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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
»açılarak iki oturum yaptı. 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse, son 
günlerde İsrail'in Filistin balkına reva gör
düğü insanlık dışı muameleler ve bunun 
karşısında, Türkiye'nin ve özellikle Tür
kiye Büyük MıMlet Meclisinin İsrail'i kı
naması ve telin etmesi konusunda gündem 
dışı bir konuşma yaptt; Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz da bu konuşmaya ce
vap verdi. 

Bursa Milletvekili ilhan Aşkın, ülke
mizde kış turizmi ve kış sporlarının ge
liştirilmesi ve kış turizminden elde edi
lecek gelirlerin ekonomimize yeni bir 
kaynak sağlayacağı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 
de, Marmara ve Tekirdağ bölgelerinde 
giderek artan çevre kirliliği ve bu çevre 
kirliliğinin önlenmesi için alınması gere
ken tedbirler, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar, 

Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 
olan : 

Ulaştırma 'Bakanı Ekrem1 Pakdemirli' 
nin dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığı-
naı, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in, 

Devlet 'Bakanı Adnan Kahveci'min dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür 
ve Turizm Bakanı M. Tınaz Titiz'in; 

Federal Almanya'ya gidecek olan : 
Millî Savunma Bakam Ercan Vural-

han'ın dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kam 1. Safa Giray'ın, 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet 'Bakam Ali Bozer'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 30 
arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 'kamu
oyunda yer alan ithamı, haber ve yorum
lar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartış
masız bir biçimde yerine getirmesinin 
mümkün olmadığı, 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
26 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak ka
muoyunda ortaya atılan iddialar karşısında 
Bakanlığım ilgilendiren konularda gerekli 
etkinliği gösteremeyeceği, 

İddialarıyla, Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergeleri (11/1; 11/2) 
okundu. 

Her iki önergenin görüşmelerinin bir
likte yapılmasına, 

Gensoru önergelerinin özel gündemde 
yaratmasına ve Gündeme alınıp alınma
yacağı hususundaki görüşmelerin 11.2.1988 
Perşembe günü yapılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Nevşehir- Milletvekili Esat Kırathoğ-
lu, 27.1.1988 tarihli 14 üncü Birleşimde 

1 yaptığı konuşmasının, İçtüzüğün 136 ncı 
maddesinin 3 üncü bendine girmesi sebe
biyle kınama cezası verilmesi gerektiğine 
ilişkin Başkanlık görüşüne karşı bir sa
vunma konuşması yaptı; yapılan oyla
ma sonucunda, kınama cezası verilmesi 
kabul edildi. 
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Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
10 arkadaşının, dış politika ve savunma 
sorunlarımız konusunda bir genel görüş
me açılmasına 'ilişkin önergesi (8/1) üze
rindeki öngörüşmeler tamamlandı; genel 
görüşme açılması reddedildi. 

3 Şubat 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.50'de son verildi. 

Teklifler 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Mus
tafa Uğur Ener, İstanbul Milletvekili 
Yüksel Çengel ve Samsun Milletvekili Na
fiz Kurt'un; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/9) (îçişlefi Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.1.1988) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tdare Amirleri Kütahya Milletvekili Mus
tafa Uğur Ener, İstanbul Milletvekili 
Yüksel Çengel ve Samsun Milletvekili 
Nafiz Kurt'un; 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun 14 üncü Maddesinin (A) Ben
dinin 2 nci Fıkrası ile (C) Bendinin 2 nci 
Fıkrasının İlk Cümlesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/10) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.1.1988) 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Saymanlığının Ocak, Şulbat, Mart 1987 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarım İnceleme Korniş-

Başkan 
Başkan vekili 

Esat Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

yonu Raporu (5/1) (S. Sayısı: 3) (Dağıt
ma, tarihi: 3.2.1988) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 
1987 Aylan Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı: 4) 
(Dağıtma tarihi: 3.2.1988) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 
1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sayısı: 5) 
(Dağıtma tarihi: 3.2.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü. Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.2.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, Filistin halkına ve 
Afganistan mücahitlerine karşı yapılan 
insanlık dışı davranışlar karşısında Hükü
metin kesin tavrının ne olduğuna ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
{7/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1988) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
3 . 2 . 1988 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açıta» Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekü Esat Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER: Mümtaz özkök (Sakarya), Cemâl ÖzbUen (KırklareU) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MeclMnün 17 nci Birleşimini açıyorum. 

UL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'a 
kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizdeki demir - çelik üre
timine ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekiline 
gündem dışı söz vereceğim. 

iBirinci sırada, ülkemizde demir - çe
lik üretimi hakkında, Zonguldak Millet
vekili Sayın Şinasi Altıner söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Altıner. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Altıner, konuşma süreniz 5 da
kikadır efendim. 

ŞİNAStI ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke
mizdeki demir - çelik üretimi ile ilgili gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Kepi
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Ülkelerin iktisadî büyüme ve kalkın
malarını dengeli ve sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmelerinin güVenilir. yolu sana
yileşmekten geçmekifcedlir. Sanayileşmenin 
de Mci gücü ve lokomotifi demir - çelik 
sektörüdür. 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Hal böyle iken, ülkemizde mevcut kö
mür ve demir cevheri kullanımına dayalı 
3 adet demir - çelîk tesisine 19801i yıllar
dan sonra ciddî hiçbir ilave yapılmamış
tır. Birtakım yenileme ve modernizasyon 
çalışmalarına girişilmiş ise de, işin esası
na taalluk eden, üretim artışı sağlayan 
ciddî bir ilave gözlenememektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
huzurunuza bu konuyla gelişimin sebebi, 
bu ağır sanayi sektörünün, başta ülke
mizi ilgilendirdiği kadar, kendi seçim böl
gem olan Zonguldak Vilayetini de yakın
dan ilgilendirmekte oluşudur. Zira, ülke
mizde mevcut bu 3 tane entegre demir -
çelik tesisinin, 2 tanesi Zonguldak Vila
yeti sınırları içerisindedir. Bu 2 tane en
tegre demir - çelik tesisinin Zonguldak 
il sınırları içerisinde oluşu bir tesadüf 
sonucu değildir; çünkü, bu demir - çelik 
tesislerinde kullanılan, en önemli ve bi
rindi sırayı işgal eden hammadde duru
munda olan taşkömürü üretimi, bu böl
gede yapılmaktadır. 

Hal böyleyken, kömür ocaklarının he
men yanı başında kurulmuş olan Karabük 
ve Ereğli demir - çelik fabrikalarına bu 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bölgeden kömür temin etmeyip de, Ame
rika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan 
fcömtir getirmek, kabili izah değildir ve 
yanlış bir politikadır. Bu politika, son 
dört yıldan beri ısrarla ve bu yönde ar
tırılarak sürdürülmektedir. Hatta, Zon
guldak'ta kömür üretiminin yetersiz olu
şu İddiasıyla son iki yıldır Karabük De
mir - Çelik işletmelerine bile kömür 
Avustralya'dan ve Amerika'dan getiril
mektedir. O kadar ki, kömür, İskende
run Demir - Çelik Fabrikasına - Kara-
fbüfc'e bin kilometre karayolu mesafesin-
ide - demiryoluyla taşınarak getirilmekte
dir; bu yanlıştır. 

İskenderun ve Ereğli demir - çelik falb-
rifcalarmda kullanılmak üzere, bu ülkeler
den yılda 2,5 - 3 milyon ton kömür ithal 
edilmektedir. Bunun,yıllık tutan, 150 - 200 
milyon dolar civarındadır. 

ZonguDdak kömür havzalarında gerek 
görünür rezerv, gerekse kalite olarak, mev
cut üç demir - çelik fabrikasına yetecek 
miktardan çok daha fazla kömür rezervi 
mevcuttur; mesele, bunu üretmektir. Bu 
ocaklarda, 19801i yıllarda 55 bin kişi ça
lışırken, bugün çalışan kişi sayısı, 35 bin
lere düşürülmüştür. Gerekçe, zararda olü-
şuysa, bu zarar, işçi sayısından mı, yok
sa modemize edilmemiş, yatırım yapılma
mış, verimsiz üretim tekniıkîerinden mi 
kaynaklanmaktadır? Tabiî ki, ikincisin
den kaynaklanmaktadır. 

Hükümetin, 1985 -1989 Kalkınma Pla
nında, il bazında yıllık programlarına ba
kıldığında, kâğıt üzerinde, Zonguldak böl
gesinde kömür üretimini artırıcı, memnu
niyet verici bazı rakamlar görülmüştür; 
ama, maalesef bunlar kâğıt üzerinde kal
mıştır ve bu sahada da hiçbir ciddî çalışma 
gözlenememektedir. 

Tabiî, bu gevşekliğin sonucu, sadece 
kaynaklar heba edilmemiş, bölgemizdeki 
nüfus artışıyla meydana gelen işsizler or

dusuna ilave olarak, önceden işi olan ve 
sonradan işsiz bırakılan yeni issizler de 
eklenmiştir. 

19801i yıllarda Karabük Demir - Çe-
fâc Fabrikalarında 12 bin kadrolu işçi 
istihdam edilirken, bugün bu sayı 7 200 
cıVanna indirilmiştir. 

Gene, 19801i .yıllarda 12 bin kadrolu 
işçi çalışırken, ıbu işçilerin ortalama aylık 
ücretleriyle 1 ton demir - çelik mamulü 
satın alınabilirken, bugün 7 200 - 7 300 
civarında işçi çalışmasına rağmen, bun
ların ortalama aylık ücretleriyle ancafc 
400 kilogram demir - çelik mamulü satın 
alınabiliyor. Bugün, demir - çelik mamu
lünün iç piyasa satış fiyatları - dolar ve 
mark bazında - Avrupa ülkelerinin iç pi
yasa fiyatlarıyla eşdeğer düzeydedir. Aynı 
sektörde çalışan işçi ücretleri mukayese
sinde ise, ülkemizin ağır sanayi işçileri 
aleyhine bir dengesizlik görülmektedir. 
Bizim işçilerimizin aldıkları ücret, onların 
ücretlerinin altıda biri, hatta onda biri 
oranındadır. Bu hal, giderek de, çalışan
lar aleyhine bozulmaktadır. 

iBu sektörde üretim maliyetleri sıra
lamasında işçilik giderlerinin payı, ham
madde, enerji ve finansman giderlerinin 
payından daha sonra gelmektedir. Bu 
kadar ucuz işçiliğe, ilanihaye, hiç kimse 
güVenmemelidir. İşçiliğin faiz giderlerin
den ble sonra geldiği maliyet hesapla
masında, eğer, enflasyon ve faiz politika
ları değiştirilmez ise sanayi ile alınteri 
ilişkisi de büyük ölçüde bozulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, lütfen 
toparlayınız efendim, 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidar, 
sanayi mamulleri ihracatının içinde teks
tilden sonra ikindi sırayı işgal eden de
mir - çelik ihracatıyla sıkça övünmekte
dir; alma bu, madalyonun bin yüzüdür. 
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Madalyonun diğer yüzü ise söylettir: 
Hükümet, yerH cevher ve yerli kötoıür 
kaynaklarına dayanan bu entegre demir -
çelik tesislerindeki gelişmeyi ihmal etmiş, 
durdurmuş ve buna karşılık, hammadde
sinin tamamı Amerika Birleşik Devletle
rinden ithal edilen hurdadan çelik üretim 
şeklini alabildiğine teşvik etmiştir. Bu sis
tem, yerli kaynaklara dayalı entegre sis
temin aleyhine bir durum yaratmıştır. O 
kadar ki, son yıllarda yerli kaynaklardan 
çelik üretimi, toplam üretimin yüzde 45' 
terine kadar inmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinden 130 -
140 dolara 1 ton hurda demir alıp, bunu 
elektrik enerjisiyle çelik hailine getirip, to
nu 190 - 200 dolardan kütük demir ola
rak İhraç etmek, sonra da bunu yüzde 
40lara varan teşvikler altında sSibvanse et
mek... Bunu, maliyetteki ithal girdileri ve 
ihraç fiyatlarıyla kaynaştırdığınızda, ih
raç fiyatının, yüzde 90 - 95'lerine varan 
ithal girdilerle Türküye Cumhuriyeti Ha
zinesini mi, ihraç ettiğiniz ülkeyi mi, yok
sa buna karşılık yaptığınız ihracatın önem
li bir bölümüyle gümrüksüz olarak ithal 
ettiğiniz aynı cins ürünle ülke sanayiini 
mi, neyi ve k'rmi kazandırdığınız pek bel
li olmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, lütfen 
toparlayınız. 

ŞlNASt ALTINER (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

(Bu yolla bir katma değer yaratıldığı 
şüphelidir. Bugün, kişi başına 120 kilog
ram civarında olan demir - çelik üreti
mini muhafaza etmek için bile, nüfus ar
tış hızı dikkate alındığında, yılda net 200 
«bin ton çelik üretimi eklemek zorunda
sınız. Kaldı ki, ülkemiz, en azından bu 
rakamı kişi başına 250 - 300 kilogramla
ra çıkarmak zorundadır. Bunu da, yurt 
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dışından, yarı mamul durumunda hur
da ithal ederek, bu rakamlara çıkarmanız 
mümkün değildir. 

