar, yirmibeş yıldır, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi politikasıydı; anayasa
ların gereği olarak, 224 sayılı Yasa ile uy
gulamaya girmişti. Bu sağlık politikası
nın, yani, sağlık hizmetlerinin sosyalleş-
tirilmesinin, tüm ülkede, amacı doğrultu
sunda gerçekleştiği söylenemez; ama her 
şeye rağmen, en azından, yoksul ve öde
me gücü bulunmayan vatandaşlarımız 
için devlet hastanelerinde, devlet tedavi 
kurumlarında ücretsiz tedavi olma gü-
vencesini sağlamıştı. Bu yasa, yeni yasay
la yürürlükten kaldırılmıştır. Sosyal bdr 
devlet olan ülkemizde, sağlık hizmet
lerinin 'bütünü paralı hale getirilmiş, 
yoksul 'insanlarımızın bu güvenceleri de 
kalmamıştır. 

Bu kanun neden çıkarıldı sayın <mil-
letvek'İUeri? Sağlık Hizmetljeri Temel 
Kanunu, kuşkusuz, ülkelerin sağlık so
runlarına çözüm getirebilmek ûçin çıka
rıldı; ayrıca, «Sağlık Reform Kanunu» 
diye de taıkdim edıildi. Devlet Baıkan-ımız 
Sayın Adnan Kahveci, bizzat kendileri
nin beyan buyurdukları gibi, bu kanunun 
mimarıdırlar. Bu kanunun hazırlanışın-
dakd temel yaklaşım, hastaneleri, yani ya
taklı tedavi kurumlarını, bir isletme ve 
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kâr getiren ticarethane gibi görmek ve 
bunları daha iyıi, daha verimli ve de da
ha çok kâr sağlayan kurumlar haline 
dönüştürmektir. Âdeta, ticarî bir işletr 
meyi yeniden düzenlemek yaklaşımıyla 
bu yasa çıkarılmıştır. İşte, temel yanlış 
buradan başlıyor sayın milletvekilleri. 

©ir ülkenin sağlık hizmetleri.- çok iyi 
bildiğiniz gibi - çok değişik yönleri olan 
bir bütündür. Ülkemiz gibi, gel'işmekte 
olan; ülkemiz gibi, nüfusu hızla artan bir 
Ülkede, her şeyden önce, halkı hastalan
maktan koruyan koruyucu sağlık hiz
metlerinin 'bütününü gerçekleştirmeye 
öncelik ve ağırlık vermek gerekir. Sağ
lık eğitimi, dengeli beslenme, ana ve ço
cuk sağlığı ve aile planlaması gibi hiz
metleri yaygınlaştırmak ve ailelere eriş
tirmek gerekir. Tedavi edici hizmetleri, 
kişilere, yaşadıkları yörelörde sunmak ge
rekir. Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği 
tüm altyapının (bunun içinde, araç, ge* 
reç, yataklı kurumlar, helkim ve sağlık 
personelinin bütünü vardır; bütün bu alt
yapının) nicelik ve nitelik bakımından ye
terliliği sağlanmalıdır. 

Özetle, önce sağlık hizmetlerinin ka
litesini yükseltmek hedef olmalı ve bu 
kaliteli hizmet, tüm ülke düzeyinde yay
gın bir biçimde gerçekleştirilmeli, uygu

lanabilir hale konulmalıdır. İşte o zaman, 
hastane hizmetlerindeki iyileşmeler ve ge
liştirme çabaları da sonuç verebilir. 

Saydığım bunca sorun ortada durur
ken, ülkenin her yerimden yoğun bir has
ta kitlesi büyük merkezlerin hastane ka
pılarına yığılmaya devam ederken, hiç
bir kanun ve hiçbir önlem, hastaneleri 
daha verimli halde çalıştıramaz sayın 
milletvekilleri. 

Bu kanun, sağlık sorunlarını bir tek 
yönü ile gören bir kanundur. Bırakınız 

sağlık sorunlarını çözmeyi, bunlara yeni 
sorunlar ekleyecektir. 

©İraz evvel sözünü ettiğim bir vaka, 
geçen hafta yaşadığımız -acı olay, bana 
bu açıklamayı yapmak gereğini duyurdu. 
Örneğin, şimdi hastanelerimizde -Sayın 
Bakanımızın gönderdiği tamimden esin
lenerek söylüyorum- bir takdir sorunu 
gelişecektir : Hangi vakalar acildir....? 

(Sayın milletvekilleri, tıp biliminde, 
hastaneye başvuran her hasta acil bir so
run olarak incelenmelidir. Deneyimli bir 
hekim, tetkiklerin yüzde 80'd lüzumsuz 
bile olsa, bütün bunları uygulayarak has
tayı incelemek sorumluluğunu taşır. 

Şimdi, hastane işletmeciliğini ya da 
hastane gelirlerini kaynak olarak kulla
nan bu kanunda, bu tetkiklerin hepsini 
uygulayan hekimlerimize, çok yakında «Sa
vurganlık yapılıyor» diye soruşturma açı
lacaktır. Bir de aksini düşünelim; hekim, 
malî kaygılarla hastanın tetkiklerini ek
sik bıraktığında, bu hatası o hastanun ha
yatına mal olursa, çok ağır bir moral ve 
yasal sorumluluk altında kalabilir. îşte 
size yeni bir sorun ve bu sorunun sorum
luluğu da hekim kitlesinin omuzunda... 
Hastane hizmetlerinin 'bütününü paralı 
hale getirince, bu ve benzeri- yeni sorun
lar, sürüp gitme - potansiyel - tehlikesini 
taşır. 

Sağlık hizmetleri yasaları gibi, toplu
mun bütününü ilgilendiren sosyal içe
rikli yasalar, hele bir sosyal devlette, çok 
daha dikkatle uygulamaya konulmalıdır. 
Aksi halde, yasa, uygulamaya girer gir
mez değiştiril'mesiinje gerek görülecek ve 
yeni sorunları da birlikte getirecektir; iş
te bu yasada olduğu gibi. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
pek çok yönü eleştirilebilir. Bugün, dar 
sürem içerisinde, sadece bir örnekten 
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kaynaklanarak, olası ve potansiyel sorun
lara değinmek istedim. 

Dinlediğiniz için, teşekkürlerimi ve 
size derin saygılarımı sunuyorum sayın 
milletvekilleri. (SHP sıralarından alkış
lar.) " 

/. — Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci'nin, Diyarbakır Milletvekili Fuat 
At alay'in, Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde güvenlik güçlerinin bazı uygula
maları ve silah ruhsatı ile ilgili kanun 
hükmünde kararnamenin doğuracağı sa
kıncalara ilişkin gündem dışı konuşması
na cevabı (Devam) 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Gündem dışı 
konuşan Sayın Fuat Atalay'ın konuşma
larına, Hükümet adına cevap vermek is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın 'Fuat Atalay'ın 
konuşmasına hükümet cevap arz etmek 
istemektedir. Hükümet adına, Sayın Te
nekeci; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Güneydoğu Ana
dolu'daki güvenlik güçlerinin haksız uy
gulamaları hakkında, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Fuat Atalay'ın konuşmaları
na Hükümet adına cevap vermek için hu
zurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
bir süreden beri, belirli ibir eşkiya grubu
nun Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ma
sum vatandaşlarımıza ve güvenlik kuv
vetlerimize karşı yürüttüğü silahlı eylem
ler malumlarınızdır, insanlık dışı taktik
ler uygulayarak 'bölge halkını sindirmeye 
çalışan ve güvenlik kuvvetlerimizle za
man zaman çatışan bölücü eşkiyanın ey
lemlerinin önlenmesi gayesiyle güvenlik 
kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirler 
ve' sürdürülen çalışmalar aralıksız devam 

etmektedir; Bütün bu çalışmalarda bir
çok şehit vermemize rağmen, hissî dav
ranışlardan uzak kalınması ve devlet oto
ritesine gölge düşürülmemesi hususunda 
son derece hassas davraoılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yörede, güven
lik ıkuvvetlerıimize yardımcı olan vatan
daşlarımızdan arzu ettikleri djesteği ala
mayan bölücü eşkiyanın, tehdit ve gide
rek toplu öldürmelere varan eylemlerle 
destek bulma ortamını sağlamaya çalıştı
ğını müşahede etmekteyiz. Orta'bağ, Taş-
de'len, Pınarcık, Peçenek katliamları bu
nun en bariz örnekleridir. Bu masum in
sanların suçları, devleti ve milleti bölmek 
isteyenler,e karşı olmaları, devletten yana 
olmalarıdır. Bölücü eşkiyanın, bu insan
lık dışı, acımasız eylemleriyle, emelleri
ne ulaşma çabasında olduğunu da gör
mekteyiz. Çeşitli tehdit ve baskı yolunu 
deneyerek bir krsım vatandaşlarımızdan 
destek sağlamak isteyen bölücü eşkiyamn 
yakalanmasıyla birlikte, bu gibi vatan
daşlarımızın gözaltına alınarak durum
larının ortaya çıkarılması,. kanunlar çer
çevesinde cereyan etmektedir. 

Kitle katliamlarının yanı sıra, bölgede 
görev yapan güvenlik kuvvetleri lile köy 
korucularına karşı da, bilhassa gece sal-
dırları tertipleyerek, bölücü eşkiyaya is
tihbarat sağlama ve yataklık yapma du
rumunda olabileceklerin tespiti de azamî 
titizlik ve dikkat içerisinde sürdürülmek
tedir. 

IŞüphesiz, devlet ve güvenlik kuvvet
lerimizin, (kanun çerçevesinde yürüttükle
ri 'bu çalışmalara gölge düşürmeyi amaç
layan çeşitli tahrikler ve zaman zaman 
asılsız ihbarlar da vukubulmaktadır. Bu 
ihbarların hedefinin, yasalara uygun ola
rak yürütülen soruşturma ve diğer huku
kî işlemleri sistemli şekilde çarpıtmak ve 
istismar etmek olduğu bir gerçektir. 
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'Bölücü eşkıya ve terör gruplarına kar
şı yasal yollarla sürdürülen mücadeleye 
karşı olan ve 'bu mücadeleye gölge dü
şürmek isteyen örgütlere destek veren ve 
kökleri yurt dışında olan kuruluşların 
mevcut olduğu hepimizce malumdur. 
Devletimiz ve onun güvenlik görevlileri, 
bizatihi, yöre halkımız üzerinde estiril
meye çalışılan terör havasım kırmaya ve 
vatandaşlarımızın huzur ve güven orta
mını en liyi şekilde sağlamaya çalışmak
tadır. Bu çalışmalar esnasında, istismar 
edilebilecek bazı konuların da ortaya 
çıkabileceğinin bilincinde bulunan güven
lik kuvvetlerimiz, icraatlarında gerekli 
hassasiyeti azamî şekilde göstermekte
dirler. Yasaların vermiş olduğu yetkilerle 
devletimizin birliğini ve bütünlüğünü 'ko
rumaya kendini adamış güvenlik kuvvet
lerimizin çalışmalarına gölge düşürecek 
iddialara itibar edilmemesi gerekir. 

