
Ö N E M : 5 CİLT : 16 TOPLANTI : 3 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

125 ncî Birleşim 

27.8,1980 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ y 744 

II. — YOKLAMA 744 
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 744,762 

A) Gündem dışı konuşmalar 744 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali 

Münif Islamoğlu'nun, İçtüzüğün 60 ncı mad
desi gereğince sağlık konuları hakkında gün
dem dışı açıklanıası ve aynı konuda AP 
ve M Î H P grupları adına yapilan konuşmalar 744: 

757 

J5) Danışma kurulu teklifleri 762 
a) Siyasi Parti Grubu önerileri 762 
1. — Dışişleri Bakam Hayrettin Erkmen 

hakkında verilen Gensoru önergesinin günde-

Sayfa 
me «alınıp alınmamasına diair görüşmelerin ta j 

mamlanmasına kadar Genel Kurulun çalış
masına ilişklp MSP Grulbu Önerisi 762:765 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ
MELER 1757 

1. — İçtüzüğün 61 ncı Maddesine göre 
gündem dışı açıklamada bulunan bakana soru 
yönetilip, yöneltilemeyeceği hakkında 757:762 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 765 

A) Yazılı sorular ve cevapları 765 
1'.; — Ankara Milletvekili Semih Eryıl-

ıdız'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin satın al
malarda uyguladığı fiş yöntemine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan âdına Ticaret 
Bakanı Halil Başöl'un yazılı cevabı (7/870) 765:767 



M. Meclisi B : 125 27 . 8 . 1980 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ticaret ©akanı Halil Başol, ekonomik konular 
hakkında gündem dışı açıklamada, bulundu; aynı ko
nuda MHP ve AP grupları sözcüleri de görüşlerini 
'belirttiler.. 

21 . 8 . 1980 tarihli 123 ncü Birleşimde çalışma 
ısüresı sona erdiğinden oylanması tamamlanamamış 
olan, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkındaki 
Gensoru önergesinin (11/66) özel1 gündemde yer ala
rak gündeme alınıp alınmaması hakkındaki görüşme
nin 26 . 8 . 1980 Salı günkü 'birleşimde yapılmasına 
ilişkin CHP ve MSP Grubu önerisi kabul edildi. 

Çalışma süresi dolduğundan: 
27 Ağustos 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te ya

pılacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra topla
nılmak üzere birleşime saat 19.02'de son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekilİ 

İsmail Hakkı Yıldırım 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

» > • • « « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekilİ İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Mustafa Gazalcı (DenizM) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

'(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz Vardır, gündeme ge
çiyoruz.... 

Birleşimi açıyorum, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif 
İslamoğlu'nun, İçtüzüğün 60 ncı maddesi gereğince 
sağlık konuları hakkında gündem dışı açıklaması ve 
aynı konuda AP ve MHP grupları adına yapılan 
konuşmalar 

BAŞKAN — Bazı arkadaşlarımın gündem dışı ko
nuşma istekleri vardır; bunları yerine getiremeyece
ğim. 

Sayın Münif îslamoğlu, İçtüzüğün 60 ncı madde
sinin 2 nci fıkrası mucibince söz istemiştir. 

Buyurunuz 'Sayın îslamoğlu. Konuşma müddeti
niz 20 dakika ile sınırlıdır. 

TARKAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ayıptır, hükümet obstrüksiyon yapar mı? Ayıp değil 
mi? Utanmıyorlar. Hükümetin oibstrüksiyon yaptığı 
bir ülke var mı Türkiye dışında? 

BAŞKAN — Onum takdiri bize ait değildir efen
dim. Bu beyan ayıptır. (AP sıralarından «Terbiyesiz
lik yapma» sesleri) 

FEVZÎ ARICI (îçel) — Sayın Başkan, lafını geri 
alsın, neden utanacağız? 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. AP ve CHP 
sıraları arasından ayağa kalkmalar, karşılıklı laf at-
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malar) Lütfen, karşılıklı konuşmayın ki, Sayın. Bakan 
izahatım versin. Lütfen oturun 'efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) —. Bir üyenin bir ba
lkanla hakaret etmesi doğru mu? 

'BAŞKAN — Yanlıştır efendim. Buyurun oturun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 

MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Siz merak buyurmayın, aynı seviyeye 
düşmeyi Cumhuriyet Hükümetinin üyesi olarak ka
bul etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Meclisimizin toplanmasından bilistifade sizlere 

acil 'bir durum arz eden sağlık meselelerimiz hakkın
da malumat vermek istiyorum. 

RAHMÎ KUMAŞ '(Trabzon) — Adiliği nerede 
bunun? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (Devamla) — Müsaade buyu
run, acil olduğunu anlayacaksınız. 

İBu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri Sayın Üstündağ, 22 . 8 . 1980 tarihinde gaze
telere intikal eden, hekim ve yardımcı personelin 
maaş ve tazminatını beraber değerleddirme hususun
daki Sayıştay kararıyla 20 ıbinin üstünde yapılan ta
yinler dolayısıyie hasıl olan huzursuzlukları dile ge
tirmiş, 2 gün sonra da aynı mealde Sayın Ecevit'in 
TRT yoluyla, «Bir kararname ile halledilecek, huzur
suzluğu ortadan kaldırmaya kâfi gelecek ve meseleyi 
çözecek olan bir davranıştan kaçan Hükümet» diye 
eleştirileri hakkında Yüce Meclise izahat vermek is
tiyorum. 

Şunu peşinen arz ederek, bir hakikati tespit et
mekte fayda, hatta mecburiyet görüyorum. Bu ka
nun, yani bugün hastaneler ve müesseseleri doktorsuz 
»bırakan %u talihsiz kanunu biz sevk etmedik, biz çı
karmadık. Bu kanunu eksik çıkaran, «Tamgün»ü ka
bul edenleri bile sonradan mağdur eden biz değiliz. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Siz kimsiniz? 
Parlamento çıkardı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (Devamla) — Maaş ve taz
minatı Jbera'ber vergilendirerek, bugün maaşlardan 
5 ile 15 'bin lira arasında eksik almalarım sağlayan 
kararı da biz vermiş değiliz. (CHP sıralarından gü-
ıültüler) 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK <îçel) — Karanameyi ne
den kaldırdınız? 

•, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (Devamla) — Kaldırmadık, 
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ı Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. (CHP sıraların
dan gürültüler) Söyleyeceğim, yok öyle bir şey. 

Fakat tenkit edilen biziz, niye düzeltmiyorsunuz 
diye. Ama bu kanunu güdük çıkaran, acele ile çıka
rarak, bu hale getirenlere bir şey denmediği gibi, on
lar bize hücum etmekte; memleketli, bütün sağlık 
müesseselerini huzursuz bir hale getirmekte, içte ve 
dışta birtakım mihraklarla 'birlikte yarışmaktadırlar. 
Bu hal dünyanın hiçbir yerinde görülmez ve görülme
mektedir de. (CHP sıralarından gürültüler) 

Anlatacağım. Anlatacağını evladım.: Hem vuru-
1 yor, hem niye vuruyorsun diye feryat ediyorlar. Ba

kınız bu .ithamlara tıpatıp uygun neşriyatla, Bizim 
Radyo'nun, Türkiye Komünist Radyosunun sesinin, 
Tiran ve Pekin radyolarının neşriyatı aynıdır. 

Onlar da 2Q binin üzerinde tayinlerle sağlık mües
seselerinde huzursuzluk olduğunu iddia ediyorlar. 
(CHP sıralarından «Yalan mı bu tayinler?» sesleri, 
gürültüler) söyleyeceğim. 

Onlar da Tamgün Yasasını vergilendirme ile de
jenere edildiğini savunuyor ve neticede 'benim çekil
memi ve sağhk tesislerinde direnişin devam etmesini 
istiyorlar. (CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi ideolojik yayınlar, Türkiye Komünist Par
tisinin Sesi, Bizim Radyo, Tiran, Pekin; 25 Ağustos 
1980'deki bir yayını okumak istiyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkara'hisar) — Türkiye Ko
münist Partisi var mı? 

ŞÜKRÜ 'BÜTÜN (Çorum) — Kaç kişi tayin et
tin onu söyle. (CHP sıralarından gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (Devamla) — Söyleyeceğim, 
söyleyeceğim. Hesabını vereceğim. Her tayinimin he
sabını vereceğim ve sizi tatmin etmezsem burada çe
kileceğim. Alnımız açıktır hamdolsun. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

İnanın, gayet samimi arz ediyorum. Yaptığım her 
tayinin hesabını burada vermezsem, burada çekilme
yi şeref kabul eden 'bir bakanım ben. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Bir hafta 
sonra tamamsın sen. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLAMÖĞLU (Devamla) — Göreceksiniz, 
göreceksiniz. Bu yazı... (CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, bu seviyede konuşmak zor oluyor. 
Sizün sükûneti temin etmenizi rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Müşkülatınızı anlıyorum efendim. 
Ama biraz daha yüksek sesle konuşursanız, dinlemek 
isteyen 'arkadaşlarımız anlarlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) — Bu yazı, 
22 Ağustos 1980 tarihli Türkiye Komünist Partisi
nin Sesi Radyosunda yayınlanmıştır. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Ne alakası var 
bunun? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) — Aynı iddialar. 
20 binin üzerinde yaptığım tayinler ve Tamgün Yasa
sını işlemez hale getirdiğimi söyleyen beyanlar var. 
Sayın Genel Sekreterinizin, çok sayın Genel Başkanı
nızın ifadeleriyle paralel mahiyettedir maalesef. Onun 
için bu talihsizliktir. (CHP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Karşılıklı konuşma diye 'bir usulü
müz yoktur. Sayın milletvekillerinden ricam şu: 
Karşılıklı konuşma diye bir usulümüz yoktur. Söz 
hakkı ve nasıl konuşulacağının takdiri hatibe aittir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) — «Tüm sağlık 
emekçileri emeklerini korumak ve haklarını almak 
için bütün ülke sathında direnişe geçti. Direniş bü
yük bir kararlılık ve disiplin içinde sürmektedir. 
Dernirel Hükümeti 'bu farklı ve sonuna kadar demok
ratik temele dayanan eylemi kırmak için çok yönlü 
(bir saldırıya başvuruyordu. Önce direnişi halka yö
nelmiş gibi göstermeye, halkı sağlık emekçilerinin 
karşısına çıkarmaya 'kalkıştı. Bu oyun tutmadı. Çün
kü işçi ve halkımız iyi biliyor ki, Demire! Hüküme
ti sağlık emekçilerinin kazanılmış (haklarına, yalnız 
tavsayan yönlerini düzeltmek bahanesiyle bu yasayı 
tam bir baskı yasasına dönüştürmüştür. Bu Hükümet, 
sağlık personelinin aylık ve ödeneklerini birleştirerek 
vergilendirme yoluna gitmiştir. Bakan İslâmoğlu 60 
Ibin sağlık emekçisinin ekmeğiyle, onuruyla oynama
ya kalkmıştır. Bütün bunlara karşı sağlık emekçileri 
eyleme geçtiler. Sağlık emekçilerinin can güvenlik
leri yoktur. 

Ülkemizde kol gezen faşist saldırılar emekçi 
halkın... (nokta, nokta) saptanmıştır. Demire! Hükü
meti işbaşına geldiğinden beri 20 binden fazla sağ
lık emekçisi kıyıma uğramıştır.» 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Elindeki kâğı
dı doğru oku, dinleme zevkinden mahrum ediyorsun 
bizi. 

İSMAİL AKIN (Afyorikarahisar) — Faşist saldı
rı yok mu, sen faşist tutum içerisinde değil misin, 
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niye sürüyorsun milleti, eşleri birbirinden niye ayı
rıyorsun? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) — Cevabını ve
receğiz canım. İsterseniz buna cevap vereyim, ilk 
defa bundan başlayayım istiyorsanız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma ile Sayın Baka
nın zamanını alamazsınız, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLAMOĞLU (Devamla) — «Sağlık emek
çileri hakkında Danıştayın verdiği göreve İade karar
ları uygulanmıyordu.» 

İBunları saymayın yalnız, müdahaleleri uzataca
ğız Sayın Başkanım. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Müdahaleleri de 
ekle Sayın Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — «Yine halk 
düşmanı Dbnirel Hükümeti hiçbir gerekçe göster
meden birçok sağlık okulunu kapatmış, 60 bin sağ
lık emekçisinin grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
haklarını çiğnemiştir.» 

IİSMAİL AKIN (Afyonkarah'isar) — Doğru, halk 
düşmanısınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — «İlerici de
mokratik güçler, halkımız bu gerçekleri biliyordu ve 
sağlık emekçileri direnişe geçince, Hükümetin, bu ey
lemi halka karşıymış gibi gösterme taktiklerini elinin 
tersiyle 'bir yana itti, oyuna gelmedi. Tersine Sağlık 
emekçilerinin haklı savaşı... (nokta, nokta) gören Hü
kümet bu sefer... 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bunu yazan 
okusun Sayın Başkan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — «...Sıkıyöne
timi ileri sürdü. Sağlık emekçilerine açık - Komünist 
Radyosunun yazısını okuyorum - baskı yoluna gi
den Sıkıyönetim komutanlıkları soruşturma, kovuş-
turmaiarıyla, tehditleriyle eylemi kırmaya yelteniyor -
lar. Şimdi Türk Tabipler Birliği yönetimi başındaki
ler içeri alınmıştır. Erdal Atabek, İstanbul ve sağlık 
emekçilerinin ömünde gelen daha birçok yöneticileri 
tutuklandı ve bunları da Hükümet yaptı.» 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Yani sempa
tik geliyor size, bayılıyorsunuz bunlara. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ne bileyim, 
öyle yazmış. 



M. Meclisi , B : 125 

Yine aynı yayınlardan, ideolojik yayınlardan 
Türkiye Komünist Partisinin Sesi, Bizim Radyo, Ti
ran ve Pekin'in sesleri... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Bir hayli sem
patik geliyor size. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Çok sempa
tik geliyor size, aynı mealde. 

«Hafta başında sağlık, emekçileri direnişe geçti. 
Direniş büyük bir disiplin içinde sürüyor, Sağlık 
emekçileri direnişe geçmiştir. Genel grevin hemen 
ardından örgütlenen bu eyleme 60 bin emekçi katı
lıyor. Sonuna kadar haklı ve demokratik bir eylem 
bu. Demirel Hükümeti sağlık personelinin kazanıl
mış halklarına el attı, yan ödemeleri kaldırıldı, Tam 
Süre Yasasının aksayan yönlerini düzeltmek baha
nesiyle bu Yasayı tam bir baskı yasası haline dö
nüştürdü, sağlık personelinin aylık ve ödeneklerini 
birleşik vergilendirme yoluna gidildi, Bakan İslâm-
oğlu 60 bin emekçinin ekmeğiyle oynamaya kalkış
tı, şimdi sağlık emekçileri bu tutuma karşı oldukla
rından haklarını aramaya başlayınca hükümet baş
ları basıyorlar yaygarayı. (Hak almak için eylem ya
pılmaz) sözleriyle 60 bin sağlık emekçisünin o haklı 
direnişini halka yönelmiş gibi göstermeye, halk sağ
lık emekçilerinin karşısına çıkarılmaya çalışılıyor. 
Sıkıyönetim komutanları eylemi kırmak için soruş
turma açıyor. Sağlık emekçilerini baskı ve tehditler
le direnişten vazgeçirme gayısı ve çabaları harcanı
yor. Türk Tabipler Birliğinin hafta başında düzen
lediği basın toplantısında vurguladığı gibi, bu dire
niş halka yönelik değildir. 