Sayın Başbakan, hükümet programı 
tenkitlerini cevaplandırırken, konuşmala
rının bir yerinde, «elektrik ark ocakların
da çelik üretirken daha az elektrik kul
lanıldığını» söylediler; yanlıştır. Bu, ta
biri caizse, elma ile armudun mukayese
sidir. Çelik hurdası ithal etmek, yarı ma
mul ithal etmektir. İthal ettiğiniz her ka
lemin içinde, gizli olarak, elektrik fiyat
larını ödersiniz. Onun için, çelik hurda
sının içinde de elektrik fiyatı vardır. Bu 
itibarla, Sayın Başbakan küçük bir ke
lime oyunu yapmıştır; yanlıştır. 

Tamamen hurda ithaline dayalı demir 
- çelik üretiminde, üretim maliyetleri için
deki ithal payı, yüzde 80Terdedir. 

Bu şekilde bir yapılanma yanlıştır. Ne 
yapılmalıdır? Hızla, kömür üretimini artı
rıcı modern üretim tekniklerine yatırım 
yapılmalıdır. Demir cevheri üretimi ve 
kalite iyileştirici yatıranlara, taşımacılık 
darboğazlarım giderici önlemler alınması
na ağırlık verihrıefidir. Hangi yıllarda 
hangi üretim ve pazarlama seviyelerine 
gelinebileceği konusunda ciddî bir mas-
ter plan hazırlanmalıdır. Böyle bir planın 
oîduğunu sanmıyoruz; her şey el yorda
mıyla olmaktadır. 

Yalssı mamul üretimine ağırlık veril
melidir. Bunda geç kalınmıştır. Mevcut 
entegre demir - çelik tesisleri modernize 
edilmeli ve kapasite artırımına gidilmeli
dir. Bu sahada ülke için gerçek katma de
ğer, ancak bu tesislerle yaratılabilir. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

2, — Tekirdağ Milletvekili Enis Tfc 
t üncü'nün, hükümetin uygulamayı dü
şündüğü son ekonomik politikaya iliş
kin gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Enis Tütüncü, hükümetin uygula
mayı düşündüğü son ekonomik politika 
hakkında söz istemiştir; buyurun Sayın 
Tütüncü. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkanım, Yüce Meclisin değerli 
milletvekilleri; sözlerime başlarken hepi
nizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

Ülke ekonomisi, giderek daralan bir 
tünelde güçîükle ilerlemeye çalışıyor. 
Enflasyondan kazançlı çıkan bir avuç 
enflasyon zengini ve bunların yanında 
bir avuç vurguncu, hep birlikte izliyoruz 
ki, şimdi dövize ve altına hücum etme-
3'e başladılar. Merkez Bankasının para 
arzını kısma yönündeki çabaları sonuç
suz kaldı. Ocak ayının ikinci yarısında 
emisyonda yaklaşık 350 milyar Türk Li
ralık bir artış meydana geldi. Böylece, 
emisyonda 3 trilyonluk sınır, yeniden 
aşılmış oldu. Faiz hadlerinde yüzde 60'a 
doğru bir tırmanma eğilimi var. Geçen 
hafta piyasaya sürülen Hazine bonosu 
ve devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 
54,5 dolayında. Merkez Bankasının yüz
de 62'lik faizde ısrar ettiği söylentileri 
yayılıyor. 

Ekonomiye yön verme iddiasında 
olanlar, üzülerek söylemek mecburiye
tindeyiz ki, tutarsız ve sorumsuz beya
natlarla, piyasalarda şaşkınlık ve belirsiz
lik yaratıyorlar. Söylentilere bakılacak 
olursa, hükümet ikinci bir 24 Ocak po
litikalar demeti hazırlığı içinde. Eğer bu 
doğru ise, açıklıkla iddia ediyoruz ki 
Türkiye ikinci bir 24 Ocak uygulama
sını kaldıracak durumda değildir. Enf
lasyonun düşürülmesi amacıyla ve iç ta
lebin kısılması için, işçi ve memurun üc
retlerini, çiftçinin taban fiyatlarını, emek
li, dul ve yetim maaşlarının bundan böy
le reel olarak daha da geriletmek müm-
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kün değildir; çünkü, söz konusu grupla
rın gelirleri sekiz yıldır baskı altında. 
örneğin, ücretlerin birim maliyet içinde
ki oranı yüzde 8'lere, yüzde 7'lere indi; 
ama, enflasyon bir türlü dizginlenemedi. 
Düşüncemiz odur ki, enflasyon ile, ger
çekten; ama, gerçekten mücadele edil
mek isteniyorsa, gelir dağılımını düzelti
ci politikalara artık yönelmek mecburi
yetindeyiz. Onun için, enflasyon ile mü
cadelede dikkatlerin, uygulamaların baş
ka yöne çevrilmesi gerekmektedir, ör
neğin, 1987 yılında, holdinglerin bir bö
lümü, insaf ve mantık ölçülerini aşan 
oranlarda yüksek kârlar elde etti. ihra
catçılara verilen vergi iadelerinin - KDV 
ile birlikte 800 milyarı aştığı iddia edili
yor. Bu 800 milyarın yarısından çoğu
nun 50 büyük firmaya gittiği söylenmek
te. Yine, ülkede sayısı sınırlı bir avuç in
san, faiz gelirleri ile «Dölce Vita» yaşam 
sürmektedir. 

İşte, enflasyon ile mücadelede bun
dan böyle dar ve sabit gelirli balkımız
dan özveri istenmemesi, bunun yerine, 
faiz ve temettü geliri elde edenlerin Öz
veriye zorlanması gerektiğine inanıyoruz. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde gelir vergisi 
dilimi yüzde 20 - 25'ten başlamamakta
dır. Birçok ülkede ilk vergi dilimi yüzde 
5, yüzde 10'lardan başlar, ilk vergi dili
mi düşerse, vergi gelirlerinde azalma ye
rine bir zaman sonra artmanın olacağı 
görülecektir. Hükümet, enflasyonu ger
çekten durdurmak istiyorsa konuya sa
mimî yaklaşmak durumundadır. Ülke
mizde enflasyon düzeyinin yüksekliği, 
genelde, kur ayarlaması, KIT zamları ve 
reel kredi faizlerinden doğmaktadır, öte 
yandan, enflasyonu kamçılayan, enflas
yonun temposunu artıran, enflasyonu az-
gınlaştıran diğer öge ise, hep birlikte 
biliyoruz, harcamaların artması; yani ta
lebin şişmesidir. 
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1987 yılında kamu kesimi açığının 
millî gelire oranı yüzde 9,2 oldu. Bu bü
yüklükte bir açığa Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa rastlanmaktadır. Nedeni, hükü
metin bilinçsiz harcamaları ve gelirlerine 
sahip olmak istemeyişte âdeta inat et
mekte oluşudur. Hükümet bu haliyle, san
ki enflasyonu durdurmaıc istemiyor; hem 
temettü ve faizlerden vergi almıyor, hem 
vergi kaçağını önlemiyor, hem de harca
malarını kısmıyor. Enflasyon hızı gerçek
ten düşürülmek isteniyorsa, değerli mil
letvekilleri, şok politikalarla, vergi gelir
lerinin artırılması ve harcamaların kısıl
ması üzerinde çalışmak gerekir. 

Faiz ve temettüler derhal, Gelir Ver
gisi kapsamına alınmalıdır. İhracat vergi 
iadeleri yine en kısa sürede disipline edil
meli ve bütçeye yükü en aza indirilmeli, 
hatta kaldırılmalıdır. «Döviz getir de na-
5il getirirsen getir» zihniyetinin derhal 
terk edilmesi gerekiyor. Fon uygulamala
rında yeniden bir düzenlemeye gidilme
lidir. Dünya Bankası raporu çok yakın
da bu şekilde açıklanırsa, buna şaşma
mak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun 
talep yönüyle uğraçmak nispeten kolayi 
dır. Yeter ki ülke gerçeklerine uygun, 
akılcı politikaları, akılcı politika araçla
rını kullanalım. Enflasyon ile mücadele
de asıl zor olan taraf, maliyetlerden ge
len sıkıntılardır. Az önce de belittiğim 
gibi, bunların başlıcaları, kamu iktisadî 
teşebbüsleri zamları, kur ayarlamaları 
ve yüksek reel'kredi faiz hedleridir. 

Türk Lirasının uluslararası para piya
salarında bir dolar, bir Doyçe Mark ya 
da bir Japon Yeni gibi muamele görme
sini, yani konvertibiliteye sahip olmasını 
hangi Türk vatandaşı istemez ki... Ama, 
bunun için önkoşul, serbest kur ayarla-
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masına geçmektir. Yani, serbest kur ayar
lamasına geçmeden konvertibiliteye at
lamak mümkün değildir. 

Öte yandan, serbest kur uygulaması
na geçmek ise, birtakım koşulları gerek
tirmektedir. Bu koşullar henüz hazır de
ğilken, konvertibiliteye geçileceğinden 
söz edilmesinin, döviz piyasalarında na
sıl bir kargaşaya yol açtığını ibretle izli
yoruz. 

Türkiye, içinde yaşadığımız koşullar
da hem bunalımdan çıkmak, hem de 
konvertibiliteye geçişin altyapısını oluş
turmak için, en azından belli bir süre 
için gerçek sabit döviz kuru politikasını 
uygulamak mecburiyetindedir. İstikrarın 
sağlanması için, kur değişmelerinden ge
lecek maliyet artışı korkusundan veya 
bunun enflasyonist beklentilerinden eko
nomiyi makul bir süre için kurtarmak 
gerekir. Tabiî, bu arada, sorumlu kişiler 
de ekonomide enflasyonist beklentileri 
artıracak beyan ve davranışlara girme
meye özen göstermelidirler. 

Şimdi, faizlerin tekrar yükseltilmesi 
veya serbest bırakılması konulan tartışı
lıyor. Oysa, yüksek faizle talebin kısılma
sı diye bir olayın Türkiye'de artık kal
madığı düşüncesindeyiz. Ekonomiye yön 
verenlerin bu konu üzerinde durmalarını 
öneriyoruz; çünkü, geniş halk yığınların
da tasarruf gücü hemen hemen tükendi. 
Genelde ise, hep birlikte biliyoruz, eko
nominin bilinen belli bir tasarruf gücü 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde asıl 
önemli sorun, yüksek faizin maliyet enf
lasyonunu azdırmakta oluşudur. Bunun 
için, faiz hadlerinin yükseltilmesi yerine, 
düşürülmesi gerektiğine inanıyorum. 

Özellikle imalat sanayiinde, yatırım
cılarımızı ucuz kredilerle teşvik etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu teşvikten amaç, 
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ülkede ihracat hedefleriyle uyumlu se-
lektif bir yatınm ve üretim seferberliği
ne başlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, enf
lasyonu düşürme ve ekonomisini istikra
ra kavuşturma alanındaki çabalarında en 
büyük darboğazlarından biri, bankacılık 
kesiminin yapısından doğmaktadır. Ban
ka sistemi, toplum yararına olması gere
ken işleyişini giderek yitirmektedir. Bu 
nedenle, bankacılık kesiminin kendine öz
gü sorunlarının çözümüne yönelmeden, 
enflasyon ile mücadelede başarı kazanma
nın hiç de kolay olmayacağı artık gö
rülmelidir. 

Bankacılık kesiminde vakit geçiril
meksizin bir operasyona gitmek mecbu
riyeti vardır. Burada amaç, bankaları 
ekonomik kalkınmaya katkıyı artıracak 
ve ekonomideki yapı değişikliğini hızlan
dıracak yeni bir yapıya kavuşturmaktır. 
Operasyonda temel yaklaşım, bankalan 
belli ihtisas alanlarında gruplaştırmak ve 
ihtisas bankacılığım yaygınlaştırmak ol
malıdır. Bankacılık kesimine çekidüzen 
verilmez ise, önümüzdeki yıllarda ülke
miz bir bankacılık faciası yaşama duru
munda da kalabilecektir. 

Hepinizi en derin saygılarımla, tekrar 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öz-
türkün, Güneydoğu ve Doğu Anadolu* 
da cereyan eden anarşi ve terör olayları
na ilişkin gündem dışı konuşması* 

BAŞKAN — Son olarak, Niğde Mil
letvekili Sayın Mahmut öztürk'e Güney
doğu ve Doğu Anadolu'da cereyan eden 
olaylar hakkında söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Mahmut öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün, Tür
kiye gündeminin en önemli meselelerinin 
başında hâlâ anarşi ve terör olayları gel-
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mektedir. 1960'ü yılların sonunda, ma
sum isteklerin elde edilmesi şeklinde baş
layan olayların, kısa sürede şekil değiş
tirerek demokratik rejimi tehdit edici, 
ülke bütünlüğünü zedeleyici ve Türk mil
letini birbirine düşürücü görünüme bü-
ründüğü hepimizin malumudur. 

Sayın üyeler, yirmi yıldır Türkiye 
gündeminin en önemli meselesi olan 
anarşi ve terör olaylarının gerek planlan
ması, gerek uygulamaya konması ve ge
rekse bugün hâlâ canlılığım korumasının 
ilginç boyutları vardır. 