Müsaade buyurulursa, olağanüstü hal 
bölgesi ve mücavir illerde ikamet eden 
halkın ellerinde bulunan ruhsatsız silah
lara ruhsat verilmesini sağlayan kararna
meden söz edeceğim. Bu bölge halkının 
silaha olan yakınlığı ve yaşadığı arazi 
şartları itibariyle silah taşıma arzulan he
pimizin malumlarıdır. Hükümetimiz bu 
gerçekleri göz önüme alarak, bu konuya 
da objektif bir çözüm getirmiş; çözümle 
birlikte tedbirlerini de almıştır. Bu ted
birleri özet olarak şöyle sıralayabiliriz : 
Ruhsat verilen bu silahlarım devri ve sa
tışı mümkün değildir. Uzun namlulu si
lahlar, ancak kırsal alanda taşınabilecek
tir. Silahların bölge dışına çıkarılması 
mümkün değildir. Durumları meri kanun 
ve yönetmeliklıere uymayanlara ruhsat 
verilmesi mümkün değildir. Bu şekilde, 
silah taşınmasına imkân verilmesi sure
tiyle, güvenlik kuvvetlerinin yetişmesine 
kadar, vukuu muhtemel saldırılarda sal

dırganların oyalanmaları da temin edile
cektir. 

Değerli milletvekilleri, izahatımdan 
da anlaşılacağı üze're, her iki konu da 
birbiri ile ilişkilidir. Konu son derece 
hassastır. Günlük politikaya alet, edilme
ye çalışılması son derece sakıncalıdır ve 
bunun ülkemiz menfaatlarına yarar sağ
lamayacağı düşünülmektedir. Toplu kat
liamların üzerinden daha kısa bir süre 
geçmiş olup, meydana gelen olaylar mil
letin hafızalarından silinmemiştir. Olayla
rı sona erdirmek ve bu bölge halkımı
zın güvenlik içerisinde yaşamasını sağla
mak, elbette iki, devletimizin en tabiî gö
revidir ve devletimiz bu konuda kararlı
dır. Halkımız, şüphesiz, güvenlik kuvvet
leriyle', ıkorucularıyla birlikte, bu hainle
re gereken dersi elbette verecektir. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın 
Bakan. 

3. —- Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, çiftçinin sıkıntıları, 
Ziraat Bankasının hizmetlerindeki ak
samalar ve tarım ••• kredi kooperatifleri
nin maruz bulunduğu hükümet müdaha
lesine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Tarım Orman ve Köyişlerî Bakam H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı 

BAŞKAN — Siirt Mületvekiü Sayın 
Abdurrezak Ceylan, Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve tarım - kredi koo
peratifleri ile ilgili gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum efen
dim. 

Buyurun Sayın Ceylan. (DYP sırala
rından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; yüce heyetinizi saygı ile se
lamlıyorum. 
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Türk çiftçisinin durumuna, sıkıntıla
rına, çiftçilerin bankası olan Ziraat Ban
kasının hizmetlerine ve Türk çiftçisinin 
emekleri ile kurulan tarım - kredi koo
peratiflerinin durumlarına anabaşlıklar 
halinde değinerek, Anavatan Partisinin 
ve iktidarının çiftçiler ve çiftçilere hiz
met veren bu kuruluşlar üzerindeki bas
kı ve partizanlığına değinmeye çalışaca
ğım. 

25 milyon insanı ilgilendiren bu ko
nu ile ilgili problemleri beş dakikaya sığ
dırmak mümkün değildir. Onun için, ko
nuşma süremi biraz aşarsam, Sayın Baş
kanın müsamahasını peşinen istirham 
ediyor ve gösterecekleri müsamaha için 
kendilerine teşekkür ederek, konuya geç
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında 
iktidara gelen Anavatan Partisi, ilk ola
rak, Devletin çatısında çok ciddî bazı de
ğişiklikler yaparak, reorganizasyona git
miş, tasarruf sağlamak için, hayatî önemi 
olan bazı bakanlıklar birleştirilmiş, hiz
metlerin bu şekilde daha rantabl olacağı 
düşünülmüş; ekonomide ise, liberalleş
meyi öngörmüş, KİT'lerin satışıyla ilgili 
yeni düzenlemeler de yapılmıştır. 

Bütün bunlar, bozuk olan ekonomiyi 
rayına oturtmak, enflasyonu düşürmek 
ve bu şekilde, sıkıntıda olan ve ortadirek 
tabir edilen çiftçi, işçi, esnaf ve memur
ların refahını artırmak amacını güdüyor
du. 

Dört yıllık ANAP iktidarının icraat
larını tetkik ettiğimizde ise, çok daha 
değişik bir tablo ile karşılaşmaktayız; 
çünkü, bu süre zarfında, ortadirekten 
kimse ayakta kalmamıştır; hepsi perişan 
olmuş, nafakaya muhtaç hale gelmiş, 
ihdas edilen, fakat seçimlerde oy gaye
siyle kullanılan Fakir - Fukara Fonu da
hi kifayetsiz kalmıştır. Ortadirek sınıfın-
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dan mütalaa edilen Türk çiftçisi, ANAP 
iktidarı döneminde, Cumhuriyet tarihin
deki en kötü yıllarını yaşamış ve sıkın
tıları katmerleşerek artmıştır; çünkü, 
ANAP iktidarı döneminde ziraî kredi 
faizleri artırılmış, gübre, akaryakıt, ma
kine, alet ve teçhizat, tohumluk ve ziraî 
ilaç fiyatları on onbeş misli artmış, çift
çinin ürettiği mahsulün fiyatındaki artış 
ise, her yıl, enflasyon artış oranının al
tında kalmıştır ve çiftçi, borç batağında 
kaybolmuştur; fakat, ANAP iktidarı, or-
tadireğin oylarıyla iktidar olduktan son
ra, çok önemli bazı konulara ivedilikle 
el atmış; batık şirketleri, bankaları ve 
bankerleri kurtarmak için, Devletin bü
tün imkânlarını seferber etmekte hiçbir 
sakınca görmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk çiftçisi, bu 
şekilde de ANAP'tan kurtulamamış; 
Anavatan Partisi, Ziraat Bankasını çiftlik 
gibi kullanmaya başlamış, çiftçilere dağı
tılmak üzere şubelere gönderilen krediyi, 
ANAP il veya ilçe 'başkanlarının referan-
sıyla dağıtmış ve bu şekilde, haysiyetli 
Türk çiftçisi, hakkı okn krediyi alması 
için partililere boyun bükmek zorunda bı
rakılmış, Türk çiftçisinin onuruyla oynan
mıştır; gitmeyenlere ise kredi verilmeye
rek, bunlar perişan edilmişlerdir. Kredi 
alamayan çiftçiler, faizci ve tefecilerin 
kucağına itilmiştir. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Ziraat Bankası da, oy sandıklarının mü-
hürl'snmesiyle birlikte kasalarını kapatmış, 
bütün kredileri ve ödemeleri dondurmuş, 
borcunu ödeyen çiftçilere dahi kredileri
ni iade etmemiş ve borcuna sadık olan 
çiftçiler mağdur edilmiştir. 

ıŞ'ımdi Kioru/yorum : Siaç!ım ıgünü ariffc-
ıslnde saat 24\©re kadar ANAlP'Mara ifk-
razat yapan Z'raat Bankası, o saatten dtli-
'baıren, iflcraızıatı miye kesmiştir? Yölksa, ka-
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saları mı boşalmıştır? Eğer kasaları bo-
şa'.mıaimıışsa, Ziraat Bankası acaba yioru'I-
,dluğu iLçC.ıiı mi:ikrazat yapmaya ara ver-
mıâştıîr; Ibunaı löğrenımiak iistiiyoram. (DYP 
sunalarımdan alkışları) 

• ISayın ımilletivekil;!eri, hür teşebbüsü ve 
iözeî sektörü teşyik eden programıyla övü
nen, -lilbarial ekonomiyi gerçekleiştıirroek is
teyen AiNıAP iktidarı., Türkiye sathında 
Igsîişen ve teşkilatlanan tarım - kredi ve 
Taırum - satış kîooperatiflerâne göz koy
muştur. 

Tarım - kredi kooperatifleri, küçük 
çiftçiler tarafından küm'lmuş yayığım çift
çi Ikuruluışilanıdır. Bu kuruıluşllar, ortakla
rımın, «fben;im müessesemi» diyerek sahip 
çıkmaları) ve yönetiımlin© titizlikle 'iştirak1 

etmeleri sonucunda bu tele gelmişlerdir. 

ISılhlbatfıe büyüyen 'bu kurtuluşlar, her 
nıe hikmet ilse, Anavatan fiktlidannın hü
kümet o'iduğu ilk şuralarda, çiftçinin elin-
deın a'üınarak yonetiılrne ıselvdasına düışüil-
ımiüış ve 237 sayılı Kanun Gücünde Ka-
rannaımöyıle, yöneıtitm, ortaklardan alınmış 
ve büyük ölçüde bürokratlara teslim edil-
.mıişjbi'r. IBumumla da kalınmayarak, ıtarım 
- kredi kooperatrflerii, iktisadî devlet te
şekküllerinde dahi glörtitfmeyecek seciye
de, Hükümetin (müdahalesine açık (hale 
ıgetıriimılşfcilr. IBu tutam, girmek için bü
yük çaba sarf ettiğimıiız Ortak Pazar ül
kelerindeki tatbikata tamamıyla zıit bir 
/tutumdur. 

'Bu siure'tle, ortakların, müesseselerimin 
ıgid'şatımdam b%i -ŝ hitbi olmaları; önlen
diği ıgübi, anayasal hakları olan, sahip 
olma ve ımıiinakabe hakları da dilerinden 
aHımmuş ve alnnımıaiya devanı olunmakta-
)dır. 

IBilimdiği üzere, demokratlık ülkelerde, 
.toprağına bağlı küçük çiftçi, daimaı müs
takar İttin çekirdek oluşturrnıuşıtjur; bu ba-

kımidan, rejitoe ısladık ve rejimlin temiinatı 
oiimuışiandur. Türkiye'de de, çiftçi aynı 
durumu muhafaza edegelmiştir.- Bu ke
simin ımeseMerlinin haüediûrnesıi, IBatı de
mokrasilerinde, üzerinde (fevkalade has-
isaisiyetle durulan önemllü İttir klonu olarak 
mütalaa edi'irmektedir. Bu .sebeple, ken
dilerimin .yönetip denetlediği kooperatif-
'ieri, devletler, kredi dalhiıl çok çeşitli ko
nularda desteklemiş; fakat yönetimine ka-
riışmanıalya ti'tiilzl ilkle riayet etmişlerdir. 

Bulgun, arz ettiğim endişeilerim çok da
ha ötösindte ve küçük çiftçimin kesfof şikâ
yetini mucip olan; fakat asıl önemlisi, 
ferlide memleket bakamından da büyük 
sıkıntılar doğurabilecek tasarruflar yapıil1-
maya devamlı edildiği, bizızat ortaklar ta
rafından lifade edilmekte ve (bu hususlar 
şikâyet konusu ediı!ımektledlir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 'Sayın Hü
kümete soruyorum ve öğrenmek istiyo
rum. İnşallah, ilgili bakan şimdi bu kür
süye çıkıp, bu konudaki düşüncelerini 
açıklarlar; çünkü, Hükümetin tutumunu 
1,5 milyon çiftçi ailesi merakla bekle
mektedir. 