Kaldı ki, bugün haklı istemleri uğruna diremen 
sağlık personeli, doktoruyla, hemşiresi yle, hastaba-
kıeısıyla, kapıcısı ve şoförüyle, öğrencisi ve öğret
meniyle halkın bir parçası demektir. 'Nitekim dire
nişe geçen tüm sağlık birimi erinde oluşturulmuş 
halkın sağlık gereksinmelerinin .karşılanması en iyi 
bir biçimde örgütlenmiştir. Bu durumda Hükümet 
çevrelerinin halka yönelik bir eylem biçimleri bu 
sjözlerıl, gerçekleri ve bu eyleme gölge düşürmeyi 
amaçlayan bir provokasyon olarak ortaya çıkıyor. 

Sağlık emekçilerinin can güvenliği kalmamıştır. 
Ülkede faşist saldırılar emekçi halkı kapsamıştır. 
Demirel Hükümeti işbaşına geldiği günden beri 20 
bin sağlık emekçisini kıyıma uğratmıştır. Baskı, te
rör, sürgün en geniş boyutlara ulaşmıştır. Özellikle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastane
lerde kıyıma uğrayan sağlık emekçileri hakkında 
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Danıştayın verdiği göreve iade kararlarını Hükümet 
uygulamıyor. Yine Hükümet hiçbir gerekçe göster
meden, birçok sağlık doktoruna ve 60 bin sağlık per
soneline verdiği toplusözleşme sendikal hakkını çiğ
nemiştir. İşte bugün 60 bin sağlık emekçisi direni
yor. Cumhuriyet Halk Partili yutseverlere, ilerici de
mokratik örgütlere kadar emekten yana olan herkes 
sağlık emekçilerine el uzatmış olanlarla dayanışma
ya geçmiştir. Bu güçlü ve içten dayanışmayı gören 
sağlık emekçilerinin kendilerine güveni daha da ar
tıyor ve kararlılıkları da daha da güçleniyor. Türki
ye Komünist Partisi, .komünistler, sağlık emekçile
rinin bu haklı eylemini destekleyiniz.» 

Görüyorsunuz ya size iltifatları... 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sayın Bakan, 

Komünist Partisinin spikerliğini mi yapıyorsunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Evet evet, sa
yenizde onu da bize eklersiniz. 

Yine ideolojik yayınlardan, Türkiye Komünist 
Partisinin Sesi, Bizim Radyo, Tiran, Pekin'in 
22 Ağustos 1980 sayısında yine bu mevzua şu şekil- -
de dokunuyor : 

«Türk Tabipler Birliği Başkanı Erdal Atabek, 
İstanbul Tabip Odaisı Genlal Sekreterinin tutuklıaınmıaisı 
ısıağkk emekçlilıarii •anais.ıınîdıa huzursuzluğu 'daha da. aırltır-
'mıştır. Sağlık etmekçülliarliinıe yöneten zorbalık durdu
rulmalı, Tamgün Çalışma Yasasının uygulanmasını 
engelleyerek halikın sağlığı ile oynayan Sağliık Ba
kanı İslâmoğlu görevden alınarak, Türk Tabipler 
Birliği Başkanı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sek
reteri derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye Komü
nist Partisi sağlık emekçilerinin haklı davasını sonu
na kadar destekleyecektir.». 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Bu yayınları 
duymadık, sayenizde öğreniyoruz Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (Davamla) — Öğreniyorsu
nuz ne yapalım. 

Yine ideolojik yayınlardan bu mevzuda son bir 
paragrafı okuyacağım : 

«Ankara'da sağlık emekçileri direnişe geçti : 
DİSK, sağlık emekçilerinin direnişinin sonuna ka
dar yanında olduğunu bildirdi. Amkara'Iı sağlık 
emekçileri tamıgün tazminatlarının ve hastabakıcıla
rının tazminatlarının ödenmemesi, tazminatların üc
retlerle birlikte olarak değerlendirilmesine karşı 
1 Ağustos günü direnişe geçtiler.,; 
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Şimdi bu beyanlardan esinlenerek, verilen be
yanatlar eğer verilmişse bunları Bakanlığımızda tah
kik ederek ve neticesini öğrenerek bir sayın partinin 
ıgenel sekreterinin ve genel başkanının beyanat ver
mesini çok arzıi ederdim; ama maalesef öyle olma
mıştır. Onları olduğu gibi Türkiye efkârı umumiye-
sine, Türk Radyo ve televizyonlarıyla intikal ettir
mişlerdir. Bence bu büyük bir talihsizlik: olmuştur.' 

Muhterem arkadaşlarım, Tamgün Yasası çıkar
ken ve çıktıktan sonra olan hadiselere bir iki cüm
le ile temas etmek istiyorum. 

Tamgün Yasası mecMslerimize geldiği zaman, 
gruplarımız, bilhassa o zaman Senatoda biz bu Ka
nunun espiırisine muhalif olmadığımızı defaatle ifa
de ettik ve bizim partimizin programında da Tam
gün Yasası vardır, ama o günkü iddialarımız şu idi:: 

«Bu kanunu aceleye getdımeyelim, bu kanunu 
aceleye getirirsek bundan Türk hekimleri, Tünk 
müesseseleri, hastaneleri, ocakları zarardide olacak
tır, Personel Kanunu' kökünden sarsılacaktır, ordu
nun hiyerarşisi bozulacaktır ve hekimler bundan 
memnun olmayacaktır, hastalarımız memnun olma
yacaktır. Evet, sağlık müesseselerimizde bugün (o 
gün için bahsediyorum) birtakım sıkıntılar ve şikâ
yetler vardır, ama bu getirdiğiniz kanunla bu şikâ
yetler dinmeyecektir. Her getirilen (kanun, getirilme
sinin 'esbabı mucibesiyle bağdaşarak daha iyi, daha 
mutlu ve halka daha yararlı bir sistemi getirmek 
için getirilir. Halbuki, bu kanundan sonra görülecek
tir ki, müesseseler çalışamayacaktır, hekim bundan 
şikâyetçi olacaktır, Türk hastası, bilhassa dar gelirli 
kitleler, köylüler, işçiler bundan en çok zarar göre-
oektirı» diye ifade ettik. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Kararnameyle 
başkalarına ödüyorsunuz, onlara da ödeyin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU {Devamla) — Müsaade bu
yurun evlâdım, sen bunları bilmeden ben bu işin pe
şindeydim, bırak bu işi. Sen Tamgün Yasasını bil
meden, ben Tamgün Yasasının çıkmasını sağlayan 
adamım, hadi. Sen «Tamgün»'ü ne bilirsin be, ço
cuk. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Peki babacı
ğım, 

BAŞKAN — Müsaade edL'riiz, Sayın Bakan iza
hatını tamamlasın efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Hatta bu ka
nun çıkarken - Sayın Bakan burada, kendisini işhad 

ederim- ben Milli Savunma Bakanının bu kanunda 
ne düşündüğünü, ordunun ne düşüdüğünü ifade et
mesi için kürsüye davet ettim: «Maliye Bakanı ne 
düşünüyor, bunun portesi nedir, vergilendirme nasıl 
olacaktır, gelsin izahat versin» dedim. Her iki vekili 
de Senato Umumi Heyeti toplantısından kaçırdınız 
ve kaçırmaları da Sayın Bakan: «Biz bunları talimat
nameyle halledeceğiz» tarzında ifade buyurmuştu. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Kararnamey-
- le düzeltin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Kanun çık
tı, jlk vaveyla ordudan geldi. Sayın Genelkurmay 
Başkanımız gazetelerde hepinizin görmüş olduğu be
yanatı verdıiler; «Ordunun morali çökmüştür; her 
şey, top, silah temin edilir, ordunun çöken moralini 
düzeltmek mümkün değildir» dediler. «Bir sağlık 
çavuşu tümgeneral seviyesinde maaş alırsa orduda 
moral kalmaz» diye bugünkü Genelkurmay Başka
nımız ifadede bulundular. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Başkan, 
yarım saat oldu. 

BAŞKAN — Olmadı efendim, Sayın Bakanın 
konuşmaya başladığı anı tespit ettik ve söz isteyen 
belgesinin üstüne yazdım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Hatta bu ha
dise sizin grubunuzda da mevzubahis oldu, Milli Sa
vunma Bakanının çekilmesine müncer oldu. 

Kanun çıktı, Maliye Bakanı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözlerinizi bitirmeni
zi rica ediyorum, 20 dakikalık süreniz dol efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF .ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Aman efen
dim daha yeni başladım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 

MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Milli Savun
ma Bakanı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam ve Sos
yal Güvenlik Bakanı müştereken bir kararnameyle 
vergilendirmenin ayrı olmasını derpiş ettiler. Bu, 
aşağı yukarı 3 seneye yakın tatbik edildi. Sonra mu
hasipler bunu ödemekte, mali kanunlar muvacehe
sinde ödemekte güçlük çektiklerinden dolayı Sayış -
taya gitti, Sayıştay da malum ikararı verdi. 

Hükümet olarak bizim burada yapacağımız ne
dir?.. Kararname çıkartmak. 

Sayın Eoevit diyor ki: «Bir yan ödeme kararna
mesi veya göstergelerde değişiklikle bu telafi edilir» 
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Şimdi, ben bunu bakan olarak Hükümete götürdüm;, 
Hükümette biz bunu tetkik ettik. Bu göstergeler ve 
yan ödemelerle 5 ila 15 bin lira arasında kaybı öde
mek mümkün değil. Daha bunları yüksek tutacak 
olursak, diğer sektör, diğer teknik sektörler ve Per
sonel Kanunu bir daha sarsılacak. Bunu bu şekilde 
mütalaa etmeyerek, Hâkimler Kanununda olduğu 
gibi bir madde ekleyerek ayrı vergilendirmeyi ileri 
sürdük. Bunu da. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşma sürenizin 
20 dakika olduğunu hesap ederek konuşmalıydınız.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Topluyorum, 
topluyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Müsaade bu
yurun, topluyorum. 

©una, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir de 
muvakkat madde ilave ettik. 

Halk Partisi veya diğer partiler ve muhterem 
milletvekilleri, eğer bunda mutabıksanız iki günde 
biz kanunu çıkarırız, buyurun. 

Muhterem arkadaşlar,, mesuliyeti aldığım günden 
bugüne kadar 30'u aşkın vilâyeti, gezdim. Gördüğüm, 
manzara hepimize, Türkiye -Büyük Millet Meclisi 
azalarına şeref getirecek nitelikte değildir. Artvin'de 
bir tek doktor var; ocaklarının % 6Cİ'ı boş. Artvin 
mebuslarına hitap ediyorum, yalan mı söylediklerim,?. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Kastamonu'da, 
Kastamonu'da?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Onun da ce
vabını vereceğim. 

Yozgat'ta bir tane operatör arkadaşım var, bir 
tek operatör, Çorum'da bir tek operatör arkadaşım 
var; bütün hastane kapıları boş. 

ÎSMAÎL ÖZEN (Eskişehir) — Hükümetsin, ni
ye boş bırakıyorsun? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Bunları o gün 
'kanun çıkmadan evvel orada bir nisaiye mütehassısı, 
çocuk mütehassısıs var iken, zavallı köylünün çocuğu 
deva bulurken bugün o olmazsa, onun ölümünün ve
balini, maddi ve manevi mesuliyetini kim karşılaya
cak, kim ö deyecek?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfedin efendim sö
zünüzü bağlayınız efendim, müsamaha hudutlarını 
geçiyor, lütfedin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bağlıyorum, bir dakika. 

Artvin. Giresun, Rize ve Gaziantep bütün bu vi
layetlerde manzara aynıdır, istanbul'un kazalarında 
vaziyet aynıdır, Bursa'nın kazalarının hiçbirisinde 
mütehassıs doktor yoktur; var diyen çıksın karşıma. 

Şimdi, sözü bu mevzuda ikapayım da, tayinlere 
geleyim., hepinizin heyecanla beklediği bir konuya. 
(CHP ve MSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN Tayinlere geldiyseniz bitmez bu konuş
ma efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — îki dakika 
efendim, bir dakika. (CHP ve MSP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Komünist 
radyolarının ve sizlerin beyanları, 20 binin üzerinde 
tayin yaptığım hakkındadır. Yapılan tayin 7088'dir; 
bunun 4072'si yeni mezun olanlar, yeni vazife iste
yenler ve kendi arzularıyla tayin edilenlerdir, 1532' 
si müfettiş raporları ve sayın valilerin lüzum gördü
ğü tayinlerdir, 75'i örfi idarelerin milli güvenliğimiz 
bakımından benden istediği tayinlerdir; tabii ki, ye
rine getirilecektir. 

Benim teftişlerimde gördüğüm aksaklıkları gi
dermek için veyahut sayın mebuslarımızın, sizin ve 
kendi kanadımdakÜ arkadaşlarımın şikâyetleri neti
cesinde aldığım da 1419 kişidir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Karısını 
kocasından ayırdığınız kaç ailedir ? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Gelelim sizin 
zamanınıza... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yerinden sorulan su
allere cevap vermeyiniz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM'BAKANI ALÎ 
MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Sayın Mete 
Tan, 13 381 tayin; bunun 11 000'i norma! tayin, 
1 785'ıi vilayetlerin veya müfettişin tayini, 569'u ken
disinin lüzum gördüğü tayinlerdir. j 

Gelelim daha evvelki Sayın Gökçek'in tayinlerine.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen son cümlenizi, 

lütfedip bitirin, son cümlenizi lütfedin efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALÎ 

MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Son cümlem 
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efendim, son cümlem. (CHP ve MSP sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu iş Kudüs meselesin
den mühimdir. (MSP sıralarından «OOQ» sesleri, gü
rültüler) Evet, evet. 

Türkiye'de insanlar ölmektedir. Hekimsiz bırak
tığımız evlerde, hastanelerde insanlar can vermekte
dir, Türk halkı ölmektedir. Bu Kudüs'ten çok mü
himidir. (MSP sıralarından gürültüler) Evet çok mü
himdir, ben Türk'üm çünkü. Gelin bunları bırakalım. 
Sağlık mevzuunu politika mevzuu yapmayalım. Mil
li bir sağlık politikası tespit edelim. Bunu iktidarlar. 
değişmesi, vekiller değişmesi tesirinin dışında bıra
karak, milli sağlık politikamızı saptayalım. Aksak
lıkları düzeltelim. Bu ıstırap kimseye şeref vermez. 
Her ölen sizin oğlunuz, benim amcam.. Ayşe!er, 
Fatmalar ölüyor. Bunun katilleri bu düzene müsa
maha edenlerdir. Gelin bunları düzeltelim. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar ve 
«Sual sormak istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfedin bir dakika efendim:, otu
run yerinize. 

Gruplar adına.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakana İçtüzüğün tanıdığı hak
ka göre soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Gruplar adına, Adalet Partisi Gru
bu adına içel Milletvekili Sayın Fevzi Arıcı, buyu
run efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Bakana soru sormak istiyorum; aksi halde Baş
kanlığın usulü hakkında SÜZ istiyorum. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Böyle 
bir usul yok efendim. 

BAŞKAN — Şu bizini bildiğimiz usulü tamamla
yalım, ondan sonra sizin usulü düşünürüz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Bakan kürsüden indikten sonra olmaz ki Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Tekrar çıkarlar. Sayın Bakanın 
oturduğu özel yeri ile kürsü arasında fazla bir mesa
fe yok. Tekrar lütfeder çıkarlar. Yüce Meclis talep 
ederse, Sayın Bakan kürsüye çıkmayı zahmet telak
ki etmezler. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfedin, bizim bildiğimiz usulü 
bitirelim; sonunda sizin usulü konuşuruz efendim. 
Bir kati hak vardır; o da, grupların Sayın Bakanın 
konuşması üzerine lO'ar dakikalık konuşma hakkı. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Başka hak yok 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, bu hakkı bir tamamlaya
lım hele. Bu hak yazılı burada. 