Söz konusu bu boyutlardan birincisi, 
anarşi ve terörün, Türkiye kalkınmasının 
en hızlı sağlandığı ve en önemli proje
lerin başlatıldığı 1960'lı yılların ikinci ya
nsında ortaya, çıkmasıdır. 

İkincisi1, toplumda yaratılan huzursuz
luk sonucu, yaıtırımıllaırın yavaşlaması, 
devletin anarşiylle mücadele etmek için 
zaman ve itmlkân harcamasıyla yaratılan 
kaynak israfı ve bunun sonucu olarak 
kalkınma hızının düşmesi, gelıir dağriı-
mıodafci dengesizliklerin büyük boyutla-
ıra ulaşması ve neticede fakirleşen geniş 
halk fcMlsddiır. 

'Üçüncüsü, anarşi ve teröde mücade
lede ıbiır 'türlü doğru konmayan teşhis ve 
•bu yanlış teşhisin sonucu, kusurun hep 
demokratik ırejiımde aranması, geniş halk 
kitlelerini demokratik rejimden soğuta
rak, demökıra'tik rejimin anarşinin başlıca 
sebeplerinden birisi gibi ıgösıterlmesıidir. 

Ytine Ibu İbayu'tlaırdan bir diğeri ve 
en örnmlıisi, bugün, anarşinin, iktidara 
gelmek isteyenlerin bahanesi' ve iktidarda 
kalmak isteyenlerin can simidi oilma özel-
'İliğini taşımasıdır. Nitekim, yüzde 36'Mc 
çoğunliukl'a iktidara gelen ANAP, genel 
seçimlerde sürekli! olarak «Biz gelmezsek 
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anarşi ıgeMtr» diye Türk Miietâsıiın mil
lî iradesini* zorlar bir tıntuım jçeresioe gir» 
miştbiır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; büyük 
şehklerimizde başlayan ve hızla gelişen, 
çeşitli 'boyutlar gösteren anarşi ve terör 
okylları, söz konusu Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgelerimizde Türkiye ge
nelinde taşıdığı özelikler yanında, baş
lıca yöresel özeiMeri de taşımaktadır. 

Bu özeliklerden biınincitsi; Büyük 
kentlerimizle teori ve pratik gelişme dev
relerini fikir kulüpleri ve ocaklar şek
linde yasal çerçeve içerisinde tamam
layan bölücü teröristler, bu bölgeleri-
ıriiızde kendilerini tanıtmak ve söz sahibi) 
olmak için, dik önce, yörenin önde gelen 
insanlarını hedef seçmişlerdir, 

'İkincil bir özellik, söz konusu bu böl
gelerimizde uzun yılar süren aşiret çe
kişmelerinde bazı aşiret ideni ıgeleölrinin, 
rakiplerini zor duruma düşünmek, onları 
yıldırmak ve hâkimiyeti elle geçinmek dçin 
bölücü örgütliere her türlü yardımı sağ
lamaları ve örgütlerin de bunu peşinen 
kabullenmeleridir. 

^Üçüncü özelik, bu bölücü terör örgüt
lerinin, bugün başta bazı komşularımız 
olmak üzere, çeşitli rejimlerle idare edin 
ien kalkınmış devletlerce desteklenmesi 
ve Türkiye'nin, bu yörelerde fakirliği^ 
işsizliği ve çaresizlıiıği yenecek projeleri
nin engellenmesinin sağlanmasıdır. 

Dördüncü özelik, bölücü faaliyetler 
sonucu, memleketini terk etmek zorun
da kalfan vatandaşlarımızın malı ve mülk
lerini ucuza elden çıkarmaları ve 'bunla
rın çok ucuza el değiştirmesinin sağ
lanmasıdır. 

Başka bir özelik, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu, bölgelerimizde cereyanı 
eden olaylarda hep bu bölgemin çocuk-
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Jarmm kullanılmış olması ve ıbunllann, 
akrabalarınla, körnşularaa sMah çevir
meleridir. 

özelikle bu bölgelerimize göz koyan 
Ermenilerin!, bu bölgenin evlatlarını dı
şarıdan kullanarak, buralarda kendi 
amaçlarına uygun faaliyette bulunmala
rını sağlamaları gibi, daha çok sayılacak 
özelikler taşımaktadır. 

Sayın Başkanı, sayın üyeler; yirmi 
yıj içinde, Türk Milletini camından bez
diren ive devletimizi parçalamaya yöne
lik tiıüginç sonuçlarım saydığımız anarşi 
ve terör olaylarını önlemek 'için, terörün 
başlıca sebeplerinden biri olarak görü
len demokratik rejim iki defa kesintiye 
uğratıknıştır. Rejimin kesintiye uğradığı 
ilk günlerde, anarşi ya susmuş veya yeni 
olaylar için hazırlıklarını; yapmak üzere 
yeraltına çekilmiş veya uygun zaman, 
koMamasıyla faaiyetlerine ara verme gibi 
çeşitli taktikler gütmüştür. Söz konusu 
bu anarşistler tekrar ortaya çıkmak için* 
faaliyetBerine ara verdikleri bu dönem
de iyeni taktikler peşinde koşmuşlardır. 

rrürkiye'nin her tarafında olduğu gi
bi, bu bölgemizde de, anarşimin önlen
mesi için yanlış teşhis korumuştur. Anar
şimin temelli, iddia edildiği gibi, yalnızca 
ekonomik sebepler değildir. Türkiye Cum
huriyeti Devleti, ekonomik imkânları öl
çüsünde ve haltta (imkânlarının dışına 
çıkarak, Türk istiklâl Savaşında çok 
büyük yararlılık gösteren ve kendi im-< 
kanlarıyla İstiklali Savaşını kazanarak 
Anadolu'dan kopmayan ve hatta o gün
lerde Batı bölgelerimize büyük erzak, 
siajh, insangücü sevk ederek, yaptığı-
ğıtrmz İstiklâl Savaşımını kazanılmasına 
vesie oian bu yöreye, bu yörenin kıy-
metÜ insanlarına her türlü ekonomik, 
sosyal ve kültürel yatırımlara; başlamış 
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ve ıbu uğurda çok büyük mesafeler 
atadığı sırada, anarşi yine gündeme gel
miştir. 

Sayın Başkamı, sayını üyeler; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve onun hükümet
leri, '1984 yiına kadar, söz konusu bu 
ıbölgelıerde, yine bu 'bölgelerden aldığı 
vergi oranlarına bakmadan ıkalUunma 
için gerekli her türlü ailtt ve üstyapı ya-
ünmıiarımı 'başlatmıştır. Bunlardan ba
zıları hakkında birkaç örnek vermek 
istiyorum. 

(Söz konusu 'bu İlerde, - ki bu 21İ! il 
içerisinde îç Anadolu'dan Sivas, Doğu 
'Karadeniz'den de Arttvin atamıştır -
6Q0ı'üın üzerinde, 20j işçiden; ıfazla çalış
tıran fabrika yapmıştır. 

Yine bu bölgelerimizde, 198 603 
hektar araziyi sulamaya açmış ve 878: 370ı 
hektar arazinin de sulanması için ge
rekli (projeleri yapmış; çalışmaları de
vam etmektedir. 

Okuma yazma oram yüzde 65'lerin 
üzerime çıkmıştır. 

[31 0(02 kilometrelik devlet yolunum 
yüzde 30PU bu bölgelerdedir; 27 863 ki-
lometrellik il yokunun yüzde 22'si, yine 
bu [bölgelerdedir. 115 5611 kilometre tes
viye, '1)1 677 kilometre staMize ve 725 
kilometre asfalt yol olmak üzere, top
lam 27 963 kilometre köy yolu, 896 
adet köprü yapılmış; 1 975 adet köye 
elektrik verilmiştir. 

(Okullaşma; oranı yüzde 70 seviyesine 
çıkarılmıştır. 

Önemli sulama; projeleri - ki, GAP, 
Muş Ovası, Yüksekova, Gürpınar Ova
sının sulanması - hep 11984'ıten öncebaş-ı 
latıimıştı. 

(Yine, 1984'ten önce 5 adet hava li
manı (bu bölgede idi ve 12 adet üniversi
temiz de bu bölgede eğitim yapmak
taydı 

— uo 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; Anava
tan Partisi iktidara geldiğinde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde^ 
çok küçük yerleşim yerleri hariç, ula
şılmayan hiçbir yer yoktu. İlginç iki ör
nek vermek istiyorum. (Hakkâri - Yük
sekova arası, dikkatli bir araba kullan
mayla, 1984'tetoı önce 59 dakikada alına-
'biüıyordu. Yine, Mardin'den 'bir örnek 
vermek istiyorum, 198(4*ten önce, 4 saatte 
geçilen Hop Geçidi, '20 dakika içerisin*-
de Mardin - 'Ömerli arasına, ulaşılır se
viyeye getirirnıişti. IBütün bu gerçekleri 
ortada dururken, şimdi sen tut «Bu böl
gede altmış yılda yapılanın, ben üç yılda 
yaptım» de! Biraz insaf gerek... 

Sayın IBaşkan, sayın üyeler; Güney
doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde 
ekonomik kalkınmayı sağlamak için 
Anavatan Partisinin ciddî bir iddiası ve 
bunun için de 'bir programı yoktur. En 
önemli konu olan anarşi ve terör hâlâ 
olanca ciddiyetini korumaktadır. Yedi1 yıl
dır, «Anarşi ile uğraşıyoruz» diyenler, 
«Kendi canını kendin koru» diye silah 
vermekte, «Bunu da yapamazsan, meza
rını, köyünü bırak; şehre gel» demekte
dir. 

IBugüo ıbu bölgelerde, teröristler, ga
zetecilerle rahatlıkla röportaj yapacak 
kadar kendilerini huzur içerisinde hisset
mektedirler. Gazete burada efendim; 
Hürriyet Gazetesi. Hatta gazetecinin id
diası şu: «{Ben iki günlük bir çabadan 
sonra, Monzur Dağlarımda teröristlere 
ulaştım» demektedir. 

IBAJŞKAIN — Sayın öztürk, lütfen 
toparlayınız. 

MAHMUT ÖZTURIK (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

GAP askıya alınmıştır. GAP'ın ne 
olacağına, ihale yapılan 'bir özel sektör 
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karar (verecektir. GAP'ın kaderini, 'bu
gün, Hükümet kendisi de bilmemekte
dir. 

Bugün, devletin her türlü 'imkânla
rına sahip olması ve (gerekli bütün ya
sal tedbirler atamasına rağmen, ciddi bir 
güvenlik tedbirleri paketi henüz hazırla-
namami'Ştır; olayların akışına göre karan 
acınmaktadır. Güneydoğu ve Ooğu böl-
ıgeleriımdze hitzmet götürecek kamu kurum 
ve kuruluşları arasında ciddî bir koordi
nasyon Ibağı yoficbur. Bunun için görev-
lendûfiılen Devlet Bakanünğının elinde 
de önemli biır yeUloi yoktur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu böl-
geteriırnizde yaşayan vatandaşlarımız 
devletine bağlı insanlardır. Hepsi de gaziı 
ve şeh'it evlatlarıdır. Bu bölgemizin in
sanları yaklaşık onbeş yıldır, bir taraf
tan bölücü militanlar, biır taraftan çetin 
ıbabiaıt şartlan, diğer taraftan ağır geçm 
ortamı ve şimdi de Anavatan Partisinin 
baskısı altında zor günler geçinmekte
dir. Bir an önce, gerekli) ekonomik, sos
yali ve güvenlıik tedbirleri alınarak, va
tandaşlarımızın huzura kavuşturulması 
en samimî diıleğimizdilr. 

Saygıdanım sunarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BASAN — Gündeme geçeceğiz... 
HÜKMET ÇETİN <piyaıbakır) — 

Saym Başkan, bir konuda usul müzake
resi açılmasının gerekliliğine inanıyoruz. 

Geçen hafta Sayın Önder Kırlıı'nın 
soru önergesiyle ilgili olarak Sayın Baş
kana, bunun gündemden çıkarılamaya
cağını iietmiştim. Sayın Başkan bana, 
«Gündemden çıkarılmamıştır, bir anlaş-
mazkk var, gelecek hafta gündemde ye
rini alacaktıo diye lilfade ettiler; fakat, 
dün ve ıbugün dağıtılan 'gündemde, bu 
soru önergesinin yer almadığını görü
yoruz. Bu arada, Sayın KıriıYa gönde-

TJllen yanıt da, İçtüzüğün 94 ve 95 inci 
maddelerine aykırı görülmüştür. Bu ne
denle, gündemde yer almayan bu konu
da İçtüzüğün 64 üncü maddesi uyarın
ca usulı müzakeresi açılmasının gerekti
ğine inanıyoruz. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bu husus
ta, benim bildiğime göre, Sayın Kiri*' 
ya gerek şifahî ve gerkse yazık, mütem
mim aydınlatıcı malumat verilmişbi. Eğer 
kendileri hâlâ bu hususta ısrarhlaırsa?... 

HÜKMET ÇETİN l(E>iyaaıbalkır) — 
Israrlılar efendim. 

1. ÖNDER KIRLI '(BaMcesiar) — Evet 
Sayın Başkan... İçtüzüğün 64 üncü mad
desi gereğince söz işitiyorum. 