1. Liberal düşüncede olduğunuzu 
vurguluyorsunuz. Hükümet programınız
da, tarım - kredi kooperatiflerini özel te
şebbüs içinde -doğru olarak- mütalaa et
mişsiniz. Aoaba, bu görüşünüze tama
mıyla zıt hükümler ihtiva eden, tarım -
kredi ve tarım - satış kooperatifleriyle 
ilgili kanunları, Ortak Pazar ülkelerinde
ki tatbikata uygun olarak değiştirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

2. 237 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 3223 sayılı Kanuna göre çok
tan yapılmış olması gereken ve aynı za
manda çıkan 23i8 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameye göre düzenlenen tarım -
satış kooperatifleri ve birliklerinde şimdi
ye kadar iki defa genel kurul yapılmış ol-
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masına karşılık, tarım - 'kredi, kooperatif
lerinde yapılmamasını nasıl izah ediyor
sunuz? 

3. Yönetiminde ortaklarının bulun
madığı -iktidarınızı kapsayan dönemde-
bu kadar büyük kadrolaşmayı ne ile izah 
edeceksiniz? Ortakların rızası alınmadan, 
müesseseye bu kadar yük yüklemeyi han
gi hukuk anlayışı ve hangi vicdanla izah 
edebilirsiniz? 

4. Siz, bu uygulamanızla, Türk köy
lüsüne, Türk çiftçisine şunu diyorsunuz : 
«Siz, idare etmeye layık değilsiniz; siz, 
daima idare edilmeye layıksınız.» Bu an
layışınızdan ne zaman vazgeçeceksiniz? 
'Kendi kendim yıllarca başarıyla idare 
eden ve geleceğe yönelik icraatlarıyla da 
güven veren bu kuruluşları asıl sahiple
rine en kısa zamanda teslim etmeniz, en 
akılcı işiniz olacaktır. 

'BAIŞKJAN — Sayın Ceylan, aatıâliniz 
Igeçen dönemdie ide müteaddit dualar gün
dem iduşr ktonıuşma ta'telbinde 'bulundunuz. 
5 dakikalık zamana sığdırı/ımıaısı hususun
da da gayretlerinizi .talep ettim. 10 dakli-
Ikaıyn ıgeçtfi, lhâ!â, bitirme imkânuna sahip 
değilsiniz. 'Bu itibarla, tioparilayınıız efen-
d'im ve tandan sonraki konuş/maları da 
mümkün olursa 'bu 5 dakika içerisinde 
(bitirin. 

IMEHMET AIBDURRIEZAK CEY
LAN ı(IDeyam:ia) — Bağlıylorum efendim, 
bağüıyonuım Sayın IBaşkan. 

Hatalardan Idönmdk fazilett'ir; yanlış
larınızı is-ize Ihıaıtırktaıa'k' ise, hinimi gö-
raviıirfzdiir, Dört yı-ldır, yanlış yapma 
huyundan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. 
(DYİP sıralarından alkışlar) Millî Savun
ma Bakanağı gibi büyük bir, bakanlığın 
başına, adı ibirtakıım, .söfylientifere ••karışmış 
birimi ıgetiırOjıoraumız; 'bu bir yanlış. (DYP 
ve SHP sıralarımdan alkışlar; ANAP sn-
raiarından sıra kapaklarına vurmalar gü~ 
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rüV.üüter) Sonra ıda, bu Sayın Bakan çıkı-
yor, bu kürsüden, pertvasıızca, ibJiçbir tu-
<tar /tarafı otoiıadian, muhalefet partilerine 
ısaldırıda tbuılunuyor; ıbu lik'inci yanlış. Biz, 
devamın, sizin yıan'ljşlarıınıziı dlüzeHtaekie 
mi (uğraşacağız? 

Yüce Meclilse saygılar ısunuyonum. 
(DYP sıralarından «Brıaivo» sasleri, alkış
lar) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Bülent Akarcalı'mn, İzmir Milletvekili 
Türkân Akyol'un, Sağlık Hizmetleri Te
mel Yasasının yarattığı sorunlar ve alın
ması gereken önlemler konusundaki gün
dem dışı konuşmasına cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Türkân 
Akyol'un gündem dışı konuşmasına, Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanı 
Akarcalı. Cevap vermek istemektedir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Akarcalı. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BİAKANI BÜLENT AKARCALI .(İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletveki
li arkadaşlarım; değerli, milletvekili arka
daşım Sayın Türkân Akyol'a, burada ba
na sağlık konusunda az da olsa birkaç ke
lime söyleme imkânını sağladığı için te
şekkür ederim. 

iHükümetimizin sağlık konusunda 
açıkladığı programda, önemli olarak şu 
kelimeler kullanılır : «Sağlık hizmetinin, 
vasıflı, güvenilir ve erişilebilir olması...» 
Başka bir deyişle, amacımız; Sayın Ak
yol'un da belirttiği gibi, kesinlikle, sağlık 
hizmetlerinde kalitenin, yani vasfın yük
selmesidir. «Güvenilir» olması, bu hiz
metlerin her yerde, yani her yörede yay
gın bir şekilde bulunmasını sağlamak an
lamını taşımaktadır; «erişilebilir» olması 
da, vatandaşımızın, sağlık hizmetini ta-
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lep ettiği zaman bu hizmete kolay eriş
mesini sağlamak amacını gütmektedir. 

özetle şunu söyleyebilirim : Hükü
met programında da belirtildiği gibi, ge
rek Hükümetimin, gerekse benim sağlık 
konusunda öngördüğümüz iki önemli hu
sus şudur : Birincisi, sağlık hizmetinde 
öncelikte kaliteyi yükseltmek; ikincisi bu 
kaliteli hizmeti almaya gücü yetmeyenle
re, devletin, kayıtsız ve şartsız, destek ve 
yardımcı olması; ama, hiçbir zaman, or
taya, fakir olduğunu, gücü olmadığım is
pat et anlayışını getirmeden. İmkânlar 
mevcuttur, vardır, uygulanacaktır. 

Diğer bir husus, -bir yanlış anlamayı 
önlemek için belirtmek isterim- haziran 
ayında çıkarılmış olan kanun henüz uy
gulamaya geçmemiştir. Kanun amaç de
ğildir, araçtır. Kanunda, sağlık kurumla
rının birer işletme haline dönüştürülme
sinin, öngörülmesi, bu işletmelerin, yalnız 
ve yalnız ticarî anlayışla çalışmaları an
lamına gelmemektedir. Amaç, bu işletme
lerin, bu sağlık kuruluşlarının, birer iş
letme olarak, gerek idarî, gerek teknik, 
gerek tıbbî açıdan, gerek eleman bulma 
açısından daha bir bağımsız halde çalış
malarına imkân vermektir; bu arada, tek
niğin gerektirdiği, çağdaş düzeyin gerek
tirdiği verimlilik imkânlarını da sonuna 
kadar kullanmaktır. Bunun ayrıntılarını, 
eğer kabul buyururlarsa, Sayın Akyol'a 
ayrıca anlatmaktan gerçekten memnuni
yet duyarım. 

Kanunun ruhu, Hükümetimizin sağ
lık konusuna yaklaşımı, kesinlikle, sos
yal devlet anlayışıdır. Hiçbir zaman, pa
rası olana hizmet var, olmayana hizmet 
yok anlayışı yoktur, olmayacaktırda. Bu
nu buradan, Hükümetim adına özellik
le ifade etmek isterim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Bu arada, kanunun yürürlüğe girme
siyle birlikte, ücretsiz tedavinin kalktığı 
söylenemez; kalkmamıştır. Sağlık Bakan
lığına bağlı bütün hastanelerde uygula
ma, tam tersine, daha geniş kapsamlı ola
rak yürütülmektedir. Tedavi amacıyla 
hastaneye veya benzer bir kuruluşa mü
racaat eden vatandaşın, ücret talebi yo
luyla reddedilmemesi özellikle belirtilmiş 
ve bu husus bir genelgeyle kuruluşlara 
duyuruıknuştur. Kanun bu hakkı bize ver
mektedir. Kanunun verdiği bütün hak
ları, vatandaşımızın lehine, sonuna kadar 
kullanacağımızdan emin olunuz. 

Yine, burada şunu belirteyim : Bu 
Yüce Meclisten çıkmış olan kanun, Tür
kiye'de sivil ya da askerî, resmî ya da 
özel, yerli ya da yabancı bütün hasta
neleri, hiçbir kayıt şart aramadan, acil 
hayatî durum söz konusu olduğunda, te
davi hizmeti vermeye mecbur etmektedir. 
Eğer, bir hastane, bir doktor, durumun 
acil olmadığı, hayatî tehlike söz konusu 
olmadığı yolunda mütalaa verirse, bunun 
yaratacağı bütün cezaî müeyyideleri de 
peşinen kabul etmek zorundadır. 

Bunun yanında, bizler de, gerek top
lum olarak, gerek Hükümet olarak, ye
tiştirdiğimiz doktorlara -öncelikle- güven
mek zorundayız. Doktorlarımızın koya
cağı teşhislere, alacağı kararlara uymak 
zorundayız. Bu, tehabet ilminin de, an
layışının da getirdiği bir zorunluluktur; 
fakat, kendilerine verilen bu güveni suiis
timal eden, vatandaşımıza verilmesi gere
ken hizmeti vermeyen olursa, bunlar hak
kında da yine, bu Yüce Meclisin çıkar
mış olduğu yasaların uygulanmasından, 
gereken müeyyidelerin -gerek idarî mü
eyyideler, gerekse mahkeme yoluyla hak
ların aranması- uygulanmasından hiçbir 
zaman kaçınılmayacaktır. 

Hepinize teşekkür ederim, sağlık ko
nusunda bütün Meclisin desteğini bekie-
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rim; sağolun, var olun. (ANAP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

3. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın, Siirt Milletve
kili Mehmet Abdurrezak Ceylan'in, çift
çinin sıkıntıları, Ziraat Bankasının hiz
metlerindeki aksamalar ve tarım - kredi 
kooperatiflerinin maruz bulunduğu Hü
kümet müdahalesine ilişkin gündem dışı 
knuşmasma cevab 

BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Cey-
lan'itt' gündem dışı konuşmasına cevap 
vermek üzere Sayın Tarım Bakanı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Siirt Milletvekilli Sayın Abdurrezak 
Ceylan'ın tarımla ilgili konuşması üzeri
ne söz almış bulunuyorum. Hepinize say
gılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

önce, şu noktayı bilhassa belirtmek 
istiyorum : Nüfusumuzun yarıya yakın 
ıkııamıi) tarımı'a iştigal etmekle ve büyük' 
'bir Ikısımi' köylerlini'izde otarmaktadır. 