Buyurun Sayın Arıcı. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, izin verir müsiniz; bir cümle ile Sayın 
Bakandan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün bütün madde
leri önümüzde. Bir beyanda bulunmadım ki bana 
sual soruyorsunuz; herhangi bir beyanda bulunma
dım efendim. 

Buyurun Sayın Arıcı. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, kaç 

türlü usul var? 
BAŞKAN — Benim bildiğim, şu anda tatbik et

tiğimiz İçtüzük maddesi 60 ncı maddenin ikinci fık
rası. 60 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı mua
meleleri tamamlayalım, ondan sonra 61 nci madde 
ile ilgili talebiniz hususunda bir beyanda bulunuruz 
efendim. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Sayın Başkan, seçmenlerimizin kar
şısına çıkacak durumumuz yok. 

BAŞKAN — Seçmenlerinizle aranızdaki müna
sebetin tanzimi, tabii şu anda görüştüğümüz konu 
değil. 

MEHME ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (&vıas)) — Bu 
/Macfliıaii 'dnlgdlelmidk fislüayanjteirlin foraliıl itiariafhsii, dlldlukn 
tor» tarada Masdl lejdlJn. (ıGüriüMillier) 

(BAŞKAN — ıSjizjiıo Ibıu lbıey!alnıjni£|d)an d;a Mır şey 
!ajnll)am|a!k m]ülm|k|ü|nı fdağliil ıyan)i4 

iSayıını Aınioı, Ibujyulriuın ı©fen|d|iım; 

AP GRUBU ADINA FEV21İ ARICI ((Içiell) — 
iSayiin IB&şJkıan;, 'Yücia IMleclisfiln ıslalyiiın üıyıdliarıi; h(apW'ız)i 
igrMbuimı ve ışjalh'sıimı aıdunla saygı lifte isıeûaimılliiyioırlujmı. 

ıBulglüln; Türjkliye'de siağllılk| ıplarfstoalijnjfcif Tam)gra)n 
Yasiasıı ısiağlılk miasidliaKöiiiınji vıa IhliizîmjeltileriiırHi h'arciüjmıeırç 
ıdümiiişiüir. Bu ikanluin, Ideğüışlflimimıejden iböıyllıe djeivlaim) 
ederse, Siayınj Bfalkıalnlhfk -Ve ıSağtılk Koimliısyıoıniu fooın|uh 
yıu. cliıddiiyıdtllle elle laflrniaızjsıa, ısiağlılk IhlizımieltlllelrCınliln valtiain-
dajş'a ı&uiniuilımiasıı Ibliır foıaıyiallidam öiteyia gleçıeımiaz. Her 
,güln Ihar pMiaımianltıarden ibüırji imju|tllalk|a niasiflaınldliere 
Ihaslfca götjülrlmlakltıediır. ıHaslfiaınldlarüm 'hjiızimfdJJliar!iın|:ıni ınja-
sıll laklslaimlakita olduğunu <vıe Ibluinıulnı rnıüsidblbliMınliin ffca-
(mlatoKiiyUa Tajmlgüin Yasıaısii oiidluguınıu hâJlâ paıfarnfeıritleır 
iaırtk}ajdiaĵ lairpumııini ıfarjkaınjda lolmlalmıajsı, ibianji idle ibu 
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Barlîajrnferttoınıuın üıyıesli lofllaitaik üz|üın|üü üiçieıriiısliinıdia taalk-
lm|aik|taidlı|ıi, ViatoMdalşteir Ihiaıstainle !k|öşsllarijn|dıe toi'ımı üni te 
finilömjeûdfiödliir ^ e Iblu lkain|ulniu|n; ım|iis|elb!blM dla sûzfeınıi'ri'ov 

İ M B T E T A N ı(Afyoln|kaıria!h|jsiair) — Sm d a vaınd:mı. 
(FBVZt A R I C I ıpeyal r rûa) — Siam tfayiliaJJnı^e 

ı^etrtidli.; iSaiyun Taln, Ibteöj faunada '©1 fcjalıdırimıaldi'Jm;, pla> 
ımlalk ıklaHldııtmıaıdlıimı; Jbuı ıpıalrimiajk, ibm el lteml:z|d|Jr, to-
(mlJz« 

M a l Iböıylllaylkein, ;hliç(WjiiJm|ie; çalkaıp (bu ık|oın|u|yja ıeö> 
ımliızli anz|a(tımıi|yoır|uiz;. Vta|tıan|daş yıanıanıda, hıaısitaıniaîıaıldia 
ı b d iboll (laf lötaııelklfien föltiqyie, ş u yüaa ikpnsıütyla Ibiiır piaır-
Saimlenltler çıik|i|p Taimigüin Yasiasıaı Ihıanaütmıarcl'ınî' d i le 
ıge|tiiır!rrçetm|eMöe|dfe 

ıTamlgüın; Yaisaısiı fc|us|a ıdeyCtafe, ıValtiamidlaışa m\ix g ö -
iıiüllian, ztujlfüim|diüır, fâzliyeltltlir, ıaıcıimia(snzlı)k|t!iır, âşikanıeiadlk, 
( A P isiıüalîainıinldlaın! «jBnalvo» ıslasıkırii) Biu yiasalm?ını üaarli-
m, mghk, <p!eırıslo(njellii ım|a|aı§|l|aırınıiıriı ıdia fayını 'vieıngf!ll!ein|dH--
ıniıjmiesii ituz iböbar lökimliişiaiır,. ıSağlülk iBalklaınilağıınmn. |b|üıt|üıq 
üyji nüyettUeırtiinıe Blağmianı, ıdluınumı Ihâılâ ıgaçmliişltein lafJdığı 
IbazulkUulkUa, ıgepnü§|t|e çulkamlian - lyaısalllaıftın, alrazlaisi vle 
ibazulkllmğuylia Ihâllâ djüız|effltileta!elml!iş vle ihlallein Ibuigıüın 
Tüüikiiıyadle Ihiasltelnldllarida ısaglılk ıpenisıoinldiii miaallıasaf vte 
ttnjajajtlelösıslülf ısiasslilz; ıdliranfflş iiçeiıdiisiiınidıeıdl 

ISaıyom SagUk iBaıkjaniınidajnı somıyömuimı; diunulmu mis 
faalle göfâr1mjiş)tfi? Duriuimı -ın|eld|kî? *N|q aa|m|ajnı dlüziellıa-
cejkjtir,? 

ISayım m)iilelfive|kjiil|lıelııi, d i ğ e r çolk ömıeffnlüi Ibılır Ünuısıus 
d a umıuinii lotarlalk felç yolkjlluğu taalîlîladliüdîiıytste idle.,., 

METHE T A N ı(Afyolnlkar|a|hiiisair) — lllaç haç yok , 
F E V Z İ A R I C I ıtfDavıampa) — iBlk^oikllaMnı ibuiliu-

yoinuız; isSayıln laslki Balkan. Gelbiımji'zlda maçietteyie gidl'ıyio-
rüiz, Ikıuyrluğa 'gliırimieldan 'çolk ışıüjkür ılalhjalt Ibuüınyoınuız;., 

• IBu .amüleltt laispliaiinıa Ik)uınultiî3uinjuız. ( A P ısıırialiariınidaın 
« ö o ğ ı l u , djoğriu» ısıes'lleirü) Omıon i i oOainaik i a ç ylolkltuıgjU' 
gideırildliıysia d e , Ibazı lbjaıya|tliı iön|eim|i haiz; Maçl'aır h â l â 
pâyaslaıya »vletriülielmjejmliışltjiü., 

(Misali ;: Ü r e Ihlasltiaülığıinida Mlanıjllaın Barıiitoınialll 
DilaUteıt jSölsıyoriu; Ibayliın (damlar ianjiiyoısıui via Iböbırielk 
filrnflörıi çlejk|îrn|in!da lkju|İan|ill|a|ri| 'Üirldgrıalfiim ive lbuln|aı ımıu-
ımiaslill (Ulaçlar; ydklliugu 'da Ibüjyülk üjzıüınltü tkayın|ağiıdıırt 
v e yaltıanidaşa ıiıdtsmiaıp vtarlmıelk|tiqd!iır. Valtiandaış, ibu ıaıdı 
geçen, y e 'bunla (mlülrniaslil liaçlıaim acdan^e laazaınie idoCla- . 
§|iip ibuiîaımiaımfalkjtialdııru Haitüa haslhailar öllm^ktıadiır. Biu 
yüizidâtt, ibiillhıasısia Iblu Barliltanial DialHiisjt Sdlliisyoiqumuin 
Ibulluinjmıaımıasa ın(efd!eınjiyll)e Iblkıçiûlk ıhlaısjCaınl̂ liendleı ihıaisltalaır 
ölmietkltadiır^ 

lÖiğelr itiaraıfltlainı, 26 Ibin ^aiğlı|k ıpiemsıoıniel'JJnliını ısiüırigüp 
ımlesiefflöslii; dle|m|im iSaıymı IBa|k|aln ıaıçı|k!l|aim|aya şalluşitoliaır. 
Bam 'bulmu (bir isnial «oilalrialk; Ihaıziiırillaimjiışitıım, (kjeınjdlilileırlJnla 

itleşeiklklüiıı leldlertilm,, '26 Ibin ıdağ|illlm|iş, 7 ihüm lk|ü|sıurlmıüış 
/üaiyiiınilaıii* 

I G Ü N D Ü Z O N ı A T i(ıKMİklafleılli) — - Fdvzli, (Mieır-
ainfıa 'ylajyuinı ıya|pııyoırılıaırı lm|i? 

F E V Z İ A R I C I (iDav,am|Ia) — Saıyuın Güntdlülz 
O n a t , F e v z i Ar ıc ı ' n ın , y a y ı n a ih t iyac ı yo'k. B i r az 
idbupuîn,, nalhıalt coturıun ıda öavajp Iisltıelmıayliln îbıeınldiein,. 

ıSayiln iBialkıaırua, ıbugülnıkü Balkanla 'Ve idıüınlkü Balkır
ınla ı^onuıyonuım], Y ü o e -Meclis ihıuızununıda istanuyo'numiı; 
TaJmigünı Yiasaaı Ibuıgüin Tüırlkiiyelda ıviar ımndır, ylolk 
tmıılduiTı? B u Taimjgüln Yajslaı^ı ıdenllan Ikaniun yüınüırtiüik-
Ita ım|iıdl;|r, idleri ımjiıdiir? B u ımjeı(a|k, -rmadlıbifdliır, Imıemiki--
miiız ımpcljp oitepşltıur, 

(Şöyle İki: iSaıyıinı 'Sıapılk iBalkaniınia söylüıyonuim,, 
/yelbaili, gülnıalhıı ısfeje lalilt dağülısie d e , İbu yasla, vialfcanldaışa 
yadarlııysia 'lültlfiejnı (tıajm, tuyguilaıyıınıız, Şayeit ıdeğiülsıe lü|t-
iflan IkailIdıiraıniııZ. Çünlkü, ıtejkriaır islöyllüyaruım,, Taımıgüını 
Y a s a s ı Tüırikliıye ıOu)m)h)uir|iıye|!li ıvla|îıairıjdiajşıınia Ibiiır 'zıu'llülmj-
ıdüır, lilşlkamoadliru 

M I B T E T A N ' <A'fyioin]kıa|ılaJh|itsıair) — -Mıyia 'tiiaü-. 
ğiinlüzıe 'aildıımiiz? 

F E V Z İ A R I C I (Deiva/mlüa) — Saıyaö, M'elîıa T a n , 
'bîzjiım, 'elliimjiız çiök şü|kıüır: ıtamliız. O yaşıayla büz eH fcail'-
dıiflmıadılk, '«âmlJn» dle|m|eıkjdlk;, «âırriinı» ıdliyemilıeıri u t a n -
ıslin iSaıyıin Balkan, 

iŞu îk(üınsiüiy(© ^ılk|miı§|k|an(, ISaıyılm IM êltie T a n yarüınlde; 
ıduriaimıiyor, Ikjen'dilariiinıe die bliırikalç ısıulallliım, ıvıari: Maş-ı 
'h!qr Mlüsıteşianıinınz 'vıe 'Ganıal IMqdü|rıü|nıüiZ ışu lalnıdia yalşa-
ııruıınn ıniarada ıdava|rq lelttliiiliıyosr. (ıAP 'sunailainıinıdiaın ••«IBna-
•vo» -ısleıstarji) iBunıu ımıaılalk ıeıd|iy(oüauımı Sajyıin Bıalkıan. 

M E T E T A N l(]Afyanlkaııah^ar) — Ş'VJi'dıe, Şûş-
Üilda, olnıu Bıalkanııınia işar. 

F E V Z İ A R I C I (Dıdvanıla) — Çek tmiaralk i0dliıyo-ı 
mm S a y ı n Balkanı. B u Ikürsıüldia ısöylıanjacıdk çolk la f 
vary IBuyuiriuiniuız ısöıylayinliz !Saynn iBıakam, üeıvap vaıli-
ınfitzs. 'Kıünsü ısıizje ide laçıikltıır^ 

I B A Ş K A N — Klarşılllılkilı ıkö(n|uışim|a fuispliüıniü ifiarlk 
ıejtimian|iızii ıllaa ödiıyaruım,. ( A P ısıniallarıınldain M^eltıe Tan ' ia 
!hliltla!belq '«Klaçlmla, lk|açimıa» ısa^liarli) 

( A D E M A L İ I S A R I O Ğ L U (Klolcaıeİ) — Salyan 
IBaşIkan, 'bıu iadaim Iblilr ziamıanlliaır 'aya|k yailuyoiindlu. (Gü-1 

(tlüllfcülllar) 
IBAŞKİAN — Arlkaldaşiîlalruımıdlaını nıicla ladliyaruım, 

Ihiatlilbi ısülkûmeitla idiıniJiayimıiz lö&mdiımı, 
- iSajyınriı Arııaı, deivarn iadJn öfiamdilmı, 
(FEVZİ A R I C I (ÎDayaırnıla) — S a y ı e ıpıaırfyaımieın-

(tarllıar; bandönliız. Ibiiır Saglblk Kjoınfeyonıu üıyasii ıollıaıtalk 
laroü >e|diiıyo!rıqmı; GHP'llli larlk^daişjlaffiiırnjıfi ıtaibiiıriiıyCıe ıar-
Iklemı ItJalbJiye, Ibiızjilm, -talbtiırjiımi azille ikjüırltjaj ımtetsıeiîlasii vâir; 
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Ibjumto ış!ilm|dilk|i îSaiyuinı iSağjlulk, (B'a|k|a|n]Dn)dam iSdrıu'yloirıuım,»: 
IBu yıaısiajyıa Itianlalflfları imııisııınuız;, ıdıajp tm(iısfjn};ızj? ıBOzfimı ıtıeımh 
isfiH düt!i$lmliz| Yöjcleı Tüıılk; IMİÜlelöi, ieiI!hJa|m)d{üJl!llllIialh Müıs-
îlülmlaını ıo|d]u|ğuınıa, igjörie rvf© !Müjs|]lü(miaınlIııik)tia »da terksin, 
(tjajhliyle [gülnıajh, ©iliduğunıa, gafla, ıMiü|sHiüjm)ainji|m idlJyfâ 
ıgeçûınıanı ihıamıgji şfletıft lb|u|tfaı laımjiın; ıd|î e#elk|iliırj? ıBluımu; rnija-; 
naJk; ledtiıyıoinuim. 