Görüşmeye yer olup olmaması konu
sunda Sayın Meclis Başkanlığı biır karar ̂  
almışlardır; bunu tehlikeli bir eğilim 
olarak görüyorum; bu itibarla söz isti
yorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı'nın (6/5) numaralı sözlü soru 
önergesine ilişkin TBMM Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Efendim konunun sa-
fahaıtıyla hukukî durumu hakkında Baş
kanlığın Genel Kurulu aydınlatıcı bir, 
teskeresli vardır, okuyup usul hakkında 
müzakere açacağım 

«Söz konusu sözlü soru önergesi 
13.1.1988 tarihinde Başkanlığımıza veril
miştir...» 

M. TURAN BAYAZFT (İzmir) — 
Tezkere kime hitap ediyor Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığının, 
sayın üyeleri aydınlatıcı mahiyette bir 
tezkeresi efendim. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Muhatabı kim? Genel Kurul mu? 

BAŞKAN — Genel Kurul tabiî. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

O zaman, okunsun, zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Söz konusu sözlü soru önergesi 
,13.1.1988 tarihinde Başkanlığımıza ve
rilmiştir. 

Sorular, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı İdarî 
Daire Başkanı olduğu dönemde yapılan 
zırhlı araç ve gereç alımlarıyla ilgili 
iddialara ilişkin olarak Millî Savunma 
'Bakanlığına yöneltilmiştir. 

Başkanüğımızca yapılan incelemede, 
İçtüzüğün 94, 96 ve 97 nci maddelerin
de açıkça vurgulandığı şeklide sorula
rın ait olduğu bakanlığa yöneltilmediği 
görülmüştür, 

Bu durum Kanunlar ve Kararlar; 
Dairesi Başkam vasıtasıyla sayın önerge 
sahibine bildirilmiş ve soruların ait ol
duğu bakanlık odan Dışişleri Bakanlığı
na veya hükümet adına Başbakanlığa 
yöneltilmek suretiyle düzeltilebileceği 
aksi halde Meclis Başkanlığının önergeyi 
iade edeceği belirtilmiştir. 

Bunun üzerine sayın önerge sahibi
nin muvafakatıyla sorular Başbakanlığa 
yöneltilmiş ve cevaplandırılmak üzere 
gündeme alınmıştır. Ancak, cevap sırası 
geldiğinde soruların Başbakanlığa yönel
tilmiş olmasına soru sahibinin itirazı üze
rine önerge işlemden kaldırılmış ve ge
reği Başkanlıkça yapılmak üzere gün
demden çıkarılmıştır. 

önerge gündemden çıkarıldıktan son
ra sayın önerge sahibiyle tekrar görüşül
müş ye soru muhatabım, ilk şekilde ol

duğu gibi, Millî Savunma Bakanlığı ola
rak değiştirmiştir. 

Saym önerge sahibine, Başkanlığı
mızca, daha önce belirtildiği gibi, İçtü
züğün kesin hükmü gereği olarak, soru
ların Millî Savunma Bakanlığına aidiyeti 
olmadığı, bu bakanlığın icraatıyla bir il
gisi olmadığı ve dolayısıyla bu bakan
lıkta konu hakkında hiçbir bilgi bulun
madığı nedenleriyle önerge iade olun
muştur. 

Bu esnada, Başkanlığımıza, aynı ko
nuda gensoru önergeleri de verilmiş ol
duğundan, bundan sonra sorular ait ol
duğu bakanlığa yöneltilse bile, İçtüzüğün 
95 inci maddesinin (c) bendindeki «Ko
nusu, evvelce Başkanlığa verilmiş genso
ru önergesiyle aym olan sorular Başkan
lıkça kabul edilmez» şeklindeki hükmü
ne göre işleme konulmayacağı, sayın 
önerge sahibine iade yazımızda bildiri!- ı 
mistir. 

Konunun hukukî durumuna gelince: 
Evvela, çok önemli bir hususu ke

sinlikle belirtmek gerekir. 

Önerge üzerinde herhangi bir tahri
fatın söz konusu olmadığı, sayın önerge 
sahibinin, gerek davetim üzerine yaptı
ğımız görüşmedeki ve gerekse basına 
yaptığı açıklamalardaki beyanlarıyla hiç
bir şek ve şüpheye yer vermeyecek şekil
de tespit edilmiştir, 

Anayasa ve İçtüzüğe göre, soru mü
essesesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin icra organım, yani hükümeti denet
lemesi için konmuş bir yoldur. 

Hükümetin veya bir bakanlığın de
netimi demek, Bakanlar Kurulunun ve
ya bir bakanın icraatlarının denetimi de
mektir. Münhasıran, Başbakan veya bir 
bakanın şahsım ve şahsiyetini hedef alan, 
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onun bakanlık icraat ve faaliyetleri dı
şındaki tasarruflarınım denetimi demek 
değildir. 

Tabiidir ki, bir bakanlığın başında 
bulunan bakan, o bakanlığı temsilen ko
nuşacak, cevap verecektir; ama, bunlar 
bakanlık icraatına ait olacaktır. 

İçtüzüğün, soru müessesesini düzen
leyen ve yukarıda belirtilen maddelerde
ki hükümler, Başkanlığımıza verilen so
ruların ait olduğu bakanlık dışında baş
ka bir bakanlığa gönderilmesine imkân 
yenmemektedir. 

İçtüzük de bu espri içinde hükümler 
koymuştur. 94 üncü maddede, «Hükümet 
adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere, Başbakan veya bakanlar
dan açık ve belli konular hakkında bilgi 
istemek...» şeklindeki hükmü ile sorula
ra cevabı Başbakan da, bakan da verse, 
hükümet adına verecektir. 

Bu çok kesin hükme göre, hükümet 
adına bir cevaba konu teşkil etmeyecek 
münhasıran bir bakanın şahsım ilgilendi
ren soruların başkanlığımızca işleme ko
nulması mümkün olamaz. Bu husus yal
nız İçtüzüğümüzde değil, İçtüzük huku
kunda ve doktrinde de böyledir. Avrupa 

parlamentoları içtüzüklerinde de aynı 
şekildedir. 

Soru önergesinin iadesindeki ikinci 
nedene gelince: Her ne kadar soru 
önergesinin veriliş tarihi gensoru önerge
lerinden önceki bir tarih ise de, sayın 
soru sahibinin bilgi ve muvafakatıyla mu
hatabı değiştirilen önerge de bu değişik
lik yapılmadığı takdirde işleme konama
yacağı, iade edileceği sayın soru sahibine 
bildirilmiştir. 

Soru muhatabı değiştiği için günde
me alınan önerge, sayın soru sahibinin 
fikrini değiştirmesi üzerine eski haline 
rücu etmiş ve evvelce bildirildiği gibi 
iade edilmiştir. 

İzah olunan nedenlerle işlemden kal
dırılıp gündemden çıkarılan önergenin 
eski tarihli olması, gensoru önergelerin
den önce verilmiş gibi mütalaa edilme
sini gerektirmez. 

Açıkça görüldüğü gibi söz konusu 
sözlü soru önergesinin işleme konması, 
İçtüzük hükümlerine göre mümkün de
ğildir. 

Başkanlığımızın uygulamasında bir 
usulsüzlük yoktur. 

ıBAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

\i — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Gündeme giren bir sözlü soru 
önergesinin TBMM Başkanlığınca gün
demden çıkarılarak soru sahibine iade 
edilmesinde izlenen usul ve tutumun doğ
ru olup olmadığına ilişkin 
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri şim

di usul görüşmeleri açıyorum. İki lehte, 
iki de aleyhte söz vereceğim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Sayın Başkan, niçin efendim?.. 
Müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, mü
zakereyi açtık. 

(HALÎL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Başkanlık sunuşudur; salt hu
kuk; artık bunun üzerinde konuşmaya 
gerek yok. 

BAŞKAN — Efendim bir dilek var
dır, tatmin olmamışlardır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Farz edin ki zatı âliniz mü
zakereyi açtı, sonuç değişecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sab
rediniz. 

— 123 — 

\ 



T. B. M. M. B; 17 3 . 2 . 1988 O : 1 

(HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Biz tatmin olduk. 

BAŞKAN — Efendim siz tatmin ol
dunuz; ama, bazı sayın milletvekilleri 
tatmin olmamış. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — O zaman, oylayın beyefendi. 

BAŞKAN — Oylayacağız efendim; 
ama, evvela söz vereceğiz. İçtüzüğe gö
re 2 lehte, 2 aleyhte konuşma olacak. 

METİN BALIBEY (Afyon) — Baş
kan, böyle olmaz!.. 

BAŞKAN — Aleyhte başka konuş
mak isteyen var mı efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aleyhte 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte konuşmak iste
yen var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Kırlı, aleyhte, buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Kırlı, süreniz 10 dakikadır. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 11.1.1988 
tarihinde Millî Savunma Bakanı Sayın Er
can Vuralhan tarafından yanıtlanması di
leğiyle, 14 soruyu içeren sözlü soru öner
gemi Meclis Başkanlığına vermiştim. 
19.1.1988 tarihli Gelen Kâğıtlarda bu 
önergenin Sayın Vuralhan tarafından ya
nıtlanması istemiyle verildiği de Başkan
lıkça ilan edilmişti. Daha sonra, hakkın
daki iddialara karşı Sayın Vuralhan'ı bu 
kürsüde dinlemek mümkün olmadı. 

Bu kadar ağır ve suçlayıcı beyanların 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılma
sını beklerken, önce, önergemin muhata
bı değiştirildi, buna vaki itirazımız üzeri-

.ne de, geçen hafta Meclisimizi yöneten 
Sayın Başkanvekili llyas Aktaş, «önerge
mizin gündemdeki yerini alacağını» bu 
kürsüden beyan etti. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde dur
mak istediğim birinci nokta, gündeme 
alınan bir konunun Başkanlık Divanın
ca gündemden çıkarılmasının mümkün 
olmadığı inancıdır. Ağır ve tehlikeli bir 
uygulama bu suretle başlatılmıştır. Bü
tün dileğim, bunun bir teamül haline dö-
nüşmemesidir. 

Biraz önce, Sayın Meclis Başkanımı
zın görüşlerini içeren tezkereyi dinledik. 
Bana da, önergemin reddedildiğini Sayın 
Başkan dün bir yazıyla bildirdiler. 

2.2.1988 tarihli bu yazıyla Sayın Meclis 
Başkanımız iki gerekçe ileri sürerek, öner
gemin işleme konmayacağını beyan etmiş 
bulunuyorlar. 

Bu uygulama, gerek dayın niteliği ve 
gerekse dayanılmak istenen İçtüzük hü
kümlerinin açık ifadesi açısından dayanak
sız, keyfî ve indî bir mütalaadır, Hukuk 
anlayışı ile de bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

Sayın Meclis Başjkanımız şöyle diyor
lar :«Hiç kuşkusuz, bir sorunun ait olduğu 
bakanlık, istenen bilgilerin bulunduğu ba
kanlıktır. Ait olduğu bakanlık açıkça bel
li olan bir soruyu, Başkanlığımızın başka 
bir bakanlığa göndermesi İçtüzük hüküm
lerine aykırı olur.» Yani, soru önergemizin 
bakanlığa yöneltileceği, Sayın Vuralhan'a 
yöneltilen soruların kendisinin Dışişlerinde 
görev yaptığı döneme ait olması nedeniyle 
cevaplayacak bakanlığın da Dışişleri Ba
kanlığı olduğu, birinci gerekçe olarak 
ileri sürülmektedir. 

İkinci gerekçe de, Başkanlığımızın Sa
yın Vuralhan hakkında gensoru önergesi 
verildiğinden, İçtüzüğün 95 inci madde
sinin <c) bendi gereğince soru sorulama
yacağına ilişkin görüşüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bu iki gerekçe
nin de, İçtüzük hükümleri ile ilgisi olma-
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dığını, açık bir zorlama ve yorum gerek
tirmeyecek nitelikte hukukîlikten yoksun 
olduğunu beyan ediyorum. 

tçtiizüğümüzün soruyu düzenleyen 94 
üncü maddesinde, sorunun, sözlü veya ya
zılı olarak cevaplandırılmak üzere, Baş
bakan veya bakanlardan açık ve belli ko
nular hakkında bilgi istemek olduğu be 
lirtiliyor. Görülüyor ki, soru, bir tüzel
kişilik olan bakanlıktan değil, gerçek ki
şi olan bakandan bilgi istemektir. 

önergemi reddederken, Meclis Baş
kanlığımızın İçtüzükteki «bakan» sözcü
ğünü «bakanlık» şekline çevirmeye ne 
hakkı, ne de yetkisi vardır. Madde bu 
açıdan yorum gerektirmeyecek kadar açık
tır. İçtüzüğümüzün 95 inci maddesinin 
<c) bendi ise, konusu, evvelce Başkan
lığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan 
sorulara ilişkindir. Yani, önceden bir gen
soru önergesi verilmişse, artık aynı konu
da soru önergesi verilemeyecektir. 

Yüce Başkanlığımıza bu konuda mü
talaa verenlerin, anılan madde metnini iyi
ce incelemedikleri, eğer iyice incelemişler-
se ve kasıtlı hareket etmiyorlarsa, hukuk 
bilgilerinden kuşku duymak gerektiği 
inancını taşıyorum. 