ıZaıman zammn dlile getirilen bir hu
susu şu çekülde cevaplandırmak dsıtiyo-
MMn : Aşağı yukarı, nüfusunun yarısı ta-
rum/a işitilgail «den Mfa üflcede iifctidar oT-
mıanıın yıotı, her şeyden evvel, birinci 
planda, ıköylöye dayaromaktan geçer. 
IBiz de köylü/müze ve çiftçimize dayandı-
ğ'imız 'iç% ıburadayız, onun için de iktida
rız. Onu ıslöyîıüyoruim. ı(ANAP sıralann-
dian «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, mlüısaadelerinlizle, neler yapıl-
«nıştııır, bu konuda bazı bfiEgi'ler venmek 
isttiyorum : Balkımız, son dört yulda tanım
da ortalaima gelişme Jkzı yüzde 4tür. 
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Uzun yıllar gelişme ortalamasına bakar
sanız,' ıtarıımıda'fei gefşme hızları yüzde 3' 
!er cîvarfınidadır. Demek 'ki, bu rakam, 
p-'an ihedefieninin de, uzun yıllar ortala-
ımas'inın da -belirli ıbir nı;ape#te- üzer inde
dir. Bir defa Ibunıu vurgulamak istiyo
rum. (DYP 'sıratlarından «Kölyîü çağ mı 
atıyor?» sesleri) 

Ayrıca, Ibuı ıkonuda şunları da «öylle-
ımtek ülstiyoruım : Zaman zaman dile ge-
(tlrdîık, yine ide 'belirt'iyorom, bugün, çe-
ışitli şek'iUerd'e, çitftçtaıize yaptığımnz des^ 
tek, trikonun üzetıindedir. Destekleme 
ıfiiyaıtlıaırının dışında, gerek düşük faiz-M 
!kredi''ter, ıgerek'sıe yem, î aç, sulama vesaire 
.gi'lbi yapt'ğımız direkt destiök'erfle ç'ıfitç'ımi-
ze bir yıMa yapılan yardımlar aşağı yu
karı 1 trilyon liranın üzeründedir. (SHP 
şuralarımdan, «AlNAP'a oy verenler» 
ses'eri) Hiç ımeraık etmeyin; ANAP'a oy 
vermeyen çffiflcıileriımliz de bunlardan is
tifade ediıyorilar. 

Muhterem milletvekilleri, destekleme 
fiyatları konusunda da bir iki hususa de
ğinmek istiyorum. Destekleme fiyatları
nın tespitinde, mümkün olduğu kadar, 
çiftçimizi korumaya ve alın terinin karşı* 
lığını vermeye gayret ettik. 

Bakınız, bu konuda birkaç misal ve
reyim : Ofisin, ortalama buğday alim fi
yatı 1950 yılında 10, 23 lira, 1983 yılanda 
29 lira, geçen sene ise 96,5 - 97 lira ola
rak teşekkül etti. 

'MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 65 
lira, 65 lira!.. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Yanlış, Sayın Bakan; 
yanlış. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Bakınız, misal vereceğim. 

HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — 
iBiz de misal vereceğiz. 
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BAŞKAN .— Lütfen efendim... Lüt
fen, karşılıklı konuşmayalım. -

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — iBunun yanında, en fazla üze
rinde durulan kalemlerden biri, tütündü. 
ıBu konuda, Tekelin ortalama tütün alim 
fiyatlarından misal vereyim : Türkiye ça
pındaki ortalama tütün alım fiyatı 1980 
yılında 130 lira -bizden evvelki dönemi 
kastediyorum- 1983 yılında 378 lira, 1986 
yılında ortalama tütün alım fiyatı 1 444 
lira, geçen sene (1987 yılında) ilan ederek 
verdiğimiz fiyatlarla, ortalama tütün alım 
fiyatı 3 bin liranın üzerine çıkacaktır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Pamuğu da söyleyin. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI IH. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Pamuğu da söyleyeyim. 

'Bakınız, 1980 yılında pamuğun fi
yatı 50 lira idi, 1983 yılında 130 lira, 
1987 yılında ise; ortalama pamuk alım 
fiyatının 650 - 700 - 750 liraya kadar 
çıktığı yerler vardır. (SHP ve DYP sıra
larından «Bravo» sesleri [!]). 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Var, var tabiî!.. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Evet, evet; arkadaşlarımız bu
rada, herkes burada. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Pamuğu say, ilacı say, 
gübreyi say... 

'BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
lütfen dinleyelim. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) Efendim, size göre 
yanlış olur, Sayın Bakana göre doğru 
olur; bu itibarla, dinleyeceğiz efendim. 
(SHP ve DYP sıralarından «fSatınalma 
gücü?..» sesleri) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, o noktaya da geleyim. 
«Çiftçinin satın alma gücü ne oldu?» di
ye soruluyor. Çiftçi ne satıyordu, ne aldı 
meselesi; gübrenin fiyatı ne oldu, hay
vanın fiyatı ne oldu, sattığının fiyatı ne 
oldu, aldığının fiyatı ne oldu?.. 

Değerli milletvekilleri, bir iki misal 
vereceğim : Bugün aldığımız tedbirlerle 
-mesela süt konusunu açayım- aşağı yu
karı, 1 litre sütle 2 kilo veya 1.7 kilo yem 
ahnabiliır duruma gelinmiştir. Bu, ilk defa 
olmaktadır. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Ne kadar su alınıyor Sayın Bakan? 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ÖNER MİSKÎ (Hatay) — Ne kadar 
su alınır Sayın 'Bakam? (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ 
BAKANI « . HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Efendim ben... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma olur
sa, Sayın Bakanın cevap verme imkânı 
olmaz efendim. Lütfen... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Ben ralkam söylüyorum, siz 
Hiçbir şey söylemiyorsunuz. (ANAP sı
ralarından alkışlar; DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

Şimdi, balkınız bir şey daha söyleye
yim : Sadece tarım politikası değil, ge
nel olarak 1980*den bugüne kadar uygu
lanan ekonomik politikalar sonucunda 
herkesün şu gerçeği görmesi lazım, ge
nel olarak söylüyorum : Genel olarak, 
sanayii malları fiyatı izafî olarak aşağıya 
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gitaiştir, tarım malları fiyatı izafî olarak 
yukarıya çıkmıştır; bunun misalini vere
ceğim. Mesela, 50 kiloluk 7 koyunlu 
1980 senesinde 1 buzdolabı alırdınız; bu
gün 5 koyunla 1 buzdolabı alırsınız. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tam 
(tersi, tam tersi. 

TARTM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Tamam tamam; hesabı kitabı 
ortada. Ö zaman da buzdolabının fiyatı 
belli, şimdi de belli; koyunun fiyatı da 
belM. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

Bütün bunlar, işin gerçek taraflarıdır. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
kanızı rica edeceğim. (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

Efendim, oturduğunuz yerden karşı
lıklı konuşma diye, İçtüzükte bir hüküm 
yok. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) Efendim, Sayın Bakan veyahut da 
herhangi bîr kimse, burada herkesin is
tediği gibi konuşmak durumunda değil
dir; herkesin kendine göre bir üslubu 
vardır; konuşacaktır ve herkes dinleye
cektir. Lütfen bunu yapalım efendim; 
rica ediyorum. 

Devam edin Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu
nun üzerine bir iki masal daha vermek 
îstiyorum. 

SSon dört yılda, tohum işinde, cum
huriyet tarihinin en büyük örneklerini 
yaşadık. (SHP sıralarından «Patatesler 
döküldü» sesleri) Patatesinden, ayçiçe
ğinden, soyasına, mısırına, sebzelerine 
kadar, çiftlimiz eskiye göre çok daha 
bereketli verim almaktadır, üretim yap

maktadır. Ayçiçeğinde, bugün, tarlaları
mızda ortalama 120 -130 kilodan, 170 -
200 kiloya varan, hatta bazı yerlerde 300 
'kiloyu aşan verimlerimiz mevcuttur. Ba
zı buğday çeşitlerinde de durum böyle
dir; patatesine, soğanına kadar bu iş böy
ledir. 

Bazı mukayeseleri yaptığımızda orta
ya çıkan şudur : Bu mukayeseleri tam, 
ciddî olarak yapabilmek için, sadece fi
yat da kâfi gelmemektedir. Mukayesele
rinizi, eskiden, dönüm başına ne alınırdı 
şimdi ne alınıyor hesaibı üzerine yapma
nız lazım; çünkü, verim meselesini dik
kate almadan yapılacak hesapların hiçbir 
kıymeti harbiyesti yoktur; onu da söylü
yorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Tohumluk 195 lira! 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — O konuyada geleceğiz; o konu
da çiftçi kârlıdır, hiç merak etmeyin, her 
şeyde kârlıdır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Traktör fiyatlarından bahsedelim. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, rica ede
ceğim efendim... Lütfen... (SHP sıraların
dan gürültüler) Lütfen efendim... Efen
dim, Başkanlık, sükûneti sağlamada hiç
bir zaman kusur etmez. Bu itibarla, mü
dahale etmeyin, bunu bana bırakın lüt
fen 

Devam edin efendini. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, konuşmanın anabölüm-
lerinden biri olan Ziraat Bankası ve ta
rım - kredi konusuna da değineyim. 

Son dört yıl içerisinde - yine rakam
larla konuşacağım • Ziraat Bankası kre
dileri, aşağı yukarı 680 milyar liradan, 
4 trilyon liraya ulaşmıştır. Yani, 1983'te 
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aşağı yukarı 680 milyar liraydı, geçen 
yıl 4 trilyon lirayı geçmiştir. 

Tarım - krediye geliyorum... 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — O krediler ne zaman, ne 
kadar verildi? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Geçen yıl Ziraat Bankasından 
tarım - kredi kuruluşlarına ayırdığı plas
manın 550 milyarı geçtiğini tahmin edi
yorum; rakam tam olarak hatırımda de
ğil. O da, geçmiş yıllarla mukayese edile
meyecek bir yerlere doğru gitmiştir. Ay
rıca, gerek Ziraat Bankasının, gerek ta
rım - kredi kuruluşlarının çiftçilerimize 
çeşitli ürünler için sağladığı kredi barem
leri de çok büyük ölçüde yükseltilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Kim alıyor?.. Herkes ala
mıyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, zatıâliniz 
konuşurken hiç kimse müdahale etmedi. 
Lütfen efendim... Lütfen... 

IV. — USUL HAKKI 

/. — Bakanların, milletvekili olarak, 
şahısları adına, bir hususu açıklamak 
üzere gündem dışı konuşma yapıp yapa
mayacaklarına ve bunun siyasî parti grup
larına aynı konuda açıklama yapma im
kânını verip veremeyeceği hakkında 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, 

Millet Meclisinin çalışma usullerine uy
maya davet konusunda, Başkanın tutu
mu hakkında, Sayın Hikmet Çetin söz 
talebinde bulunmuşlardır. Keza, Sayın 
Yaşar Topçu, yine aynı maddeye istina
den talepte bulunmuşlardır. Genelde, usul 
tartışmasına vesile olan tatbikatın cere
yan ettiği birleşimde söz alınması tea
müldür; ancak, istisnaî bir durum mey-
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Ben doğruyu söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, bugün, çok şükür, tanm kre
di kuruluşunun da, tarım - kredi koope
ratiflerinin de, Ziraat Bankasının da du
rumu iyidir. Burada, herhangi bir şekilde 
bu konuşmaya mahal verecek bir terslik 
de bahis konusu değildir. 

