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I. — GEÇEN TUTANAK 

ÖZETİ 517 

II. — GELEN KÂĞITLAR 518 

III. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 519,533 

A) Öneriler 519 

a) Başkanlık önerileri 519 

1. — İstanbul Milletvekili M. 
Ali Ereri'in gündem dışı konuş
ması nedeniyle 19.1.1988 tarihli 
10 uncu Birleşim Oturum Baş
kanlık Divanı ile, Sivas Milletve
killi Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-
lu ve arkadaşlarının, Anayasamın 
83 üncü maddesinin işletilmesine 
ilişkin önerileri 519:525 

B) Gündem Dışı Konuşmalar 533 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi 

Işıklar'ın, son zamlar, hayat pa
halılığı ve asgarî ücretle çalışan-

Sayfa 
ilada diğer ücretlilerin içinde bu
lundukları olumsuz koşullar ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündem dışı konuşması 533:535 

2. — 'Niğde Milletvekilli Do
ğan Baran'ın, Van İli Başkale İl
çesi Böğrüpek köyünün kar sebe
biyle kapalı yolunun partizanca tu
tum nedeniyle açılmaması ile son 
günlerde artan menenjit hastalığı
nla ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Bülent Akarcalı'nın cevabı 535:540 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya Postacı'nın, 3186 sayılı Yasa 
ve bu Yasa nedeniyle tarım satış 
kooperatiflerinin içine düştüğü sı
kıntılara ilişkin gündem dışı ko
nuşması 540:542 

Q Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması önergeleri 542 
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Sayfa 
1. — Antalya Milletvekili De

niz Baykal ve 10 arkadaşının, 
dış politika ve savunma sorun
larımız konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına ilişiklin önergesi. 
(8/1) 542:544 

Ç) Tezkereler ve önergeler 544 
1. — Avrupa Konseyi Parla-' 

mentler Meclisinin yeni dönem 
çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek 
Türle Grubu için siyasî parti 
gruplarınca aday gösterilen asıl 
ve yedek üyelere ilişkin Başkan
lık: tezkeresi (5/3) 5441:545 

2. — Anayasa Komisyonu 
Geçici Başkanlığının, Başkan, 
Başkanvekiili, Sözcü ve Kâtip se
çimine ilişkin tezkeresi (4/2) 545 

3. — Adalet Komisyonu Ge
çici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip Seçi
mine ilişkin tezkenesii (4/3) 545 

4. — Millî Savunma Komis
yonu Geçici Başkanlığının, Baş
kan, Başkan vekili, Sözcü ve Kâ
tip seçimine ilişkin tezkeresi (4/4) 545: 

546 
5. — İçişleri Komisyonu Ge

çici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçiml
ine ilişkin tezkeresi (4/5) 546 

6. — Dışişleri Komisyonu Ge
çici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekiili, Sözcü ve Kâtip seçimi
ne ilişkin tezkeresi (4/6) 546 

7. — Millî Eğitim Komisyonu 
Geçici Başkanlığının, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimine ilişkin tezkeresi (4/7) 546:547 

8. — Sanayi ve Teknoloji ve1 

Ticaret Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Başkanvekili, 

Sayfa 
Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin 
tezkeresi (4/8) 547 

9. — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Ge
çici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi
ne ilişkin tezkeresi (4/9) 547 

10. — Tarım, Orman ve Köy-
işleri Komisyonu Geçici Başkan
lığının, Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin 
tezkeresi (4/10) 547:548 

11. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Geçici Başkanlığının, 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi 
(4/11) x 548 

12. — T.B.M.M. Hesaplarını 
İndeleme Komisyonu Geçici Baş
kanlığının Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin 
tezkeresi (4/12) 548:549 

13. — Dilekçe Komisyonu 
Geçici Başkanlığının, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimine ilişkin tezkeresi (4/13) 549 

14. — Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin 
tezkeresi (4/14) 549 

IV. — USUL HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER 525 

1. — Oturum Başkanlık Diva
nı tarafından Anayasanın 83 üncü 
maddesi muvacehesinde Genel 
Kurula getirilen teklifin üzerinde 
görüşme açılmadan oylanmasının 
doğru olup olmadığı hakkında 525:533 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 550 

A) Sözlü Sorular ve Cevap
ları 550 
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Sayfa 
1. — Kars Milletvekili Mah

mut Almak'ın, Erzurum Sıkıyö
netim Askerî Mahkemesince tu
tuklananlara cezaevinde işkence 
ve keyfî uygulamalar • yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1) 550 

2. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, Hatay İlindeki toprak
sız çiftçilere daha önce dağıtılmış 
olan toprakların geri alındığı ve 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili M. Ali Eren ve 
içişleri Bakanı Mustafa Kalemli geçen 
tutanak hakkında birer konuşma yaptı
lar. 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol' 
un, halkın parlamento faaliyetlerine ve 
memleket meselelerine gösterdiği yakın 
ilgi nedeniyle ve onları bu yönde bilgi
lendirme amacıyla, bu çalışmaların, te
levizyondan, «Meclis Saati» adı altında 
bir programla yayınlanması; 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, 
TRT'nin, Anayasanın amir hükümlerine 
rağmen tarafsızlığının ortadan kaldırıldı
ğı, 2954 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi
nin bugünkü iktidar tarafından, dört yılı 
aşkın 'bir süredenberi siyasî çıkar sağla
ma amacına yönelik olarak kullanıldığı, 

Konularında yaptıkları gündem dışı 
konuşmalara, Devlet Bakam Adnan Kah
veci ve 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü' 
nün, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Top-

Sayfl» 
Hatay İli dışından getirilenlere 
verildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/2) 550 

3. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Kesikin'in, olağanüstü 
hal ilan efdilen illerde bazı okul 
binalarının askerî amaçla ya da 
karakol olarak kullanıldığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3) 550 

luluğu ile ilişkileri ve tarım kesimi ve ça
lışanların durumuna ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da Devlet Bakanı Ali Bo-
zer; 

Cevap verdiler. 
Komisyonlara, siyasî parti grupların

ca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkan, İçtüzüğün 25 inci maddesine 
göre, üyeleri belirlenmiş olan komisyon
ların, Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimini yapmak üzere hangi saatte 
ve yerde toplanacaklarına dair açıklama
da bulundu. 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol' 
un, Adnan Menderes Havaalanı'nın konu
muna ve teknik donanımına ilişkin (6/4) 
sorusuna, Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli cevap verdi, soru sahibi de ce
vaba karşı görüşlerini açıkladı. 

(6/1), (6/2) numaralı sözlü sorular 
mehil verildiğinden; 

(6/3) numaralı sözlü soru da, ilgili ba
kan Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan; 

Ertelendiler. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Gündemde görüşülecek başka 'bir ko
nu bulunmadığından 21 Ocak 1988 Per

şembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşime saat 17.03'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

D. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 1 . 1988 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Kesfcin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de görev yapan hâkim ve savcılara ödenen 
tazminatın Olağanüstü Hal Bölge Valisi 
tarafından tespit edildiği iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/14) ,tfBa$kaniığa geliş tarihi: 20.1.1988) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-

kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/1) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.1.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Baskanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERÎLER 
a) Başkanlık Önerileri 
1. — İstanbul Milletvekili M. Ali Eren' 

in gündem dışı konuşması nedeniyle, 
19.1.1988 tarihli 10 uncu Birleşim Otu
rum Başkanlık Divanı ile Sivas Milletve
kili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ve ar
kadaşlarının, Anayasanın 83 üncü madde
sinin işletilmesine ilişkin önerileri 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanımızın, Anayasanın 83 
üncü maddesinin işletilmesiyle ilgili bir 
önerisi vardır, bunu okuyup oylarınıza 
sunacağım efendim. 

Sayın milletvekilleri, 19 Ocak 1988 Sa
lı günkü birleşimde İstanbul Milletvekili 
Sayın Mehmet Ali Eren'in yaptığı gün
dem dışı konuşma hakkında Anayasanın 
83 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 
Oturum Başkanlık Divanımızın, Genel 
Kurulun onayına sunacağı bir teklifi var
dır. 

Sayın Mehmet Ali Eren'in söz konusu 
konuşmasına ait tutanakların tetkiki so
nucunda, bazı beyanları Anayasa ve ya
salar muvacehesinde mahzurlu mütalaa 
edildiğinden, bu konuşmadaki düşüncele
rin, Meclis dışinda tekrarlanmaması ve 
açığa vurulmaması hususunu Oturum Baş
kanlık Divanımızın teklifi olarak Anaya

sanın 83 üncü maddesine göre Genel Ku
rulun onayına sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Di
vanı önerisini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
(ANAP sıralarından «önergemiz vao 
sesleri). Ka'bul edilmiştir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Aynı konuda bir önergemiz vardır 
Sayın Başkan. 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Bizim bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
arz edeceğim efendim. (ANAP sıraların
dan «Önergemiz var» sesleri, sıralara vur
malar). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika efendim... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — önergemizi okuyunuz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlık Diva

nınız, Anayasayı ve İçtüzükle ilgili tüm 
hükümleri tetkik etmeden herhangi bir 
öneride bulunamaz ve bulunmaz; ne grup
lar bulunabilir, ne de biz bulunabiliriz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Öneriyi anlamadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi arz edeyim efen
dim. i 
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AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Önerge getiriyoruz. 

BAŞKAN — Lütfedip Başkanlık Di
vanınızı bir iki dakika dinleseniz ne çı
kar? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hiçbir kol kalkmadan, nasıl, «ka
bul edilmiştir» dersiniz Sayın Başkan? 
Yani, siz kabul edince, herkes kabul et
miş mi oluyor? 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasanın 83 
üncü maddesini okuyorum efendim': 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerin
den, Mecliste ileri sürdükleri düşünceler
den, o oturumdaki Başkanlık Divanının 
teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar 
alınmadıkça bunları Meclis dışında tek
rarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tu
tulamazlar». 

Burada, Başkanlık Divanının bu tek
lifi yapması, Anayasaca öngörülmüş, 
hükme bağlanmış. Demin sizin lütfettiği
niz, oya sunmamı istediğiniz öneriyi bu
rada okutmam, Anayasa karşısında müm
kün değildir. Yalnız, Genel Kurulumuz-
daki tüm değerli arkadaşlarımıza şunu 
ifade edebilirim : Bize, aynı önergeye ka
tılma ile ilgili önergeler gelmiştir, arka
daşlarımızın önergesi vardır. Biz, Başkan
lık Divanının önerisini işleme koymak du
rumundayız; Başkanlık Divanı veya grup
lar bir teklifte bulunabilir diye bir kayıt 
olmadığı için, Anayasaya aykırı bir ha
rekette bulunmamız mümkün değildir. 
Bu bakımdan, beni anlayışla karşılayaca
ğınızı umar, hepinize saygılarımı sunarım. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Okuyun efendim. 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, önergeyi de okuyun, on
dan sonra oylarsınız. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Hepsini okutun efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, teklifin 
lehinde aleyhinde konuşulmayacak mı? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı konuşmalar yapılırken... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Daha oylama yapılmadı ki. 

BAŞKAN — Tekrar oylayalım efen
dim. Ben, «Kabul edilmiştir» dedim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Oylama yapılmadı. 

BAŞKAN — Bir daha oylayacağım. 
Buyurun efendim, tekrar okuyun : 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, siz, bu konuda diğer otu
rumlarda karar vermediniz ve yanlışlık 
yaptınız. Biz şimdi önerge veriyoruz; bu 
önergemizi de birlikte ele alın, oylayın. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Anayasanın bu maddesiyle ilgili bir İçtü
zük hükmü tanzim edilmiş değildir, bu 
1982 Anayasasıdır. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — O zaman, keyfinize göre mi hare
ket edeceksiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika... 

Ancak, Anayasanın amir hükümlerini 
yerine getirmek durumundayız. Bununla 
beraber, Sayın Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu ve arkadaşları tarafından... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — İsimleri okuyun. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz... is
terseniz gelin Başkanlığı siz yapın daha 
iyi! (ANAP ve SHP sıralarından karşılık
lı gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Senden çok iyi idare ederim. 

BAŞKAN — Sen kendini idare ede
mezsin. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bir kere, Başkan laf atmaz. 
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BAŞKAN — Siz oradan sataşırsanız, 
devamlı surette, Başkanlığı görevini yapa
maz hale getirirseniz, ben de size cevap 
vermek: durumunda kalırım. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Bağırmadan konuş, senin azarlamaya 
hakkın yok. 

BAŞKAN — Azarlamıyorum efen
dim; devamlı bana sataşıyorsunuz. (Gü
rültüler). 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Taşçıoğ-
lu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Sayın Başkan, sizin 
teklifiniz hakkında lehte veya aleyhte ko
nuşma hakkımız yok mu? 

BAŞKAN — Anayasada, lehte ve 
aleyhte konuşulur diye bir hüküm yok. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — «Konuşulmaz» diye de bir hüküm 
yök. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Mecliste 
bir teamül vardır... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Grup Başkanvekiliyle konuşuyo
rum. 