O R H A N B İ R G İ T <ıİıs(tiainJbJull:) — O ğ u z Ayigüınıa 

F E V Z İ A R I C I (Oeıvaımlaı) — Buımu çiolk (miarlajk 
i0d|i|yıanu(m|. Saıgliılkj ıBaJkjamıt ıSayııın lîsfamıoğjlıu, ıbıu siiızıo-
ısMafflmjdiır:. Eflkjen ItajhJliye IkjoinMsıuinldia, filalkıaınlluk ioOa,-
tfalk; !gönüj$iln|ü|z, mıadfirj? ıBuinıa ItiajrlaJfltıair ımııısmniıız;; dlejp' 
ımliısliınliız;? iGanâk ıblu ısrlkjenı ftalhiliiıyje ım(e)siejl|öai, ıgar!e|k|sıa 
rPa|m|gıüjnı Yıaisıaısa fslizjlln,, ıslajymm CHP'lil i te, yüz Ikjaırlainjız;-
idıır. Şaıyjel.t iadeni 'taiMiıyaye âlmjiin ıdliyıeıoeik oliu'nıaıniüz, 
Ibıu MüjsUülmıaın Tünk İMlilaîii Ibiulnıuıru lhös|ajbiin|iı ıslizıdanı 
igdnaki ıdlüm|y|a)diâ), gariakisfa 'yfqvırnfüjl|rrua|hışietııdle isıoifaiaalkJtı'rı-

IHASAN VAİMIK TEKİIN .(Okıeısıumi) — KlalöoaUk 
ipaıpiara ıgjilbli Ikiomuışuıyoinsiun!. 

F E V Z İ ARUGI ipaMamltaı) — Bfe IkjajöoLtik; pspaja 
Ideğliliz;, lelhıaimjdülillalh IMIüislIlülmiaınılz;. Mıülsflülmiainııım d i -
lyjanı Ihıar Tüfflkj, Ihlar, (fleılt; idindin;, llstamjıın yiasalkllaıdığıı 
Iköritiajâ, ibjayıııı ıdömjiışjtıiııj. 

T E M E L K A R A M I O I J L A O Ğ I J U ı(İSKvlaıs> — İçiklin 
ıyje Ikjanjşn !ollm|a(k taımı; sflaliızje Iksaırşı dlimıalk 'llajzııım, zlJnıa-
'yia Ikıaırjşı loO|m|alk Jlâızjıım; Iİ)sirıalill'a Ikja/rşiı oflmıalk taızjıimı. 

(FEVZİ A R I C I i(DaviaIrnflla) — Sıayun (Kaııiaimloılılıa-
loğlu, (blizj ibıuıriajda itjiüalrli ımjasleMarft Jkjonoştajulyfoirujz. İBjJzı 
'huinada) ısjağlıılkj Ikjofnıuısıuınjuı gölrjüjyarıuız!. Yio)k|sa ' Sıaiyun 
(KaJflalmıotaıoğlu, ıer1k|em ta|hiHjyieyıe, ikıiirltıaja isliız İde ımii 
İtairlajftlaltisıinııız? IBuımu iSoifluıyofluım,, iBiasrm umu i l an ©de
lilim* 

O Ğ U Z H A I N A S İ L T Ü R I K ı t fAn^a , ) — Kampın 
ltdkHifliın)d|a Oguız, Aylgüln^ütoı idle (iımızjaısıı wır,, !Sla|h|tıdkâ!i11ı|kj 
lyaıpmia,, 

R E V Z Î A R I C I ı(Dıava|m|la;) — Sayın Kaiflamıoıll'a-
loğllu, lAjdailejt ParltMınia Iblilflaiz letyvjelL laf laltituniiız,. AP'ınfkı 
Ignulp ıslözctüislü! ıdllaııfalk ıs(iızii öe(vıa|pllain(dııriaaağijm. AıdalM 
'PaıritÜsli laizıılnfflılki Oülk|ü|m|eltii hlJçbliır zjaiıman IsırdilTiın yıaı-

jmıımda ollnıiaımıılşlıjr <va olmlajyajoalkltıiıi. Aldallie-t Piaflliisli H ü -
Ikülmiatîi amılkjaddasaltpıidlıtrj, ımölllliıye-ljçliıdiır, llisllalmljyötıçli-: 
k i r "Ma idlülnıyalda fflk ıdöfia (İjsınaliıl1 mıaseHa^iınıa, Kıuıdüiıs 
miasellaslinıe Iklargııı çu|k[a|ti| ıtlak; ıd]avJıe|t, Itiâk Ihiülkjüjmıat lAidia-
9e|t PaintüSi (Hiü|kjü(m|eltji ıdlm|u|ş|tju|rı.. I(1AİP ısımalanıınıdaın, 
«IBıtaivo» ıstösüarfi) 

/BAiŞKiAjN —• iSaıyinı Araoı, ıkjanşıılııiklliı Ikfoınıuışlmfaldıanı 
Ikanjdli lk|onıul§ım(aınlıız3i ıtıa|m|aJmJl|aJyılnıi)Z!. !Bif ıda(k(ilk|a|niiız, waın 
Siaidjocla,, 

IFBVZÎ I A J R I O I (Dfâyajmjlaj) — Say ın Kjajtlajn^oia-
o P u , IfiakMalıt ısottiujyıarîuımı 'laffıılnııızia üavıap lofllaınalk;; arlkjön 
'talhlliyeiye, :k|ü|rifcaıjia !k|aırgıı imalsumınz,, 'değiil ımlisliınliz? 

TİEMIBL KJAIRAIMIOLUAJOÖLU (Sjıms) — • "Ne 
•alâ'kjasıı viaır;? 

OÖU21HİAN IAİSİİILTTÜRIK l(]Ain|ka|r!a) — Oğuz; *A\y-
ıgüını'eı ısıoıiv 

(FEVZt AIRICI ı(Oelvia!mila) — Ve £2jan|n[ad(JMaılum;, 
ınasmiam iiısltüıyansıulnluız;. (Bulgüln çolkj ısliınliırilli staıyüm, M S P 
Gnulhu; çiü|njk)üı ıgaızjeltıalıande Ikli, 'arıdiırij, lfcollc|ılJn ımıasıelîasli 
çiolk öainjîarıiinn ısji|k|m,ıi)Şja: Ibanizjar. 

B A Ş K A N — ISıaıyıirij Anııcı,, mnjüjdıdjefiljnljz; Idolllduı; 
(kjoınıuı§imıajn(iıza Ibjağllaimlajniııziı nida ıad|i)yanulm;ı 

ıFEVZl A R I C I (iDavalmiia) — Efemdlta, ıdayaımıi' 
edliiylanulm Saıyamı Başikfainj. 

i B A S K A N — 'Neyli dldvülmı ledlJyomsiunfuz,?, 
O R H A N iBliRGIlrr ıCfetaMhull1) — AdaÜöt Palfltfeli 

iiıBçia Ikonıgriasfiınia idlöinjdletndlilnliız ih'unaıyn. B u aıyıip., 
F E V Z t A R I C I (Devamla) — M ü s a a d e ederseniz 

devam ed iyorum. 
B A Ş K A N — Müdde t in i z do ldu efendim, devam 

edemezsiniz. M ü s a a d e e tmeye hakk ım yok, siz de de
v a m edemezsiniz . 

F E V Z t A R I C I (Devamla) — Efend im, bir daki
ka, son s ö z ü m ü bağ lamak is t iyorum Sayın Başka
nım. 

B A Ş K A N — Tabi i , sözünüzü bi t i r in ve inin; de
v a m edemezsiniz. Son cümlenizi söyleyin ve inin. 

F E V Z İ A R I C I (Devamla) — Efendim, lütfen, sa
bır b u y u r u n u z , lütfediniz efendim. 

O R H A N B Î R G İ T (İstanbul) — Seninle Sta t Ote
l inde çok konuş tuk . 

F E V Z İ A R I C I (Devamla) — Beyefendi, siz bu 
kürsüye çıktığınızda, zamanın ız ı aştığınız z a m a n sevap 
da, biz aşt ığımızda g ü n a h m ı o luyor? Bilhassa zatı 
alinizsiniz bu k o n u y u b u r a d a icat eden. 

B A Ş K A N — Sayın Ar ıc ı , lütfen konuşmanız ı son 
cümleniz le bit ir in ve inin efendim. 

O R H A N B İ R G İ T (İstanbul) — Ç o k r ica ediyo
r u m , Sta t Ote l inde çok konuş tuk sizinle. 

F E V Z İ A R I C I (Devamla ) — Biz k o n u ş m a d ı k be
yefendi; b iz şerefimizle geldik, şerefimizle gideriz. 

O R H A N B İ R G İ T (İs tanbul) — Beni 'konuş turma* 
yın fazla. 

F E V Z İ A R I C I (Devamla) — B u y u r u n çıkın ko
nuşun beyefendi, kü r sü sizindir. 

O R H A N B İ R G İ T (İstanbul) — Ben sizin engel
l eme o y u n u n u z a ge lmem. A m a , Sta t Ote l inde sizinle 
çok konuş tuk . (Gürü l tü le r ) 
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FEVZİ ARICI (Devamla) — Kürsü sizindir. 
BAŞKAN — Sayın Arıcı son cümlenizi söyleyin 

ve inin efendim. 
FEVZİ ARICI (Devamla) — Olandan bahsedin 

beyler, fiilden bahsedin, failden bahsetmeyiniz; işte 
kürsü burasıdır. 

'BAŞKAN — Son cümleniz değil mi? 
FEVZİ ARICI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

konuşmalarıma... 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Daha yeni başlı

yor. 
BAŞKAN — Yeni başlayamaz efendim, bitti, sü

releri bitti. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sizi bulduktan 

sonra, başlar. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
FEVZİ ARICI (Devamla) — Konuşmalarıma ni

hayet verirken bir konuyu daha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Konuya girmeyin efendim. 
FEVZİ ARICI (Devamla) — Erken tahliye, kür

taj meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyo
nunda görüşülürken, Milli Selamet Partisinin üyesi 
Komisyona niye gelmedi? Merak mucibimdir. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum efendim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı
na Tokat Milletvekili Faruk Demirtola, buyurunuz 
efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Adalet 
Partisi yan kolu. 

MHP GRUBU ADİNA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Olabilir efendim, siz de arıyorsunuz yeni 
bir yan kol. 

Sayın Başkan, saygı değer üyeler; Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağlık Bakanının bugünkü açıklamasının, memle
ketimizin sağlık yönünden, üyelerin bilgilerine sundu
ğu malumatlar yönünden faydalı olduğu kanaatında-
yım. Türkiye'nin sağlık problemlerine eğilmek, her 
hükümetin ve bilhassa Parlamentonun başta gelen iş
lerindendir. 

Hal böyle iken, son yıllarda bir gerçeğe layikiyle 
eğilinememiştir ve sağlık sorunları milletimizin başına 
dert olmuştur. 1978 gününe kadar gelmiş geçmiş bü
tün, hükümetler, ba'kanlar bu işin üzerine layikiyle eğil
mişlerdir. Hiçbir partiyi hiçbir bakanı tefrik etmeden 
söylüyorum. Bugüne kadar, Sağlık Bakanlığı - 1978 
yılına kadar - Türkiye Cumhuriyetinin sağlığına bü
yük hizmetler yapmıştır. Sıtma - Savaş ile sıtma mü
cadelesi konusunda, Adâna'nın halini bugün Adana' 

nın milletvekilleri bilir, ne haldeydi. Trahom, Urfa -
Mardin havalisinde ne haldeydi, bugün ne hale gel
miştir? Verem - Savaş ile verem mücadelesi memle
kette ne hale gelmiştir, düzelmiştir. Bugün en mede
ni milletlerin seviyesinde Verem - Savaş muvaffak 
olmuş bir teşekküldür. Ana - Çocuk Sağlığı, keza ay
nı. Hastanelerdeki işler 1978'e kadar gayet iyi düz
gün bir şekilde yürütülmekteydi. 

1978'den sonra ne oldu? 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, Di

van tam teşekkül etmemiş. 
BAŞKAN — Sayın Divan Üyesi arkadaşımın yeri

ne gelmesini rica ediyorum. 
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — 9 Temmuz 

1978'de, Tamgün Kanunu yürürlüğe girdi. Biz de oy 
verdik, iyi olsun diye oy verdik, tenkitlerimizi yapa
rak oy verdik. Fakat ekseriyetin tahakkümüne uyula
rak bir kanun çıkarıldı. Bu kanun iyi olsun diye te
menni ettik. Fakat geçen günler bunun iyi olmadığını 
ortaya koydu, bunu sergiledi. 

Bugün sağlık kuruluşlarının tablosuna birkaç cüm
leyle göz atmak istiyorum. Bugün 67 vilayetimizin aşa
ğı yukarı 1 0 - 1 5 tanesinde tam teşekküllü kurul ya
pılabilmektedir. Halbuki 1978'den önce, Türkiye'de 
illerin % 45 'inde sağlık kurulu vardı. Niye 2 yılda 
memleketin sağlık kurulları bu kadar bozuldu, sağlık 
kurulları teşekkül edemedi? Sağlık kurulu deyip geç
meyiniz. Bir öğretmen rapor alacak, bir işçi rapor 
alacak; herhangi bir memur, işe girmek isteyen birisi 
rapor alacak; Van'dan, Kars'tan, Erzincan'dan kalkı
yor, taa Ankara'ya geliyor, İzmir'e geliyor, ekonomiyi 
çöktürüyor. Niye bu hale geldi? 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, bir dakikanızı rica 
ediyorum efendim. 

Sayın. Divan Üyelerinden birini, Sayın İrfan Bi-
nay nöbetçi; onu veya, o olmadığı takdirde bir di
ğer Divan Üyesini rica ediyorum. 

Sayın Demirtola lütfen konuşmayınız, Divan Üye
si geldiği zaman devam edersiniz. 

METlN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanının bir kararı var. 

BAŞKAN —- Var efendim. Başkanlık Divanının 
kararını harfiyen tatbik ediyorum. Ne ise emredin, 
yerinizden buyurun efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanının kararı Divan Üyelerinin yerlerinden 
ayrılmaması yolunda idi. 

BAŞKAN — Tamam. Dün de bir arkadaşımız ba
na sordu. Bir müeyyide elimde olsa tatbik edeceğim. 
Kesin olarak buradan ayrılamazlar. 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben de o kararın 
aynısını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Kesin olarak buradan ayrılamazlar, 
doğrudur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Meclis kongreye 
dönünce oluyor. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Yalnız 
Sayın Başkan, Divan Üyesi geldiği zaman arkadaşları
mızın onuruyla oynanmasın, yerinden kaldırılmasın 
efendim. 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Efendim, 

nöbetçi Divan Üyesi istediği zaman iniyor, istediği 
zaman çıkıyor. 

BAŞKAN — Hiç buradan ayrılmaya hakkı yok
tur. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Yerine 
gelen Divan Üyesi bu celsenin sonuna kadar arkada
şımız görevine devam edecektir. Aksi halde bir Di
van Üyesi yerini terkettiği zaman... 

BAŞKAN — Tamam, bu arkadaşımız da terkeder 
de inhilal ederse, yine bir başka arkadaşı davet ede
ceğim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Kendi 
iradesiyle terketmediği sürece orada görevini yapma
lıdır efendim. 

BAŞKAN — Otursun efendim, tamam otursun
lar efendim. Ben karışmam ona. Biz ona karışma
yız. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Zorla gelip kaldı
rıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Hayır, onu biz kaldırmıyoruz, ken
dileri kalkıyorlar. Kendi aralarındaki münasebete de 
müdahale etmiyoruz. 

ADİL DEMİR (İzmir) —' Sayın Başkan, Meclisi 
kim idare ediyor? Siz mi, yoksa onlar mı? 

BAŞKAN — Meclisi Başkanlığın idare ettiği aşi
kâr. 