Biz, zaman zaman, inşallah, Yüce 
Meclise, tarımımızın durumu, yaptıkları
mız hakkında da daha geniş bilgiler sun
mayı, sizlere bilgi vermeyi bir görev bi
leceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NDA GÖRÜŞMELER 

dana geldiğinden, sayın muhalefet grup
larının salonu terk etmesi vesilesiyle ve 
dün de Sayın Hikmet Çetin'e bu yönde 
söz vereceğimi beyan etmiş olmam ve 
yeni bir teamül teşkil etmemesi kaydıyla, 
Sayın Hikmet Çetin'e ve Sayın Yaşar 
Topçu'ya, aleyhte söz veriyorum ve şa
yet lehte söz isteyen arkadaşımız varsa, 
iki arkadaşımıza da lehte söz vereceğim. 

Buyursunlar Sayın Celin. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Yalnız, Sayın Çetin, zatıâlinize hatır
latmama hiç gerek yok, tecrübeli bir par
lamenter arkadaşımızsınız; bu çerçevede 
konuşmanızı ve özellikle yeni konuşma
ları davet edecek bir davranış içerisine 
girilmemesini ve benim çalışma usulleri-
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me ve Meclisi idare usulüme ait konu
larda konuşmanızı yapmanızı rica ediyo
rum 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, biz, parlamen
tonun yüceliğine inanan ye her konunun 
bu Parlamentoda konuşulması ve tartı
şılması gerektiğini düşünen bir partiyiz. 
Burada her şey konuşulacak, her şey tar
tışılacak. Parlamento olmadığı zaman, 
Parlamento çalışmadığı zaman Türki
ye'de, ülkemizde ne tip acılı olaylar ya
şandığını, hep birlikte, geçmişte gör
dük, yaşadık. Onun için hep birlikte, 
(muhalefet - iktidar) Parlamentonun, gö
revini yapmasına olanak sağlamakla yü
kümlüyüz ve bu hepimizin görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle olmakla 
birlikte, Sayın Başbakan, dünkü tutumuy
la, dün izlediği yolla, Parlamentoyu ça
lıştırmama yolunu seçmiştir ve buna yol 
açtığı için de, bu 'konuda hangi gerekçe
lerle ve nasıl bunu yaptığını da huzuru
nuzda belirtmek istiyorum. 

Parlamentoyu çalıştırmak, yalnızca 
muhalefetin görevi değildir, iktidar parti
sinin, herkesten fazla ve hepimizden faz
la sorumluluğu vardır. Eğer «Bu Parla
mentoda benim 292 tane parmağım var, 
ben her şeyi parmakla çözerim; İçtüzük 
dinlemem, yasa dinlemem, gelenek dinle
mem» derseniz, bu Parlamentoyu çalıştır
mama yolunu siz açmış olursunuz ve bu 
yolu siz seçmiş olursunuz. Şimdi, Sayın 
Başkanın dünkü tutumu hakkında bazı 
örnekler vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün, «Sayın 
Vuralhan'a Ankara Milletvekili olarak 
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söz verdiğini ve Ankara Milletvekili ola
rak konuştuğunu» söyledi. Sayın Başkan. 
Sayın Vuralhan'ın milletvekili sıraların
dan kalkarak buraya gelmesi, acaba, ba
kanlığını engelleyen bir olay mı idi? Şim
di ben, Sayın Başkanın tutumuna daya
narak soruyorum: Dün, Sayın Vuralflıan 
kürsüde iken, Türkiye'de Millî Savunma 
Bakanı kimdi? (SHP sıralarından akış
lar). Ciddi bir anayasal suç işlenmiştir; 
çünkü, kürsüde olduğu süre, Sayın Baş
kanın tutumuna bakılırsa, Türkiye'de 
Millî Savunma Bakanı yoktu. 

Yine, bir şey daha hatırlatmak istiyo
rum. Anayasamızın 109 uncu maddesine 
göre, parlamento dışından da bakan olu
nabilirdi. O zaman, yine, Sayın Başkana 
soruyorum: Sayın Vuralhan, dün, parla
mento dışından da bir bakan olabilirdi; 
o zaman, Sayın Başkan, Sayın Vuralhan'a, 
eski Dışişleri memuru olarak mı söz ve
recekti; yoksa, eski emekli büyükelçi ola
rak mı söz verecekti? Onu da Sayın Baş
kana soruyorum. (SHP sıralarından alkış
lar). 

Bütün bunlar niçin yapıldı?.. Çünkü, 
önceden karar verilmişti muhalefeti ko-
nuşturmamaya. İthamlar yapılacaktı; bu 
kürsüden, hiçbir üyeye yakışmayacak; 
hele, bakan olarak bir arkadaşımızın as
la bu kürsüden söylememesi gereken söz
ler söylenecek; muhalefet suçlanacak; 
ama buna karşılık muhalefete söz veril
meyecekti. Bu önceden kararlaştırıldığı 
için, Sayın Başkan «Ankara Milletvekili 
Sayın Ercan Vuralhan» diye Sayın Vu-
ralhan'ı çağırdı; ama Sayın Vuralhan, ko
nuşmasında, «Bakan olduğunu» kendisi 
söyledi. Şimdi, tutanaklardan örnek ver
mek istiyorum; tutanaklardan aynen oku
yorum : «İlk konuşmamı daha faydalı ve 
Hükümetimizin savunma alanındaki çalış
malarına ilişkin bir konuda yapmayı arzu 
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ederdim» diyor. Yani, Sayın Vuralhan 
Balkan olarak kürsüye çıkmıştır. Bununla 
da yetinmiyor, «Yüce Meclisin güveni ile 
göreve getirilmiş bulunan Bakanlar Ku
rulunun bir üyesi olarak, ibahse konu ya
yınlar hakkında, öncelikle bu kürsüden, 
değerli milletvekillerine bilgi vermenin en 
doğru bir davranış olduğuna inanıyorum» 
diye ilave ediyor. Bunlar, Sayın Vural-
Ihan'ın tutanaklardaki sözleridir; ama, Sa
yın Başkana göre, Sayın Vuralhan Bakan 
değil, Ankara Milletvekilidir. (SHP sıra
larından alkışlar). 

O zaman, ben oturduğum yerden, Sa
yın Vuralhan, bu kadar ciddî iddialar 
karşısında kürsüden acaba istifasını mı 
sunacak diye düşündüm ve bekledim. 
ı(SHP sıralarından alkışlar). 

Bu konuşmayı, Sayın Başkanın tutu
mu yüzünden yapıyorum; çünkü, değerli 
arkadaşlarım, İçtüzüğün 60 inci maddesi
ne göre, bakan bir konuşma yaptığı za
man, gruplara 10'ar dakikalık söz hakkı 
doğar. Onun için, ben bu yüce kürsüden, 
Sayın Başkanı uyarmayı görev biliyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar). Böyle bir yo
lu açmasınlar. 

Dün burada Bakan olarak konuşan 
Sayın Vuralham'ın, bakam olduğunun tes
piti ile, kendi ifadesinde belli, bu konuda 
Anayasa açık, İçtüzük açık Sayın Baş
kanın bu tutumunum düzeltilmesime ola
nak sağlamak için huzurunuzdayım; Sa
yım Başkanım, Sayın Vuralhan'ın balkan 
olduğunu, bakan olarak konuştuğunu 
tescil ettirip, tutanakları bu yönde dü
zelterek, Anamuhalefet Partisi grubuna 
ve Doğru Yol Partisi grubuma 10'ar da
kikalık süreyle söz hakiki vermesinin ge
rekli ve zorunlu olduğuma inanıyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Sa
yım Başkanım bu konuda takdir hakkı ol
duğuma inanmıyorum; fakat, Sayın Baş

kam, dün bu konuda son derece yanlış ve 
tutanaklarda ibretle yer lailaoak bir dav
ranış ve tutum içimde olmuştur, 

Sayın Başkanın tutumu bunumla da 
bitmemiştir. Şimdi, İçtüzüğün 68 imci 
maddesini aynen okuyorum : «Madde 
68,. — Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı 
sözler ısöyleyen kimseyi Başkan derhal, 
temiz bir dille konuşmaya, buma rağmen 
temiz bir dil kullanmamakta ısrar eder
se, kürsüden ayrılmaya davet eder.» Şim
di, Yüce Mecliste huzurunuzda soruyo
rum : Eğer dün, Sayım Vurlahan'ım ko
nuşması kaba değil idiyse, Sayın Başkan
dan «kaba» tanımımı yapmasını bekliyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) Eğer 
dün, Sayın Bakanın konuşması temiz bir 
dille söylenmişse, yine, 'Sayın Başkanım, 
temiz olmayan dilinin nasıl olduğunu yü
ce kurula .izah etmesini bekliyorum. (SHP 
ve DYP sıralarımdan alkışlar) Sayım Baş
kam, dünkü konuşmada, Sayım Bakan, 
tüm muhalefeti hedef alarak, som derece 
talihsiz, son derece mesnetsiz, som derece 
tutarsız, kaba bir dille litham yapmıştır, 
suçlamıştır ve Sayın Başkan İçtüzüğüm 
68 inci maddesini hatırlatma gereğini de 
duymamıştır ve sonunda da, muhalefet 
partilerinim bu konudaki tüm isteklerine 
rağmen, bunları yerine getirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayım Başkanım 
dünkü tutumuyla, insanları, makamları, 
gerektiğinde bakan, gerektiğinde millet
vekilli diye bir ayırıma gidersek; günün 
birinde, Sayım Başkana, oturduğu kürsü
de yapacakları müdahalede bazı arkadaş-
larımızın, «Ben bumu sizim Başkanlık sı
fatımıza değil, Kocaeli Milletvekilliği sı
fatımıza söylüyorum» ya da Sayım Baş
bakana veya başka bir bakanımıza, «Bu
nu sizin Başbakanlık sıfatımıza göre de
ğil, İstanbul Milletvekilliği sıfatınıza göre 
söylüyorum» demeleri gibi, Anayasamıza, 
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da, yasallarımıza da son derece aykın, son 
derece yanlış bir tutunma yol 'açmış olu
ruz. Ben, bütün bunlarım düzeltilmesine 
olanak sağlamak içki 'huzurunuzdayım. 

Değerli 'arkadaşlarım, olay ne ıidi?.. Bir 
sayın bakan hakkında iddialar vardı; bu 
iddialar hakkında her parlamenterim yap
ması gereken doğal bir yol vardı; bu do
ğal yol da, sayım bakana şans tanımak, 
sayın bakana, o iddialar hakkımda «Doğ
ru mu, yanlış mı?» diye soru sormaktı; 
grubumuzun değerli bir üyesimıiın de yap
tığı bu. Hiçbir itham yok, hiçbir suçla
ma yok; yalnızca, «Sayın Bakanım, sizin 
hakkınızda böyle iddialar var, böyle söy
lentiler var; size olanak tanıyorum, bun
ları açıklayın.» diyor; ama, Sayın Baş
kan dün bütün bunlara göz yumdu ve Sa
yın Bakan da dün burada son derece teh
likeli, son derece yanlış bir yol seçti. Sa
yın Bakam bu iddialar hakkında tek bir 
söz söylemeden -tutanaklar önümde- şun
ları söylüyor : «Muhalefet böyle söyle
mekle, Ermeni teröristlere yol açmış olu
yor, yol göstermiş oluyor.» 