Sayın Taşçıoğlu?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, aksine de bir 
hüküm yok. Teamül, bütün önergelerin, 
bütün tekliflerin, en azından, müzakereye 
açılmasa dahi, lehinde ve aleyhinde bi
rer konuşmaya müsaade etmeniz merke
zindedir. Müsaade ederseniz konuşalım, 
ondan sonra oylama yapılsın. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Sa
yın Başkan, usul müzakeresi açın. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sa
yın Başkan, bunlar Meclisi çalıştırmak is
temiyor; devam edin. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
ilk uygulamayı yapıyoruz. Burada yapa
cağımız bir uygulama, bundan sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm ya
sama dönemlerinde her milletvekili için 
yapılacak bir uygulamadır. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Gayet ta'biî. 

BAŞKAN — Bu uygulamanın çok 
önemli olduğunu takdir buyurunuz. Her 
zaman, her milletvekili bu Parlamentoya 
gelecek değildir... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Hiçbir milletvekili öyle konuşmaz... 

BAŞKAN — Çok değişik parlamen
tolar, çok değişik iktidarlar gelecektir. Şu 
uygulamayı yaparken, lütfediniz, tama
men Anayasaya uygun bir uygulama ya
palım... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bunu iki gün önce yapsaydınız. 
İki gün önce Anayasa yök muydu? 

BAŞKAN — Bu bakımdan, gerekli 
yasal istişareleri yapmak üzere çok kısa 
bir ara vereceğim ve Başkanlık Divanı 
adına, bu aradan sonra konuşmak istiyo
rum efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şimdi, bu konuyu tezek
kür etmek için birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler). 

Kapanma Saati : 15.18 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.33 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Httdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — 12 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) ÖNERİLER (Devam) 
a) Başkanlık Önerileri (Devam) 
1. — İstanbul Milletvekili M. Ali Eren' 

in gündem dışı konuşması nedeniyle, 
19.1.1988 tarihli 10 uncu Birleşim Otu
rum Başkanlık Divanı ile Sivas Milletve
kili Mehme,t Mükerrem Taşçıoğlu ve ar
kadaşlarının, Anayasanın 83 üncü madde
sinin işletilmesine ilişkin önerileri 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
verdiğimiz arada, Başkanlık Divanınız 
toplanarak Anayasanın 83 üncü madde
siyle ilgili gerekli kararını vermiş bulun
maktadır; Başkanlık Divanı adına bunu 
yüksek heyetinize saygıyla arz ediyorum. 

Değerli aıkadaşlarım, ittifakla vardı
ğımız husus şudur: Bu teklifi yapma 
hakkı, Anayasanın 83 üncü maddesi ge
reğince, münhasıran Başkanlık Divanına 
aittir. Anayasanın mehaz ve gerekçeleri 
bunu gerektirmektedir. Bunun dışında, 
yüksek heyetinizin bilgisine sunarak - an
cak, oya koymadan - Sayın Mükerrem 
Taşçıoğlu ve arkadaşlarının önergesini de 
bir kez okutuyorum; okutmakla iktifa 
edeceğim efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (İzmir) — 
Sayın Başkan, yapamazsınız bunu. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, yanlışlık yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanının kararını size arz et
tim. Kararı bilginize sunarken, o karara 
hepimizin saygıyla ittiba etmesinde yarar 
olduğunu sanıyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — öy
le bir gelenek olur mu? İktidara taviz ve
riyorsunuz; ödün vermeyin. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyun efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin... (SHP 
sıralarından, sıralara vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (SHP 
sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — İtiraz var; SHP Grubu karşı. 

IHİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Üzerinde işlem yapılmayacak bir önerge
yi nasıl okutuyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika... 

Değerli arkadaşlarım, bu bilgi sunma 
meselesi, bir Anayasa hükmü değildir; 
'hiçbir hüküm ifade etmeyeceği gibi, her
hangi bir işhmle ilgili değildir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O 
zaman niye okutuyorsunuz? 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Okutmayın o zaman. 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Ken
dileri gruplarında okusunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

Ancak, eğer siz de grup adına bir tek
lif verirseniz, o teklifinizi okutabilirim. 

CÜNEYT CANCER (Adana) — Ne 
demek?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, üzerinde işlem yapılmaya
cak bir önergeyi okutamazsınız. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin... (SHP 
sıralarından, sıralara vurmalar). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Okuma Mümtaz, okuma. (SHP 
sıralarından, sıralara vurmalar). 

.... 19 Ocak 1988 Salı günkü birleşi
minde yapmış olduğu gündem dışı ko
nuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının başlangıç kısmında yer alan te
mel ilkelere, yine Anayasanın (SHP sıra
larından sıralara vurmalar). Devletin bü
tünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı 
ve başkenti» başlıklı 3 üncü maddesine, 
«Değiştirilemeyecek hükümler» başlıklı 4 
üncü (SHP sıralarından sıralara vurma
lar). Maddesine, «Devletin temel amaç ve 
görevleri» başlıklı 5 inci maddesine, «Ege
menlik» başlıklı 6 ncı maddesine, (SHP 
sıralarından sıralara vurmalar). «Kanun 
önünde eşitlik» başlıklı 10 uncu maddesi
ne, «Temel hak ve hürriyetlerin kötüye 
kullanılamaması» başlıklı 14 üncü madde
sine aykırı davranarak Anayasayı ihlal 
etmiştir... (SHP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizdeki 
Nakşi'bendîler ne olacak? 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, Anayasaya karşılar 
mı? 

BAŞKAN — Okumaya devam edin 
efendim. 

... Söz konusu milletvekili, 20 Ocak 
1988 tarihli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda, bir önceki günkü 
konuşmaları tavzih amacıyla gündem dışı 
yaptığı konuşmada da (SHP sıralarından 
gürültüler). Aynı tavrını sürdürerek Ana
yasa suçu işlemeye devam etmiştir... (SHP 
sıralarından sıralara vurmalar, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Durun efendim, durun 
efendim... 

... Anayasanın 83 üncü maddesi gere
ğince, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Eren'in Meclis kürsüsünden yapmış ol
duğu ve anayasal suç sayılan bu konuş
maların Meclis dışında tekrarlanmaması 
ve açığa vurulmaması için (SHP sırala
rından sıralara vurmalar. Genel Kurulda 
oylama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
21.1.1988 (SHP sıralarından sıralara vur
malar; ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Mustafa Taşar 
Ankara 

Haydar Özalp 
Niğde 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Cengiz Tuncer 
Antalya 

Halil Şıvgın 
Ankara 
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(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
ayakta alkışlar; SHP sıralarından sırala
ra vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
okunan... 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş
kan, yanlış uygulama yapıyorsunuz; tek
lif, Başkanlık Divanına verilmemiş, yal
nız o oturum Başkanlığına verilmiştir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Böyle bir usul yok Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika efendim... 

HÎKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Böyle bir usul yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir dakika 
efendim... Lütfediniz... (SHP sıralarından 
gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, okunan önerge
nin hiçbir hukukî işleme mevzu teşkil et
meyeceğini bilesiniz. (SHP sıralarından 
«Niye okutuyorsun?» sesleri). 

HtKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Niye okutuyorsunuz? 

Yanlış uygulama yaptımz Sayın Baş
kan; böyle bir usul yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi okuyacağım Baş
kanlık Divanı önerisi oylanacaktır. Baş
kanlık Divanı öneri metnini, şu anda Otu
rum Başkanı olarak ben okuyorum değer
li arkadaşlarım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Hatay) — Usul hakkında söz istiyo
rum.' 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Usul hak
kında söz istiyorum. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Öneri metnini okuyorum : 19 Ocak 

Salı günü, dünkü birleşimde İstanbul Mil
letvekili Sayın Mehmet Ali Eren*in yaptı
ğı gündem dışı konuşma hakkında Ana-
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yasanın 83 üncü maddesinin birinci fık
rasına göre Oturum Başkanlık Divanımı
zın, Genel Kurulun onayına sunacağı bir 
teklifi vardır. 

Sayın Mehmet Ali Eren'in söz konusu 
konuşmasına ait tutanakların tetkiki so
nucunda, bazı beyanları Anayasa ve ya
salar muvacehesinde mahzurlu mütalaa 
edildiğinden... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ne mahzuru?.. Mahzurlu değil; Anaya
saya aykırıdır; suçtur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İstiklal 
Marşına saygı göstermeyenlerin burada 
konuşmaya hakları yoktur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Söz 
istiyorum, söz. 

BAŞKAN — ... bu konuşmadaki dü
şüncelerin Meclis dışında tekrarlanmama
sı ve açığa vurulmaması hususunda Otu
rum Başkanlık Divanımızın teklifi olarak 
Anayasanın S3 üncü maddesine göre Ge
nel Kurulun onayına sunuyorum : Kabul 
edenler... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler). Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, burada İçtüzük hükümlerini uy
gulamak zorundasınız; siz Anayasayı ve 
İçtüzüğü ayaklar altına aldınız. Size gü
venimiz kalmamıştır; lütfen, Başkanlık 
Divanı olarak oradan ayrılın. 

Başka teklif getiriyorsunuz; lehinde 
ve aleyhinde konuşma hakkı tanımıyor
sunuz! 

Usul hakkında söz istiyorum. (DYP 
sıralarından «Usul hakkında söz istiyo
ruz» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, met
ni Anayasa gereği okutmam, doğrudan 
doğruya, Başkanlık Divanındaki bir te-
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menni ile ilgili ve Parlamentomuzun yek
nesak ve çalışma düzeninde ahengi sağla
yıcı bir tutum içinde bulunması amacına 
matuf bir eğilimin sonucudur, kendi şah
sî eğilimim değildiı. Anayasanın açık 
maddesine göre, oylanması, istenilen öne
riyi oyladım, bunu özellikle ifade ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler). 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan, 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
«Ne hakkında konuşuyor?» sesleri). 

1. — Oturum Başkanlık Divanı tara
fından Anayasanın 83 üncü maddesi mu
vacehesinde Genel Kurula getirilen tekli
fin, üzerinde görüşme açılmadan oylan
masının doğru olup olmadığı hakkında. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; iki gün evvel bu kürsüden, dün, açık 
şekilde, net şekilde ifade ettiğimiz gibi, 
bizim de kesinlikle tasvip etmediğimiz, 
şiddetle kınadığımız birtakım beyanlar 
olmuştur. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

(Bize göre, Sayın Başkan binlimci ha-
ıtalsını, o güın bu Ikonuşimaya müıda'halle elt-
memek suretiyle 'işlemiştir. '(ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, aılkışlar) 

Sayın Başikan bugün, Anayasanın 83 
üncü maddesine göre, o günkü oturum 
Başkanlık Divanı sıfatıyla foiır -teklif ge
tirmiştir. Bu tekliften sonra, aynı mahi
yetteki başka bir teklifi burada okutmuş-
tur; buna hakkı yoktur, hiç kimsenin bu
na hakkı yoktur. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Toptan, neyin usulü hakkında, 
lütfeder misiniz? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, benim bildiğim iki tane 
usul hatası var. Birincisi: Siz burada oy
lama yaptınız, ondan sonra ara verdiniz; 
geldiniz, ikinci bir kere oylama yaptınız. 

BAŞKAN — itiraz olundu, itiraz üze
rine oylama yaptım efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
İki: Bu teklifi getirdiniz; bu teklif hak
kında Genel Kurulda müzakere açmanız 
lazım gelir; onu açmadınız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Başkanlık Divan*, hoşuna gidiyor di
ye; Başkanlık Divanı, Anayasaya, İçtü
züğe, kanunlara aykırı her teklifi, karar 
a'lldı diye burada okuma hakkına, burada 
okutma hakkına sahip değildir. Onun 
için, Sayın Başkan ilkiınci defa hata işle
miştir. (DYP ve SHP sıralarından (Bra
vo» seslemi, alkışlar) 

Üçüncü hata da bize göre şudur: De
ğerli arkadaşlarım, Anayasanın çok en
der müracaat edilen, hatta temenni ede
riz, ki, bundan simra hiç müracaat edil
memesi lâzım gelen biır ımaddesi hakkın
da Genel Kurul bir karar verdi. Biz, bu 
maddemin işletilmemesi, bundan sonara 
işlememesi gerektiği kanaatindeyiz. 

MEHMET MÜKEıRREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Anayasa ihlal edildi
ğinde her sefer geliriz oraya. 