Bu maddeyi anlamak için hukukçu 
olmaya da gerek yok; sadece, gensoru 
önergesiyle, soru önergesinin tarihlerine 
bakmak ve hangisinin önce, hangisinin 
sonra verildiğini saptamak yetiyor. Eğer, 
soru önergesinden önce gensoru önergesi 
verilmişse, soru işleme konmayacak. Me
sele bu kadar basit. Gensoru önergesi 
30.1.1988, soru önergesi ise, 11.1.1988 ta
rihini taşıyor. Demek ki, soru önergesi 
verildiği ve gelen kâğıtlar arasında Baş
kanlığımızca ilan edildiği tarihte de or
tada bir gensoru önergesi yoktur. 

O halde, soru önergemin reddi için 
İçtüzüğün 95 inci maddesinin (c) bendi-
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ne dayanmak bir gerekçe olamaz. Meclis 
Başkanlığımızın, Yüce Meclisimizin ma
nevî kişiliğini temsil etmesi nedeniyle, her 
türlü tarafgir davranıştan uzak olması ge
rektiğine yürekten inanıyorum. Sayın Vu-
ralhan'ın, birtakım zorlamalarla Meclis 
Başkanımızın koruyucu kanatları altına 
alınmak istendiğini sanmıyorum; çünkü, 
kendileri zaten Sayın Başbakanın koru
yucu kanatları altındadır. Millî Savun
ma Bakanlığı gibi, fevkalade duyarlı bir 
makamı işgal eden Sayın Bakanın, hak
kındaki söylenti ve suçlamalara karşı ken
disinden beyanlarını, dinlemek kadar do
ğal ne olabilir? Niçin ve ısrarla bu kür
süden kaçırıldığını anlamak mümkün de
ğildir. Bu Meclisin üyeleri, hakkında bu 
kadar suçlama yapılan bir bakan hakkın
da soru yöneltemeyecek ve bu Meclis 
kendisini dinleyemeyecek midir? Ebedî 
bir kaçış hiçbir zaman mümkün değildir. 
Konuya, bir iktidar - muhalefet sürtüş
mesi olarak bakmak da yanlıştır, öyle 
sanıyorum ki, bu Meclisin her üyesi, bir 
sayın bakana yöneltilen suçlamaların, 
yolsuzluk söylentilerinin üzerine gitmek 
zorundadır. Bu, milletvekili olmanın so
rumluluğudur, bu, ettiğimiz yeminin so
rumluluğudur. 

Bütün bunlara ek olarak, bir de, Mec
lis Başkanlığının haksız ve hukuka aykırı 
gördüğümüz yol ve yöntemlerle soru öner
gelerimizi reddederek alet olması, bir an
lamda Meclis denetiminin engellemesidir; 
çoğunluğa güvenerek yapılan bir keyfî
liktir. 

Bütün bu nedenlerle, değerli millet
vekilleri, kamuoyunun fevkalade ilgisini 
çekmiş olan bu konuda ve bütün dikkat
lerin üzerimize yöneltildiği bu konuda 
yapılan usulî hatanın düzeltilmesini, so
ru önergemizin Sayın Vuralhan tarafın
dan yanıtlanması yolunda yeniden gün-
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deme alınması gerektiğini ve bu yolda 
Başkanlık Divanının gerekli girişimini arz 
ve talep ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üze
re Sayın Yaşar Topçu, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Beyefendi, affedersiniz, ikaz et
mek mecburiyetindeyim. Zatı âliniz «öner
ge hakkında aleyhte ve lehte konuşmak 
isteyenler?» diye sordunuz, kimse yoktu. 
önerge sahibi kalktı, konuştu; doğru; 
ama, aleyhinde söz isteyen yoktu. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhte ve leh
te diye soruldu, aleyhte konuşmak iste
yenler isimlerini yazdırdılar. «Lehte ko
nuşmak isteyen var mı?» diye ayrıca sor
dum, hiç kimse isim bildirmedi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istan
bul) — Biz buradan duymadık efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Herhalde konuşuyordunuz beyefendi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istan
bul) — Hayır efendim; takip ediyoruz. 

BAŞKAN — istirham ederim... Ben 
sordum; zabıtlara da geçmiştir. 

Buyurun Sayın Topçu. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; usul tartışması açılan olayda, bendeniz 
ve grubumuzun herhangi bir üyesi doğru
dan muhatap değildir; ancak, aleyhte söz 
alışımızın sebebi, yasama yılının başın
dan beri, ısrarla Başkanlık Divanının iç
tüzük uygulamalarının Anayasaya ve iç
tüzüğe tamamen mutabık olması, doğru 
olması ve o tüzüğün emrine uygun ol
masında titizlik gösterilmesine olan inan
cımız ve bu doğrultudaki muhtelif za
manlarda yapmış olduğumuz ikazlar, ten
kitler cümlesindendir. 

Bir sayıp milletvekilli, bir sayın baka
nın cevaplandırması isteği ile soru sor
muştur. Soru, İçtüzüğün belirttiği süre
nin' geçmesiyle gündeme alınmıştır. Gün
deme alındıktan sonra, demin burada oku
nan Başkanlık sunuşunda belirtildiği se
kide, kendisi çağrılmıştır, bu sorunun mu
hatabının o bakan olmayacağı söylenmiş
tir, söylenmemiştir... Buna dair kendisi
nin muvafakati alınmıştır, alınmamıştır... 
Alınmışsa, imzası lazım evvela. Yani, hu
kukta belirli usuller vardır, belli şekiller 
vardır; resmî şekil vardır, yazılı şekil var
dır, şekilsizlik vardır; bunlar, ispatla il
gili hususlardır. Eğer alınmışsa, Başba
kanlığa çevrilmiş idiyse, o zaman imzası
nın alınması lazımdı. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — İnkâr etmiyor zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim bir saniye... Lütfen dinleyiniz. 

Şimdi, bizim karşı olduğumuz nokta 
şurasıdır, yanlışlık şuradadır: Böyle bir 
soru önergesi bu gerekçeyle gündemden 
çıkarılmaz, «Soru önergesinin gündemden 
çıkarılması Başkanlıkça...» diye bir yetki
si yok Başkanlığın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — iade, iade... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — iade 
de olmaz; Başkanlığın böyle bir yetkisi 
de yok. Soru, (Sözlü soru, yazılı soru) 
denetim yollarından bir tanesidir. Ana
yasa ve içtüzük, bunun kimlerden soru
lacağını açıkça göstermiştir. Der ki, Baş
bakandan veya bakanlardan sorulur, me
murlardan soru sorulmaz; siyasî denetim 
soludur, 

Şimdi, arkadaşımızın sorduğu sorunun 
muhatabı Millî Savunma Bakanıdır; «Mil
lî Savunma Bakanının cevaplandırması 
isteğiyle» diyor. Eğer Sayın Millî Savun
ma Bakanı, bu sorunun muhatabı ola-
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rak kendisini görmüyor idiyse, Başkanlı
ğın müdahalesi gerekmez. Başkanlık, Mil
li Savunma Bakanlığına gönderir; Millî 
Savunma Bakanı okur, bakar, buraya ge
lir, kürsüye çıkar cevap olarak der ki, 
«Kardeşim, sizin sorduğunuz sorunun mu
hatabı ben değilim; sizin sorduğunuz so
runun muhatabı Dışişleri Bakanıdır. Be
nim Dışişleri Bakanlığındaki memuriye
tim sırasında meydana gelmiş bir olay
dır, bunu açıklama yetkisi ona aittir.» Bu
nu cevap olarak söyler. Bu cevabı alan 
muhatap, bu cevapla tatmin olur, mese
le kalmaz; (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) bu cevapla tatmin olmazsa, çı
kar buradan cevaba karşı konuşma hak
kını kullanır. Burada, Başkanlığın dev
reye girmesi tamamen usulsüzdür. Za
ten, birtakım işler -gayet açık söylüyo
rum - çoğunluğa dayanılarak usulüz ya
pılmaya çalışılıyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Göstereceğiz şimdi; bu
rada var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tü
zükte böyle bir şey yok; bu bir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Burada var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Söz 
alın konuşun efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Konuşacağız şimdi. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gayet 
tabiî. 

Ben bir soru sorsaydtm, Sayın Ba
kama deseydim ki, Sayın Bakan, sizin fa
lanca şirketle şöyle bir ilişkiniz olduğu, 
ortak olduğunuz ve bu ortaklığınızla bu 
şirkete menfaat sağladığınız söyleniyor... 
Yani soruyu Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan mı soracaktım? (DYP ve SHP sı
ralarında® alkışlar) Soruyu Sanayi ve Ti-
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caret Bakanından mı soracağım? Ne mü
nasebet efendim, Bakanın kendisine so
ruyorum, diyorum ki... 

ABDULKADÎR AKSU (Diyarbakır) 
— Bakanın icraatı... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin 
yaptığınız iş. Sizin şu ilişkiniz var mı, 
yok mu? Ben siyasî denetim hakkımı kul
lanıyorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Hükümetin icraatı. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, tabiî, hükümet icraatına karşı soru 
önergesi, hükümet icraatına karşı siyasî 
denetim yoludur; hukukî denetim yolu 
değildir, cezaî denetim yolu da değildir; 
siyasî denetim yoludur, bilgi almaktır; 
açın okuyun İçtüzüğü. İçtüzük, «iki ba
kandan sormuşsa, Başbakan cevap verir» 
der. Ben o sayın bakandan bilgi istiyo
rum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — İcraat bilgisi... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır 
efendim, icraat bilgisi değil, şahsı ile il
gili de bilgi isterim; çünkü, şahsının, ona 
verilmiş olan güvenoyunu şüpheye düşü
rücü veya geri almayı gerektirici bir ef 
ali olabilir, öğrenmeyecek miyiz yani? 
(DYP sıralarından alkışlar) O zaman, so
ru niye sorulmuş? Sözlü soru müessesesi 
niye konmuş? «İcraat...» İcraatsa, iki satır 
yazı yazarsınız. Zaten biz milletvekiliyiz, 
bakanlıklardan bilgi alma hakkımız var... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Şahsı ile ilgili efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU ^Devamla) — Gayet 
tabiî, gayet tabiî. 

Sorunun mahiyetini değiştirmeyelim, 
soru müessesesinin mahiyetini değiştirme
ye kalkmayalım. 
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Arkadaşlar, bir konuya lütfen karar 
veriniz ve bir konuda lütfen mutabık ola
lım. Bakınız, bugün siz iktidardasınız, 
arkadaşlarımız da Hükümet üyesi, ikti
darlar baki değil, bunu burada yüz ke
re söyledik, yarın başkası gelir buraya, 
siz o hakkınızı kullanırsınız... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — On
lar «2000 yılına kadar iktidardayız» di
yorlar Sayın Topçu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Kimsenin hakkına en
gel olmak gibi bir durum yok efendim. 
(ANAP sıralarından «Siz zaten gelemez
siniz» sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ko
nu, bakanlığı öncesine ait. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayı bırakalım; Yaşar Bey siz de de
vam edin, vaktiniz azalmıştır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, biz buraya geliriz, biz buraya geli
riz... Bakınız, burada tekrar beni seçim 
tartışmasına çekmeyiniz; seçim tartışma
sına çekerseniz siz zararlı çıkarsınız. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) Siz za
rarlı çıkarsınız... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Na
sıl geleceğinizi de söyleyin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Mümkün mü efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Be
ni çekerseniz zararlı çıkarsınız... (ANAP 
sıralarından «Allah, Allah?!» sesleri, gü
lüşmeler) Tabiî zararlı çıkarsınız, çok za
rarlı çıkarsınız. Eğer siz kendinize o ka
dar güveniyorsanız, iktidarı bize verin... 

BAŞKAN — Yaşar Bey, usul hak
kında konuşacaksınız... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye, Sayın Başkanım. 
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İktidarı bize verin, siz şöyle geçin, se
çimi biz yapalım... 

BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen efen
dim... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye... 

Seçimi biz yapalım; siz, bizim yaptığı
mız seçimde 19 milletvekiliyle gelirseniz 
hükümeti size teslim ederiz. 

BAŞKAN — Yaşar Bey, usul hakkın
da efendim... (ANAP sıralarından gülüş
meler) 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Millet karar verir ona, sen değil. 

BAŞKAN — Yaşar Bey, usul hakkın
da lütfen efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ora
ya girmeyin, seçim işine girmeyin; çünkü 
yüzde 36 meselesi sizi müşkül durumda 
bırakır; oraya girmeyin... 

BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen, usul 
hakkında konuşalım... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Mil
let size üçüncü parti demiş. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, bir meseleyi burada... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Çatlama de
recesinde konuşuyorsunuz, biraz yavaş 
olun beyefendi; öyle de anlarız. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim. 

Yaşar Bey siz de lütfen usul hakkın
daki sözlerinizi tamamlayınız. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Kendinizi harap etmeyin beye
fendi. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Par
mak çoğunluğuna dayanan iktidar bun
lar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bakı
nız, buraya geldiğiniz gibi gitmeyiniz, 
dinleyiniz, öğreniniz... 
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BAŞKAN — Yaşar Bey, karşılıklı 
konuşmayı bırakalım efendim lütfen... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma-
ıraş) — Sen kendini harap etme Yaşarcı-
ğım; biz gereken dersi sizden aldık zaten. 