ADİL DEMİR (İzmir)'— Belli oluyor efendim. 

BAŞKAN — Zatı aliniz de şimdi müdahale edi
yorsunuz; ama yine de biz idare ediyoruz. 

Sayın Demirtola devam edin. 
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) ^ - Sayın Baş

kan, sayın üyeler; bu aradaki konuşmam dışında ge
çen vaktin süreme dahil edilmemesini temenni ederek 
sözlerime devam ediyorum. 

Boş ve doktorsuz olan hastanelerin, doktoru bu
lunmayan hastanelerin sayısı 1978'den evvelle, 1978' 
den sonraki geçen aylar ve yıllar içerisinde çok de

ğişik tablolar göstermiştir. Pek çok hastanelerde 40, 50, 
60 tane personel vardır, bir tane doktor yoktur. 

Dün bir arkadaşım Hakkâri'den geldi, operatör
dür. «'Hakkâri hastanesinde 47 tane personel var, fa
kat bir tane doktor yok, rotasyonla ben bir aylığına 
gittim, çalıştım, geldim» diyor. Memleketin bu hale 
düşmesinde herhalde Parlamentonun bir eksik çalış
ması vardır. O da Tamgün Yasasındaki bazı lüzumlu 
hususlara riayet etmeyişidir. 

Bugün polikliniklerde sıra bekleyen hastalar var
dır. 1978'den evvel yine vardı. Poliklinikler kalaba
lıktı, fakat işler görülüyordu. Şimdiki gibi, bir sene 
evvelki gibi; üç ay sonraya, altı ay sonraya kalp has
talarına, göz hastalarına randevular verilmiyordu. Bir 
hekim olarak ben bunların acısını yakinen yaşayan bir 
arkadaşınızım. «Yer yok» demeler yoktu. Bugün «yer 
yok» diye pek çok hastalar geri çevriliyor. 

Daha sonra, 1979 yılında sağlık anarşisinin yanı
na ekonomik anarşi de eklendi; «döviz kıtlığı» adı al
tında ilaç yoklukları başladı, memleketin sağlığı sı
kıntı içerisine sokuldu. 

Bu Parlamento bunlara eğilmeyecek de, ne ile uğ
raşacak? İlla hükümet olmak için mi uğraşacağız biz 
burada? Partiler için hükümet olmak gaye değildir, 
hükümet olmak bir vasıtadır. Hükümet olduktan son
ra hizmet vermek de, her partinin başlıca bir borcu
dur. Onun için, acele etmeyiniz, konuşmalarımızı lüt
fen sabırla dinleyiniz. 

Sağlık konusu gündeme gelmiştir. Ben bugüne ka,-
dar, sağlık konusunda uzun bir konuşma yapmadım. 
Bu bir fırsattır; sağlık konularının bazı hassas nokta
larına temas edeceğim, buna mecburum. 

Ortada bir tedbir hatası vardır. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

ı(Divan Üyeleri Mustafa Gazalcı ve İrfan Binay 
arasında tartışma) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
çok ayıp. 

BAŞKAN — Ben kimseye yerinden kalk veya ye
rini başkasına devret demedim; ama, şurada kavga 
edilmesini de hiç iyi bulmuyorum yani. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Divan 
Başkanısınız, 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Çocuk oyun
cağına çevirdiniz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul)— Sayın Başkan, Par
lamento burası. Rica ediyorum... 

BAŞKAN — Efendim, ben hiçbir sayın üyeye, 
yani, siz oturun, siz kalkın demedim; ama sonra mü-
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nakaşa ediyorlardı. Arkadaşınız burada tartışmayı bel
ki pek iyi bulmadığı için, kendi rızasıyla terketti efen
dim. Ben kendilerine, terkedin demedim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben özür diliyo
rum efendim! 

BAŞKAN — Ben demedim efendim. Arkadaşınız 
beni tekzip etme hakkına sahiptir. Ben öyle bir şey 
söylemedim kendilerine. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sayın Tüzün oraya bir 
arkadaşını gönderdi. Onun gönderdiği arkadaş geri 
alındı, ona üzüldü. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen oturun efendim. 
Yalnız Divan Üyelerinin görevi bizimle başlıyor, 

bizimle bitiyor; hiç ayrılmamaları lazımdır. 

Sayın Demirtola, konuşmanız sık sık inkıtaa uğ
ruyordu. İnkıta sebebiyle, hakkınızı tabii kullanacak
sınız; devam edin efendim. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, şimdi esas konu
ya geliyorum. Ortada bir vakıa var; Tamgün Yasasıy
la bir yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığı komisyonlar 
yapmıştır; Meclisten hatalı bir kanun çıkmıştır; olabi
lir; fakat bunun kusurlarının düzeltilmesi yine Yüce 
Meclise düşer. 1979 yılından sonra, 1980 başlarında 
azınlık hükümeti olan Adalet Partisi Hükümeti bir 
kanun tasarısı getirmiştir; bu tasarı komisyonlarda 8 
aydan beri bekletilmektedir. Bir altkomisyon kurul
muştur; bu altkomisyon 3 defa toplantı yapmıştır. O 
yolladı kim açtıysa bilmeyiz; ama gene bir altkomis
yon kuruldu Anayasa Komisyonunda, aynı şekilde en
gellemeler yine devam ediyor. Bu bir âdet haline gel
miş oluyor âdeta. Ben şu parti, bu parti ayırmıyorum; 
fakat niye komisyonlarda bu engellemeler sürüp gidi
yor? Anayasa Komisyonunda erken seçim niye engel
leniyor? (AP sıralarından alkışlar) Sağlık Komisyo
nunda niye engelleniyor? Altkomisyon kurulup da 3 
toplantı yapıyor sekiz, dokuz ayda? Böylece sağlık ko
nusu için önemli olan kanunların çıkartılması komis
yonlarda engelleniyor. Bunu engelleyenler Cumhuriyet 
Halk Partililerdir; bunu gayet iyi biliyoruz. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Meclisten kanunlar çı
kıyor mu? 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Biz bunun 
düzeltilme yollarını niçin aramıyoruz? İşte, bugünkü 
konuşma, Gensorulara takaddüm etse de, Büyük Türk 
Milletinin sağlığıyla ilgili bir konudur. Elbette konu
şulacak, parlamenterlerin ıttılalarına elbette sunula
caktır. | 

Komisyonda taraflı olarak davetler yapılmıştır : 
Türk Tabip Odaları Başkanı çağrılmıştır, Türk Tıbbi
yeliler Birliğinin Başkanı veya üyesi çağrılmarmştır. 
Niye böyle tek yönlü bir davet yapılıyor ve Komis
yon üyeleri şaşırtma içerisine sokuluyor? Bunlar birer 
hatadtr, oyalamadır, savsaklamadır. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Türk Tıbbiyeliler Bir
liğinin bir tek temsilcisi vardır, onun için. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Bunu ko
misyonlarda yapmak, memleket sağlığını baltalamaktır, 
memleket sağlığını engellemektir. 

Tamgün Yasasındaki aksaklıklar giderilmedikçe, 
yeni bir düzenleme yapılmadıkça, memleketteki anarşi 
de önlenmez, bunun yanında husule gelmiş olan sağ
lıktaki anarşi de önlenemez. Bunun başlıca sorumlu
su, komisyonları ve altkomisyonları çalışamayanlar
dır. Bu durumda, düşündük; 45 gün komisyonlarda 
neticeye bağlanmayan bir kanunun Genel Kurula gel
mesi meselesi vardı; bunu yapalım diye düşündük; fa
kat Meclis, malumu alileriniz, 6 aydan beri çalışa
mıyor; doğru dürüst çalışıp, sosyal yönlü kanunları 
çıkartamıyor (CHP sıralarından «Yoklamada bulun
dun mu?» sesleri); nerede kaldı, bu sağlık kanunu çı
kartacak? Hiç olmazsa komisyonlarda layıkıyla görü
şülebilir diye, bunun için beklemiştik. 

Biz o arada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arasın
da, haftanın iki gününde, Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak, iki gün kanunların yapımında Meclis çalışma 
yapsın diye teklif ettik. Bu iki teklif de - bugün hu
zurunuzda arz ediyorum - Cumhuriyet Halk Partililer 
tarafından engellenmiştir. Niçin engelliyorsunuz? 6 

' ayda ne kadar hafta var, her haftada iki gün var. 
Meclis çalışsa idi, bu Tamgün Yasasını çikartsa idi, 
bunun yanında, diğer kanunları, «sosyal içerikli» de
diğiniz, sosyal muhtevalı kanunları getirip de burada 
konuşsa idi, vergi kanunlarını çikartsa idik, Asgari Ge
çim İndirimi kanunlarını çikartsa idik memleket zarar 
mı görürdü? Buna, her seferinde çıkıp, «şu parti en
gelliyor, bu parti engelliyor...» Yani, sizde hiç kusur 
yok mu, bugüne kadar hiç engelleme yapmadınız mı? 
(CHP sıralarından, «Sen bugünkü yoklamada nerede 
idin?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Lütfen, 

«sen» diye hitap etme, «siz» diye hitap edin, bu elfazı 
ihtiramat, en basit nezaket kaidesidir. 

Şimdi, millet hayatında, Parlamento hayatında bo
şa gitmiş bir 6 ay var. Bundan sonra da, eğer arzu 

| edilirse, Milliyetçi Hareket Partisinin teklifi gündeme 
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getirilir, haftanın iki gününde sosyal muhtevalı ka
nunları çıkartırız. Bu arada da, milletin sağlığıyla il
gili olan Tamgün Yasasını iyi bir şekilde, milletin ih
tiyaçlarına cevap verecek bir şekilde, yeniden düzen
leriz. 

Zıtlaşmalarla, inatlaşmalarla, partilerin birbirlerine 
suç isnat etmeleri ile bir yerden bir yere varamayız. 
(CHP sıralarından, «Konuşma süresi doldu» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir Divan Üyesini bekler
ken, bir miktar vakti vardı, sayın hatibin vaktini al
dık. Bir dakikasının olduğunu söylemiştim; yarısı geç
ti, yarısı da birkaç saniye sonra bitecek. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Sağlık me
selelerinin içerisine politika sokulmasın diye bu çatı 
altında müteaddit defalar konuşuldu, müteaddit defa
lar komisyonlarda konuşuldu. Buna rağmen, full -
time gibi, Tamgün Yasası Kanunu politik nedenlerle 
engellenmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, süreniz doldu. 
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — ...vaktinde 

Meclise sevkedilmemiştir ve daha evvel de, S*ayın Ba
kanın da burada belirttiği gibi, alelacele, bir oldu b'it-
tiye getirilmiştir; diğer partilerin fikirlerine, ihtisas er
babının fikirlerine hürmet edilmemiştir. 

BAŞKAN — Son cümlenizle bağlayın lütfen, sü
reniz doldu efendim. 

FARUK DEMÎRTOLA (Devamla) — Bağlıyo-
rum Sayın Başkan. 

Bugün memleketin sağlık tablosunu tekrar kısaca 
özetlemek istiyorum. Hastanelerde doktor yok; hemşi
re, dişçi, ahçı, şoför' vardır; milletin parası bunlara 
gitmektedir. Tıbbın lokomotifi hekimdir. Hekimlerle 
ilgili bir düzenleme yapmadığımız sürece, sağlık per
soneline oluk gibi para akıtsak, biz millet sağlığını 
düzeltemeyiz. O bakımdan, bu kanunun Parlamentoda 
konuşulmasına gerek vardır. Bunun bir an evvel ko
nuşulmasında da millet sağlığı için büyük faydalar 
vardır. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin. Ger
çekten müddetiniz biraz da geçti. 

FARUK DEMÎRTOLA (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Şimdi, bu kanunun çıkması, çıkmaması meselesin
de bazı sözler duyuyoruz : «'Hükümettir, çıkartsın.» 

185 kişilik bir azınlık Hükümeti, Mecliste 226'yı 
bulup da nasıl kanun çıkarsın? (AP sıralarından, «Bra
vo» sesleri) O halde, desteksek, ahda vefayı göstere
lim; destek değilsek, bunu baştan düşünelim. 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, hiç zamanınız yok, 
son cümlenizi söyleyin ve lütfen bitirin. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Son cüm
lemi söylüyorum. 

Hata yapmak insanlar için hoş görülen bir şey
dir; fakat hataların düzeltilmemesi ikinci bir hata
dır; fakat hatayı düzeltmek isteyen Adalet Partisi 
Hükümetinin tekerine taş koymak daha büyük bir 
hatadır. Bunu yapmamak lazımdır. 

Eğer biz Hükümeti düşüreceksek, Meclise gelir, 
226'yı bulur, kanunların ve tüzüklerin emrettiği şe
kilde düşürürüz. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin efendim. 
FARUK DEMÎRTOLA (Devamla) — Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar). 

METÎN TUZUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim efen
dim... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sorularımız var. 
BAŞKAN — Bazı sayın milletvekilleri, Sayın 

Bakanın izahat vermesi üzerine, İçtüzüğün 61 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne dayanarak, Sayın 
Bakandan soru sormak istemişlerdik. (CHP sıraların
dan «Bu yolu açmayın» sesleri). 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bu yolu açmayın, 
çok kötü olur. 

BAŞKAN — Lütfedin efeindlilm. Dinlemeye de 
biraz sabrınız olursa, mösiefeyil bJallederıte gibi geli
yor baına, 

Gündem duşı komuşmlayı tianızilm. eden 60 noı mad
demin 2 inci fılkıraısı, «Hülkülrneıt olağanüstü aceffle hal-
ferdie gündem diışıı söz istense," Başkam bu istemi ye
lline getirir»! diyor... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Olağanüstü hal 
daha ibitmedi mü? 

BAŞKAN — ... ve «hükümetlim açılküamaisıındlan 
sonra siyasi piartli gruplllaıu birer defa ve 10'ar daki
kayı aşmamak üzere konuşma hakkına sahiptirler» 
diyor. Yani, hükümetin ibu isteğini yerine 'getirme 
medburiiyetıimim yanı sıma, grupHan adına söz isteyen
lere de söz verme medbuıriyetilnıim usûlünü 6Q ncı 
madde getilrmıişjfcir. 

Som sıormaınnın hedefi, gayesi; bakanın izahatım -
da açıfclik bulunmayan veya izahatlarımda mevcut 
olmayan hususlarda da foaJfcandlam hiilgi oiimakfciir. 
Halbuki, sayın 'bakan Meclise naniği konuliarı bildir-
nuesii lazım geldiğini kendisi takdir ediyor. Bu gün
demi dıışımda, baklamın istemediği hususta bakamdan 
sormak, bakamdan amlamıak, öğrenmek içim soru mü
essesesine müracaat etmek mürnıküm değildir. 
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Kainaa$li!m© göre, bu soruları sorma halkki'mız yok
tur ve onun için soru sormak isteyen siayın üyefere 
imkân vermeyeceğim efendim; kanaatim böyle. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ayna konuda, ko
nuşmayla ilgili olarak efemdiimıı... (AP sınralarınıdian 
gürültüler). 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — İçtüzüğün 61 nci maddesine göre gündem 
dışı açıklamada bulunan bakana soru yöneltilip, yö-
neltüemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu bilr tezkere gön
dermişler; bunu okuyabilmeyle gayret edeceğim, 

«ıSalyım Sağlık Bakanının gündemi dışıı klonuşmııa-
sıyıla ilgili olarak, Sayıın Bıakanıdaim sorulllarımiız var
dır. Buna iimlkân olmadığı kanaatimde bulunulduğu 
anlaşıll!ııyor»\ diyor. «Başkamı Meçisin çalışma usûlle
rim© ve Tüzüğün 61 nci maddesıime uymayla diaıvet 
elder ve ibu davet maksadıyla usul hakkında söz rir 
oa ediyorum»! diyor. 