KOKSAL TfOPTAN (Devamla) — 
(Bunu söylerken, bütün milletvekili ar-
kadaşlaırımın, bu kürsüyü kullandığı za
man, Anayasanın taşıdığı hükümlere, 
cumhuriyetin temel niteliklerine riayet 
etmesi lazım geldiğimi de söylüyorum;. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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anıa, Sayın 'Başkanın bugün yaptığı gibi, 
burada güçlü ojlan biır siyasî pantioiın ge
tirdiği her ıteklfie bu hükmü işletmeye 
kalkarsanız, o zaman, bu Meclisin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olma gibi bü-
yük ve üstün va'sft zedelenir. Bundan en
dişe ediyoruz. 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (İstan
bul) — Devletlin, milletin bütünlüğü 
önemli 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Tabiî, devletin bütünlüğü önemli; buna 
itiraz eden yok; onun için, ne yapmak 
lazım geldiğini söylüyorum. 83 üncü mad
de hakkında bir 'temennimizi söylüyo
ruz; buna neden itiraz ediyorsunuz, 
onu da anlamıyorum. Diyorum ki, linşaıl-
l'aih bir daha bu maddeyi, bu Meclis iş
letmek zorunda kalmaz. Milletvekilleri
nin en büyük teminatıdır bu kürsünün 
özgürlüğü, bu kürsünün rahatça kullanıi-
mıaJsı. Onun için, «Bir daha inşalah bu 
maddeyi (kullanmak zorunda kalmaz Yü
ce (Meclis» diyorum. 

ISayın Başkan, Başbakanlık Divanı
nın fou önerisini Genel Kurula sunduğu 
zaman, bu konuda müzakere açmalıydı. 
Bize göre, yaptığı üçüncü halta budur. 

Bu çerçeve içerisinde, bu üç büyük 
yanlışın bir daha tekrarlanmaması di
leği ile saygılar sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) -r-
Sayın Başkan, aynı gerekçelerle söz isti-
yorunv 

BAŞKAN — Sayın Anadol, Baş
kanlığın tuitumuyla iigii olarak ve aleyih-
et konuşmak iıstiyomunuz?.. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Aleyhte konuşacağım efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ona söz verirseniz, 
usul hakkında ben de »öz işitiyorum Sa
yın Başkan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Tutumunuz hakkında, aleyhte konuşmak 
tistJİyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efend.'m, bu
yurun. 

AHMET KARABVLl (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, konuşmacıyı kürsüye çı
kardıktan sonra talebinin nedenini soru
yorsunuz; öyle bir usul yoktur efendim. 

H. ıFECRIl ALPASLAN (Ağrı) — 
Acz içindesiniz Sayın Başkan, acz içinde. 

BAŞKAN — Usul hakkında müza
kere açıldı; bendeniz, usul tartışmasıyla 
ilgili olarak tutumum hakkında cevabımı 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Konuşamıyorum Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (An
kara) ,— Sayın Başkan, bütün bunları 
söz vermeden evvel neden söylemiyor
sunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

Buyurun 'Sayın Anadol 
K. KEMAL ANADOL l(tzmiır) — 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri1; İç
tüzüğün amir maddesi hükmü gereğince 
ısöz aldım, [maruzatımı çok kısa olarak 
arz edeceğim ve vaktinizi fazla almaya
cağım. 

'İLHAN AŞKIN (Bursa) — Keşke 
çıkmasaydın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Lütfen sabredin. 

Değerli arkadaşlarım, burası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi; burası Türkiye'de 
ulusal iıraden'n tecelli ettiği en kutsal 
mekândır. Egemenlik kayıtsız şartsız ulu
sundur ve bizler temsil ediyoruz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Milletindir. (ANAP sıralarından 
«Milletindir» sesleri) 
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(K. KEMAL ANADOL l(Devamla 
— MiHetindir, ulusundur; aynı şey. 

Değerli arkadaşlarımı, lütfen sabırlı 
olun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — O arkadaşın konuşmasını tasvip 
ediyor musun, etmiyor musun? Onu so
ralım. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— IBuigün, ıbu meseleye, o konuşmanın 
dışımda, çok yukarılardan bakmaya ça
lışıyorum ve üçüncü dönem parlamen
terlik yaşamını sürdüren bir arkadaşınız 
olarak söylüyorum, lütfen sabırla dinle
yin; vaktinizi almayacağım. Konuşma
mın, o konuşma ile ilgisi1 yok, 'Meclisin 
ısürekliliğiıyle ilgisi var. (SHP sıraların
dan «Devam Anadol» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, 'bugün 'biz va
rız, 'yarın başkaları gelecek; 'bugün siz 
(iktidarsınız, biz muhalefetiz, yarın ıbu du
rum tersine dönebilir. Dün olduğu gilbi, 
yarın da parlamento aritmetiği değişecek; 
(ANAP sıralarından «O olmaz işte» ses
leri) ama ıbir şey değişmeyecek; milî liıra-
denin üstünlüğü değişmiyecek. Bizler gi
deceğiz, yerimize başkaları gelecek; ama, 
milî irade hep bu Meclise yansıya
cak. 

Onun için, millî iradenin temsilcileri, 
(milleti temsi eden sizler, bizden sonra... 

ALPASLAN PEHLİVANLI .(Ankara) 
— Devletin 'bütünlüğünü savunacağız. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Elbette devletin bütünlüğünü koruyaca
ğız, elbette devletin 'bütünlüğünü savu
nacağız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Arkada
şınız da aynı sekilide düşünüyor mu? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Devletin bütünlüğünü savunacağız; 
benimısesek de, beniımısemesek de, ettiği-
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miz Anayasa yeminine sadık kalmaya 
çalışacağız; onu da söylüyorum, lütfen 
sabırla dinleyin Lütfen... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI '(Ankara) 
— Sayın Başkan, >bu şekilde konuşma
sına diye ımüdanale etmiyorsunuz? Orada 
niçin oturuyorsunuz? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın... 

K. KEMAL ANADOL '(Devamla) 
— Sayın Başkan, ıbeni uyarmayın, onları 
uyarın lütfen. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim... Lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka

ra) — «Benimsememek» var mı Sayın 
Başkan? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Yemin yemindir. Orada neden 
oturuyorsunuz, neden müdahale etaiyor-
sunuz? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Başkanlık Divanının, Anayasanın 83 
üncü maddesine göre yaptığı işlemin 
yanlış olduğunu arz etmeye çalışıyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Konuşmayı tasvip ediyormusu-
nuz, etmiyor musunuz? 

K. KEMAL ANADOL «(Devamla) 
— Konuşmayı tasvip edip etmemek için 
çıkmadım buraya değerli arkadaşım, 
(Anayasanın 83 üncü maddesiyle ilgili 
olarak çıktım. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — 'Lütfen, siz maddeyi 
okuyun; talhlünizi yapınız efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
Anayasanın 83 üncü maddesi, «Türkiye 
Büyük Milet Meclisi üyeleri, Meclis ça
lışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste 
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lilieri sürdükleri düşüncellerden, o otu
rumdaki Başkanlık Divanımın tektiıfij üze
rine Meclisçe- 'başka tok karar alınma
dıkça...» demektediır. (ANAP sunaların
dan «Doğru» sesleri) 

Yani, o oturumdaki Başkanlık Di
vanı; aynı Başkanlık Divanı deği, o otu
rumdaki Başkanlık Divanı. (ANAP sı
ralarımdan gürültüler) Aynı Başkanlık Di
vanı demiyor; Anayasanın lafzıma dikkat 
ledîın. Hem tecrübeli poliıt'kacı, ıhem de 
hukukçu olarak söylüyorum; «aynı Baş
kanlık Divanı» demiyor, «o oturumdaki 
Başkanlık Divanı» diyor; bu bir. 

^Mecfoçe başka bir karar alımmıadık-
ça...» d;yor. Yan1!', o Başkanlık Divanının 
kararı, Meclisim kararıma vabestedir; 
Meclıiskı kararı olmadıkça, tek başına 
hüküm iıfade etoez, 83 üncü maddeye 
göre. Dolayısıyla, Başkanhfc Divanının, 
kendi arasımda toplamarak, - hem de o 
oturumda toplanması gereken Başkanlık 
Divanınım, o oturumda karar alması ge
reken Başkanlık Divanımın - bir başka 
oturumda, aynı Başkanlık Divanı olduğu 
dçim, 'bu kararı alıp, «Meclisçe aksime ka
nar alınmadıkça» hükmüme rağmen, Mec
lisin müzakeresine sunmadan, lehte 
aleyhte kimseye söz vermeden oylaması, 
Anayasaya aykırıdır, İçtüzüğe aykırıdır, 
usule aykırıdır; iki. (ANAP sımalarından 
«Doğru» sesleri) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Biz de aynı şeyi söylüyoruz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Üç, bugün ben bu kürsüden konuşuyo
rum, sizler beğenmiyorsumuz; doğal1. Siz
lerden birisi konuşunca, benim parti prog
ramıma uymayan düşüncelleri dile getirir
se ben de beğenmeyeceğim, bu da do
ğal tok şey, demokrasıinin gereği; ama, -
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Sayım Koksal Topfcan'a yürekten katılı
yorum - buradaki Başkanlık Divanı, ko
nuşlan bazı hatiplerim beğenmediği konuş
maları içim, bu tür karanlar almaya baş
larsa, bırakımız dünkü olayı, yarınki olay
lara bakımız... Yani, o zaman, millıetvefci-
liınim dokunulmazlığının anlamı kalıyor 
mu? O zaman, mdlötvekiilıimim kürsü ma-
suniyetiınim, malileitvefcilimim ©n büyük zır
hı olan dokunulmazlığın bir anlamı kalı
yor mu? (ANAP sıralarından gürülltülıer) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (An
kara) — Devletin bütünlüğünden önemld 
değil dokunulmazlık. 

K. KEMAL ANADOL ((Devamla) 
— Tamam. 

Bana deminden beri soruyorsunuz, 
«Mehmet A10 Eren'in konuşmasımı tasvip 
©diyor musunuz?» diye. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) -J- Evet. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Mukabil soru: (Byüp Aşik'ım, «Ben 
Nalk'şıibemdîyıimı» sözümü tasvip ediyor 
musunuz? Söyleyin. Cevap ist'iıyoıruım... 
Cevap istiyorum... (SHP sıralarından al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
cevap istiyorum; tasvip ediyor musunuz? 
Tasvip ediyor musunuz? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bununla me alakası var? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Önce biz soru sorduk, önce siz 
cevaplayım, ondan sonra biz çıkıp cevap 
veririz. 

(BAŞKAN — Sayım Anadol, lütfen 
daha sakim olunuz... 

!K. KEMAL ANADOL (Devamla) 
— Sayım Başkam, beni uyaracağımıza, sö
zümü 'kesenleri uyarım. Beni uyarmayın, 
sözümü kesenleri uyarım. Burada özgürce 
konuşmamı sağlamak sizlim görevimizdir. 
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(ANAP ve SHP sralaondan karşılıklı 
müdahaleler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — İdare Amiderini göreve 
davet ediyorum; lütfen... 

'Değeri arkadaşilianm, yerinize oturun 
Mibfen. (ANAP ve ISHP sıralarından kar
şılıkta gürültülüler) 

1. — Oturum Başkanlık Divanı tara
fından Anayasanın 83 üncü maddesi mu
vacehesinde Genel Kurula getirilen tekli
fin üzerinde görüşme açılmadan oylan
masının doğru olup olmadığı hakkında 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Anadol, konuş
manız bitmiş miydi efendim? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Konuşma süresi 10 da
kika idi ve sizin 2 dakikanız kalmıştı. 

Buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; sözle
rimi, kaldığım yerden devam edip, bitir
mek istiyorum. (ANAP sıralarından «Ö-
zetle, bitir» sesleri) Özetleyeceğim efen
dim. 

«Anayasa suçu» diye, ne ceza huku
kumuzda ne anayasa hukukumuzda tarif 

Değerli aırkadaşlıanm, üüftfiem yerimize 
otunun... 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanıma Saatti : 15.55 

edilen bir suç yoktur. «Anayasayı ihlal, 
Anayasayı ihlale teşebbüs» gibi çeşitli suç
lar tanımlanmıştır; ama anayasa suçu di
ye, mevzuatımızda bir suç yoktur. 

Kaldı ki, Anayasayla veya bir başka 
eylemle ilgili araştırma yapmaya - hem 
1924, hem 1961, hem de 1982 anayasa
larına göre- tek yetkili organ vardır; o 
da Türk Milleti adına karar vermeye yet
kili olan mahkemelerdir; Anayasa Mah
kemesi, ceza mahkemeleri, hukuk mah
kemeleri ve bunların dışında da idarî 
mahkemeler gibi. 

Şimdi burada, Millet Meclisinin o 
oturumdaki Başkanlık Divanının -yargı 
organının da yerine geçerek - anayasa su
çu gibi, hukukumuzda olmayan bir su
çu ihdas edip, ona göre karar alıp, bu
rada oylatması, milletvekilinin milletve
killiği hakkını ortadan kaldıran bir ta-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.10 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTtP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

••*• < » < » — < -

.BAŞKAN — Sayın üyeler, 12 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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sarruftur ve telafi edilemeyecek, dönüle
meyecek bir hatadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anaya
sa Mahkemesine gideceğiz, kararı iptal 
ettireceğiz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Sayın Genç, bir dakika... 