Peki, bu iddiaları Meclise getiren ve 
«Bu iddiaları açıklasın» diye Sayın Baka
na olanak sağlayan arkadaşlarımız buna 
yol açıyorlarsa; bu iddialar gerçekse, bu 
araçları alan, bundan sorumlu olan bu
günkü Sayım Bakanın durumu ne olur; 
takdir İlerimize sumuyorum! (SHP sıralarım
dan alkışlar) 

Yine, iddialar var; soru bunlar, biz 
bir şey söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kamının ve Cumhurbaşkanlığınım, aynı 
firmadan alınan böyle bir aracı iade et
tiği söyleniyor. Soruyoruz «Neden?» diye 
Sayım Bakan buma da cevap vermiyor ve 
bunlara göz yumuldu dün; başka itham
lara girişti. O zaman, aynı mantıkla ha
reket edilirse; peki, eğer, Sayın Gumhıur-
başkanı veya Cumhurbaşkanlığı bu araç-
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lan, «Yeterli derecede güvence sağlamı
yor, bunlar yetersizidir» diye iade ettiyse, 
o zaman, Sayın Cumhurbaşkanı ve Cum
hurbaşkanlığı da mı, Ermeni teröristlere 
-bunları iletmekle veya bunları söylemek
le- yol açmış oluyor?! Çünkü, bu mtantık 
bizi buraya kadar götürür. (SHP sırala
rımdan alkışlar) 

Değerdi arkadaşlarım, dün burada bü
tün bunlar yanıt beklerken, Sayım Bakam 
iki konunun 'arkasına sığınarak bu ko-
nuşmalan yapmış ve Başkanlık hiçbir 
ikazda bulummıamıştır. Sayım Bakanın ar
kasına sığındığı konulardan bir tanesi Er
meni 'terörizmi; ikincisi, hayatlarını yiti
ren hariciye mensubu değerli arkadaşları
mız. 

Böyle ucuz sığınmalarla bir yere gi
demeyiz. 

Düne kadar, benim ve arkadaşlarımı
zın, bu iddialar hakkında, bu söylentiler 
hakkında soru olarak, iddia olarak bir
takım düşüncelerim vardı; ama, dün, Sa
yın Bakanı burada, suçlularım telaşı için
de gördüm. Kuşkularım artmıştır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, dün bunla
rım hiçbirime değimmemiştir ve dünkü ko
nuşmadan sonra da, benim bu konudaki 
kuşkularım son derece artmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan 
şuna da olanak sağlamıştır : Sayım Bakan 
kişi olarak, firmalardan, kişilerden des
tek sağlamış olabilir; bu da soru olarak 
soruluyor. «Hayır» diyebilirdi, «evet» di
yebilirdi. Onlara teşekkür ediyor. O, onun 
bileceği Üş, bizi ilgilendirmez; ama, bunu 
vesile yaparak, burada iki muhalefet par
tisini de hedef alarak, seçimlerde harca
nan milyarların hesabını sormaya kalktı. 
Hükümet olarak, devlet elimizde, arşiv 
elinizde; bu konuda bildiklerimizi bilecek
lerinizi bulduklarımı burada ispat etmez
seniz, söylemezseniz, sizi, Yüce Meclisin 
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huzurunda ve millet huzurunda, müfteri 
ilan ediyorum; bunu da huzurunuzda be
lirtmek istiyorum. (SHP sıralarımdan al
kışlar) 

Sayın Başkan, bunlara karşın, dün, 
Meclisi en ılyıi niyetiyle ve sorumluluğu
nun bilinci içinde çalıştırmak isteyen mu
halefetin konuşmalarıma olanak sağlama
yarak geleneği bozdunuz. Şimdi ben, bu 
konuda, Anayasamızın... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bu konu
daki konuşma süresi 10 dakikadır; 15 da
kika oldu; toparlayınız efendim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Bu konuda, biraz önce anlattığım ne
denlerle, son derece yanlış ve ileride üze
rinde ibretle durulacak bir uygulamaya 
yol açılmıştır. Bunun düzeltilerek, dün, 
Sayın Vural'man'ın «bakan» sıfatıyla ko
nuştuğu, s'zin tarafınızdan da, tutanak
larda düzeltilerek, gruplara 10'ar daki
kalık ıkonuşma hakkı ıtanınmasının ge
rekli olduğuna inanıyorum. Değerli ar
kadaşlarım, bu sağlanmadığı takdirde, 
som derece yanlış bir yol seçmiş oluruz. 

Biz, Sayın Vuralhan'uı da, dünkü tu
tumuyla ve davranışıyla, başında «Millî» 
kelimesi olan bir bakanlığın sorumluluğu
nu taşıyamayacağına linanıyoruz. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Biz, Sayın Ba
kanın, o yüce Bakanlığın koridorlarında 
yürüdüğü zaman, kendisine kuşkuyla ba
kılan bir kişi olmasını istemiyoruz, ken
disine kuşkuyla bakılması gereken bir kişi 
olmasını nsbemiyoruz. Bunlara olanak sağ
lamak içim, dün ve ondan önceki gün
lerde bu girişimlerde bulurnduk. 

Sayın Başkanım, bu nedenle, çoik 
önemli Tüzük hataları yapıldığı, hatta 
bundan öte, Anayasanın 109 uncu mad
desine atıfta bulunarak, Anayasaya va
ran. Anayasanın 'konularınla varan yanlış

lıklar yapıldığı inancındayız ve bunun dü-
zeıltüımesine olanak sağlamak için huzu-
rumuzdayım. 

Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz içini 
teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgi ve 
saygı ile selamlıyorum, sağolun değerli 
arkadaşlar. (SHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu; 

buyurun efendim. 
'Lütfen müdahale etmeyelim efendim; 

herkes akıllıdır bu Mecliste. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş
kan ne oldu.? 

BAŞKAN — Herkes akıllıdır efen
dim. Zatı âliniz ne kadar akıllı y san iz, bü
tün milletvekilleri de sıizin kadar akıllı
dır. (DYP sıralarından «Sayım Başkan ne 
oldu, kim ne söyledi?» sesleri) 

Efendim, ben o sözü söyleyen arkadaş 
kimse, ona söylüyorum!; çünkü, yeni ge
len milletvekillerinin hepsini ismen bilme 
imkânına şu anda sahip değilim. Bu iti
barla, bu sözü söyleyen hangi milletve
kili ise, ona söyledim. 

Buyuran efendim, devam ©din. (DYP 
sıralarından «Kim ne söyledi?» sesleri) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş
kan, sözünüz bana ise, ben size karşı 
hiçbir kelime kulanmadım. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Top
çu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; dünkü oturum sırasında, Millî Savun
ma Bakanı Ankara Milletvekili Sayın 
Ercan Vuralhan'ın, Ankara Milletvekili 
sıfatıyla gündem dışı konuşma yapmak 
istemesinden dolayı, içtüzüğün 60, 64, 68 
ve 70 inci maddelerini, birleşimi idare 
eden Sayın Başkan ç'ğnemiştir, hem 'de 
açıkça çiğnemiştir. 
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Demin, Sayın Başkanımız, benim ifa
de etmek istediğim bir sözü ifade ettiler 
ve dediler iki : «Bazıları kendilerini akıllı 
sanıyor; bu Mecliste herkes (akıllı.» Evet, 
bu sözü ben ifade edecektim. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanımız, benrm bildiğim ka
darıyla huıkuıkçudur. Kanunlarımıza 'kadar 
geçmiş bir hukuk kuralı vardır; der ki : 
«Bir hakkın sırf gayrı ızrare eden suiisti
malini kanun himaye etmez.» Yan'i de
mek ister ki, bir hükümetlin üyesi, üyelik 
sıfatını bırakıp, sadece milletvekili sıfatını 
kullanarak, kanunun arkasına dolaşıp pu
an almaya kalkarsa, başkan bunu engel
ler... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda, arkadaşımız H'kmet Çe-
tin'in beyanlarına ilave olarak şunu arz 
etmeye çalışıyorum. Şimdi, Sayın Vural-
bam Ankara Milletvekili olarak söz alıyor 
ve konuşmasının başında, niçin bugüne 
kadar beklediğini ve şimdi söz aldığım 
izah ederken, «Yüce Meclisin güveni ile 
göreve getirilmiş bulunan Bakanlar Ku
rulunun bir üyesıi olarak...» diyor. İçtüzü
ğün 60 inci maddesinin ikinci fıkrası da 
«Hükümet 'adına söz sitenTse, siyasî parti 
grupları onar dakikalık konuşma hakkına 
sahiptir» der. Bir ıkişi söz isterse, onun 
için de hükümet üyesi cevap vermek hak
kını haizdir, çıkar cevaplar. 

Şimdi, Sayın Vuralban'ın bu konuş
madan iki gün önce Bulvar Gazetesinde 
manşet olarak çıkmış; «Konuşmamı 
Currthurbaşkanı Evren ve Başbakan özai 
istemiyor» sekilinde beyanı var. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ga
zeteyi görebilir miyiz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gaze
tede manşet beyanı var efendim, ben oku
yorum. 

Sonradan, anlaşılıyor 'ki, Sayın Vural-
ban'a «Git ıkendinii savun» denmiş. Sayın 

Vuralhan savunacak; savunduğu zaman 
muhalefet partilerine söz hakkı doğacak; 
bu nasıl engellenir? Milletvekilli olarak söz 
iste; ama bakan olarak kendimi savun... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Hülle, hülle! 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar, «Hül
le, hülle» sesleri) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, dün, Sayın Başkanımız ısrarla, olayı 
hep sataşma yönünden ele aldı. Buradan 
biz sesleniyoruz, diyoruz 'ki, «Olayda 60 
mcı madde var»; Sayın Başkan diyor ki, 
«Ankara Milletvekili olarak söz istedi, 
eğer bakan olarak söz isteseydi söz ver
meyecektim.» 

Sayın Başkanın böyle bir yetkisi de 
yok; maddeyi okuyalım : «Hükümet, ola
ğanüstü acele hallerde gündem dışı söz 
istense, Başkan, bu istemi yerine getirir.» 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Söz 
vermez... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — «Ge
tirir» diyor, «Takdiddine bağlıdır» diye 
bir şey yok. Sayın Vuralhan, hükümet 
üyesi olarak da söz istemiş olsaydı, Baş-
'kan, söz vermek zorundaydı; yani, «Hü
kümet üyesi olarak söz istemedi, isteseydi 
ben bunu vermezdim» şeklindeki beyanı 
bir defa İçtüzüğe aykırı. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Başkan
dan iyi mi bileceksin?! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ikinci 
husus...' 

BAŞKAN — öğreneceksiniz, yeni gel
diniz daha. (SHP ve DYP sıralarından 
gülüşmeler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Başkan, biz, İçtüzüğü buraya gelme
den önce de biliyorduk. 