YAŞAR, TOPÇU (Devamla) — Gel
diğiniz gibi gitmeyiniz, beş sene çabuk 
geçer. 

Şimdi, arkadaşlar, sonuç olarak size 
şunu söyleyeyim... 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Sen üzülme Yaşarcığım, sen üzül
me. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ge
reken ders alınmış beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayı bırakalım, karşılıklı konuşma
lar vakti kısaltıyor efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Baş
kanlığın, bir soru önergesinin muhatabı
nı tayin etme yetkisi yoktur. Soru ba
kana tevdi edilir; sayın bakan soruyu 
cevaplamak istemiyorsa veya Başkanlı
ğın sunuşundaki gibi, sorunun muhata
bını Dışişleri Bakanlığı olarak görüyor
sa, bunu soruya cevap olarak verir. Ar
kadaşımız bu konuda tatmin olur, razı 
olur veya tatmin ollmaz, gelir burada ce
vap burada cevap, verir. Binaenaleyh, ya
pılan işlem yanlıştır; bu bir. 

İkincisi, orada gösterilen gerekçeye 
soru sahibinin yapmış olduğu itiraz da 
doğrudur. Gensoru önergesi sorudan çok 
öncedir. Diyor ki İçtüzük, evvelce gen
soru konusu yapılmış olan sorular so
rulmaz. Şimdi, onun sorduğu sorunun 
gündemle alınışı gensorudan çok öncedir. 
Gensoru cumartesi günü vermiştir, hal
buki geçen hafta bu gündeme alınmıştı 
ve burada oturumu yöneten Sayın Baş
kan dedi ki, «Bu soru gündeme alınmış-
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tır; ama, bir kargaşalık var; bunu çöze
lim, ne olduğunu bildirelim ondan sonra 
devam edeliım.» 

Binaenaleyh, bir hususu daha burada 
uygulama açısından tenkit etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen to
parlayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, diyelim ki sayın üye yanlış 
soru sormuştur. Buna Meclis Başkanlı
ğının neden dolayı müdahale ettiğini an
lamak mümkün değil. Yanlış soru sor
muş olan, sorusunun yanlışlığının sonu
cuna katlanır, bir dahaki sefere doğru 
soru sorar. Meclis Başkanlığının araya 
girip de, «Efendim, siz bu soruyu yanlış 
kişiye soruyorsunuz; şöyledir, böyledir» 
gibi mülahazalarla sorunun yönünü de
ğiştirmeye hakkı yoktur. Oylama yapar
sınız, sizin sayınız çok, -her zaman söy
lüyorum- parmağı kaldırırsınız, işi biti
rirsiniz. (ANAP sıralarından «Ne yapa
lım?» sesleri) 

Efendim, «Ne yapalım?..» Siz İçtü
züğü çiğnemeyi kafaya koyduktan son
ra, tabiî yapılacak bir şey kalmaz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Millî irade, Yaşar Bey... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Me
sele bu; ama, işin doğrusunu yapmaya 
çalışıyorsak, doğrusu budur. 

Doğrusu, bu bir oylama konusu ol
maz; soru yürürlüktedir, yürür; sayın 
•bakan alır, buna tezkerede yazılı cevabı 
verir; o verir cevabı. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Verdi. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ba
kan verir cevabı, Başkanlık değil. Verir, 
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o burada okunur, gelir kendisi burada 
söyler, arkadaşımız da cevap verir. O 
cevaptan tatmin olur olmaz... İstiyorsa 
'Dışişleri Bakanından sorar. Binaenaleyh, 
yapılan işlem tamamen yanlıştır; soru, 
muhatabı tarafımdan cevaplandırılmalıdır. 
«Sorunun 'konusu icraiat'tir» diye İçtüzük
te bir hüküm yoktur, böyle bir uygula
ma da yoktur. Onun için, çoğunluğa da
yanarak yanlış sonuçlar çıkarmayalım, 
yanllış işler yapmayalım; sonra döner 
dolaşır, ayağımıza dolaşır. 

Saygı sunuyorum. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, aleyhte ko
nuşmalar 'bitmiştir. 

Lehte söz almak isteyen var mı? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Is-

tartbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Ergüder, 

buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İs

tanbul) — Sayın Başkan, ısayın millet
vekilleri; yeni teşrif eden muhalefet mit-
letvefcilileri 'arkadaşlarımın hukuk anla
yışına saygı duyuyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O ne 
demek; o me dernek? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Eski milletvekili arkadaşlar, 
yeni hukukçu arkadaşlara maalesef yan
lış yol gösteriyorlar. 

iŞöyle arz eldeyim : Muhalefetin ni
yeti, Sayın Ercan Vuralhan'ı yargılamak, 
kürsüden yargılamak. Bunun için de bir 
yoil var : Soru müessesi. Şimdi, bka'z 
evvel konuşan üstadımın, sorudan anla
yışı yanlıştır. 

$imdi, size pratik bir misal arz ede
yim : (X) bakana bir sual soruyorsunuz, 
«Dün akşam, İstanbul'da büyük bir ga
zinoda sizi yiyip içerken gördük, yanı
nızda bir sürü arkadaşîarınız vardı; na
sıl gittiniz; bunun parasını kim verdli?» 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Ne alakası var? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla)— Sizin anladığımız ısoru bu! Hal-
'buki, İçtüzükteki soru (eski tabiriyle is
tizah) bakan olarak kendi ef'allinden ve 
'fiilimden; yani Hükümetin bir adamı ola
rak, bir Parlamenter olarak yaptığı hiz
metlerin, ancak sorusunu sorabilirsiniz. 
Yoksa... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Hır
sızlık yaparsa, soramaz mıyız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Müsaade buyurun. 

Yoksa, «Kravatı Bijon'dan, elbisesi 
Saint Paerre*den» diyemezsiniz. Eğer... 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bizim, kra
vatla ilgimiz yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bunları öğrenin. 

Eğer, bakanın eyleminde, Türk Ceza 
Kanununa göre (madde 239, 240) zim
met, ihmal, irtikâp görürseniz -İçtüzük si 
ze diyor ki- hemen gensoruyu verirsi
niz. 

Değerli arkadaşlarım, sizin, bilhassa 
'Sayın Kıriı'nın hedefi şuydu: Sayın Vu
ralhan'ı buraya çıkarmak, /çıkardıktan 
sonra da yargılamak... (SHP ve DYP sı
ralarımdan «Niye çıkmıyor? Neden ka
çıyor?» sesleri) 

Halbuki daha evvel bir gensoru ve-
rilldi. Haftaya perşembe günü, gensoru 
görüşmelerinde, bu konudaki görüşümü
zü açıkça söyleyeceğiz. 

RİZA YILMAZ (Ankara) — Niye 
kaçıyor? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Asla kaçmıyor, asla. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O za
man niye çıkmıyor kürsüye? 
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BAŞKAN — Efendim, laf atmaya
lım, hatibin sözünü kesmeyelim ve lüt
fen dinleyelim. 

-HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Arkadaşlar, muhalefetin -biıl-
uassa Anavatan Partisinin Parlamento 
üyelerine arz ediyorum- hedefi, kısa kı
sa füzelerle Sayın Bakanı rahatsız et
mek; ama, biz bunun cevabını perşem
be günü vereceğiz ve hem hukuk, hem 
de belge bakımından sizi doyuracağız. 
i(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

KAMİL ATEŞOÖULLARI (Ankara) 
— Sen Bakanın avukatı mısın? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Siz yakaladınız, Türkiye'de 
başka mesele yokmuş gibi, aldı da ver
di... 

•Beyler, bir defa husumet hatası ya
pıyorsunuz. Vuralhan bir memurdur, bu
na kani olun. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) Dışişleri Bakanlığında bir me
murdur. Eğer, Bakan olarak bu icraatı 
yapmış olsaydı, o zaman haklı olurdu
nuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

\Ben size bir şey söyleyeyim, gazete
lere de infial ediyorsunuz, Sayın Reisi
cumhurun bir şikâyeti ile... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Cumhurbaşkanı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — ... Devlet Denetleme Kurulu
nun vazifeye başlaması için, kurum ve 
kuruluşlarda yolsuzluklar, hukuka aykı
rı hareketler olması lazım. Sayın Reisi
cumhurumuz (Cumhurbaşkanımız) neden 
vermedi evrakları? Çünkü, Devlet Denet
leme Kurulunun vazifelerini Anayasa 
tadat etmiş. Siz mütemadiyen belirli ku
rulları unutuyorsunuz. Türkiye'de savcı
lar var. Yazılan yazılardan .atsınlar, aç
sınlar davayı. Niçin açmıyorlar? Siz is
tiyorsunuz ki, konuyu devamlı gündem-
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de tutalım... Hddef?.. Anavatanın icraa
tını gölgelemek. Kıskanıyorsunuz bizi, 
bütün mesele o. (ANAP sıralarından al
kışlar; SHP ve DYP sıralarından gürüt-
tüler) 

Sayın Başkan, bir sözüm daha var: 
O kadar haziridir ki, şurada, Meclis Ka
nunlar 'Müdürü oturuyor. Allah insanı 
iftiradan saklasın; Sayın Meclis Başka
nım, Sayın Kıriı'ya, bir Parlamento ter
biyesi almış Müdür Beyle evrakı gönde
riyor, Müdür bey evrakı verirken, «Bu
nun obashihl gerekir» diyor. Sayın Kırlı, 
mert bir Anadolu çocuğu olarak, «Ne 
isterseniz yapın» diyor, o sırada oliaya 
şahit, değerli grup başkanvekilleridrir. 
Müdür Bey o kadar terbiyeli bir adam 
ki... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tefer-
fuatla uğraşmayın, cevap verecek mi onu 
söyleyin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — ... sizden bir imza almak İste
miyor. İmza almadığından, maalesef, er
tesi gün, manevî şahsiyeti dünyanın en 
büyüğü olan Meclis Başkanımız «Tah
rifat yapıldı» diye gazetelere geçiyor. 

Arkadaşlar, mabudeleri kırmayın, bir 
gün siz zarara uğrarsınız. Bizler, daima, 
büyük kurumları korumak mecburiye-
tirideyiz. Bugün sizin karşınızda şikâyet-
M gibi görünen bu zat, bana şunu hatır
latıyor: Yüzbaşı Dreyfüs'ün kitabını oku
yunuz. Yüzbaşı Dreyfüs, Fransa ile Al-
manya arasındaki kavgada üniformala
rı söküldü ve hapishaneye girdi; ama 
beş sene sonra ufacık bir vesika ile Alf-
red Dreyfüs beraat elti. 

İnsanları, kolay kolay itham etme
yin, -yarın siz de itham edilebil'iırsiniiz. 

Teşekkür öderim efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 



T. B. M. M. B : 17 3 . 2 . 1988 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
usul görüşmeleri tamamalnmrştır, konu 
önemli bir konudur, içtüzüğün 64 üncü 
maddesinin son fıkrasına göre, Genel 
Kurulun hakemliğine başvuracağım. 

Başkanlığın izlediği usul ve tutumu 
oylarınıza sunacağım. 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

BAŞKAN — 1 indi sırada, Hakkâri 
Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor •• Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Keskin buradalar mı? Burada. 
Sayın Bakan buradalar mı? Yok. 
Soru ertelenmliştir. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncünün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunlan'-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Sayın Enis Tülüncü'nün, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Enis Tütüncü buradalar mı? 
Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek 
Sayın Bakan? Mevcut değil. 

Soru ertelenmiştir. 

^Başkanlığın izlediği usul ve tutumun 
doğru olduğunu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Başkanlığın izlediği usul ve 
tutumun doğru olduğu kabul edilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Gündemin "«Sorular» kısmına geçiyo
ruz. 

VE CEVAPLAR 

3. — {Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayınla
nan «İcraatın İçinden Programlında Kü
tahya İli Merkez İlçesine bağlı Köprü-
ören Köyüne yer verilmesinin nedenine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/7) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradla, Kütah
ya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz buradalar mı? Bu
rada. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bay azıt'in, Menemen ı- İzmir Kara
yolunun Menemen çıkışındaki üst ve alt 
geçit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/8) 

BAŞKAN •— 4 üncü sırada, İzmir 
Milletvekilli Sayın Mehmet Turan Ba-
yazıt'ın, Bayındırlık ve îiskân Bakanın
dan sorusu varıdır. 

Sayın Bayazıt buradalar mû Bura
dalar. 

Sayın Bakan buradalar mı? Yok. 

Som ertelenmliştiir. 
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5. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiya
cı olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında 
bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin 
nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/9) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Balıkesir 
Milletvekili Sayın öntier Kirilinin, Millî 
Savunma Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Kırlı buradalar mı? Burada. 
Sayın Balkan buradalar mı? Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 

6. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durretak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6110) 

'BAŞKAN — 6 ncı sırada, Siirt Mil
letvekili Sayın Mehmet Ceylan'ın, İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ceylan buradalar mı? Burada. 
'Sayın Bakan buradalar mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine 
ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı 
(6/11) 

'BAŞKAN — 7 nci sırada, Diyarba
kır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, 
Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Bura

dalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet MecLisi 
Başkanlığına 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereğince 
Adalet Bakanınca cevaplandırılmasını >is-
:tediğim sözlü sorular aşağıda belirti! -
miiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

1. Diyarbakır Kapalı Cezaevinin ka
pasitesi ne kadardır? Kaç tutuklu ve 
mahkûm 17 Ocak 1988 itibariyle bu 
ceza ve tutukevinde kalmaktadır? Ceza
evi koşulları, burada kalan yurttaşların 
ihtiyaçlarını karşılayacak durumda mı
dır? 