Eğer, bir milletvekili, bu kürsüde ken
di özgür iradesiyle, milletin bir temsilcisi 
olarak söylediklerini, seçim bölgesinde 
veya Türkiye'nin herhangi bir ilinde sîöy-
leyemezse, milletvekilliğinin anlamı kal
maz. (ANAP sıralarından gürültüler) Ya
rın bir başfcasjüift yaparlar. Bu, milletve
killi üzerinid«Jlî^^|ordür; milletvekilliği 
faaliyetini yapmasını engelleyen baskıdır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Anadol, tamamla
yın efendini. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Bitiyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli Anavatan Partisine mensup de
ğerli milletvekilleri, lütfen beni dinleyiniz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Siz de biraz sakin konuşun. ^ t 

K. KEMAL ANADOL (Devarnlp^ 
Bugün bir başka milletvekiline, yarın si-

1 ze, öbür gün başkasına olabilir, önemli 
, f' olan, bu kutsal çatının, Cumhuriyet de

vam ettiği sürece devam etmesidir, millî 
iradenin buraya yansımasıdır. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Hangi millî?.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Bizler, millî irade inkıtaa uğradığı vakit, 
şu Yüce Meclis görevini yapamadığı va
kit, en büyük ıstırabı duyan insanlarız. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bu
nun idraki içinde odalımı. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamlandı 
Sayın Anadol, lütfen tamamlayınız. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Tabiî, sizin bir demokrasi sorununuz 
yok: Meclis kapatılır, Turgut Özal askerî 
yönetimin Başbakan Yardımcısı olur. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sııralarından gürültüler; SHP sıralarından 
alkışlar) 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Niye tahrik ediyorsun? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Taşçıoğlu, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, aynı konuda ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda iki 
lehte, iki aleyhte söz vermek mümkün
dür. İki arkadaşımız aleyhte konuşmuş
tur, şimdi lehte söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Taşçıoğlu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, ben 4e lehte konuşacağım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; dilim varmıyor söylemeye; 
ama, birisi bir kuyuya taş attı, üç gündür 
uğraşıyoruz. Havayı daha fazla sertleş
tirmek istemiyorum. Anayasa ihlalinde, 
daima, Anavatanı karşınızda göreceksi
niz; pazarlığı yok bu işin. (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP sıralarından gürül
tüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evvela 
siz Anayasaya sahip çıkın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri, bakınız, evvelki günden beri sabırla 
bekliyoruz grup olarak. Evvela, Doğru 
Yol Partisine teşekkür ediyorum. Dünkü 
basın toplantılarında açıkladıkları husus
lar çok net, çok sarih; bu konuşmayı tas
vip etmediklerini açıkladılar millet önün
de. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Sizden daha milliyetçiyiz. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Yine işittiğimize göre, 
bizzat bu arkadaşımızın mensup olduğu 
partinin de büyükçe bir kısmı, bu ko
nuşmayı tasvip etmemiştir; onlara da te
şekkür ediyorum. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (istan
bul) — Sen kendi grubun adına konuş, 
bizi karıştırma! 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
saya herkes sahip. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — Ben düşüncelerimi bil-
direbiime hürriyetine sahibim. Siz, kabul 
edersiniz, etmezsiniz, o sizin iç meseleniz, 
bizi ilgilendirmez. 

Bakınız, bekledik ki Anayasanın 83 
üncü maddesi işlesin. Çok önemliydi; çok 
talihsiz ve tehlikeli bir konuşma yapıldı 
bu kürsüden. Eğer bugün, biraz evvel, o 
değerli oylarınızla kabul ettiğiniz karar 
alınmamış olsaydı, bundan sonra, bu 
memlekette bölücülük meşru hale gele
cekti. Buradaki konuşmayı, o oturumda
ki Başkanlık Divanının teklifi üzerine bir 
karar haline getirmediğiniz zaman - Ana
yasanın 83 üncü maddesi sarih- hiçbir 
merci, bir daha, o kabil sözler hakkında 
kovuşturma yapamıyor. Bizim bugün üs
tünde titizlikle durmamızın sebebi budur. 
Meseleyi tekrar tekrar buraya getirme
ye gayret edişimizin esas sebebi budur. 

Şunu açıklamak için çıktım huzuru
nuza : Ben 14.55'e kadar bekledim; aca
ba o oturumdaki Millet Meclisi Başkan
lık Divanı 83 üncü maddeyi işletecek mi 
işletmeyecek mi, bu konuda bir faaliyeti 
var mı, yok mu diye. Baktım, yok; tele
fon açtım o oturumun ve bugünkü oturu
mun Başkanına ve dedim ki... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
sa 84'ü niye işletmediniz, üç buçuk yıl 
dddirdiniz? 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Hırsızlık için, hırsızlık için... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Devamla) — ...Böyle bir tehlike mel
huzdur. Bugün için değil, bundan sonraki 
günler için, memleketin geleceği için, 
memleketin rejimi için son derece tehli
keli bir yol açılıyor. Bunu önlemenin 
yolu 83 üncü maddeyi çalıştırmanızdır. 

Eksik olmasınlar, arkadaşılarımız, bi
zim Anavatan Partisi Grubunun ikazı, 
tazyiki, çabası neticesi bu teklifi hazırla
dılar; kendilerine teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, bir kişiye daha 

lehte söz verebilirim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben lehte söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, de
min, «aleyhte» dediniz; sonra sözü değiş
tirdiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
aleyhte demedim. 

BAŞKAN — Ben buradan duyuyo
rum. Şimdi ise lehte dediniz. Aleyhte mi, 
lehte mi?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lehte. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş yazı ile 
lehte istemiş buyurun efendim. (Gürültü
ler; Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
kürsüye gelmesi) 

Sayın Kamer Genç, size değil, Sayın 
Fethi Çelikbaş lehte istemiş ona söz ve
riyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben 
daha evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz aleyh
te istediniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lehte 
istemiştim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben 
sırayı bozamam efendim, lütfen... 

Sayın Fethi Çelikbaş, buyurun efen
dim. (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu konuşmadan sonra usul hak
kında söz istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; konu üzerinde, esasen gündem dışı 
olanak Lozan Sulh Müzakerelerken ce
reyanı sırasındaki olaylarla ilgili bir söz 
talebinde bulundum, daha sıra gelmedi. 
Merhum İsmet İnönü, Heyeti Murahhas 
Başkanıdır; şahsıma, vasiyet makamında 
söylediği şeyleri, burada o gündem dışı 
konuşmada aktaracağım. 

Bugünkü mevzuda, maddeler iyi okur
sak göreceğiz kıi, her şey açıkça -belirtil
miş/ bulunuyor. Bakınız, ilgili madde ne 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen, 
tutumumuzla ilgili konuşunuz; işin esası
na girmeyiniz lütfen. Başkanlık Divanı
nın önerisi üzerine Meclisçe karar alındı, 
lütfen bizim tutumumuz hakkında ko
nuşunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 83 
üncü madde bakınız ne diyor : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, Meclis çalışmalarındaki oy ve söz
lerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşün
celerden, o oturumdaki Başkanlık Diva
nının teklifi üzerine Meclisçe başka bir 
karar alınmadıkça bunları Meclis dışın
da tekrarlamak ve açığa vurmaktan so
rumlu tutulamazlar.» 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, 
«Ağır cezayı gerektiren suçüstü 'hali ve 
seçimden önce soruşturmasına başlanılmış 
olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü mad
desindeki durumlar bu hükmün dışında
dır» denilmektedir. Yani, Anayasanın 14 

üncü maddesindeki hükümlerle ilgili -far
zımuhal, arkadaşımız gibi- burada bir ko
nuşma yapılmış olsa dahi, o konuşmayı 
dışarıda tekrar eden kişiyi savcılar resen 
takip etmeye mecburdurlar. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
ilgisi var, kitapsız profesör? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Senden hukuk öğrenmeye ihtiyacımız yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 
Madde sarihtir. «Ancak, bu halde yetkili 
rmalkam, durumu hemen ve doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bildirmek zorundadır.» 

Muhterem arkadaşlar, Anavatan Gru
bundaki arkadaşlarımızın verdiği takrir, 
işi perçinlemiştir. Bu itibarla, ceza hu
kukunun basit prensibidir; fcanunu bil
memek mazeret sayılmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O se
nin fikrin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 
Bir milletvekilli, farzımuhal, bu hükmü 
bilmeden, geçen gün burada yapılmış olan 
konuşmaları dışarıda yaparsa, bu, cumhu
riyet savcılığınca resen takip edilmek la
zım gelen bir suç teşkil eder ve bu, ge
rekli cezayı behemehal görür, 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Tu
tumunuz hakkında söz aldı Sayın Baş
kan;; onun dersine ihtiyacımız yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 
İhtiyacınız var, çok ihtiyacınız var. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yok, 
yok!.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, sabırlı olun. 

Anayasanın ruhu ve çeşitli maddele
ri, Türk Devletinin ve milletinin bütünlü
ğünü muhafaza etmek maksadına matuf 
son derece sağlam hükümler koymuştur; 
bu da onlardan biridir. Bu balkımdan, 
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uluorta, «kürsü hürriyeti» diye burada ko
nuşup, bunu seçim bölgesinde, çevrede 
söylemenin suç teşkil edeceğini o arka
daşlarımın bilmesi lazım gelir. Eiğer bu 
tekerrür ederse, savcılar bunu bildirecek
lerdir, göreceksiniz. 

Teşekkür ©derim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Ona 
yargı karar verir. 

BAŞKAN — iki lehte, iki aleyhte ko
nuşma yapılmıştır. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma
lara geçiyoruz efendim. 

7. — Bursa Milletvekili Fehmi Işık
lardın, son zamlar, hayat pahalılığı ve as
garî ücretle çalışanlarla diğer ücretlilerin 
içinde bulundukları olumsuz koşullar ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sa
yın Fehmi Işıklar, \ hayat pahalılığı, son 
zamlar ve bunların karşısında ücretlilerikı 
ve asgarî ücretle çalışanların durumu ile 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan önce, sizleri saygıyla selam-
IryoruiTL 

Gündem dışı söz almanın nedeni, son 
zamlar, hayat pahalılığı ve asgarî ücretle 
çalışanlar ile, diğer ücretlilerin içinde bu
lunduğu olumsuz koşullan kısaca değer
lendirmek ve önlem alınmazsa nelerin 
olabileceğine dikkatleri çekmektir. 

Başkanlık Divanının tutumunda ve 
Başkanlık Divanı önerisinin oylanma
sında bir usulsüzlük olmadığını bilgileri
nize sunarım efendim* 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Benim yazılı bir talebim vardı 
Sayın Başkan. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 84 tijtı-
cü madde konuşuyor Sayın Başkan (!) 

BAŞKAN — Efendim, yazılı talebiniz 
üzerine zabıtlar getirilecek, tetkik edilecek 
ve 'bu tetkikten sonra da o konuda Mec
liste gerekli işlem yapılacaktır. 

Bilindiği gibi, öteden heri ve özellikle 
1980 yılında, işçi ücretleri, enflasyonun 
en önemli nedeni; sendikal hak ve özgür
lükler, özgür toplusözleşme düzeni işçi 
ücretlerinin artması için uygulanan grev
ler ise, ekonominin felce uğramasının ne
deni olarak gösterilmiştir. Bu gerçek dışı 
ve bilim dışı değerlendirme doğru var
sayılarak, 12 Eylül sonrası tüm önlemler 
alındı, temel hak ve özgürlükler yok edil
di, grevler yasaklandı, toplusözleşme dü
zeni askıya alındı, sendikal hak ve özgür
lükler budandı; amaçlanan, suskun, ör
gütsüz ve her yapılana katlanan toplum 
hedefine böylece ulaşıldı. 

Bu dönemde, ücretler dondurulmuş, 
hatta geriletilmiştir; ancak enflasyon, ge
ri çekilmesi 'bir yana, daha da tırmanmıştrı. 
önceleri gerevler yasaklanmış, şimdiler
de ise çok kısıtlı ve göstermelik hale ge
tirilmiş; ancak, ülke ekonomisi önemli 
açmazlara girmiş ve düzeltilmesi daha 
da zorlaşmıştır. Kalkınma hızı ve yatı
rımlar, 1980 öncesi yıllara göre daha da 
gerilemiş, işsizlik toplum yaşamını tehdit 
eder hale gelmiştir. Halk fukaraiaştırıl-
mış, hokus pokus anımsatajn Fak-Fuk-Fon 

İH, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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gibi siyasî amaçlarla kullanılan fonlara 
muhtaç edilmiştir. Yaratılan açlık ve se
falet ortamında, hırsızlık, rüşvet, dolan
dırıcılık, fuhuş artmış, toplumumuzun ah
lak değerleri büyük yaralar almıştır. İs
tikrar ve kalkınma adına uygulanan ve 
'bundan sonra da uygulanacağı anlaşılan 
ekonomik politika sayesinde yaşanan acı 
gerçeğimiz budur. 

Seçimlerden sonra, «Zam yapacak ka
dar enayi değilim» diyen Sayın Özal kim
leri enayi yerine koymuştur bilemem 
ama... 

KADİR DEMİR (Konya) — Sepi se
ni, 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ba
banı, babanı, 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Terbiye
siz adam! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
lütfen. 