BAŞKAN — Zatı âlinize söylemiyo
rum, aşağıdan cevap verdi bir arkadaş... 
(SOP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 
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Devam edin efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim

di, ben ve 'biz, Sayın Başbakandan bek
ledik ki, Sayın Ercan Vuralhan, kendi
sinin hükümet üyesi olduğunu hatırlatın
ca, kendisine, «Sayın Vuralhan, siz bura
dan Ankara Milletvekili olarak benden 
söz istediniz; ama şu anda hükümet üye
liğine sığındığınıza göre, sözünüzü, Hü
kümete verilmiş söz olarak kabul edi
yorum ve sizden sonra da gruplara 10' 
ar dakika söz hakkı tanıyacağım» ihta
rını yapsın, sonunda 'da gruplara 10'ar 
dakika söz hakkını versin ve burada it
ham edilmiş olan muhalefet partileri ve 
milletvekilleri de cevap versin. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Jeton 
küflenmiş! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, içtüzüğü, birtakım dolambaçlı 
yollarla, ille istediğimiz gibi uygulama
ya kalkarsak, bu, Meclisi kaosa, karga
şaya götürür. Ben şimdi burada usul hak-
'kında söz almışken, demin konuşması 
protestolara da sebep olan Sayın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanına cevap ver
sem, konuşmamın şeklini değiştirsem, 
Sayın Başkan buradan beni ikaz edip de, 
«Sayın Topçu, siz usul hakkında söz al
dınız, niçin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanına cevap veriyorsunuz?» demez 
mi? Başka bir sebep için söz al, çık baş-
ika konu konuş... Bu yanlıştır, zaten, biz 
yaptığımız zaman Sayın Başkan ikaz edi
yor. Geçen gün ben yetki tasarısı üze
rinde konuşurken Sayın Başkan ikaz et
ti, «Hayır, orada konuşamazsınız» dedi. 

Biz, Başkanlık Divanının tarafsız ol
duğuna ve tarafsız kalacağına inanmak 
İstiyoruz. Eğer, bu Başkanlık Divânı, 
'dünkü gibi müdahalelere maruz kalırsa, 
o dîvan ,o kürsü yıpranır; yazık olur. 
Böyle küçük hesaplar uğruna, Başkanlık 
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Divanını, milletvekillerinin, tarafsızlığın
dan şüphe ettiği bir yer haline getirmek, 
hiç kimsenin hakkı değildir, bu bir. 

İkincisi : Benden önce konuşan arka
daşımın beyanına aynen katılarak, İçtü
züğün 68 inci maddesini tekrar okumak 
istiyorum. Madde diyor ki : «Genel Ku
rulda kaba ve yaralayıcı sözler söyle
yen..,» 

Şimdi, buradan Sayın Bakanın iki 
beyanını okumak istiyorum : Birincisi, 
«Esefle kaydediyorum ki, bazı muhale
fet milletvekillerimizin konuya ilişkin so
rumsuz beyanlarda bulunarak Ermeni te
röristlere, kasten olmasa bile, âdeta yol 
gösterircesine...» diyor. 

Sayın arkadaşlar, özellikle iktidar gru
bundaki arkadaşlara söylüyorum, sizle
rin de tasvip etmediğinize inanarak söy
lüyorum; bu sözleri birimiz çıkıp size 
söyleseydik, ne derdiniz? 

ikincisi : Sözünün başında, basında 
hakkında çıkan yayınlar için Genel Ku
rulu aydınlatmak üzere söz aldığını söy
leyen Sayın Bakan, bakınız konuşmasını 
nasıl bitiriyor... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMIRLİ (Manisa) — Usul hak
kında konuşunuz. 

YAŞAR TOPÇU '(Devamla) — Usul 
hakkında konuşuyorum. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben 
takdir ederim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — «Ben, 
devletimizin hiçbir kurumundan menfa
at beklemeden ve temin etmeden kam
panyamıza yardımcı olan bu saygıdeğer 
gönüld'aşlarımızı memnuniyetle açıklıyo
rum. Acaba, beni bu konuda eleştiren 
muhalefet çevreleri, kendilerinin, seçim 
kampanyaları sırasında harcadıkları mil
yarların tek tek kaynaklarını açıklama
ya hazırlar mı?» 
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'Bunun, söz isteme gerekçesiyle bir 
alakası var mı? Ben şimdi, Sayın 
Bakana dönüp, «Siz de devletin fonla
rım kullanmak suretiyle seçimi kazandı
nız» desem, olur mu? Olur. (DYP ve 
SHP sıralarından «Olur olur» sesleri, al
kışlar) Olur ya; böyle diyene böyle cevap 
olur. Bunu, Sayın Başkanımızın buradan 
söyletmemesi lazımdı Sayın Başkanın, 
konuşmacının sözünü kesip, «Siz bura
da böyle konuşamazsınız; şu sebeple söz 
aldınız, aldığınız sebebe uygun konuşu
nuz» demesi gerekirdi, yani... 

IBAHRt KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Burası mahkeme salonu değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Yap
mayın; rica ediyorum efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
de onu anlatmaya çalışıyoruz; burası yü
ce Meclis, bu kürsü de Yüce Meclisin 
kürsüsü. Siz burada, Meclisi kendiniz
den ibaret sanıyorsunuz herhalde. 

ıBASKAN — Sayın Topçu, konuşma
nıza devam edin ve toparlayın efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yine, 
Sayın Başkanın tutumuyla ilgili bir hu
susa daha dokunmak istiyorum. Dün biz 
burada bağırdık; Grup Başkanvekilimiz 
Sayın Koksal' Toptan, SHP grup başkan-
vekili arkadaşlarımız, «Sayın Başkan, 
usul hakkında »tutumunuz hakkında söz 
istiyoruz» dediler. Sayın Başkan, «Gün
deme geçilmemiştir, onun için usul hak
kında söz vermem» dedi. 

64 üncü maddeyi kendisine tekrar ha
tırlatmak istiyorum : «Görüşmeye yer 
olup olmaması, Başkanı gündeme veya 
-altını çizerek okuyorum- Millet Meclisi
nin çalışma usullerine uymaya davet...» 
şeklindedir; gündemle ne alakası var? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın 
Başkan, ne kadar oldu? 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gün
demle hiç alakası olmayan bir hususu, 
Sayın Başkan gündeme bağlamak sure
tiyle, burada, muhalefet partilerinin ça
resiz kalıp, oturumu terk etmelerine ve
sile oldu. 

Bu şekilde bir âdet yaratırsanız, siz
ler de bunu tasvip ederseniz, Meclisi ça
lıştıramayız; anlatmak istediğimiz budur. 
Biz, 'bu Meclisin çalışmasını istiyoruz. 
Bu Meclisi çalıştırmak üzere geldik, bizi 
bunun için seçip gönderdiler. 

Adet her şeyi halletmez. Bakara Su
resinin 249 uncu Ayetini okuyunuz: «Ni
ce azlar vardır ki, nice çokları yenmiştir» 
der. (SHP ve DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri .alkışlar) Her şey adetle olmuyor. 

'BAŞKAN — Sayın Topçu, aşağıdan 
vaki söz atmalara cevaba kalkarsanız, 
süreniz tamamlanır; lütfen, konuşmanı
za devam edin ve bitirin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — En 
sonunda şunu söylüyorum : Sayın Baş
kan, demin laf atan arkadaşımızın dü
şüncesiyle, olayı, tamamen yanlış olarak; 
70 inci maddedeki «sataşma» ya sok
muştur ve ondan dolayı da, bize gayet 
garip gelen bir ifadeyle «Efendim, şimdi 
burada birçok milletvekili söz istese, he
pinize söz mü vereceğim?» demiştir. Şim
di, Sayın Başkana İçtüzüğün 70 inci mad
desini de okumak istiyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Son
ra okursun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim. 

İçtüzüğün 70 inci maddesi diyor ki : 
«oŞahsına sataşılan veya ileri sürmüş ol
duğu görüşten farklı bir görüş kendisine 
atf olunan Hükümet, komisyon, siyasî par
ti gru'bu veya mill'etvekilleri....» Yani ken
disinin ileri sürmüş olduğu görüşten fark-
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lı ıgörüş atfedilen, eğer 100 milletvekili 
varsa, lOO'ünün de söz isteme hakkı var
dır. Binaenaleyh, Başkanımızın o konu
daki tutum ve beyanı da yanlıştır. Kaldı 
ki Sayın Millî Savunma Bakanı hakkın
da, bir SHP Grubundan, bir de DYP 
Grubundan iki arkadaş, İçtüzüğün ve 
Anayasanın kendilerine tanımış olduğu 
murakabe hakkını kullanarak iki soru 
önergesi vermiştir. Bunlardan, bizim gru
bumuz üyesi bulunan arkadaşımızın ver
diği sözlü soru önergesinin, Sayın Baka
nın ileri sürdüğü hususlarla da alakası 
yoktur; burada, Sovyetler Birliğindeki 
elçilik binasının ihalesini alan firmanın 
niçin sonradan ihale bedelinin artırıldı
ğı sorulmaktadır. 

'BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yınız efendim, rica ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

(Binaenaleyh, iki kişi, hakkında soru 
önergesi verdi diye, kalkıp da bütün bir 
Meclisin muhalefet bölümü, Ermeni te
röristlere yardımcı olmak, yani gaflet içe
risinde olup, Ermeni teröristlere yardım
cı olmak veya seçimlerde harcadıkları 
paraların kaynağını açıklamaya davet 
gibi bir beyana sapmaya Sayın Başkanın 
yol açmış olmasını, müsaade etmiş olma
sını esefle karşılıyorum; bu beyanın sa
hibini de esefle karşılıyorum. İlaveten di
yorum ki : İsterseniz, eğer sayın iktidar 
grubu da bu işe razıysa, seçimlerde har
canan paralar için bir genel görüşme 
açalım. (ANAP sıralarından «Açalım, 
açalım» sesleri; DYP ve SOP sıraların
dan «(Bravo» sesleri, alkışlar) Razıysa-
nız bir genel görüşme açalım; değil ise, 
bu tür 'beyanlara Başkanlığın müsaade 
etmemesini, hele hele Bakanlar Kurulu 
üyelerinin, İçtüzüğün tanıdığı birtakım 
imkânlardan kurtulmak için, kanunlar 

karşısında hile kullanmasına müsaade et
memesini ve bu durumun, bunu yapana 
bir ders olmak üzere; aynı zamanda İç
tüzüğün bu Mecliste harfiyen uygulandı
ğının ispatı için Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan'ın dünkü konuşmasına 
karşı, her iki muhalefet grubuna da 10'ar 
dakikalık söz hakkı tanınmasını ve söz
cülerin konuşmasına müsaade edilmesini, 
ben, İçtüzük gereği sayıyorum ve Sayın 
Başkana bunu hatırlatıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

•'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

(MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
'Başkan, bu ara, İçtüzüğü de öğrenin. 

(BAŞKAN — Efendim?.. Sözlerinizi 
tekrarlar mısınız; çok ihtiyacım var ika
zınıza! 

MiUSA GÖKBEL (Muğla) — Bir 
ara, İçtüzüğü de öğreniverin Sayın Baş
kanım. 