Yanlı, Tüzüğün 64 ncü maddesüne göre usul hak
kımda söz istiyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Aksi kamaıatte ise-
niiz. 

BAŞKAN — Aksi kamıalatlte' olduğumu ifade et
tim. Sayım Blilberoğlu'nUn açıklamasından sonra da 
kanaatimizin değişeceğini şüpheli görüyorum. Buna 
nağmem söz Üstüyor musunuz? 

OĞUZ AYGÜN (Anıkara) — Tabi efendini, bu
rası Meclis. 

BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
Efendiimı Tüzüğün 64 ncü maddesini de evvela 

okuyayıım, onda da ihtilafımız olmasın da, 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben de söz rica 
edryorumı. 

BAŞKAN — Bir dakikanıza rica edliyoMmı Sa
yım BiJberoğlu. 

Başkamı gündemle veya Millet Meclisimin çalışma 
usullerine uymaya davet için isöz istiyorsunuz site 
benden. «'Bu yolda bir istemde bulunulursa, 10'ar 
dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte, aleyhte 
en. çok 2'şer kişiye söz veriililr»! diyor; «verilebilir, 
verine takdiri 'Başkana adiötıiır»; demiyor. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmanın gere
kip, getrekrneddğiina takdir Başkanlığa aittir.. 

Şimdi, yermeye rniecbur olduğiulm için .size söz ve
riyorum. 

Tutumumuz aleyhinde ve Usulle davet için söz is-
ttıyorsunuz; 'buyurun efendimi. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (ÇorUm) — 
Teşekkür ederini. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Lehte Sayın 
Başkan. 

FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürgüç lehte, Sayın Aykurt 
alioyihte... (CHP sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Başjliayaıbillıir miyim Sayın Başkan? (CHP sıralarım
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Ben usul hükümlerini tatbike mec
burum, Bu usulde ne varsa, bu usul içerisinde ne is
tenirse yaparım. Başka yetkim yok. Yarın yer değliş-
iüır'ir bu gruplar, o zaman aynı usul'ere 'başkaları mü
racaat ederse aynı tlaltbikatı yapmıazsam, beni itham 
etmeye hakkımız olur. 

OĞUZHAN ASILTÜRK (Anlkara) — Sağol Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bıiberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Corum) — 

Sayın Başkalm, değerli arkadaşlarını; şu anda yaptı-
ğıtmnz çalışma, Meclis Genel Kurul çalışmasıdır. Tü
züğümüzün üçüncü kısmiı, Gemiel Kurul' çalışmala
rında uygulanacak usulü düzenlemiştir. Üzerinde gö-
rüşmle yapılan 60 ncı madde de, bu üçüncü kıSîma 
dahil olan hükümlerden biridir. Binaenaleyh, bu 
üçüncü kısımda hangi usuller vaz edilmişse, sayın 
tbakaınııın 60 ncı maddeye göre söz alarak gündem 
dışı yaptığı konuşmayla ilgili konular üzerinde de 
ayni usullerin uygUlantmalsıı Başkanlıkça zorunluluk 
ifade eder kanısındayım. 

Bu itibarla, GeneSI Kurul çalışmalarım düzenle
yen 50 nci maddeden 'sonra sırasıyla devamı' eden 
maddelerin biir 61 ncisÜ var. Bunun 6 ncı fıkrası:, Ge
nel Kurul\çalışımiaları için de biir ayırım yapmadan; 
yani gündem dışı konuşma bunlarım dışındadır gibi 
•bir Jhltliirazi kayıtta bulunmıiadan şunu demektedir : 
«Görüşme şurasında - Hangi görüşme? Genel Ku
ruldaki tüm görüşmeleri kapsamaktadır - hükümet
ten soru sormak isteyenler, sorularımı yerlerinden so
rarlar. Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile 
sorulur.»* 

Şimdi değerli arkadaşlarım^, bumun uzun boylu 
yoruma ihtiyacı yok. Bazı esas kriterler, Tüzüğün 
bu 'hükümlerimde kemdiliğimden yer almıştır. 
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Üzerinlde konuşma yaptığımız konu, gündem, dışı 
komuşnıaıdır ve Genel Kurul çakışmalarından biridir. 

Getnel Kurul çailışmlalları yapılırken de miiUetve-
kileıriniin hükümetten soru sorma hakikini, şimdi 
okuduğum 61 maddenin 6 ncı fıkrası kabul ve tes-
l'îlm etırnelktedir. 

Sayın Başkam bazı mülahazalarla, bu konuda 
bakanla miletvejkiii'niin soru soıranlayacağı kanaatlini 
ifade buyurmuştur. Biz, bu kanaatin tam aksini taşı
rmaktayız. 

Kaldı ki, balkan, hükümet, mıeimldketiin bir öneim-
li ve aktüel konusunda milletvekillerine bilgi sun
mak İstemiştir, kamuoyunu bu kanaldan tenvir et
mek istemiştir: 

O nasıl Usuldür kli, o nasıl yorumdur ki, balkanın 
20 dakikada söylemeye çalıştığı, fakat söyleyemedi
ği; 'alma o konuyla ilgili can alıcı hususlarda, mıilllet-
vekillli bilgi isteme halkkınlda'n mahrum bulunsun? 

Parlamentonun gereği gilbi çalışabilmesi, memle
ket ıniöselelerinin emine boyuna tenvir edilebilmesi 
için, Sayın Başkanın 61 nci maddemin 6 ncı fılkrasım-
daiki hükme uyarak, milletvekillerine soru sorma 
hakikini tamma'sını rica ediyorum. Teşekkür edenim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından «Bravo»/ sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Lehte Sayın Metin Tüzün, buyu
run. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milleıtveikiılleri; 

Hükümetin çok önemıM gördüğü bir konuda Yü
ce Medıise bilgi verdikten sonira mlillettvdfcileırinin 
Soru isorup soramayacağı Ikonıusundıa Sayın Başkanın 
uygulamasıyla ilgili bir usull tartışması açidı. 

Oturumu yöneten Sayın Başjklan, dün bu konuda 
•biir uygulama yaparken, «Konumun öneminin ne ol
duğunu 'ben, sayın bakan konuşmadan nereden bile
yim?^ tarzımda bir cümle sarf etmişti. Oysakıi Sayın 
Balkan Yüce Meclise çok önemli konuyu arz etti' ve 
2 değerli Grup adına burada, bu çok önemli konu 
üzerinde Yüce Meclise görüşler sergilendi. 

Asılında, Cumhuriyet Halik Partisi olarak bu gö
rüşmelerin baişında Sayın Başkanımızı kendi beyanı 
ile bir çelişkiye düşürmemek için ve Yüce Meclisin 
çalışmalarına sekte vurulmasına gönlümüz razı ol
madığı için müdahale etmedik. (AP sıralarından gü
rültüler) < 

Oysaki, Sayın Meclis Başkanı şimdi veya bu 
oturum bittikten sonra zabıtları incelerse, «Çoğunlu
ğumuz vardır; günldemie geçıiyorum,»! diyerek görüş-

meiîeiii başlattı ve «günldemie geçiyorum»ı dedikten 
sonra da, gündemin içinde olmayan, gündemden ön
ce uygulanması gereken, «hükümet adına bilgi sun-
mıa» iişLiemini Yüce Mecliste uygullaimaya koydurdu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Gündem 
dışı konuşmadır, gündemin içindedir. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — «Gündeme - ge-
çiyorumı»'; dedikten sonra konuşturdu. Okuması yaz
ması olan aıkadaşülanım bunu anlarlar. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Gündem 
dışı konuşmadır, gündem dışı konuşmadır, yapılan 
konuşma. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Lütfen, boş fıçı
dan çıkan sesler gibi sesler çıkarmayınız. (AP sıra
larından gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kooaelli) — Sayın 
Başkan, Grubumuza hakaret eitmektedlir, «boş fıçı» 
demielktedir. 

Lütfen sözünü geri alisin. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Aslında, burada 

yapılan görüşmeler ne 'bir Gensoruyu engelleme gö-
rüşmesildıir, ne bir başka şeydir; bunun, Paırillaımento-
yıı dejenere 'etmekten başka biır aıniîaımı yoktur. Bu
nu, Yüce Parlamentomun zabıifcllarıma Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına tescil ettirmek işitiyorum. 
(CHP sıriallarımidan «Bravo»; sesleri, alkışlar; AP sı
ralarından gürültüler). 

Türkiye'de kan gövdeyi götürürken, Türkiye'de 
5 milyon işsizin olduğu bir dönemde, Türkiye'de şu 
kadar hayat pahalılığımın olduğu bir dönemde, ikti
dar partisinin, engefflllermeniın de öitesıind'e Parlamen
toyu bu kadar dejenere etmıssıiıne izin vermeyiniz Sa
yın Başkan. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar, AP 
s inallar ından gürültüler). 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan Grubumuza hakaret etaıiştıir, bizlere «boş 
fıçı» demiştir. 

Söz istiyo'rum. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Mustafa Kemal Ay-

kurt, buyurunuz. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, bizlere «boş fıçı» diye hakaret ödilrnliştir. 
Kimmliş boş fıçı? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — «Boş fıçı»i deni
lince, 70 ncı maddeye göre ikim üzenime alıyor aca
ba? 

BAŞKAN — Efendim, bakacağımı. 
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OĞUZ AYGÜN (Artkiara) —«Boş fıçıı>y dendiği 
için ısiaıtaşimia saymanız gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemali Aykurt'a 
söz verdlim; onu da bir dinleyelim. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sataşma 
var efendim, hallediniz. 

BAŞKAN — Yani, İla ki, şu anıda halidbmezssıelk, 
ibir daha halledilmez mıi diyorsunuz? 

Sayın Tüzün, kime, «tboş fıçı»' dddiıniz? 
METİN TÜZÜN (istanbul) — Efendim, Yüce 

Mecliiisltien gelen gürültülere. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen yerinize otu

runuz. 
Sayın Tüzün'ün konuşmasının «boş fıçı» ile ilgili 

kısmını rica ediyorum. 
Sayın Aykurt, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri. 
içtüzüğümüzün 60 ncı maddesinin uygulanması

nın, bugün, Başkanın tutumu itibariyle yanlış oldu
ğu kanaatiyle söz aldım, içtüzüğün 61 nci maddesinin 
son fıkrasında, «Görüşme sırasında hükümetten veya 
komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını yer
lerinden sorarlar. Sorular, konuşmalar bittikten sonra 
sıra ile sorulur» hükmü yer almaktadır. 

Günlerden beri müzakeresini yapmakta olduğumuz 
Anayasa Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup arkadaşlarımın çok usta bir şekilde, sistemli 
bir şekilde engellemelerine, yine aynı ustalıkla iştirak 
eden, onların engellemelerine alet olan kendi önergesi 
aleyhinde oy kulllanan, kendi önergesine sahip olma
yan Sayın Şener Battal da, 61 nci maddenin Komis
yonda dahi tatbik edilmesi lazım geldiğini söylemiştir. 
Hatta, hâsıl olan tereddüt sonunda, Kanunlar Mü
dürlüğünden mütalaa almak suretiyle, 61 nci madde
nin sırf, münhasıran Millet Meclisi toplantılarından 61 
nci maddenin işlerliği karşısında, Anayasa Komisyo
nunda dahi 61 nci maddeye göre soru sorma müessese
sinin geçerli olduğu hükmüne varmıştır. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Orada gündem 
dışı değildi. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bu sözlerini zabıt
tan alacağım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Şimdi, bakınız, huzurunuza, Anayasa Komisyonunun 
bu husustaki zabıtlarını getirdim. «Daha evvel içtüzü
ğün 61 nci maddesi gereğince komisyonlarda soru 
sorma mevzuunda tereddütümüz olmuştu...» 

BAŞKAN — Sayın Battal'ın tutumu hakkında de
ğil de, bendenizin tutumu hakkında rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Arz edeceğim, oraya geleceğim. 

Bu değer, Sayın Şener Battal'a ait. 
«Bu tereddütümüzü Kanunlar Müdürü ve diğer il

gili arkadaşlarla görüştük ve şu neticeye vardık» di
yor Sayın Anayasa Komisyonunun Başkanı: «Adını 
önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Baş
kandan söz almayan hiç kimse konuşamaz. Gündem
de bulunan veya belli bir günde görüşme konusu ola
cağı Anayasa, kanun ve içtüzük gereğince bilinen 
konular dışında, Divan Üyeleri söz alma istemi kay
dedemezler. Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hi
tap edilerek kürsüden yapılır. Pek kısa bir sözü ol
duğunu belirten üyeye, Başkan, yerinden konuşma 
izni verebilir. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okun
ması veya Başkanın izni ile bir Divan Üyesine okut
turması mümkündür.» 

Şimdi, bu konumuzla ilgili paragrafa geliyorum; 
Sayın Şener Battal'ın beyanı bunlar: «Görüşme sı
rasında Hükümetten veya komisyondan soru sormak 
isteyenler, sorularını yerlerinden sorarlar.» 

BURHAN ECEMtŞ (Niğde) — Yarın Anayasa 
Komisyonunda anlatırsın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tereddütün izalesi için 
Kanunlar Müdürlüğüne Komisyon yazı yazdı; Kanun
lar Müdürlüğünden gelen mütalaayı bilgilerinize arz 
edeceğim. 

içtüzüğün 61. nci maddesinin bir paragrafında, 
«Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan 
soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden sorar
lar» cümlesine aldığımız mütalaa şu şekildedir: «iç
tüzüğün 61 nci maddesine göre, komisyon toplantıları
na katılan Başbakan veya bir bakan veya kendi yer
lerine gönderdikleri kamu görevlisine, komisyonda gö
rüşülmekte olan konuyla ilgili olmak kaydıyla ve 
Hükümetin görüşünü almalk maksadıyla komisyon 
üyeleri tarafından soru yöneltilebilir.» 

BURHAN ECEMtŞ (Niğde) — Başkanın tutu
muyla ne ilgisi var? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
«Şimdiye kadar komisyonlarda ve Mecliste yapılan 
uygulamalar bu yöndedir.» Mütalaa bu. 

Kaldıki, içtüzüğün- 31 nci maddesine göre, ko
misyonlarda bir hükümet temsilcisinin bulunması zo
runluluğu da yoktur, içtüzük madde 31 «Komisyon 
toplantılarına Başbakan veya bir bakan katılabilir.» 
«Katılır» demiyor, «katılabilir» diyor, katılmaya da 
bilir. Komisyon toplantılarında bir bakan katılmadığı 
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zaman, 61 nci maddeyi nasıl işleteceksiniz? Halbuki, 
şimdi yapmakta olduğumuz görüşmelerde, Meclis gö
rüşmelerinde mutlaka Hükümet temsilcisinin veya Hü
kümetin bulunması zorunluluğu vardır, şimdiki müza
kere de budur. 

Hükümet burada olduğu halde, İçtüzüğün 31 nci 
maddesine göre, komisyonlarda hükümet temsilcisine, 
hükümet üyesinin katılma zorunluluğu bulunmadığı 
halde soru yöneltilebiliyor da, hükümetin veya hü
kümet temsilcisinin hazır bulunmakla yükümlü olduğu 
Meclis müzakerelerinde, 61 nci maddeye göre, na
sıl soru sordurmayabiliyorsunuz? Bunun izahı müm
kün mü?... O itibarla, Sayın Başkanın, Başkanlık Di
vanının tutumu yanlıştır. 

Bugün okuduğum, bilgilerinize arz ettiğim, Ka
nunlar Müdürlüğünün çok yakın tarihte, iki gün ev
vel vermiş olduğu mütalaanın açıklığı karşısında, 61 
nci maddeye göre, üyelerin hükümetten veya konuş
ma yapan bakandan soru sorması hakkı vardır ve 
bu hak kullanılmalıdır. 