FEHMİ İŞIKLAR (Devamla) — aşı
rı zamlar nedeniyle, işçi ve emekçiler şaş
kına dönmüştür-. Sendikalar, işçileri ik
na etmede ve durdurmakta güçlük çek
mektedirler. Her toplusözleşme dönemin
de, enflasyonun yüzde 25 dolayında ola
cağı ileri sürülmüş, belirli işkolunda grev 
hakkı da olmayan sendikalar, bu dayat
maya boyun eğmek zorunda bırakılmış
tır. Şimdilerde de, Başbakan, enflasyon 
konusunda ağız değiştirmek zorunda kal
mış, enflasvonun nedeni olarak, işçi üc-
-retlerinin yerine, yatırım ve kalkınma hı
zındaki artışı göstermeye başlamıştır. 

Bugün, emeğiyle geçinenleri biraz da
ha yoksullaştıran enflasyonun suçlusu, ar
tık, işçi ücretleri değildir. İşçi, ücretleri 
kuşa çevrildiği için, suçlu olmaktan kur
tulmuştu"; suçlu, yatırımlar ve kalkınma 
hızı olmuştur. Oysa, ekonomistler, bu
nun da doğru olmadığım, yıllar bakımın
dan rakamlar vererek kanıtlamaktadır
lar. Peki, enflasyonun suçlusu kimdir? 

Doğal olarak gerçek suçlu, iktidarın, be
ceriksiz, yanlış, çağdışı ekonomik politi
kasıdır. Bu politika sayesinde, on yıl ön
ce 3 300 lira olan asgarî ücret tam 384 
Mark ederken, bugün, 74 bin liralık as
garî ücretle 115 Mark satın alınabilmek
tedir. Yalnızca bu ölçü bile, gidişin, işçi 
ve emekçiler açısından ne kadar kötü ol
duğunu göstermeye yetmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, çalışan 
hiç kimse hakkını alamamaktadır. Adil ol
mayan bu düzen, bir avuç çıkar çevresi
nin daha açık deyişle, bir avuç haramzade
nin servetlerine servet katarken, işçisi, 
köylüsü, memuru, esnafı, emekli, dul ve 
yetimiyle koca bir halkı her gün biraz da
ha yoksullaştırmakta ve inim inim inlet
mektedir, Sayın Özal, bu nedenle, «Kav
ga etmeyelim» demektedir. Peki, kavga 
isteyen kim? Bu sözcüğü neden sık sık di
le getirmektedir? Çünkü, Sayın özal, kav
ga ortamını yarattığının bilincindedir ve 
yüreğine kavga korkusu bağdaş kurmuş
tur. Çünkü, çok iyi bilmektedir ki «Biri 
yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.» 

'Bu adaletsizliğin önüne geçilmesi gere
kirken, tam tersine, şimdi de gönüllü ve 
zorunlu tasarruf gündeme getirilmekte; 
ekonomideki sıkışıklığa soluk aldırılmak 
ve yoksul insanların soluğu biraz daha 
kesilmek istenmektedir. 

Bu gidiş kötüdür ve bu gidişe, «dur» 
demek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görevidir. Yapılacak ilk iş, açık ve basit
tir. Bugün, bürüt 74 bin lira (net 50 bin 
lira) olan asgarî ücret sefalet ücreti du
rumuna gelmiştir. Asgarî ücret komis
yonu derhal toplanmalı ve asgarî ücret, 
enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde 
tutularak, 150 bin liradan aşağı olma
mak üzere yeniden belirlenmelidir. 

Son zamlar ve ileri sürülen ile ger
çekleşen enflasyon göz önünde tutulmalı, 
ek toplusözleşmelerle, işçi ücretleri der-
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hal yükseltilmelidir. Bu konuda sendika
ların sesine kulak tıkamak yarar verme
yecek; kulaklar, işçilerin yükselen sesiyle 
daha çok zorlanacaktır. Düne kadar 
«grev» sözcüğünü kullanmayan birçok 
sendikanın, «genel grev» den söz ettiği 
unutulmamalıdır. 

İktidar, muhalefetin sesine de kulağı
nı tıkamaktadır. Özellikle, Sayın ftıönü' 
nün sorumlu devlet adamı üslubuyla or
taya koyduğu ciddî ve gerçekçi eleştiriler 
ve öneriler, oy çokluğuna güvenilerek dik
kate alınmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, 1 dakika
nız kaldı efendim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Hü
kümet programını eleştirirken, Sayın De-
mirel, «İşçiler sokağa dökülmüyorlarsa, 
onların vatansever oluşlarındamdır» demiş
tir. Her zaman yerli yerine oturmaya
cak olan 'bu sözler, iktidarı uyarmaya yet
memektedir. Bugün, iktidarın, uyguladı
ğı politika ve emeğiyle geçinen insanlara 
karşı takındığı vurdumduymaz tavır, ger
çek vatanseverliği; yani, yasal.ve demok
ratik hakları kullanarak, karşı koymayı 
gerektiriyor. Bu nedenle, genel grev gün
demdedir. 

Yapılacak iş, yasağı gündeme getir
mek değil, bu hakkın önünde duran ve 
dünya kamuoyunca da kınanan engelleri 
ve yasakları kaldırmak, sendikal hak ve 
özgürlükleri, çağdaş anlamda yeniden 
düzenlemektir. Kavgayı önleyecek barışçı 
ve akılcı yol budur. Bu yolda temel gö
revin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
düştüğünü belirtir, hepinize saygılar su
narım. (İSHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Işıklar. 
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2. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Van İli Başkale İlçesi Böğrüpek 
köyünün kar sebebiyle kapalı yolunun 
partizanca tutum nedeniyle, açılmaması 
ile son günlerde artan menenjit hasta
lığına ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent 
Akarcalı'nın cevabı 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı 
konuşmayı, menenjit salgını ve açılmayan 
'köy yollan konusunda, Niğde Milletve
kili Sayın Doğan Baran istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Baran. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın 
Başkan. Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sizlere, çağ atladığı iddia edilen 1988 
Türkiyesinde, partizanlığın yüreklier sız
latan bir olayını içim burkularak, hat
ta hicap duyarak arz etmek istiyorum. 
önce, konuşmama vesile olan telgrafı 
okuyacağım. Bu telgraf 17 Ocaık 1988 
tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Mer
kezine, Van'ın Başkale İlçesinden yol
lanmıştır. Telgrafı gönderen de, İl Ge
nel Metlisi Üyesi İbrahim Kaya'dır. 

Telgrafın metni şudur: «Van'ın Baş
kale İlçesinde, fazla kar yağışından köy 
yolları kapalı bulunmaktadır. ANAP'a 
oy veren köylerin yolları açılmakta. Böğ
rüpek köyü, 300 hanelik Gelenler ko
yuna 3 kilometre mesafede olmasına rağ
men, yolu açılmamıştır. Böğrüpek kö
yünün yolu, oy vermediğinden dolayı 
karla kaplı kalmakta ve Böğrüpek Kö
yünden Zeliha Aydm isminde genç bir 
doğum hastası, Başkale'ye (doktora) gö
türülmek üzere yola çıkmış ve at sırtında 
vefat etmiştir.» 

Telgraftan da anlaşıldığı üzere, Van' 
in Başkale ilçesinin 332 seçmenli Böğ-

— 535 — 



T. B. M. M. B : 12 21 . 1 . 1988 Q : 3 

rüpek Köyünün yolu kardan temizlen
memiş; ama, bu köye 3 kilometre ve 
Başkale ilçesine 20 kilometre mesafede 
olan Gelenler Köyünün yolu açılmıştır. 

Son milletvekili genel seçimlerinde, 
Gelenler Köyü, oylarını Anavatan Par-
tisıiıne vermiş; 3 kilometre mesafede olan 
Böğrüpek Köyü, oyunu Anavatan Par
tisine vermemiştir. Bu köyde doğum ya
pamayan Zeliha Aydın ismindeki bir ge
din, Başkale İlçesine aailen yetiştirilmek 
için, Gelenler Köyüne götürülmek üzene 
yola çıkarılmış; ancak, 3 kilometrelik yo
lu aşamamış ve at sırtında, inleye inle
ye vefat etmiştir; hadise budur. 

Hükümet programında, «Halka hiz
met, Hakka hizmettir» diyeceksiniz, ül
ke idaresinin yegâne kudret kaynağı 
olan millî iradeye saygılı olduğunuzdan 
bahsedeceksiniz; birilikten, beraberlikten, 
hak, hukuk ve eşitlikten yana olduğunu
zu söyleyeceksiniz ve «Partizanlığın her 
türlüsünün karşısında olduğunuzu» ifa
de edeceksiniz... 

ZIYA ERCAN (Konya) — Doğru! 

DOĞAN BARAN (Devamla) — ... 
ama, icraata gelince1, kutsal bir görev 
olan halika hizmeti, baskı ve tehdit ara
cı olarak kullanıp, vatandaşın oylarını 
pazarlık konusu yapacaksınız... Milleti, 
size oy verenler, oy vermeyenler diye 
ikiye bölmek mi istiyorsunuz? 

ZIYA ERCAN (Konya) — Siz bö
lüyorsunuz onu, biz değil; biz birleşti
riciyiz. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — 
Amacınız, size oy vermeyenleri yıldırıp, 
bezdirerek cezalandırmak mıdır? 

Hadi, milletin tek haber alma kayna
ğı olan radyo ve televizyonu bu Hükü
metin kusurlarını örtbas eden bir kuru
luş haline getirdiniz; hadi, yıllarca emek 
vermiş, göz nuru dökmüş tecrübeli dev

let memurlarını, müfettiş tahkikatına bile 
gerek görmeden, kışta kıyamette hallaç 
pamuğu gibi attınız. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ne
rede attık?.,. 

ZIYA ERCAN (Konya) — Nerede 
atılmış?... 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Din
leyin efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 
efendim. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Dev
let Personel Başkanlığını, bu Hükümetin 
emir ve direktifleriinje kılıf hazırlayan 
bir müessese haline getirdiniz. Amacı
nız, partizanlığı, devleti devlet yapan 
unsurlara kadar götürerek kurumlaştır
mak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Baran, 1 daki
kanız var, lütfen cümlenizi tamamlamaya 
çalışınız efendim. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Ba
ri, hiç olmazsa, size oy vermeyen, vatan
daşların yaşama hakkına saygı duyarak, 
masum ve çaresiz insanların ölümüne 
kadar giden tutum ve davranışlardan vaz
geçmelisiniz. 

Televizyonda «İcraatın İçinden» prog
ramında Manisa'nın bir köyünde video 
filmi çeken köylü kadınım gösterirken, 
Başkale ilçesinin Böğrüpek Köyünde, yo
lu kapalı olduğu için, doğuma giderken 
karnındaki yavrusuyla beraber hayatı sö
nen Türk köylüsünü göstermezlik ede
mezsiniz. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Devletin televizyonu ile milletin gö
zünü bağlayarak, tek yönlü olarak beyni
ni yıkamayı, halka hizmetin hakka hiz
met olduğunu iddia eden bir iktidara ya
kıştıramıyoruz. 

Yine, son günlerde - bütün gizleme 
yöntemlerine rağmen - menenjit vakala-
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nnda görülen artış, sağlık politikasında 
çağın nasıl gerisine itildiğimizi gösterme
si bakımından çok anlamlıdır. Üç ay içe
risinde, İstanbul'un çeşitli fakülte ve dev
let hastanelerine 37 menenjitti yatırıl
mış, bunlardan 6 tanesi vefat etmiştir. 
Ankara'da Doktor Sami Ulus Hastane
sine 18'i erkek ve 12 tanesi de kız çocuk 
olmak üzere ceman 30 çocuk yatırılmış 
ve bunlardan 3 tanesi vefat etmiştir. Yi
ne, Ankara Numune Hastanesine 9 ço
cuk yatırılmış, bunlardan 2'si vefat et
miştir. 

Geçirilen bir grip hastalığı, vücudun 
mukavemet sistemini kırmak suretiyle 
menenjit hastalığının etkeni olan mik
robu, pasif olan mikrobu aktif hale ge
tirerek, hastalığın husulüne, (ortaya çık
malına) sebep olmaktadır. 

Bu söylediklerim, yalnız, hastaneye 
yatanlarla ilgilidir; hastaneye yatamayan-
lar bizim için meçhuldür. Menenjit te
davi edilmeyen vakalarda yüzde yüz 
ölümle neticelenen, geç yakalanmış va
kalarda ölüm nispeti yüzde 50'nin üstün
de olan, tedavisi yapılan vakalarda da 
yüzde 35'in üzerinde - bilhassa beyinde -
sakatlık bırakan çok önemli bir hastalık
tır. 