IBAŞKAN — Olur efendim; bir on-
aitı sene daha milletvekilliği yaparsak 
belki öğreniriz! Hele sen bir dört sene 
milletvekilliği yap, biraz benim kadar 
öğren, ondan sonra bunu söyle. (ANAP 
sıralarıridan alkışlar) 

Usul tartışmasında başkaca söz iste
yen arkadaşımız?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlar, konuyu, değer
li arkadaşlarımızın çok samimî tenkit ifa
deleri ışığında aydınlatmak isterim. 

'Bendenize, Meclis Başkanı, pazartesi 
günü, -zannediyorum öğleden sonra- Sa
yın Ercan Vuralhan'ın, salı günü için 
»gündem dışı söz istediğini beyan ettiler. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne 
olarak?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Niçin, 
dinlemek zahmetinde bulunmuyorsunuz? 
Bir dinleyin bakalım, ne söyleyeceğimi.. 
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(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Kim 
'beyan etti, kimden talimat aldınız? 

iBAŞKAN — Ta 'başından beri geçen 
hadiseleri, samimî olarak aynen anlata
cağım, takdir sizin. 

IBen de, daha önce söz isteyen arka
daşların üç adet olduğunu, bu itibarla 
kendisine söz veremeyeceğimi ifade ettim. 
iSayın Başkanımız, söz isteyenin hükü
met üyesi olduğunu beyan ettiler. Ben, 
«Ne konuda konuşacağını bilmiyorum, 
bana müracaat etsin» dedim. Bendenizi 
Sayın Vuralhan telefonla aradılar ve 
«Basında çıkan, şahsına vaki beyanlar 
sebebiyle söz istediğini» ifade ettiler; Hü
kümet olarak söz istemediğini, Hüküme
ti ilzam eden bir konuşma yapmak iste
mediğini ve şahsıyla ilgili neşriyat için 
söz istediğini beyan ettiler. Ben de ken
disine, «Hükümet adına, Hükümeti il
zam edecek bir konuşma yapacaksanız 
hay hay, veririm» dedim; ama, Hükü
meti ilzam edecek bir konuşma yapma
yacağını ve şahsıyla ilgili bir neşriyat se
bebiyle konuşma yapmak istediğini be
yan ettiler. Ne şahsıyla ilgili konuşma, ne 
hükümet üyesi olarak bulunduğu sırada
ki bir vazifeyle ilgili, ne de Hükümeti 
ilzam edecek (topyekün Hükümeti veya
hut da bir bakanlığı ilzam edecek) bir 
konuda söz istemiyor. Diyor ki : «-Be
nim, miletvekili olmadan evvel1, Dışişleri 
'Bakanlığında vazife yaparken bazı alım
larda vazifemi kötüye kullandığım, suiis
timal ettiğim noktasındaki neşriyata ce
vap vermek istiyorum.» 

IBunun Hükümetle ve Hükümet be
yanıyla ne alakası var? (SHP sıraların
dan gürültüler) Bu itibarla... 

EROL AĞAGttL (Ankara) — Bakan 
olması bakımından... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ba
kan olması... 

-m 
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BAŞKAN — Efendim, Bakan olma
saydı, Sayın Ercan Vuralhan hakkında 
bu isnatlar yapılsaydı... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler, gülüşmeler) Sa
yın Ercan Vuralhan hakkında bu isnat
lar... 

Efendim, herkes yemdir, isimleri ye
ni telaffuz ediyoruz, siz de aynı şeyleri 
yapacaksınız, merak buyurmayın. 

'M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— 16 sene yetmemiş demek ki... 

'BAŞKAN — Bu itibarla, bana ver-
diği dilekçede, «Şahsıma yönelik neşri
yat sebebiyle» diyor; evet, «Neşriyat se
bebiyle» diyor. 

Bendeniz, hiçbir hatibin konuşma üs
lubuna bu kürsüde müdahale etmemi-
şimdir, geniş imkânlar tanımışımdır. De
ğerli iki arkadaşımın beyan ettiği çerçe
vede, devamlı müdahaleler yaptığım tak
dirde, kürsü hürriyetini ortadan kaldırı
rım. Oradaki konuşma üslubu yakışıklı 
olur, yakışıksız olur; isabetli olur, isa
betsiz olur, hatta daha güzel ifade edil
mesi lazım gelen kelimeler olabilir; bun
lar, tamamen, konuşan hatibin şahsına 
ait bir meseledir. îyi konuşuyorsa Genel 
Kurul tasvip eder «konuşmuyorsa tasvip 
etmez; Türk efkârıumumiyesi uygun bu
lur veya bulmaz. 

EROL AĞAOÎL (Ankara) — Ama, 
süz aldığı konuda konuşur. 

'BAŞKAN — Bu itibarla .hatibin ko
nuşma üslubuna sureti katiyede müdaha
leye bendenizin hakkı yoktur. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

EROL AĞAGÜL (Ankara) — Konu
suna bakın. 

BAŞKAN — Ta ki, arkadaşlarımızın 
söyledikleri, konuşma üslubunu aştığı 
takdirde; bu üslubu aşar da hakaret 
mahiyetini alırsa,, tenkidini hakarete dö-
nüştürürse, elbette müdahale ederim. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Haka
ret ediyor Başkan, hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, bu neşri
yat sdbdbiyle konuyu tenkit konusu ha
line getiriyor ve «Bu konunun böyle ya
pılması şu, şu sebeple isabetsiz ve tu
tarsız» diyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, hakaret etmiştir. 

BAŞKAN — Bu itibarla, benim üs
lubuna müdahale hakkım yok. Birincisi, 
'hükümet üyesi olarak istemediğine göre, 
Hükümeti ilgilendiren bir konuda da 
söz istemediğine göre, şahsı ile ilgili neş
riyat sebebiyle söz istediğine göre, ben 
kendisine Ankara Milletvekili olarak söz 
veririm. Şayet bu konuda Balkan olarak 
söz istese idi, kendisine Bakan olarak 
siöz vermezdim. Bunu da samimiyetle ifa
de ediyorum ve kendisine de bunu söy
ledim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bakan 
olarak konuştuğunu söylüyor. 

BAŞKAN — Kanaatim budur. Çün
kü, aynen okuyorum; «Son haftalarda 
basınımızın bir bölümünde şahsıma yö
nelik neşriyat sebebiyle» diyor. Bu iti
barla, 'bu neşriyatın şahsı ile ilgili olma
sı sebe'biyle, Hükümetle ilgisini belirt
memesi sebebiyle, hükümet üyesi olarak 
kendisine söz vermemekle isabetli hare
ket ettiğime kaniim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, 
«Bakan olarak konuştuğunu» söylüyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, biraz evvel bana verdiğiniz ce
vapta tersini söylediniz. 

BAŞKAN — Sataşma vesilesine ge
lince... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Başkan, Sayın Ağagil'i dinle
yin. 

•BAŞKAN — Müsaade buyurun, biti
reyim efendim, ben bitirmedim ki efen
dim. 

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

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Vuralhan Bakan olarak 
konuştuğuna göre, grubumuzun söz hak
kını kesemezsiniz, söz hakkını tanımak 
durumundasınız. 

IBAŞKAN — Efendim, milletvekilliği 
asıl sıfattır, bakanlık ise gelip geçici bir 
sıfattır. Bir balkan şalisi adına söz ister
se, ona şahsı ladına da söz verilir. Ba
kan diye illa kendisine «bakan» sıfatıyla 
mı söz vereceğim? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, 
Bakan olarak konuştu. 

't. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Za
bıtları inceleyin Sayın Başkan, zabıtları. 

'BAŞKAN — Efendim, o beyanı da, 
arkadaşlarımız tutanağın muayyen bir 
ifadesinden aldılar. Bendeniz müzakereyi 
dikkatle takip ettim; tutanakları da, Sa
yın Vural'han'ın 'basına dağıttığı bildiriyi 
de okudum; «'Keşke ben buraya hükü
met üyesi olarak çiksaydım da huzuru
nuzda beyanda bulunsaydım; şahsım adı
na çıktığım için üzülüyorum» diyor. Bu 
itibarla, bakan olarak kürsüye çıktığına 
dair en ufacık bir işaret yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, sataşma vesi
lesine gelince: Son hadiseler de bende
nizin haklılığını ispat eder neticelere var
mıştır. Doğru Yol Partisi Grubunun dün
kü basın toplantısında, sayın sözcü, 
«Partilerin seçim sırasındaki harcamala
rı ile ilgili konuyu, üzerimize söylenmiş 
söz olarak aldık, bundan dolayı sataşma 
vesilesi ka'bul ettik. Yoksa biz, terörist 
'hareketlerle ilgili sözü üstümüze alma
dık; çünkü, bizi ilzam edecek bir konu 
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yok» dedi. Muhalefet, sadece Meclisteki 
muhalefet grupları değildir; dışarıda, se
çime girmiş 4 parti daha var. «Muhale
fet partileri» dediğine göre, genelleme 
çerçevesindeki bir Sözü. bütün partiler 
için söylenmiş söz olarak ka'bul edip, söz 
vermem imkânsız. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Baş
kanlık mı yapıyorsun, avukatlık mı? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Taraf
sız davranmanız lazım Sayın Başkan, 
muhalefetin söz hakkını kesemezsiniz. 

'BAŞKAN — Efendim, tarafsızlığı da
ha öğreneceksiniz; tarafsızlığı öğrenecek
siniz efendim. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlığın, 
ıkastî olan veya İçtüzüğü kasten yanlış 
tatbik eden bir tutumu olmamıştır, ola
maz da, kimse de bendenize böyle bir 
hususu izafe edemez. (SHP sıralarından 
«Çok gördük» sesleri) 

/., ı— Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarına üye seçimi 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 
«Seçim» kısmına geçiyoruz. 

«Seçim» kısmında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi komisyonlarına üye seçi
mi yer almıştır; ancak, grupların, ko
misyon üyeliklerine aday göstermeleri 
işlemi henüz tamamlanmadığından seçim
leri bugün de yapamıyoruz. 

(Bu itibarla, Başkanlığın isabetli ha
reket ettiği kanaatindeyiz ve arkadaşla
rımızın konuşmalarından dolayı kendile
rine teşekkür ediyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bana 
niye söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ağagil ,dün, Sa
yın Ercan Vuralhan, şahsınızla ilgili bu
rada bir beyanda bulunmadı. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, basın yoluyla hakaretten dolayı 
söz verdiniz. 

İBAŞKAN — Efendim, «'Basın yoluy
la» diyorsunuz; ben basının takipçisi mi
yim efendim? Basında senden nerede söz 
edildi nerede söz edilmedi nasıl bilece
ğim? Mecliste şahsınıza vaki bir sataş
ma olursa, o celsede de söz isterseniz, 
veririm. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bana 
da basın yoluyla hakaret edildi; niye söz 
vermediniz? 

L ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Vu-
ralhan'a niye verdiniz?! 

Gürfdemimizde görüşülecek başka bir 
konu da bulunmamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonlarına üye seçimini ypamak ve sözlü 
soruları görüşmek için, 19 Ocak 1988 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

V. — SEÇİMLER 
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