Bu itibarla söz aldım, hepinize saygılar sunuyo
rum. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
Lehte Sayın Selami Gürgüç. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, leh

te ben konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener, söz talebiniz yok efen

dim. Siz sataşma için söz istediniz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sataşma için de
ğil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal'ın söz talebi yok ki, yok 
efendim. 

Sayın Gürgüç, buyurunuz efendim. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Sayın Başkan dünkü uygulamasında da bugünkü-
uygulamasında da İçtüzüğün 60 nci maddesine gö
re, sunuşlardan önce, gündeme geçmeden daha önce 
60 nci maddeye göre Sayın bakanlara söz verdi. 

Sayın Başkanın bu tutumu İçtüzüğe tamamen uy
gundur. Ayrıca, sunuşlarla, görüşmeler ayrı şeydir. 
Görüşmeler sırasında heflki soru sorulabilir veya so-
rulmayalbilir, tartışmalıdır; ama Başkanın uygulama
sı jLisule tamamen uygundur. Ayrıca, İçtJüzük, Mec
lisin çalışması ve Çalıştırılması içindir. Yani, dene
timi, denetim yapmanın usuilerinii, yasa yapmanın 
usullerini tespit etmektedir. 

Siz, İçtüzüğü, Meclisi engellemek için kullanmaya 
çalışıyorsunuz. 

Saygılar (sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürgüç. 
Şimdi, Sayın Tüzün'ün, Başkanlığın tasarrufu ile 

ilgili 'bir beyanı oldu; filhakika doğrudur. 
Ben, görüşmelere >« geçiyoruz» yerine, zuhulen, 

gündeme geçiyoruz dedim; fakat o antia, hatırımda 
«görüşmelere geçiyoruz» ibaresi olduğu için, «gün
deme geçiyoruz» dediğimin farkında değilim. O an
da Sayın Tüzün Veya başka sayın üye arkadaşlarımız, 
«gündeme geçtiniz, günıdem dışı söz veremezsiniz» 
deselerdi, ben, itimat 'buyurun, arkadaşlarımın o tak
ibini yerine getirecektim; çünkü, benim ağzımdan çı
kan beyan beni bağlayacaktı; fakat Kanunlar Müdü
rü beni, Sayın İslamoğlu'na söz verdikten sonra, 
«ıböyle söylemiştiniz» diye ikaz etti; fakat Yüce He
yetten, sayın üyelerden de bir itiraz çıkmayınca, on
ların da 'benim 'gibi, görüşmelere geçiyoruz» sökün
de telakki ettiklerini düşünerek 'bu tatbikata dlövam 
etltim. 

Ben affınızı dilerim, yani bu arada böyle bir zu-' 
hul yaptım. (CHP sıralarından alkışlar) 

İkincisi; lehte ve aleyhte iki sayın üyeyi dinledik. 
Ben, usulün 61 nci maddesimin, sözü geçen fıkrasını 
şöyle anlıyorum: «Görüşme sırasında hükümetten 
veya komisyondan soru sormak isteyenler, soruları
nı yerlerinden sorarlar» hükmü, hu soru sorma işle
meni görüşmeye hasretmiştir. Gündem dışı konuşma, 
eski deyimle müzakere, şimdi görüşme dediğimiz 
müessesenin şümulüne girmez. Görüşme de, yaptığı
mız görüşme değildir. Yaptığımız, re'sen izahat 
vermedir. İzahatın şümulünü, sınırını, izahat veren 
takdir eder, münhasıran onun ydtkisi içerisindedir. 
Verdiği izahatın dışında, kendisinden, hu müessese
den istifade ederek izahat almak mümkün değildir 
'kanaatindeyim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara)' — Sayın Başkan, ga
ye Meclisin tatmin olmasıdır; sual sorulabilir. 

BAŞKAN — Efendim, kanaatimi arz ettim. 
Onun için, hu konuyu burada bağlıyorum, oyla

maya da lüzum görmüyorum ve gündemıe geçiyoruz. 
(Gürültüler) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, oy
lamanız lazım. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Efendim, oya arz etmeye mecbur 
değilim. (Gürültüler) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O halde müzakere
yi niye açtınız? 
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BAŞKAN — Müzakere açmaya mecburum. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — O halde müzakere

nin talbii neticesi?.. 
BAŞKAN — Talbii neticesinin, müzakerenin ta

bii neticesinin... Sayın Angı... 
İSMET ANGI (Eskişehir)-— Niye müzakere aç

tınız? Görüş ayrılığı var ise?.. 
BAŞKAN — Sayın Angı, müzakerenin, görüşme

nin talbii sonucu oylamadır; bu bir mantıki istidlal. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Mantıki değil, Tü

züğün usul Ihükmü. 
BAŞKAN — Tamam, İçtüzük... 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Böyle 

engelleme olmaz Sayın Başkan. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Hayır! Gerekirse... 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hayır, müzakere 

açıldıktan sonra oylama lazım. 
BAŞKAN — Efendim, görüşmelere geçtik. «Gö

rüşme sonucunda oya başivurmak gerekirse» diyor. 
Şimdiye kadarki tatbikat budur. Gerekip gerekmedi
ğini takdir Başkana aittir; gerekirse oylama yapar, 
gerekmezse yapmaz. Ben şu anda gerektiği kanaa
tinde değilim ve oylama yapmıyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, Divan olarak karar vermeniz lazım. Ay
rıca, açık bir mütalaa var. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun. 
Gündeme de geçtik. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)' 

Kanunlar Müdürlüğünün mütalaası var... 
BAŞKAN — Gündeme geçtik, gündemi tatbik 

.edeceğiz efendim. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, bu saate kadar yaptığınızın adı nedir? 

BAŞKAN — Gündem dışı. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Biraz ön

ce, «(görüşme sırasında soru sorulur» dedıiniiz. Şu ana 
kadar yaptığınız görüşme değil de nedir? 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma ve grupların 
(Gürültüler) Hayır ıef endim, benim anlayışım öyle 
efendim; şimdiye kadar Meclis tatbikatı da farklı de
ğil. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ama biraz 
evvel Kanunlar 'Müdürlüğünün yazısı böyle geliyor 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Yani Kanunlar Müdürünün kanaa
ti bsni bağlamaz. Ben 'istifadeye salih bulursam isti
fade ederim; yok, istifadeye elverişli bulmazsam, is
tifade etmem. (Gürültüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sizin hakkınız bit
ti beyefendi; yani, bu gündem dışı hakkınız bitti 
dfendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Hayır Sayın Başkan, söylemediğim şeyleri 
söylemişim gibi ifade ettiler. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan," tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumuz hakkında söz bitmiştir; 
gündeme geçtik. (Gürültüler) Gündemde henüz hiç
bir tatbikat yapmadığım için, tutumum yok. Sadece 
sabırla zatıâlinizlin ve diğer nukadaşlarımızın yerle
rine oturmasını bekliyorum ki, gündemi normal tat
bike imkân bulayım. (Gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tüzüğü kendinize 
göre tatbik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Gayet tabii efendim, bana bu hak
kı, beni buraya seçerek siz verdiniz Tüzüğü kendi 
kanaatime göre, teammüllere göre, bugüne kadarki 
tatbikat ne ise o istikametlte tatbik için bana itimat 
ettiniz. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, bunu 
oylamaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Oylamaya mecbur değilim efen
dim. 

AHMET SAYIN (Burdur)' — Müzakerenin neti
cesi ne oldu Sayın Başkan! Neden müzakere açtı
nız? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efenldim, Sayın Bakanımızın yazı
sını okuyorum şimdi. 

OĞUZ AYGÜN'(Ankara) — Meclisi kendinize 
göre, keyfi idare edemezsiniz. 

'BAŞKAN — Efendim, '«keyfi» dediğiniz, takdiri. 
Yani, benim takdirime taalluk eden yerde takdirimi 
kulllanırım; benim takdirime taalluk eitmeyen yerde 
mecbur olduğumu yaparım. (Gürültüler) 

Efendim Sayın Bakan bir tezkere vermişler, biz 
gündeme geçtik, bu tezkerede gündeme bir madde.. 
(Gürültüler) Efendim, geçmeden evvel vermiş, sonra 
vermiş fark etmez ki* efendim; gündeme bir madde 
ithalini istiyor. Gündem dışı halledilecek bir mesele 
değil ki. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
muamele bitmeden gündeme geçemezisiniz. 
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COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkanım, böyle bir engelleme var mı, nedir bu hal? 
(Kürsü önünde birikmeler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim, lüt
fen. Bu engelleme değildir, olmaz böyle şey. (Gürül
tüler) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Sayın Başkan, 70 nci maddeye göre söz is
tiyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Şuna bakın, 
yahu, bakın nereye çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, Divan üyelerimizle bir 
ihtilafım var da, onu hallediyorum, 

'Ben gündeme geçtim, kararımı verdim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

fiili duruma sion verin. 

a) Siyasi Parti Grubu önerileri 
1. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında 

verilen Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
masına dair görüşmelerin tamamlanmasına kadar 
Genel Kurulun çalışmasına ilişkin fytSP Grubu öne
risi. 

BAŞKAN — Şimdi, Meclîsin çalışma düzeniyle 
ilgili bir önerge, sunuşlar kısmında yer alması lazım 
gelen bir önerge var. (AP ve CHP sıralarından kar
şılıklı gürültüler) 

Şimdi, Meclisin çalışmasıyla ilgili elimizde bir 
önerge var. Bu önergeyi okuyup, gereğini yapaca
ğız. Lütfen okuyun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara).— Bu ne efendim? 

Millet 'Meclisi Başkanliğına 
'22 . 8 .1980 tarihinde grübumuzca Danışma Ku

rulu toplantıya çağırılmış... (AP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan ne 
oluyor? 

iBAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum... 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Eşkiya, namus
suz. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Eşkiya, namussuz 
sensin. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim... 

BAŞKAN — Efendim bitti. Fiili durum talbii bir 
netice istihsaline müsait değildir. Biz şimdi başka bir 
konuyu aramızda, Divan üyeleriyle inceliyoruz. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Şurada ne 
arıyor bu adamlar, yerlerine otursunlar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara)' — Bir usul müzake
resi açtınız Sayın Başkan, neticesi ne oldu? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, burada ne arıyorlar? Bakan çıkmış kürsüye ken
di başına yürüyor. 

Canım bu ayakta durmak âdeti nedir? Bu konuş
ma ne oluyor? (Kürsü önünde gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lültfedlin müşkülât çıkar
mayın, çok rica ediyorum. 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Sayın Baş
kan, lütfen yerlerine otursunlar. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Usul müzakeresi 
açtınız; neticenin ne olduğunu açıklamanız lazım. 

Usul müzakeresi açtınız, neticesinin ne olduğunu... 

BAŞKAN — Neticesini zapta geçtik efendim. Ben 
beyanda bulundum, zapta geçtik\ ve gündeme geçtik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neticesi ne oldu? 
BAŞKAN — Gündem dışında yaptığımız işler, 

gündem dışında kaldı, bitti orada. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylamadınız. Neti
cesi ne oldu? 

BAŞKAN — Oylamaya mecbur değilim. 

Burada, Meclisin çalışmasını temin için rica edi
yorum efendim, yerlerinize oturun. Bitmiş bir konu 
üzerinde durmadan, mükerreren müzakere açamayız 
ki, bitmiştir bu iş; gündeme geçtik. Çok rica ediyo
rum efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
(Başkan, kasıtlı olarak yapıyorlar. Lütfen görevinizi 
sürdürün, dinlemeyin.' 

BAŞKAN — Dinlemiyorum; ama şu önergeyi oku
tuyorum, dinlemiyorsunuz; siz de burada gürültü edi
yorsunuz. Siz de buyurun oturun efendim. 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. (AP ve CHP 
sıralarından ayağa kalkmalar) Lütfedin... 

Önergeyi okuyun öf endim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI ((Dıovanu) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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«Millet Meclisi Başkanlığına 
22 ,8 .1980 tariJhinde....» 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Olur efendim. 
Önergenin aleyhinde, lehinde?... 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde.... Tamam. 
Önergenin okunmasına devam ediyoruz efendim. 
«... Grulbumuzca Danışma Kurulu toplantıya çağ

rılmış; Millet Meclisi içtüzüğünün 19 ncu maddesi 
gereğinde Danışma Kurulunda ittifak olmamışır. 

Grulbumuzca 19 ncu madde gereğince aşağıdaki 
öneriyi Genel Kurulun takdirlerine saygı ile arz 
ederiz. 

27İ8.1980 
Adana İstanbul 

Hasan Aksay Süleyman Arif Emre 
MSP Gruıp Başkanıvekili MSP Grup Başkanvekili 

Öneri: Grulbumuzca Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan Gensorunun gündeme alınana, müzakereleri
nin tamamlanmasına kadar Millet Meclisinin 19.00' 
dan sonra da devamlı olarak çalışmasını öneririz. (AP 
sıralarından, «Anlayamadık» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde söz istediniz, ne 
dediğini bilmiyorsunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Neyin usulü? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi bu önergeyi 

müzakereye koyuyorsunuz. Bu müzakerenin tamam
lanmasına, bu işlemin tamamlanmasına, oylama da 
yoklama işlemiyle beralber bu işlemin tamamlanması
na kadar önergemi muameleye koymaya mecbursu
nuz. Koymazsanız engellemeye katılıyorsunuz. Kaldı 
ki, kesintisiz gece devamı hususunda da 3 ncü birle
şimden sıonra, böyle bir tatbikat da var. 2 nei önerge
yi birlikte muameleye koymaya mecbursunuz. Haber 
veriyorum, bu hususta hata yapmayınız. 

BAŞKAN — Hata yapmamaya dikkat edeceğim 
Sayın Battal. 

Efendim, önerge Meclisin çalışmasıyla ilgili ve 
Gensoru önergesi müzakereleri tamamlanııncaya kadar 
müzakerelerin devamı isteniyor. 

Şimdi, bu önergenin aleyhinde Sayın Karaca, söz 
istediniz. Sayın Şensoy aleyhte İstediniz... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Önergenin aleyhinde... 

27 . 8 , 1980 O : 1 

i KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Aleyhinde ilk sözü 
ben istedim. 

BAŞKAN — Efendim, tespit ettik de... Şimdi ben 
söyleyeceğim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, benim 
ikinci önergemi muameleye koymayacak mısınız? 
Yani, saat 19.00'dan sonra... 

BAŞKAN — O önergeniz nerede efendim; o öner
geniz hangisi? 

ŞENER BATTAL (Konya) — 19.00'dan sonra, 
bu işlem tamamlanıncaya kadar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurun. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan.. (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın Battal, netice itibariyle ben 

ikisinin arasında bir fark görmüyorum, hiçbir fark 
yok yani. 

ŞENER BATTAL (Konya — Sayın Başkan, biri
si, Gensoru önergesinin gece 24.00'e kadar görüşül
mesini istiyor, Danışma Kurulunun önergesi; diğeri, 
simidi bu öneriyi müzakere edip oya sunacaksınız. Bu 
bir işlemdir. Bu işlemin yapılmasıyla beraber, yoklama 
istemi de bu işlemle birleşirse, «Yoklama işlemiyle be
raber şu Danışma Kurulu önerisi ile ilgili işlemi ta
mamlayana kadar müzakerelerin 19.00'dan sonra uza
masını oya sunuyorum» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, buyurun. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan zalbıtlar gelmedi mi? Sataşma ne olduğu Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları istedim, sataşma 
konusunu da inşallah halledeceğim. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Söz istedim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, gördüm efendim. 
Sayın Karaca?.. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz hakkımı Sayın Aykurt'a devredebilir mi
yim, grup adına. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakerelerinde grup 
adına söz yok. Kemal Aykurt söz istemedi. Sayın 
Karaca, gelin söz hakkınızı kullanın lütfen yahut da 
feragat ederseniz, sıradaki arkadaşa söz veririm. 