BAŞKAN — Sayın Baran, son cüm
lelerinizi söyleyiniz lütfen. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Hastalığın, bilhassa ilkokul ve ana* 
okulu çağlarında bulunan çocuklarda olu
şu enteresandır. Bu sebepten, veliler fev
kalade huzursuzdur. Tehlikeli bir hasta
lık olan menenjitin salgınını, «Dört yıl
da çağ atladık» gibi ciddiyetten uzak, 
süslü laflarla önleyemezsiniz. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi, «Dev
let, herkesin hayatını, beden ve ruh sağ
lığı içinde sürdürmesini sağlamakla gö

revlidir» der. Oysaki, bu hükümetin ken
di insanına verdiği değer ortadadır. 

Sağlık hizmetleri, tüketici bir hizmet
tir. Dünyanın her tarafında, sağlık hiz
metleri devlet bütçesinden önemli pay 
alır. 

BAŞKAN — Sayın Baran, Sayın Ba
ran, lütfen... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Yeni ol
duğu için usulü bilmiyor, hatırlatın. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim, bağlıyorum. 

Türk insanının sağlığı meselesi, şu 
veya bu hükümetin, şu veya bu siyasî 
partinin konusu değildir. Türk insanının 
sağlığı meselesi, hepimizin meselesidir. 
Bu mesele, millî bir meseledir. O neden
le Sayın Sağlık Bakanının, tehlikeli bir 
artış gösteren menenjit vakası hakkında 
bakanlık olarak ne gibi tedbirler aldığı
nı, neler yapmayı düşündüğünü buradan, 
bu kürsüden izah etmesini talep ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baran, teşekkür 
ederiz efendim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Bülent Akarcalı, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; iki ayn şekilde ce
vap vermeme müsaade ederseniz; birin
cisi, bir yolun açılıp açılmama konusuy
la ilgili partizanlık iddiası. 

Partinin Genel Başkan Yardımcılığın
dan gelmiş bir Bakan olarak, bütün mil
letvekili arkadaşlarımın, partili arkadaş
larımın adına şunu açık açık ifade ede
yim... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Parti adına konuşma. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Ve hükümetim adına ifade 
edeyim : Vatandaşımıza hizmeti götür
mede eksikliği partizanlık açısından yap
maya kalkan, bizden değildir ve her za
man bunun karşısına çıkacağımızın de
lilleri de, 292 milletvekili olarak burada 
bulunmaktadır. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Bakan, bir daki
ka... 

LATİF SAKICI (Muğla) — Yüzde 
36 oy, yüzde 36!.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Sayın Başkan, biz gayet dik
katli bir şekilde dinledik; dinlensin, son
ra cevap verilsin. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki

ka efendim... 
Sayın Bakan, Sayın Doğan Baran'a 

cevap veriyorsunuz... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Tabiî efendim, iki ayrı konu
ya... 

BAŞKAN — O cevap, doğrudan doğ
ruya. onun gündem dışı yapmış olduğu 
konuşmayla ilgilidir; lütfen, fazla heye
canlanmadan cevap lütfediniz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Sayın Başkan, hiç heyecan
lanmıyorum; yalnız, eğer burada, hâki
miyeti ses yüksekliğiyle elde etmek gibi 
alışkanlıkları olanlar varsa, benim sesi
min de yüksek olduğunu vurgulamaya 
çalışıyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
eğer, değerli milletvekili arkadaşımın de-
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diği gibi bir hadise vuku bulmuşsa, bu
nun sorumlularının cezalandırılması için 
bizzat uğraşırım; yeter ki, bize zamanın
da haber verilsin. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın 
Bakan, partizanlıkları söylersek, gereğini 
yapacak mısınız? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Açık açık ifade ediyorum : 
Telgraf 17 Ocakta gelmiş. Bildiğime gö
re, Sayın İbrahim Kaya Ankara'da bu
lunmaktadır. 17 Ocak günü gelmiş olan 
telgraf bize de iletilmiş olsa idi (İçişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Sağlık Bakanlığına) ve iletil
dikten sonra, değerli milletvekili arka
daşımızın bu ikazına rağmen, hükümet, 
ilgili bakanlar bir şey yapmamış olsalar
dı, âmenna! 

Değerli arkadaşlarım, bazı kişiler, ba
zı yerlerde gayretkeşlik içinde iseler, biz 
bunu tasvip etmeyiz. Bunu da açık açık 
ifade edeyim. Ben, böyle bir hadisenin 
olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Cüreti 
nereden alıyorlar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Ama, eğer olmuş ise, cezalan
dırırız. Bunu açık açık söylüyorum. De
diğim gibi, vatandaşımızın canıyla oy
namaya kalkana hiçbir şekilde müsama
ha etmeyiz. Biz, 52 milyon Türkün ik
tidarıyız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Menenjit konusuna gelince : 
Değerli arkadaşlarım, bu Yüce Mec

lisin çıkarmış olduğu kanunlar bakın ne 
diyor : Diyor ki «Eğer herhangi bir yer
de bulaşıcı hastalık varsa (menenjit gibi) 
resmî - özel, sivil - askerî, o doktorun 
24 saat içinde, yine devletin bu gibi has
talıklar için hazırlatmış olduğu özel form-
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lan doldurarak, taahhütlü bir şekilde il 
sağlık müdürlüğüne, valiliğe göndermesi 
gerekir.» Bu, yasanın getirdiği kesin ku
ral. Hatta öyle ki, bana ifade edildiği
ne göre - forma da baktım - formu kat
layarak üzerine adres yazıyorsunuz, gön
deriyorsunuz. Yani, bir zarf gönderildi, 
içinde ne vardı, ispatı veyahut aleyhteki 
durumu ortaya çıkmasın diye ya da is
patı yapılabilsin diye... 

Şimdi, Bakanlığımızın, valiliklerin, il 
sağlık müdürlüklerinin bu konuda alabi
lecekleri tavır, yapabilecekleri müdahale, 
kendilerine yapılan ihbarlar ile ölçülü
dür. Bu ihbararın, yine aynı şekilde, Sağ
lık Bakanlığına günü gününe gönderilme
si gerekmektedir. Dolayısıyla, eğer, ilgili 
doktorlar (özel - resmî, sivil - askerî, kim 
olursa olsun) asgarîden, taahhütlü mek
tupla bildirimde bulunmadıkları; azami
sinden de, bununla yetinmeyip, meslek 
ahlakının gerektirdiği vicdanî hareketi de 
ekleyip hiç olmazsa ayrıca telefonla da 
«Bakın, biz gönderdik; ama, belki pos
tada gecikebilir, şurada şöyle bir vaka...» 
demedikleri takdirde, hangi iktidar olur
sa olsun,, hangi bakanlık olursa olsun, 
yapılabilerek fazla bir şey kalmamakta
dır ve ben, istanbul'da, bu konudaki 
tavrımı gayet açık ve seçik bir şekilde 
koydum. Bir gazetede : «Şu tıp fakülte
sinin şu yerinde şu kadar vaka olmuş, 
ilgilenilmemiş» dendi. Bunun üzerine, 
aynen şunu söyledim : «Eğer yazılı ihbar
lar yapılıp, teşkilatımız tarafından gerek
li tedbir alınmamışsa, cezalandırırız; ama, 
vakalar fiilen tıp fakültesine gelip tıp 
fakültesi 24 saat içinde bildirmemişse, 
savcılığa suç duyurusunda da bulunu
rum» Bunu burada tekrarlıyorum. 

Müsaade ederseniz şimdi size (rakam
lardan bahsedeyim : 
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1985 yılında ihbarı yapılmış toplam 
vaka sayısı 1 419. Bunun 61'i ölümle 
sonuçlanmış. 

1986 yılında ihbarı yapılmış toplam 
vaka sayısı 1 361. Bunun da 59'u ölüm
le sonuçlanmış. 

1987 yıllında ihbarı yapılan vaka ade
di 1 252; ölümle sonuçlananı 53. 

Başka bir deyişle, Bakanlığımıza ih
barı gelmiş rakamlara baktığımız zaman, 
menenjit vakalarının gerek sayısında ge
rekse ölümlerinde bir azalma vardır. Va
ka sayısı üç sene içinde 1 419'dan 1 252' 
ye düşmüştür. Ölüm sayısı da 61'den 
53'e düşmüştür. 

Istatistikî açıdan, bu düşüşlerin faz
la olmadığı söylenebilir; ancak, tekrar
lıyorum, bize belirtilmiş olanlar, ihbar 
edilmiş olanlar, yasanın emrine uymuş 
olanlar bakımından bu rakamlar geçer
lidir. 

Elimizdeki son yirmi günlük rakam
lar: 21 tane ihbar var; bunun 7 tanesi 
0 ila 4 yaş grubunda, 6 tanesi 5 ila 14 
yaş grubunda, 8 tanesi 15 ilâ 44 yaş 
grubunda, ölüm vakası yok. 

ıŞimdi diyeceksiniz ki, böyle, pasif 
bir şekilde bekleyecek misiniz? Yani, 
eğer ihbarlar yapılmıyorsa, bu ihbarla
rın yapılmasını teşvik etmeyecek misi
niz? 

Efendim, bununla ilgili olarak, beş 
büyük şehrin valisine telefaksla (yazılı) 
diğer valilere de telefonla şu talimatlar 
gönderildi: İllerimizdeki il sağlık mü
dürlerini, millî eğitim müdürlerini, has
tane başhekimlerini, varsa askerî hasta
ne başhekimlerini, varsa üniversite has
tanesi başhekimini, SSK hastanesi baş
hekimini ve uygun göreceğiniz gerekli 
diğer kişileri de toplayarak, bölgenizde-
ki, ilinizdeki bulaşıcı hastalıklarla ilgili 
bir durum değerlendirmesi yapın. En 
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azından «İlimizde herhangi bir olağan
üstü durum yoktur» ya da «Şu noktada 
şunlara rastlanmıştır, şunlar yapılmıştır» 
ya da «'İhtiyacımız şudur» diye bildirin 
dedik. Bilahara, bir iki vali telefonla 
arayıp teşekkür etti ve şu ana kadar, 
bize, valiliklerimizden olağanüstü bir du
rum olduğu hakkında bir bilgi gelmedi. 

özetle ıMade etmek istediğim şudur: 
»Devlet, kurmuş olduğu mekanizmalara 
sahip çıkarak, mevcut enformasyon sis
temi 'içerisinde elinden geleni yapmakta
dır. Bu konuda yardımcı olabilecek mil
letvekili arkadaşlarıma kapımız her za
man açıktır. 

ıBir de şunu ifade edeyim : Sağlık 
konusu her türlü siyasî tartışmanın üs
tündedir. Milletvekili arkadaşlarımdan, 
kendilerine, vatandaşlarımızın can ve 
sağlıkları hususunda acil bir bilgi, aoiıl bir 
müdahale durumu intikal ederse, bunu 
bana bir an önce iletmelerini rica edi
yorum. Bu gibi durumları bana iletmiş 
olan arkadaşlarımın, anında ne gibi bir 
müdâhalemin yapılmış olduğunu da bil
diklerini zannediyorum. 

Sayın Meclise, Sayın Başkana teşek
kürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. (ANAP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, 3186 sayılı Yasa ve bu yasa 
nedeniyle tarım satış kooperatiflerinin 
içine düştüğü sıkıntılara ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sa
yın Hilmi Ziya Postacı, 3186 sayılı Yasa 
ve onunla ilgili olarak kooperatiflerimi
zin içine düştükleri sıkıntılar hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. 
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Sayın Postacı buyurun efendimi. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yü
ce Meclis önünde, 3186 sayılı Yasanın 
ve bu yasa ile ilgili tarım satış koope
ratifleri anasözleşmesinin ortaya çıkar
dığı sıkıntıları açıklamak için söz almış 
bulunuyorum. Hepinize saygılar sunu
yorum. 

Sayın Bakan Doğan, 14 Ocak günü 
bu kürsüden yaptığı konuşmada, «Köy
lümüze ve çiftçimize dayandığımız için 
buradayız ve onun için de iktidarız» de
mişti; gerçek böyle değildir. Sayın Ba
kana, bundan bir yıl önce yapılmış TA
RİŞ Genel Kurulundaki sıkıntılı duru
munu anımsatmak isterim. 

27 Aralık 1987 günü izlediğimiz TA
RİŞ'in 38 inci İşyılı Genel Kurulunda, 
Türk çiftçisinin, nasü feryat ettiğini gö
ren ve duyan bir üyeyim. Sizler orada 
olmadığınız için bu feryatları duyma
dınız; ama, mutlaka birliğin faaliyet 
raporu elinize geçmiştir, belki de ince
lenmek için sizleri bekliyordur. 

Sayın üyeler, bu konuşmamızda TA
RİŞ bir örnektir. TARİŞ gibi tüm koo
peratif birliklerinin aym sıkıntılar içe
risinde olduğu da bilinen bir gerçektir; 
onların sıkıntıları da TARİŞ'ten farklı 
değildir. Konuyu Yüce Meclis önünde 
açmakta fayda görüyorum ve çiftçimiz 
üzerinde oynanan oyunlara dönem ba
şında ciddi olarak eğilmemiz, çözümle
rini bulmamız ve uygulamaları hep bir
likte görmemiz gerekmektedir diyorum. 