2. Diyarbakır'da sivil yönetime ge
çildiği haiMe, sivil cezaevi olarak önce
den tasarlanmış bulunan askerî cezaevi
nin yönetimi neden halen Cumhuriyet 
savcılığına ve Bakanlığınıza bağlı değil
dir? Bu cezaevi idaresinlin Bakanlığınıza 
geçmesini ne zaman temin edeceksiniz? 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

ıBASJKAN. — Soruyu oevaplandırmak 
üzere, Adalet Bakanı Sayın Sungurlu, 
buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Ata
lay'ın şahsıma tevcih ettiği ve tarafım
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını is
tediği sorulara cevap vermek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

'Diyarbakır Kapalı Cezaevi 994 kişi
liktir. 

27 Ocak 1988 tarihi itibariyle, söz 
konusu cezaevinde 848 hükümlü ve tu
tuklu bulunmaktadır. 

Diyarbakır Kapalı Cezaevi, 1894 yı
lında inşa edilımiiş eski bir binadır. Bu 
keyfiyet gözönünde tutularak, hükümlü 
ve tutuklu mevcudu mümkün olan en 
alt düzeyde tutulmakta ve bu suretle hü
kümlü ve tutuklular bakımından uygun 
bir ortam sağlanması yoluna gidilmekte
dir. 

Adalet Bakanlığı için yaptırılan 1250 
kişi 'kapasiteli Diyarbakır '(E) tipi ıkapak 
cezaevi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kamunu:-
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nun ikinci maddesindekıi yetkiye istina
den yapılan talep üzerine sııkıyönetim ko
mutanlığına devredilımiiştfc. Halen, 651 
sıkıyönetim tutuklusunun bulunduğu bu 
cezaevi, sıkıyönetimin sona erdiği 
19.7.1987 tarihinden sonra dla Genelkur-
mıay Başkanlığınım önıeriısıi üzerine askerî 
cezaevıi olarak kullanılmaya devam edil
mektedir. 

İBilimdiği üzere, sıkıyönetim yargı 
mercilerince tutuklanan ve askerî cezae
vine a'lınan kişilerin Adailet (Bakanlığına 
bağlı cezaevlerine devredilmesi, 353 sayı
nı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar-
igıUama Usulü Kanununun 10 (f) mad
desi karşısında mümkün olamamaktadır. 
(Bununla (beralber, Diyarbakır (E) tipi ce
zaevinin, kanunda değişiklik yapılması 
suretiyle Adalet Bakanlığına iadesi, Millî 
Savunma Bakanllığınm 30 Aralık 1987 ta-
rilhlıi yazılarıyla uygun görülmüştür. Ko
nunun, 285 sayılı Olağanüstü Hail Bölge 
Valiliği İhdası Hakkında Kanun- Hük
münde Kararnamede yapulacak 'bir de
ğişiklikle çözümlenmesi) yolundaki çalış
malarımız sürdürülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; yazılı olia-
rak hazırladığım ıbu cevapların ötesinde, 
tşfehi olarak da bir iki hususu arz etmek' 
istiyorum : Diyarbakır Cezaevimizim ka
pasitesi her ne kadar 900 ıküsur kişi ola
rak görünmekte ise de, eski bir binadır 

ı <ve Balfanlığımııza göre de buradaki ceza
evi koşulları uygun değildir. Nitekim, bu 
sebeple de yeni bir cezaevi yaptırılmıştır; 
ancak, sıkıyönetim sebebiyle, bu cezaevi, 
askerî cezaevi olarak kullanılmaktadır. 
IBu defa, Millî Savunma Bakanlığının -as
kerî tutukluların da burada kalması kay
dıyla- cezaevini devretmek üzere Bakan
lığımıza yaptığı teklif üzerine kanunî bir 
düzenleme yapma ihtiyacı belirdi. Bu 
sebeple de,' kanun hükmünde kararna

meyle bir imkân geltirmek için, olağanüs
tü hal valisine yetki tanınması hususun
da kanunî bir düzenlemeye gidilmiş ve 
Ibu husustaki kanun hükmünde kararna
me, Bakanlığımızca, Başbakanlığa sevk 
edilmiştir; ancak, olağanüstü hal l e ala
kalı olduğu için, bu kanun hükmünde 
kararnıamenin bir özeliği vardır : Bu ka
nun hükmünde kararnamenin görüşülme
si, Anayasamız gereği, ancak, Cumhur
başkanımızın başkanlığında yapılacak bir 
toplantıda mümkündür. 

İBiülgilierinize arz ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Fuat Atalay, konuşmak ister 
misiniz? 

FUAT ATALAY ((Diyarbakır) — 
Evet Sayın Başkanım. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
İSüneniz 5 dakikadır Sayın Atalay. 

'FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Adalet Bakanının 18.1.1988 tarihli soru 
Önergeme vermiş olduğu cevabı biraz ön
ce dinledim, önce, vermiş olduğu bilgiler 
için Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

(Kendilerimin de biraz önce belirttik
leri gibi, Diyarbakır Cezaevi, yaklaşık' 
90 - 95 yıllık ve çok ilkel koşulları mu
hafaza eden bir yapı. Sayın Bakanın ka
pasite konusunda vermiş olduğu sayı, ka
pasitesinin 994 kişi olduğu şeklindeki ra
kam, bir hayli illginç. Bugünlerde sık sık 
Avrupa Konseyıinim insan haklarına iliş
kin belidi önerileri tartışılmaktadır ve in
san haklarının yine ceza ve tutukevleriyie 
iilgiii standartları vardır. Bu standartlar 
çerçevesinde, Diyarbakır Kapalı Cezae
vi değerlendirildiği takdirde, cezaevi, top-
yekûn standart dışı kalacaktır.' Orada ka-
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lan tutuklu ve mahkûmların; hatta, yetki
lilerin gayri resmî açıklama'larına göre, 
ibu oezaevinıin kapasitesi ortalama 300 -
350 kişidir. Bu anlamda, rakamın bu 
kadar abartılı verimesind esefle karşılı
yorum. 

Diyarbakır Kapalı Cezaevinde koşul-
llıar o kadar kötüdür ki, orada kalan tu
tuklu ve hükümlüler banyo yapamamak
tadırlar; çok kötü koşularda ibir banyo
su vardır. Şu aşamada, 890 kişinin kaldı
ğı bu cezaevinde, her koğuşa ortalama' 
100 tutuklu ve mahkûm düşmektedir; in
sanların nefes alabilecek durumları yok
tur ve en temel insan sağlıkları, hacelî 
koşullar, bu cezaevinde tamamen ortadan 
kaldırılmış durumdadır. Durum bu oldu
ğu halde, bu durumu iyileştirme konu
sunda hıiçbir çabanın olmadığını görüyo
ruz. 

Öte yandan, yine Diyarbakır'da bir 
askerî cezaevi vardır; aslında, 'Sayın Ba
kanın dediği gibi, sivil aımıaçla inşa edi
len bir cezaevidir; ama, sıkıyönetim sü
reci içerisinde, 1402 sayılı Yasanın 23 
üncü maddesi gereğince askerî cezaevi 
olarak kulllantlrnıştır. Sıkıyönetim kalktığı! 
ve aradan uzun süre geçtiği halde, bu 
cezaevinin halen askerî idarede olması
nı anlayamıyoruz; Sayın Adalet Bakanı
nın bu konudaki açıklamasını da tatmin
kâr bullmuyoruz. Kendileri diyorlar ki : 
«Ü!9.7.;1|9I87 tarihinde sıkıyönetimin kalk-
ımasından sonra, Genelkurmay Başkanlı
ğının önerisi üzerine, ıbu cezaevinin yine 
askerî cezaevi olarak tutulması konusun
daki teklifi uygun bulduk.» 

•Türkiye, sivil lidareye geçmiş midir, 
geçmemiş midir? Bunun tartışması yapı
lıyor ve Anavatan iktidarı sözcüleri ulüs-
Hararasii platformda, övünçle, «Türkiye' 
nin demokrasiye geçtiğini» söylemektedir-
ler. Hal böyle lise, neden halen, bir; sürü 

yerde askerî cezaevleri vardır? Neden ha
len, yargılamalar sıkryiönetim mahkeme
leri tarafından yapılmaktadır? 

,12 Eylül döneminde ortaya çıkan ya
saların Anayasaya aykırılığı tartışılamaz 
hükmü bence artık işlerliğini kaybetmiş
tir. O dönemde belirli bir süreç için, 
Türkiye Büyük Mi'llet Meclisinin de ot-
(mamasından kaynaklanan bu gerekçe ar
tık ortadan kalkmıştır, çünkü fiilî olarak, 
o aşamada getirilen bu öneri, hadisenin, 
'Millî Güvenlik Konseyince ortaya konu-
ılan yasa taşanlarının Anayasa Mahkeme
since irdelenmesini, incelenmesini, hu
kuksal planda incelenmesıini, fiilî planda 
ıbeiıfci de olanaklı bulmadığı için böyle 
bir hüküm getirilmiş idi; ama, aradan 
uzun yıllar geçmiştir ve halikın serbest 
iradesi lile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVH ve XVIII inci Dönemler olarak ya
sama görevini yapmak üzere ortaya çık
mıştır. 

Bu anlamda, 1402 sayılı Yasanın ilgi
li maddelerinin arkasına sığınmak ve si
vil yargılamaların -demokrasinin gereği 
olduğu halde- askerî mahkemeler tarafın
dan, sıkıyönetim mahkemeleri tarafından 
sürdürülmesi, demokratik hak ve özgür
lükler anlamında anlamlı değildir. Hepi
nizin bildiği gibi, 1402 sayılı Yasanın 23 
üncü maddesi» (12 IMart döneminden son
ra, Türkiye Üşçi Partisinin Anayasa Mah
kemesine açmış olduğu dava çerçevesin
de iptal ediiimiştir ve Anayasa Mahkeme
si bu iptal kararının gerekçesinde, Anaya
sanın «Temel Hak ve özgürlükler ve Yar
ığının bağımsızlığı» gerekçesini olanaklı 
kılmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen to
parlayın. 

tFUlAT ATALAY (Devamla) — O 
.halde, 12 Eylül dönemlinden sonra, Tür
kiye'de demokrasiye geçiş sürecinin be-
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lir'tf bir aşamasında, yangının bağımsız
lığı çerçevesinde, bunun işlerliğini bir an 
önce bayata geçirmek gerekmektedir. 

IBulgiin cezaevlerinde uygulanan 'kural
lar alabildiğine değişiktir. Belirt cezaev
leri 'yönetimleri kendilerine 'has yöntem
lerle ortaya çıkmaktadırlar. Yine, Diyar
bakır Askerî Cezaevinde, basında orta
ya çıkan şekliyle, bu tafta içerisinde 
önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. İçeri
deki tutuklu ve hükümlülerin yakınları
nın konuştuğu lisanlar gerekçe kıılınarak, 
bu cezaevinde olağanüstü hal ilan edil
miştir ve görüşler kaldırılmıştır. Sayını 
Bakanın bu konuya da açıklık getirme
sini istemekteyim. 

Yıioe, Eskişehir Cezaevinde bulunan 
tutuklu ve,hükümlülerin, «on altı aydır 
yakınlarıyla görüşmediği konusunda ba
sında ve kamuoyunda çok ciddî endişe
ler vardır. Bu tutuklu ve hükümlülerin 
yakınları, avukatları 'bu konudaki görev
lerini yerine getiremediklerini söylemek
tedirler. 

(BAŞKAN — Sayın Atalây, zamanı
nızı aştınız, lütfen bitirin. 

FUAT ATALAY ((Devamla) — Sayını 
Başkan, toparlıyorum. 

Birçok cezaevinde görüşme yapıla
mamaktadır. 

Avrupa ülkelerinde bugün artık ce
zaevi koşulları konusunda tartışılan şu
dur : Kaç hücreye (televizyon koyalım, 
hangi hücrelerde sıcak suyu ne kadar ve
relim, hanıgi tutuklu ve .mahkûmlar ne 
kadar sıklıkla eşleriyle ıberaber kalabiiin-
ler?.. Avrupa ülkelerinde bunlar tartışı
lırken, Türkiye'de bulunan tutuk ve ce
zaevlerinde en temeli özellikler, yaşamın 
gerekli kıldığı sağlık koşulları ortadan 
kaldırılmıştır. 

'Bunları bir kenara bırakalım; yargL-
lamanın, demokratik planda bağımsızı 

yargıda olması gerektiği hususu unutul
muş ve sıkıyönetim mahkemeleri, sıkıyö
netimin kaldırılmasından uzun bir süre 
geçtiği halde, halen işlerliğini korumak
tadır. Bu anlamda, demokrasinin gereği 
olarak tutuk ve cezaevlerinin bir an ön
ce insanî koşulların gerekli kıldığı orta
ma kavuşturulmasını diliyoruz. 