GIYASETTN KARACA (Erzurum) — Kimler 
var sırada Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkını Divan Üyeleri 
tespit eder; siz bana soruyorsunuz. Rica ederim... 

Buyurun devam edin, söz süreniz 10 dakika ile sı
nırlıdır. 
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Sayın Aykurt, af edersiniz.... 
Sayın Aykurt önergenin aleyhinde yazık olarak söz 

istemiş. Verebilirsiniz, buyurun Sayın Aykurt. 
Siz devam ediyor musunuz? (CHP sıralarından şid

detli gürültüler.) 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Hayır. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bu? Nedir 

Ayıp. 
BAŞKAN — Efendim, kâtip zamanında vermi

yor. 
Buyurun efendim, Sayın Aykurt buyurun, öner

genin aleyhinde konuşacaksınız. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan... (Gürültüler.) 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, bek

liyor. 
BAŞKAN — Efendim, beklese de süre işliyor, 

düşünerek konuşacağı için konuşacağını düşünüyor. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bugün bir parti grubu tarafından görüşmelerin 
saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair bir önerge ve- • 
rilmiş bulunuyor. Oysaki, eğer bu önerge Cumhurbaş
kanı seçimi için verilseydi, biz Adalet Partisi Grubu 
olarak önergeye derhal imzamızı koyar ve biz de 
«evet» derdik. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Siz evvela ada
yınıza oy verin. (CHP ve AP sıralarından gürültü
ler.) • • 

MUSTAFA KEMAL AYKURT' (Devamla) — 
Sayın Başkan ben konuşamıyorum ki. 

BAŞKAN — Efendim, düşündüğünüz zaman da 
süreniz işliyor, onun için düşündüklerinizi söyleyin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Ay
lardan beri basında, TRT'de Türkiye'nin gündemin
deki bir numaralı meselenin Reisicumhur seçimleri 
olduğunu söyleyeceksiniz; ama tatbikata gelince, 
Reisicumhur seçimine gelince, Meclisi boşaltıp ka
çacaksınız. Memleketin eğer bugün bir numaralı 
meselesinin Reisicumhur seçimleri olduğuna inanıyor
sanız, geliniz saat 24.00'e kadar - Cumartesi Pazar 
dâhil olmak üzere, gecenin 24.00'ne kadar - çalışalım 
ve Reisicumhur seçelim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Yine Anayasa Komisyonu müzakerelerinde çok de
ğer verdiğim, fikirlerinden istifade ettiğim Sayın Tu
ran Güneş hocamın konuşmaları yine zabıtta var. 
«Eğer» diyor Sayın Hocam, «bir erken seçim ka
rarı verilirse, Reisicumhurluk makamı münhal olur, 
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şimdiki Reisicumhur da Bursa'dan adaydır, aday olan 
bir Reisicumhur vekilinin... (Divan üyeleri Nizamet-
tin Çoban ile İrfan Binay arasında tartışma ve CHP 
sıralarından gürültüler.) 

- BAŞKAN — Sayın Binay, yerinize davet ediyo
rum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — E, 
ben konuşamıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, ben Divan Üyesini yerine da
vet ediyorum. 

Sayın Binay... (CHP sıralarından gürültüler.) 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Sayın Başkan, inkıtalarımı nazara alınız. 
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

nedir bu? 
BAŞKAN — Sayın İrfan Binay, bu tarafa teşrifini

zi ben rica ediyorum. 
ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Sandalye 

gasbı, ayıp. 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sende haysiyet var

sa, aşağıya inersin. Ar, haya kalmamış. 
ALTANyTUNA (Çanakkale) — Nizamettin kal

dır onu, vursana ağzına bir tane. 
Orayı beğenmedinse, gel buraya otur. ' 

METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Ayıp be ayıp; gö
rülmemiş şey. 

BAŞKAN — Görülmemiştir, görmeyi de arzu 
etmiyoruz; ama görmeyi arzu etmediğimiz şeyleri 
hiçbir üyenin göstermemesi gerekir. 

Sayın Aykurt, konuşmadığınız zamanlarda süre
niz işliyor; devam edin efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Sa
yın Başkan, 5 dakika sözümü kestiler. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Sayın Başkanım beş dakika sözümü kestiler efendim. 
BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) -^ 
Muhterem Başkanım, değerli milletvekili arkadaşla
rım... (CHP sıralarından gürültüler.) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Haya kalmamış sen
de. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — O 
size ait. 

Memleketin bir numaralı meselesinin Reisicum
hur seçimi olduğunu söyleyeceksiniz, verilen bir er
ken seçim önergesinin Anayasa Komisyonunda müza
kerelerinde değerli Anayasa Profesörleri ile, Reisi
cumhur seçilmediği için erken seçim kararının Ana-
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yasaya aykırı olduğunu iddia edeceksiniz ve bir ta
raftan da sırf şekli sebeplerle birtakım bahanelerle 
verdiğiniz Gensoru önergesinin görüşülmesi için 
Meclisin saat 24.00'e kadar çalışması hakkında öner
ge vereceksiniz. 

Eğer görüşlerinizde, iddialarınızda samimi iseniz, 
değerli hocalarım Sayın Muammer Aksoy, Sayın... 
(AP sıralarından «Ne sayın?» sesleri.) Yine Anayasa 
profesörlerimiz sözlerine sadıksa, iddialarında samimi 
ise; geliniz evvela Reisicumhur seçimini yapalım, 
Devletin başını tayin edelim ondan sonra saat 24.00'e 
kadar çalışmaya devam edelim. 

Değerli arkadaşlarım, memleket meselelerinin Mec
liste müzakeresinden rahatsızsınız, (CHP sıralarından 
gülüşmeler.) Yine erken seçim önergesinin müzakere-
ısümde^oman erken-seçim kararı veriliverir» diye ra
hatsızsınız. 

Yine bugün bazı gazetelerde çıkan haberlerden 
bazı gruplar rahatsız. Bu rahatsızlıkları örtmek için, 
bunları kapatmak için birtakım kaçakçılık suçlarına, 
birtakım kaçakçılık suçlarını gazete sayfalarından... 
(MSP sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aykurt... Sayın Aykurt kim
seye sataşmaya hakkınız yoktur, rica ediyorum efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — ... 
Silmek, bertaraf ettirmek için müzakereleri baltalaya
caksınız; ondan sonra Meclisin saat 24.00'e kadar 
çalışması için önerge vereceksiniz. Bunun hangisi sa
mimidir? (MSP ve CHP sıralarından gürültüler; kür
sü önünde toplanmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, sözünüzü kesmeye 
mecburum. 

TEMEL KARAMULLAOĞLU (Sivas) — Utan
maz adam, yazıklar olsun sana. (Şiddetli gürültüler.) 

FEHlM ADAK (Mardin) — Terbiyesiz adam, 
sözünü geri al. 

MUSTAFA KEMAL AYKURıT (Devamla) — 
Evvela, geliniz memleketin meselelerini müzakere ede
lim. Evvela geliniz... (Şiddetli gürültüler.) 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Alçak, 
şerefsiz adam. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt... (Şiddetli gürültüler, 
Başkanın tokmağı vurması.) 

LÜTFl GÖKTAŞ (Trabzon) — Haysiyetsiz adam, 
sözünü geri al. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, yerlerinizi almazsanız bir
leşimi kapatacağım efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Sa
yın Başkan, kürsü emniyetini sağlayınız. (Gürültüler.) 
O söz size ait. Kem söz saihibine ait. Bildiğiniz varsa 
kürsüye gelir konuşursunuz, bildiğiniz varsa kürsüde 
konuşursunuz. (Gürültüler.) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Böyle bir insanı 
telin ediyoruz. (Kürsü önünde birikmeler, MSP ve 
AP milletvekilleri arasında tartışmalar, şiddetli gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Bu şartlar altında görüşmelere de
vam imkânı mevcut olmadığından 28.8.1980 Perşem
be günü saat 15.00'te yapılacak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik toplantısından sonra toplanmak 
ve Dışişleri Bakanı hakkındaki (11/66) esas numa
ralı Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusundaki görüşmeleri yapmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. t 

Kapanma Saati : 18.54 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Top
rak Mahsulleri Ofisinin satın almalarda uyguladığı 
fiş yöntemine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Ticaret Bakanı Halil Çaşol'un yazılı cevabı. 
(7/870) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 1.8.1980 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 
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Yıllardan beri bütçenin en sıkışık zamanlarında 
bile hükümet denetim ve desteğindeki Toprak Mah
sulleri Ofisi buğday, arpa ve benzeri tahılların sa-
tınalıranası sırasında karşılıklarını anında ödemiştir. 
Ancak bu yıl değişik bir uygulama sürmektedir. 

1. 1980 yılı alımlarının sürdüğü bu dönemde Ofis 
örneğin Ankara çevresi Polatlı, Haymana ve diğer il
çelerimizden ne kadar tahıl satın almıştır? 

2. Satın alınan buğday, arpa ve diğer tahıl ürün
lerinin açıklanan taban fiyatlarına göre tutarı ne ka
dardır? 

3. Satın alındığı söylenen bu ürünlere karşılık 
olarak ne kadar fiş verilmiştir. Köylüye para yerine 
verilen bu fişler para yerinede kullanılabilecek midir? 

4. Ofis fişleri para yerine geçiyorsa ofise Merkez 
Bankası yetkilerini kim ne zaman vermiştir? 

5. Fiş para yerine geçmiyorsa, borç harç içinde 
ürününü yetiştirip Ofise teslim eden köylü, bu fişleri 
hangi yetkililerin ne zamanki ve hangi işlemleri so
nucu kendi gereksinmelerine çevirebilecektir? 

6. Sayın Başbakan kendi maaşını da fişle alma
yı düşünmekte midir? Toprak Mahsulleri Genel Mü
dürü ve üst yöneticileri bu ay maaşlarını fişle mi al
mışlardır? Eğer fişle almışlarsa bu fişleri ne yapmış
lardır? 

7. Köylüye gereksinmelerini karşılamak için para
nın en gerekli olduğu zamanda fiş veren hükümet 
yetkilileri ve Sayın Başbakan kendisinin bir ilin asa
yiş yöneticilerine söylediği nazik sözle «ayıp etmemiş» 
midir? 

8. Sadece Haymana ve Polatlı bölgesinde fiş uy
gulaması ile köylüye 200 »300 000 TL.'dan fazla (tki-
yiiz milyon Türk Lirasının) çok üstünde borçlanan 
Hükümet tefecilere yüzde kırkbeş faiz hakkını verir
ken Türk köylüsünden aldığı bu zoraki borç karşı
sında da aynı faiz kararnamesi ve faiz hadlerini uy
gulamayı düşünmekte midir? 

9. Hükümet bu uygulamayı hangi esaslara göre 
ve ne zaman başlatmayı düşünmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28.8.1980 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Genel Müdürlüğü 

Dosya No: KÎT.II.a.2-l/24Wl 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5 . 8 . 1980 gün ve Kam. Md. 7/870-60İ18/3H020 

sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekil'i Semih Eryıldrz'ın Sayın Baş

bakanımıza tevcih ettiği «Toprak Mahsulleri Ofisinin 
satınalmalarda uyguladığı fiş yöntemine» dair yazılı 
soru önergesinde belirtilen hususlar hakkındaki ce
vaplar aşağıdadır. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 . 6 . 1980 tarihine 
kadar Ankara ili dahilindeki işyerlerinde; 

298 645 Tonu Buğday 
80 520 »' Arpa! 

399 » Çavdar 
3'67 » YuM 

olmak üzere cem'an 379 931- ton hububat alımı yap
mıştır. 
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Bu alımların işyerleri i 

Buğday 

Güvercinlik! 
Ankara 
Akyurt 
Balâ 
Balışeyh 
Beylikköprü 
Beypazarı 
OBurunsuz 
Çelikli 
Haymana 
Karakeçili 
Kerkin 
Kırıkkale 
Malıköy 
Polatlı 
Sincan 
Aya$ 
Polatlı (Ekip) 
Hasanoğlan 
Tepeköy 
Yağcıöğlu 

214 148 
— 

2 559 
38 800 
<13î 37*7 

5 786 
14 477 
12 0331 
19 «45 
131 39H 
10 721' 
20 3921 

8 475 
14 75İ 
34 735 
18 750 
13! 532 
15 650 

1 424 
10 407 
8 3183 

Toplam 298 645 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alım işlem
lerinde bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Malını Ofise teslim eden her üreticiye alım fişinin 
kupon kısmı verilmekte ve bu kuponu vezneye ibraz 
eden üreticinin parası anında ödenmektedir. Ancak, 
'banka havalelerindefci gecikmeler nedeniyle ödemeler 
bazen birkaç gün sonra yapabilmektedir. 

Para ödemelerindeki bu tür gecikmeler önceki yıl
larda da zaman zaman görülmüştür. 

% Kampanya başından 21 . 8 . 1980 tarihine ka
dar TJM.O. tarafından satın alınan 2 264 173 ton buğ
day, arpa ve diğer hububat tutarı 24 343 690 000 
TVdh\ 

3v Ofisin kurulduğu günden beri Ofise hububatı 
teslim öden her üretiöi İçin bir alım fişi tanzim ediil-

27 . 8 s 1980 O : 1 

cariyle dökümü şöyledir: 

Arpa Çavdar- Yulaf Toplam 

3: 33» 
120 

' «8 
8 418 

76 
6 149 
5 1.183! 
7 708 

447 
I' 211 
7 532. 

945 
* 1! ^ 
"'•- İ 580 

22 020 
1 171( 

905 
7 017 

340 
2 470 
2 527 

— 
— 
— i 

. . . . — ' 
— 
— 
—. 
—. 
— 
— 

• -
-
— 
— • ; ' 

399 
- * • 

— 
— 

: - r - . 

—. 
— 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
—. 
— 

— 
— 
— 

367 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 

24 484 
120 

2 647 
47 227 
13. 453 
11 935 
19 660 
19 741 
20 292 
14 608 
18 253 
21 337 

9 746 
16 331 
57 521 
19 921 
14 437 
22 667 

1' 764 
12 877 
10 9110 

80 52d 399 367 379 931 

inekte ve bu fişin kupon kısmı üreticiye verilmekte
dir. Üretici de bu kuponu Ofis veznesine ibraz ede
rek parasını derhal almaktadır. 

Üreticiye kupon verilmesi şeklindeki uygulama 
yeni bir şey değildir, 

4/ Ofis tarafından verilen bu kuponlar para ye
rine geçmediği gibi, Ofise böyle bir yetik! de verilmiş 
değildir. 

5. Kupon bedellerinin en kısa zamanda ödenmesi 
için azami gayret glösterilmektediir, 

Bilgilerine arz olunur, 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 
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Saat : TBMM Birleşik Toplantımdan sonra 

l1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 
li — Gensoru önergeleri. 

12 ' • 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
il. — Mili Sefânuet Partisi Grubu Başkanı Kon

ya Milletvekilli Necmettin Erbak&n ve 2 arkadaşının; 
tutum ve davranışlıarıyla dış polM'ka*konusunda mil
li ımenfaatlerimize l 'aykırı nareket öttiği iddiasıyla 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmfcn hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Miîlet 1 MeclÜsi tç#zffğûnün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına illişlkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
da-görüşme. (11/66) * 

SEÇİM 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖ2LÜ SORULAR 
7« 

KANUN TASARI VE tBKLÎFLERtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEfcf 

DİĞER İŞLER 