Son yedi yıllık uygulama devam 
ederse, ülkenin geleceği karanlıktır. 
Kendi ürettiği kendine yeten az sayıda
ki ülkelerden biri olma becerimizi kay
bedersek, sanayideki bağımlılıktan beter, 
beslenme ve örtünme bağımlılığına düşe
riz ki, bu da hepimize çok şeyler kay
bettirir, 
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Şimdi kısaca, TARİŞ üzerinde bazı 
açıklamalar sunuyorum: 

1985 - 1986 döneminde ortakların 
taahhüt edip teslim ettikleri pamuk yüz
de 36,53; 1986 - 1987 döneminde ise 
yüzde 23,80 civarında olmuştur. Bu, o 
dönemlerdeki üretimin yaklaşık yüzde 
10-15*i civarındadır. 

Peki, geri kalan ürün ne olmuştur? 
Adres gayet açıktır; üretici zorda kalıp, 
ilan edilen taban fiyattan biraz farkla 
ürününü aracılara kaptırmıştır. 

Bu şekilde sıkıntı içerisinde bulunan 
çiftçimiz, hasat sonunda bunalımlara 
düşmekte, ürettiğini yok pahasına elin
den çıkarmakta, kendi eliyle büyüttüğü 
kuruluşlardan ürün bedelini peşin alama
makta ve işin kötüsü, kooperatiflere 
bağlılık giderek azalmaktadır. Hemen 
belirteyim ki, bu davranış da hakça de
ğildir. 

TARİŞ Pamuk Birliği, 53 binin üze
rinde ortağa sahiptir. Bu kadar geniş 
tabanı olan kooperatiflerimizde bir yıl 
içerisinde teslimde ortaya çıkan azalma, 
iktidarın üreticimize hangi gözle baktı
ğının bir işaretidir. Bu gidişle, birlikler, 
kendi kuruluşlarında işleyebilecekleri 
ürünü bile alamaz duruma düşecektir. 
Bu, Çukobirlik'te bu yıl yaşanmış ve 
kooperatif işletmeleri kendisine gereken 
ürünü tüccardan almaya yönelmiştir; 
hem de kendi ortağına vermediği fiyatı 
tüccara vererek... Bunun neresi Türk 
çiftçisi ve köylüsünden yana olmaktır?.. 

Yine aynı dönemde, pamuk alımı 166 
milyon kilogramdan 106 milyon kilogra
ma düşmüştür. Bu miktar kütlü pamuk
tan elde edilen mahluç da 42 milyon 
kilodan 32 milyon kiloya inmiştir. Bu 
düşmelerin altında yatan gerçek nedir? 
Ziraat Bankası aracılığıyla TARİŞ'e 
1985 - 1986 döneminde 24 milyar; 1986-

1987 döneminde ise 28 milyar lira des
tekleme kredisi verilmiş ve bu dönem
lerde kısa vadeli bu destekleme kredisine, 
sırayla, 7 milyar 100 milyon, 7 milyar 
400 milyon faiz tahakkuk ettirilmiş ve 
bu faiz de kooperatif birliklerinden hız
la tahsil edilmiştir. 

Bakın, bu köstekleme politikanız, bir 
kilo kütlü pamuğun mahlûca dönüşme
sine -İnanmayacaksınız ama- faiz yükü 
olarak yaklaşık yüzde 55'lik bir oran 
yüklemiştir. Bu büyük bir olaydır. Üre
ticimize vermekte ve ödemekte nazlan
dığınız taban fiyatın yanında da, açıkça 
tefeciliktir ve onun için diyorum ki, bu 
destekleme değil, bir köstekleme politi
kasıdır. Bu oyunun çiftçimiz üzerinde 
oynanmasına da seyirci kalmamalıyız, 
müsaade etmemeliyiz. 

Devlet bankası tefecilik yapamaz 
yaptıramazsınız. Diyelim ki, modeliniz 
bu. Böylesine yüksek bir gelir sağladık
tan sonra, bari kösteğinizi kaldırın ve 
bırakın, bütün bu olan bitenlerden son
ra, ortak, hakkı olan kârım hızla ve 
kendi genel kurulundaki kararla alabil
sin. 

Sayın üyeler, 1987 Martında kilo ba
sma 60 lira, kârdan avans dağıtımı ya
pılmıştır. Bu da, 6 milyar lira civarında 
tutmaktadır. Kârdan dağıtılacak daha 16 
milyar lira bulunmaktadır ve bu bekletil
mektedir. Bugüne değin, Hükümetimiz
den, dağıtımla ilgili en ufak bir işaret 
görmedik. Acaba, dağıtım için seçim ve
ya kongre dönemi mi beklenmektedir? 

Bu gecikmeyle de bir yere varamaz
sınız; çünkü, Türkiye'de tüm üreticiler 
biliyorlar ki, 1986 yık sonunda 5,5 mil
yon lira olan Massey Ferguson - 240 
traktör, 1987 yılı sonunda; yani bir yıl
da 10 milyon liranın üzerine fırlamıştır. 
Yine biliyorlarki, 6 Ocak 1988'de Zirai 
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Donatım Kurumu aracılığıyla satılan 
Steyir - 8073 marka traktör, 11 milyon 
556 bin Türk Lirasıdır. Bunun 5 milyon 
756 bin Türk Lirası peşin ödendikten 
sonra kalan 5 milyon 800 bin lirası için, 
,bu borcun dört taksitte 8 milyon 449 
bin 920 lira faizi tahakkuk etmektedir. Bu 
faiz oranı korkunçtur; yüzde 73'ü bul
maktadır. Bu oran belki de önümüzde
ki dönemin enflasyonudur; ama, Hatay
lı çiftçilerimizin ve bazı yandaşlarınızın 
geçen yıl aldıkları traktörler için Sayın 
Bakanın sıkıntılarını ve Bakanın verdiği 
cevabı da biliyoruz. Bu yükü kaldıra
mayanlar, borçlarını ödeyebilme çaresi
ni aramaktadırlar ve birkısmı da, kolay 
kazanç için hesapladıkları alışverişin 
kendilerine yüklediği yükün altında ezil
mektedirler. 

Sayın Basıktan, sayın milletvekilleri; 
süreyi ve sabrınızı taşırmak istemiyorum; 
ama, bu Mecliste böylesine konularda 
birbirimizi anlayabilmek, bu ülkeyi yö
netmekte aynı geminin içerisinde .insan
lar olduğumuzu bilme bilimciyle yürürse, 
göreceksiniz çok iyi sonuçlar verecektir. 
Kendiniz için çok önemli gördüğünüz 
bir konuda gösterdiğiniz titizliğe hak ve
riyorum; ama, aynı olaydan daha önemli 
sayabileceğimiz bir konuda da aynı titiz
liği gösterirseniz ve diyalogla bu yolu 
açarsak çok iyi sonuçlar alacağımıza da 
inanıyorum. 

Sizlerle tartışırken tartışma bazımızın 
ne oiaoağıda önemlidir. 1980'i mi yoksa 
1983'ü mü örnek alıyoruz? Çünkü sıkça 
karşılaştığımız bir olay da başlangıç ta
rihinizi işinize geldiği gibi değiştinme-
mizdir. Sizlerden istediğim bunun açıklan-
masıdır; açıklarsanız memnun olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Postacı cümlenizi 
tamamlayım efendim lütfen... 

HİLMÎ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Tamamlıyorum efendim. 

Dünyada hiçbir ülkenin üreticisi ko
rumasız bırakılmamıştır. Sayın Başbakan 
da 13 Ocak 1985'te aynen şunları söyle
miştir : «Bizim getirdiğimiz politikada 
çiftçinin kaybetmesi ancak Allah bir fela
ket getirir o şekilde olabilir. Yoksa başka 
şekilde olması mümkün değildir» demiş
tir. öylesine bir felaketten de çiftçimizi 
korumak devletin görevi olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayım Postacı... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Felaketin olmamasını diliyor, hepinize 
en içten saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Postacı teşekkür 
ederiz efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

BAŞKAN — «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» bölümünde bir genel gö
rüşme önergesi vardır. 

Antalya Milletvekili Sayın Deniz Bay-
kal ve 10 arkadaşının dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anayasa
nın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 imci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkim önergesini okutuyorum. 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dış politika ve savunma alanlarında 
ülkemizi yakından ilgilendiren önemli 
gelişmelerin kendisini göstermeye başla
dığı bir döneme giriyoruz. 
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Geçen yılın Aralık ayında Washing-
tion*da gerçekleştirilen Reagan - Gorbaçov 
doruk toplantısında alınan, orta menzilli 
nükleer silahların tasfiyesi kararı, genel 
savunma stratejisini temelden değiştiren 
yeni bir süreç başlatmıştır. Temel savun
ma anlayışında ortaya çıkan bu değişik
liklerin, Türkiye'yi de etkisi altına alma
sı, Türkiye'nin savunma stratejisinde doğ
rudan ya da dolaylı değişikliklere yol aç
ması kaçınılmaz olabilir. Kaldırılacak olan 
orta menzilli nükleer silahlardan doğacak 
boşluğu, Türkiye'ye, bazı diğer ülkelere 
kısa menzilli yeni nükleer silahlar yerleş
tirerek dengeleme düşüncesi, teorik bir 
ziftin! egzersiz olmaktan çıkmış, NATO 
yetkililerinin telkinleri, talepleri ve gide
rek baskıları haline dönüşmüştür. 

Bu, dünyada nükleer silahların tasfi
yesine geçilirken, Türkiye'nin savunma
sını bir nükleer tırmanmaya dayandırma 
girişimidir. Ülkenin kaderi ile geleceği 
ile yakından ilgili böylesine yaşamsal bir 
konuyu, asker teknokratlarla diplomat 
bürokratların ve her türlü yönlendirmeye 
ve baskıya açık resmî siyaset kadrolarının 
kapalı dünyalarına terk etmek büyük ya
nılgı olur. Konu, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi ülkemizde de siyasal çerçe
ve içinde ele alınmalı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde ayrıntılı bir biçimde tar
tışılmalıdır. 

Gene, Sayın Başbakanın Yunanistan 
Başbakanıyla Davas'ta özel bir ticarî or
ganizasyon içinde görüşme girişimi de, 
daha önceki yılkı başarısızlığın ışığında, 
Türkiye Büyük Millet Meclislini yakından 
İîgilendirmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Rauf Denktaş, «Davos'ta Kıbrıs so
runu konuşulmamalıdın» diye basın yoluy
la kamuoyu önünde uyarı yapmak gere
ğini duyuyor. Yunanistan Hükümet Söz
cüsü, «Davos'un gündeminde Ege soru-
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nunu Uluslararası Adalet Divanına gö
türmek üzere bir tahkimname konusunun 
bulunduğunu» ifade ediyor. Davos'ta böy
le bir gündem maddesinin bulunmadığına 
ilişkin bir açıklama ise hâlâ Dışişleri Ba
kanlığınca yapılmış değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, ne bir süredir Türki
ye ve Yunanistan Başbakanları arasında 
yürütülen mesaj teatisinin Türkiye'yi han
gi taahhütler altına soktuğundan haber
dardır ne de Davosta Sayın Başbakanın 
hangi gündemle neyi konuşacağını öğre-
nebiîmiştir. Bunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde SHP Grubu olarak, bir Ana 
Muhalefet Partisi olarak bizim kabul et
memiz mümkün değildir. 

ABD ile Türkiye arasındaki Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Antlaşmasının ne 
durumda olduğu daha hâlâ belli değildir. 
Hükümetin bugüne kadar bu anlaşmayla 
ilgili şikâyetlerini söylemekten kaçınmış 
olması, o şikâyet konularını ortadan kal
dırmaya yetmemiştir. TBMM bir an önce 
SEtA Anlaşmasının son durumunu Hükü
metten dinlemeli ve konuyu değerlendir
melidir. 

Türkiye'de yeni bir Parlamento ve ye
ni bir Hükümet var. Hızla artan ve kar-
maşıklaşan dış politika ve savunma so
runlarımızı, Hükümet Programının genel 
ve yuvarlak formülleri ile açıklayıp çö
zümlemek mümkün gözükmüyor. Hükü
met, Parlamentoyu, dış politika ve savun
ma konularında bir ayak bağı, bir köstek 
gibi görmemelidir. Tam tersine, Parla
mentonun Hükümete, uyarılarıyla, eleş
tirileriyle, katkılarıyla güç ve destek sağ
layacağı, esneklik kazandıracağı, manev
ra alanı sağlayacağı artık anlaşılmalı, ulu
sal politikanın ancak böyle oluşturulabile
ceği görülmelidir. 