Yaş kısıtlamasına bakılmaksızın kul
lanılan, ilkel yöntem sevk zincirinin ba
sındaki görüntülerinin sayın milletvek'il-
ıleninin hafızalarında yer aldığını umuyo
ruz. Yine, geçen dönem bu konuda so
rulan soruya Sayın Bakan : «Konu bizi 
ilgilendirmiyor, jandarmayı ilgilendiriyor; 
jandarmayla konuşup bu konuyu çözece
ğim» şeklinde cevap vermiştir. Aradan 
yedi aya yakın süre geçmiştir, cezaevi 
koşulları belirli yerlerde iyileştirme sü
recine geçtiği halde, belirli yerlerde, olum
lu gelişmelerin tam tersine, olumsuzluğa, 
keyfî 'inisiyatiflere yol açmıştır. Bunların, 
bu dönemde, demokratik hukuk devleti
nin gereği olan ve altında imzamız bulu
nan, Avrupa İnsan Hakları Konseyinin 
i'Jgili önergeleri çerçevesinde hayata ge
çeceğini umuyoruz ve bu dönemde Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti milletvekilleri 
olanak muhalefet görevini yapacağımızı 
'bildiriyoruz. 

iSayın milletvekillerine, bu çerçevede 
saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyo
rum. !(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış
tır. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata
lây'in, Adnan Menderes Havaalanı'nın 
teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da bu tür 
eksiklikler bulunup bulunmadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6112) 
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9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Adana - İncirlik Üssü'nün mo
dernizasyonuna ve Federal Alman Hükü
metinin ülkemizde alçak uçuş denemele
ri yapmak için öneride bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6113) 

BAŞKAN — 8 ve 9 uncu sıradaki, 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın so
ruları, içtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir: 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de görev yapan hâkim ve savcılara öde
nen tazminatın Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi tarafından tespit edildiği iddiasına 
ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı 
(6/14) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Hakkâ
ri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in, 
Sayın Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin buradalar mı? Burada
lar. 

Sayın 'Bakan buradalar mı? Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mtllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet 

Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlan
masına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 
20.1.1988 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Anayasamızın 140 inci maddesinin 2 
nci fıkrasında; 

«Hâkim ve savcıların nitelikleri, atan
maları, 'hakları ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri» ve «Meslek içi eğitimleri ile di
ğer özlük işiteni mahkemelerin bağımsızlı
ğı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenire denmektedir. 

1. Olağanüstü hal uygulaması yapı
lan bölgelerde görev yapan yargıçlara öde
nen tazminatın, «Oağanüstü Hal Bölge 
Valisi» tarafından tespit edildiği doğru 
mudur? 

2. Bu uygulama, «Mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı» esasları 
ile ne ölçüde bağdaşmaktadır? 

3. Anayasamızın 138, 139, 140 inci 
maddelerinde, «Yargı görevinin bağımsız
lığını» sağlamak amacıyla düzenlemelere 
gidilmiş, «Azlolunmazlık, «Aylıklarından 
her ne surette olursa olsun, yoksun bira-
kılamazltk» ve «özlük haklarının kanun
la düzenlenmesi» esasları ile yargı hiz
metlerinin; tarafsız bir surette yasalara uy
gun olarak yapılması amaçlanmıştır. 

Yukarıda açıklanan esaslara ve ama
ca uygun olmayan ve bunlarla çelişen bu 
uygulamaya son verilmesi ve olağanüstü 
hal uygulanan yörelerde çalışan yargıç ve 
savcılara, yasa ile yerine getirdikleri hiz
metin önemine yaraşır tazminat ödenme
si düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandır
mak üzere, Adalet Bakanı Sayın Sun
gurlu; buyurun efendim. 

ADALET ıBAKANI MAHMUT 
OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
yargıç bağımsızlığını teminat altına ala
bilmek i£in, hâkim ve savcıların ödenek 
ve maaşlarının kanunla düzenlenmesi, 
Anayasamızın 140 inci maddesinde hü
küm altına alınmıştır. 

Burada şu sual soruluyor : Olağanüs
tü bölge valilerine, kendi bölgelerinde ça
lışan memurlara yüzde 30'a kadar bir ek 
tazminat vermek için kanun hükmünde 
kararname ile yetki tanınmış. Yani, bu
rada da bu ek tazminat aslında bir ka
nunla belirlenmiş; yalnız alt ve üst hudut
larını her meslek grubu için tayin etme 
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yetkisi Olağanüstü Hal Bölge Valisine ta
nınmış. Arikadlaşumız («Bu doğru mudur?» 
diyor; evet doğrudur. Zaten, Resmî Ga
zetede ilan edilmiş bir husus. 

Ayrıca, bunun Anayasadaki, «Hâkim
lerin maaş ve ödeneklerinin kanunla ve
rilir» hükmün'e aykırı olup olmadığı ve 
dolayısıyla yargıç bağımsızlığuınn zede
lenip zedelenmediğini de soruyor. Tabiî, 
kendisi, Anayasaya aykırı olduğu görü
şünde. 

Anayasamızda «Maaş ve ödenekler» 
denmiş ve burada kullanılan tabir de, 
«Bu bölgede çalışanlara verilecek ek taz
minattır. 

Bu hususta daha 'başka tatbikatlar da 
caridir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 26 ncı maddesine göre, sıkıyönetim 
hizmetlerinde görev yapan sivil hâkim 
ve savcılara da Sıkıyönetim Hizmet Zam
mı adı altında bir ödeme yapılmakta, bir 
zam verilmektedir. Keza, yakacak yar
dımı da, bütün hâkim ve savcılara ya
pılmaktadır. 

Burada ise, olağanüstü hal bölgesin
de çalışan hâkim ve savcılara »bir ek 
tazminat verilmektedir. Bunun, Anayasa
mızda sözü edilen ödenek ve maaş ile 
aynı mahiyette olup olmadığının müna
kaşasına girmiyorum; çünkü, yapılan 
işin ağırlığına göre, orada «Maaş ve 
ödenek» denmiş, burada bir ek tazminat 
olarak verilmiş ve ayrıca buradaki hü
küm, kanunla düzenlenmiştir. 

Üçüncü bir husus da, ferdâ-ferd her
kese verilen paranın miktarını tayin yet
kisi değil, olağanüstü hal valisine ge
nelde bir sınır tayin etme 'imkânı tanın
mıştır. 

Böylesine bir ek tazminatın, ek öde
neğin, olağanüstü hal bölgesinde çalışan 
hâkim ve savcılarca alınmasının, Ana
yasamızdaki ek ödenek ve maaş mama-
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sına geldiği görüşünde' değiliz; hâkim 
ve savcılarımızın bundan istifade ettiril
memesi diye bir düşünceye iştirak etmi
yoruz. Böyle bir imkânın, o bölgede ça
lışan hâkim ve savcılarımızca da kulla
nılması görüşündeyiz ve olağanüstü hal 
bölgesinde hâkim ve savcılarımıza tanı
nan bu imkân, Bakanlık olarak yerince 
buluyoruz, hâkimlerimiz de bu imkândan 
istifade etmektedirler. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, konuş
mak istiyor musunuz? 

CUMHUR , KESKİN (Hakkâri) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; so
ru önergem okundu, Sayın Adalet Baka
nının yanıtlarını da dinledik. Hemen şu
nu ifade etmek isterim ki, Sayın Baka
nın yanıtlan tatmin edici olmakta çok 
uzak bulunmaktadır. 

1982 Anayasası hazırlanırken, ana-
hedeflerden birisinin yargı olduğunu; 
yargıyı etkisiz hale getirmiek olduğunu 
söylemeye gerek bile1 yoktur. Onun için
dir ki, Anayasanın yargı ile ilgili mad
delerinde yargıç teminatı ve bağımsızlı
ğını ortadan kaldırıcı hükümler bulun
maktadır. Bunlardan en önemlisi, Ana
yasanın 159 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasıdır. Bu madde ile, siyasî bir or
gana dönüştürülmüş olan ve yargıçlar ile 
savcıların özlük işlemlerini, atamalarını 
düzenleyen Yüksek Hâkimler ve Savcı
lar Kurulunun kararlarına karşı yargı 
mercilerine başvurulamayacağı hükme 
bağlanmıştır. Adalet Bakanının başkan
lık ettiği, Bakanlık Müsteşarının da do
ğal üye olarak kabul edildiği ve üyele
rinin tamamı, siyasî organ olan Cumhur-
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başkanlığı makamı tarafından seçilen, 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu
nun kararları aleyhine yargı yoluna baş-
vurularnamaktadır. Bunun, hukuk devle
tiyle bağdaşır 'bir yanı yoktur. 

Yine, 1961 Anayasasının 144 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasında, yargıçların 
denetlenmesi ve haklarında soruşturma 
işlemlerinin yapılması, daha önce müfet
tiş yargıçlara verilmişti; ancak, bugün, 
gerek yargıç ve gerekse savcılar bakı
mından, soruşturma işlemleri, adalet mü
fettişleri tarafından yapılmaktadır. Ada
let Bakanlığı müfettişlerinin ise, Adalet 
Bakanına bağlı oldukları açıktır. Bu iki 
uygulama, zaten, yargıç teminatıyla, ba
ğımsızlığını ortadan kaldırıcı nitelikte 
olan hükümlerdir. Bunlara ilaveten, 
ANA'P liktidan tarafından yapılan bir uy
gulama da, yargıç teminatını ortadan 
kaldırıcı nitelikler taşımaktadır. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olağanüstü hal uygulaması yapılan iller
de hizmet gören yargıç ve savcılara öde
necek olan tazminatı, Olağanüstü Hal 
Bölge Valisi saptamaktadır. Bu uygula
manın, Anayasamızın 140 inci maddesine 
aykırı olduğunu, Türkiye'deki hukukçu
ların tamamı, düşündüğümüz şekilde söy
lemektedirler. 

Anayasamızın 140 inci maddesi, «Hâ
kim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, 
hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, 
meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve gö
rev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 
değiştirilmesi, halklarında disiplin kovuş
turması açılması ve disiplin cezası veril
mesi, görevleriyle iigül veya görevleri sı
rasında işledikleri suçlarından dolayı so
ruşturma yapılması v;e yargılanmalarına 
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karar verilmesi, meslekten çıkarmayı ge
rektiren suçluluk veya yetersizlik halle
ri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük 
işleri mahkemelerin, bağımsızlığı ve hâ
kimlik teminatı esaslarına göre" kanunla 
düzenlenir» diyor. 

Görülüyor ki, hâkimlere ödenecek 
olan aylık ve ödenekler ile diğer hakla
rın tamamının Anayasanın ilgili madde
since - kanunla düzenleneceği hükme 
bağlanmaktadır. Halbuki, olağanüstü 
hal uygulanan illerde çalışan hâkim ve 
savcılara ödenecek olan tazminatı Ola
ğanüstü Hal Bölge Valisi düzenlemek
tedir. Zaten, Sayın Adalet Bakanının so
ru önergemizi cevaplandırdığı sırada, 
tereddütlü birtakım beyanlarda bulunma
sı ve kesin ifadeler kullanmaması, da, 
bizim düşüncemizin doğruluğunu çok 
açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Özellikle bu bölgede çalışan hâkim ve 
savcılar da, yapılan uygulamanın Ana
yasanın 140 mcı maddesine açık 'bir şe
kilde aykırı olduğunu ifade etmektiedir-
ler. Bize göre bu uygulamanın, Anaya
samızın ilgili hükümlerine, yargıç temi
natı ve bağımsızlığı esaslarına aykırı ol
duğu açıktır ve bu uygulamanın düzeltil
mesi gerekir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış
tır. 

11. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 
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BAŞKAN — 11 inci sırada, Denizli 
Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Keskin?... Yok. 

Sayın Bakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. Kapanma Saati : 16.54 

Sayın milletvekilleri, gündemde görü
şülecek başka bir konu bulunmamakta
dır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüş
mek ve 4 Şubat 1988 Perşembe günü 
saat 15.00*te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1988 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 6 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SÖZLÜ SORULAR 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
,1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tarışmasız bir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Gö
rüşme günü : 11.2.1988) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
idiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) (Görüşme günü : 11.2.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilen 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) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programında 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Menemen - İzmir Karayo
lunun Menemen çıkışındaki üst ve alt ge
çit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) 

5. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının teroih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

(Devama arkada) 



6. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen 'illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakan'indan sözlü soru önergesi (6/10) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/11) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adnan Menderes Havalimanı' 
nın teknik donanımının eksik olduğu id
diasına ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adana - İncirlik Üssü'nün mo
dernizasyonuna ve Federal Alman Hü
kümetinin ülkemizde alçak uçuş dene
meleri yapmak için öneride bulunup bu

lunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/13) 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde görev yapan hâkim ve savcılara 
ödenen tazminatın Olağanüstü Hal Böl
ge Valisi tarafından tespit edildiği iddi
asına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/14) 

11. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev-" 
lerine son verilen, halklarında nakil iş-1 

lemi uygulanan ve müfetbişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve* Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 
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