Ulusal egemenlik ve parlamento üs
tünlüğü ilkesine ve Kurtuluş Savaşımızın 
tarihsel geleneğine tam bir saygı içinde, 
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dış politika ve savunma sorunlarımıza 
Türkiye Büyük Miillet Meclisini yeniden 
sahip kılmak amacıyla hazırlanan, Ana
yasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin bu önergemizi say
gı ile sunuyoruz. 20.1.1988 

Deniz Baykal 
Antalya 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

1. önder Kırlı 
Balıkesir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Hasan Fehmi Güneş 
îstanlbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Tabir Köse 
Amasya 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

IBAS/KAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
genel görüşme açılıp açılmaması konu
sunda öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisinin yeni dönem çalışmalarında 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
edecek Türk Grubu için siyasî parti grup
larınca aday gösterilen asıl ve yedek üye
lere ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/3) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Miillet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

AVrupa Konseyi Parlamenter Mecli-
si'nin yeni dönem çalışmalarında Türki
ye Büyük Millet Meclisi'ni temsil edecek 
Türk Grubu için Siyasî Parti Grupların
ca aday olaralk gösterilen asıl ve yedek 
ü'yelerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclis'in bilgisine sunulur. 

Yıldırım AkJbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

©aşikanı 
AVrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 

Türk Grubu Üyeleri 
Asıl Üyelern 
Kâmran İnan (Bitlis) 
'M. Müfcerrem Taşçıoğlu (Sivas) 
İsmet özarslan (Amasya) 
Ali Rıfkı Atasever (Tekirdağ) 
Güneş Taner (İstanbul) 
Cevdet Akçalı (İstanbul) 
Kemal Karhan (İzmir) 
Yılmaz Altuğ (Sivas) 
'İsmail Cem (İstanbul) 
Eşref Erdem (Ankara) 
'M. Istemihan Talay (İçel) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
Yedek Üyeler: 
Ali Ş/akir Ergin (Yozgat) 
•Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Hüsamettin Örüç (Bursa) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
Cavit Kavak (İstanbul) 
Ayçan Çakıroğulları. (Denizli) 
Talat Içöz (İstanbul) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Tahir Köse (Amasya) 
Aîaeddin Kurt (Kocaeli) 
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'BAŞKAN — Dilcilerinize sunulmuş
tur. 

Türküye Büyük Millet Meclisi komis
yonları geçioi başkanlıklarının, komisyon-
îarm başkan, baskanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimlerine ilişkin tezkereleri vardır; 
ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım. 

2. — Anayasa Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Baskanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4/2) 

BAŞKAN — îlk tezkereyi okutuyo
rum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu Başkan, Baskanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 
Çarşamba günü saat 17.15'te toplanmış 
ve kullanılan 15 ve 16 ad^t oy pusula
sının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soy
adı belirtilen üyeler, karşılarında gösteri
len oylan alarak Başkan, Baskanvekdli, 
Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Anayasa Komisyonu 
Geçidi Başkanı 

Başkan : Kâmil T. Coşkunoğlu (An
kara) 10 oy, 

Baskanvekili : Alaattin Fırat (Muş) 
13 oy, 

Sözcü : Ünal Yaşar (Gaziantep) 
12 oy, 

Kâtip : Zeki Uzun (Tokat) 13 oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 

3. — Adalet Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Baskanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ada
let Komisyonu Başkan, Baskanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 
Çarşamba günü saat 17.00'de toplanmış 
ve kullanılan 16 adet oy pusulasının tas
nifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belir
tilen üyeler, karşılarında gösterilen oy
lan alarak Başkan, Baskanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçilmiştir, 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Adalet Komisyonu 
Geçici Başkanı 

'Başkan : Alpaslan Pehlivanlı (Anka
ra) 11 oy, 

Baskanvekili : î. Nuri Topkaya (Or
du) 10 oy, 

Sözcü : A. Reyhan Sakallıoğlu (Sa
karya) 14 oy, 

Kâtip : Gökhan Maraş (Kırşehir) 
10 oy, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur efendim. 

4. — Millî Savunma Komisyonu Ge-
çici Başkanlığının, Başkan, Baskanvekili. 
Sözcü ve Kâtip seçimine ilişkin tezkere
si (4/4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonu Başkan, Başkan-
veküli, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.00'de 
toplanmış ve kullanılan 16 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve 
soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gös-
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terilen oylan alarak Başjkan, Başkan-
vekilıi, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

ismet Tavgaç 
Bursa 

ıMıiıllî Savunma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Recep Orhan Ergun (Kay
seri) 10 oy, 

Baskanvekili : Gürbüz Yılmaz (Or
du) 9 oy, 

Sözcü : Burhan Cahit Gündüz (iz
mir) 9 oy, 

Kâtip : Gürbüz Şakranlı (Manisa) 
11 oy. 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur, 

5. — İçişleri Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Baskanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4/5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi içiş
leri Komisyonu Başjkan, Başlkanvefcili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi liçin 20.1.1988 
Çarşamba günü saat 17.00'de toplanmış 
ve 'kullanılan 16 adet oy pusulasının tas
nifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belir
tilen üyeler, karşılarında gösterilen oy
ları alarak Başkan, Baskanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinıize sunulur. 
Saygılarımla. 

Ali Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

İçişleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Galip Demirel (Malatya) 
12 oy, 

BaşkanvekiM : Necat Tunçsiper (Ba-
lılkesir) 12 oy, 

Sözcü : Aziz Bülent öncel (Şanlıur
fa) 13 oy, 

Kâtip : Hasan Çakır (Antalya) 13 oy, 
BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuş

tur efendim. 
6. — Dışişleri Komisyonu Geçici 

Başkanlığının, Başkan, Baskanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi 
(4/6) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışiş
leri Komisyonu Başkan, Baskanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 
Çarşamba günü saat 17.00'de toplanmış 
ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tas
nifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belir
tilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları 
alarak Başkan, Başkanvdkili, Sözcü ve 
Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

'Dışişleri Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başjkan : Mehmet Vehbi Dinçerler 
(Hatay) 12 oy, 

Baskanvekili : Cevdet Akçalı (istan
bul) 12 oy, 

Sözcü : Mehmet Cavit Kavak (istan
bul) 12 oy. 

Kâtip : Hasan Adnan Tutkun (Amas
ya) 13 oy. 

BAŞKAN — Bigilerinize sunulmuş
tur. 

7. — Millî Eğitim Komisyonu Geçici 
Başkanlığının, Başkan, Baskanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi 
(4/7) 

Türkiye Büyük Milljet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu Başjkan, Baskanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 Çar
şamba günü saat 17.30'da toplanmış ve 
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kullanılan 15 adet oy pusulasının tasni
fi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirti
len üyeler, karşılarında gösterilen oyla
rı alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerimize sunulur. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kıztfoğlu 
Afyon 

Millî Eğitim Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Avni Akyol (istanbul) 14 oy, 
Başkanvekili : Kemal Karhan '(İz

mir) (14 oy, 
Sözcü : Servet Hacıpaşaoğlu (Kay

seri) 14 oy, 
Kâtip : Mehmet Şimşek (Konya) 

14 oy. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 

8. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Geçici Başkanlığının, 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimine ilişkin tezkeresi (4/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sana
yi ve Teknoloji Komisyonu Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.00'de 
toplanmış ve kullanılan 21 adet oy pusu
lasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soy
adı belirtilen üyeler, karşılarında göste
rilen oyları alarak Başkan, Başkanveki
li, Sözcü ve Kâtip seçiimişjjerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonu Geçici Başkamı 

Başkan : Fahir Sabuniş (Bursa) 
14 oy* 
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Başkanvekili : A. Edip Uğur (Ba
lıkesir) 11 oy, 

Sözcü : Mustafa Şahin (Kayseri) 
13 oy, 

Kâtip : Mithat Balak (Çorum) 13 oy, 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 
9. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Geçici Başkanlığının 
Başkan* Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimine ilişkin tezkeresi (4/9) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 Çar
şamba günü saat 17.00'de toplanmış ve 
kullanılan 18 adet oy pusulasının tasnifi 
sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen 
üyeler, karşılarında gösterilen oyları ala
rak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâ
tip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Başkan : Işılay Saygın (îzmir) 15 oy, 
'Başkanvekili : Hayrettin Elmas (is

tanbul) 15 oy, 
Sözcü : Ali Talip Özdemir (Konya) 

15 oy, 
Kâtip : Avni Akkan (Trabzon) 15 oy, 

Not : (3) oy pusulası boş çıkmıştır, 
BAŞKAN — BEgilerinize sunulmuş

tur. 
10. — Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Geçici Başkanlığının, Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçi
mine ilişkin tezkeresi (4/10) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan 
Başkanvekili Sözcü ve Kâtip seçimi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.30'da 
toplanmış ve kullanılan 21 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve so
yadı belletilen üyeler karşılarında gösteri
len oyları alarak Başkan Başkanvekili 
Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur, 

Saygılarımla. 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 
Tarım, Orrrian ve Köyiışleri 
Komisyonu Geçici Başkam 

Başkan : Ahmet Altıntaş (Muğla) 15 
oy 

Başkanvekili : Hikmet Bicentürk (İçel) 
14 oy 

Sözcü : Sabri Anas (Kars) 12 oy 

Kâtip : Raşit Dalda! (Niğde) 16 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Geçici Başkanlığının, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine iliş
kin tezkeresi (4 /11) 

Türkiye Büyük Millet Meclisti 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık 
ve Sosyali işler Komisyonu Başkan Baş
kanvekili Sözcü ve Kâtip seçimi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.00'die 
toplanmış ve kullanılan 16 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve so
yadı belirtilen üyeler karşılarında gösteri

len oyları alarak Başkan Başkanvekili 
Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Kerem Güneş 
Kars 

Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
10 oy 

Başkanvekili : Burhan Kara (Giresun) 
10 oy 

Sözcü l: ibrahim öztürk (Adana) 15 
oy 

Kâtip : Rauf Ertekin (Kütahya) 15 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 
12. — T.B.M.M. Hesaplarını İncele

me Komisyonu Geçici Başkanlığının, Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi
ne ilişkin tezkeresi (4/12) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını inceleme Komisyonu Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü, Kâtip ve Denetçi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.00'de 
toplanmış ve kullanılan 10 adet oy pusu
lasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve so
yadı belirtilen üyeler, karşılarında gösteri
len oyları alarak Başkan, BaşkanvekiM, 
Sözcü, Kâtip ve Denetçi seçiılmişlerddr. 

•Bilgilerinize sunulur^ 
Saygılarımla. 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Hesapları inceleme 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Hilmi Biçer (Sinop) 10 oy 
Başkanvekilıi : N. Mehmet Kaşıkçı 

(Kayseri) 10 oy 
Sözcü . Sabrj, Keskin (Kastamonu) 

9 oy 
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Kâtip : Metin Yaman (Erzincan) 10 oy 
Denetçi : Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

10 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

13. — Dilekçe Komisyonu Geçici Baş
kanlığının, Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Kâtip seçimi için 20.1.1988 Çarşamba 
günü saat 17.00'de toplanmış ve kullanı-. 
lan 10 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, 
aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler kar
şılarında gösterilen oyları alarak Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişler-
dıir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Dilekçe Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Behiç Sadi Abbasoğlu (İstan
bul) 10 oy 

.Başkanvekili: Murat Batur (Şanlıur
fa) 10 oy 

Sözcü: ö. Faruk Macun (Zonguldak) 
10 oy 

Kâtip: A. Sami Akfcaş (Balıkesir) 
8 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Ko

misyonu Geçici Başkanlığının, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine iliş
kin tezkeresi (4114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
20.1.1988 Çarşamba günü saat 17.00'de 
toplanmış ve kullanılan 22 adet oy pusu
lasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı 
belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen 
oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Haydar Koyuncu 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan: Lutfullah Kayalar (Yozgat) 
21 oy 

Başkanvekili: Mahmut Karabulut (Si
vas) 19 oy 

Sözcü: Yılmaz Hocaoğlü (Adana) 
18 oy 

Kâtip: Orhan Demirtaş (İstanbul) 
15 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP-
LARI 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Soru
lar» kısmına geçiyoruz. 

i. — Kars Milletvekili Mahmut Alı
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' 
nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere da
ha önce dağıtılmış olan toprakların geri 
alındığı ve Hatay İli dışından getirilenle
re verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2) 

BAŞKAN — 1 imci sırada yer alan, 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın ve 2 
tıci sırada yer alan, Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin soruları, ilgili bakanlar 
mehil almış olduklarından ertelenmiştir. 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller-

• • m 
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VE CEVAPLAR 

de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da kafakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Hakkâri 
Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüs
tü hal ilan edilen illerde bazı okul bina
larının askerî amaçla ya da karakol ola
rak kullanıldığı iddiasına ilişkin, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Cumhur Keskin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın üyeler, gündemde görüşülecek 

başka bir konu bulunmamaktadır. 

Dış politika konusunda genel görüşme 
açılması hakkındaki önergenin öngörüş-
mesini yapmak ve sözlü soruları görüşmek 
için, 26 Ocak 1988 Salı günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati: 17.34 

I » ı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCt BİRLEŞİM 

21.1.1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel Görüşme önergesi (8/1) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Aılı-
nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesince tutuklananlara cezaevinde iş

kence ve keyfî uygulamalar yapıldığı id
diasına ilişkin Başbaıkandan sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere da
ha önce dağıtılmış olan toprakların geri 
alındığı ve Hatay İli dışından getirilenle
re 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 iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER 
İŞLER 
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