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A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Avrupa Parlamentosu 

Başkanı Lord Plumb'un ülkemi
zi resmen ziyaretine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/812) 

IV. — GÜVEN İSTEMİ 
1. — Anayasanın 111 inci 

maddesine göre güven istemi üze
rinde görüşme 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Ce
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1. — Erzincan Milletvekili 
Mustafa Kul'un, eğitim yüksek-
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okulundan 1987 yılında mezun 
olan öğretmen adaylarının ata
malarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı 
cevabı (7/548) 

2. — Antalya Milletvekili 
Adil Aydın'm, Antalya İli Manav
gat ilçesi Çataltepe Köyündeki ta
pulu tarlalardan bir kısmının 
kamulaştırılmaksızın orman 
ağaçlandırma sahası içine alındı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfullar Kayalar'tn yazılı ceva
bı (7/555) 

3. — Niğde Milletvekili 
Mahmut Öztürk'ün, Niğde İli 
Aksaray İlçesi Eskil Çulha Yayla
sı İlkokulunun öğretmen sorunu
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hasan Celâl Güzel'in ya
zılı cevabı (7/556) 
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I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altı-

ner; Karabük Demir Çelik Fabrikasının 
kuruluşu ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in; 

Devlet Bakanlıklarına : 

İstanbul Milletvekili Güneş Taner, 
İzmir Milletvekili Işın Çelebi, Amasya 
Milletvekili İsmet Özarslan ve Konya Mil
letvekili Saffet Sert'in; 

Yeni ihdas edilen Devlet Bakanlık
larına : 

İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-
nukman ve Bursa Milletvekili İlhan Aş
kın'm; 

Adalet Bakanlığına, Gümüşhane 
Milletvekili Oltan Sungurlu'nun, 

Millî Savunma Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Ay
dın Milletvekili Cengiz Alttnkaya'nın, 

İçişleri Bakanlığına, Diyarbakır Mil
letvekili Abdülkadir Aksu'nun, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin, 

Ulaştırma Bakanlığına, Antalya Mil
letvekili Cengiz Tuncer'in, 

Millî Eğitim Bakanlığına, İstanbul 
Milletvekili Avni Akyol'un, 

Sağlık Bakanlığına, Ankara Milletve
kili Halil Şıvgın'm, 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı-
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TUTANAK ÖZETİ 

gına, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kaya
lar'm, 

Açık bulunan Kültür Bakanlığına, İs
tanbul Milletvekili Namık Kemal Zey
bek'in, 

Turizm Bakanlığına, Kars Milletve
kili İlhan Aküzüm'ün, 

Atandıklarına ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Bakanlar Kurulunun, güven istemi* 
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu. 

Başbakanlığın güven istemine dair 
tezkeresinin, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer al
masına; 

Güven istemi görüşmelerinin 
6.4.1989 Perşembe günü yapılmasına ve 
görüşmelerin bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına; 

Görüşmelerde gruplar ve hükümet 
adına yapılacak konuşmaların birer saat 
olmasına; 

Görüşmelere hazırlık imkânı vermek 
için 5.4.1989 Çarşamba günü Genel Ku
rul çalışmalarının yapılmamasına; 

Güven oylamasının, 11.4.1989 Salı 
günkü birleşimde yapılmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi ka
bul edildi. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 tarihinden 
bu yana Başbakanlık bütçesine konulan 
örtülü ödeneklerin 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa uygun olarak sarf 
edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/32) ile, 
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Birleştirilerek görüşülmesi kabul 
edilen; 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 40 
arkadaşının, tütün tekelinin kaldırılmasın
dan sonra tütün üretim ve tüketimindeki 
gelişmelerin ülkemizde ekonomik, tarım
sal ve sosyal zararlara neden olacağı 
(10/33) ve, 

Samsun Milletvekili Ali Eser ve 42 
arkadaşının, yabancı sigara ithalinin Türk 

tütüncülüğünü ve sigara sanayiini çıkma
za soktuğu (10/34) 

İddialarını tespit etmek amacıyla bi
rer Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergelerinin, 

Yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edilmedikleri açıklandı. 

Danışma Kurulu kararı gereğince, 
6 Nisan 1989 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yûdırtm Avcı 
Kâtip Üye 

Edime 
İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KAĞITLAR 

5 . 4 . 1989 Çarsar nba 
Tasanlar 

1. — Serbest Muhasebecilik ve Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı (1/553) (Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 4.4.1989) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arna
vutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarı (1/554) (Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.4.1989) 

3. — Kazandan İaşe Edilemeyen Er
baş ve Erler ile Askerî Okul Öğrencileri
ne Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/555) (Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Millî 

Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.1989) 

5. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Faz
lası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, De
vir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler 
Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Ya
pılması ve Eğitim Görecek Yabancı Per
sonel Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı (1/557) (Millî Savunma ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.4.1989) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polon
ya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların 
İadesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasan (1/558) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.4.1989) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/559) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'm yurt dışı seyahatler nedeniyle al
dığı harcırah miktarına, Başbakanın teda
visi için yapılan harcamaya ve 1987 yılın
daki yurt dışı seyahatlerde götürülen he
diyelik eşyaların tutarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/597) (Başkan
lığa geliş tarihi : 2.3.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet «.Tu
ran Bayazıt'm, İzmir - Bergama - Doğancı 
Köyü İğdelik mevkiindeki arazilerin sula
nabilmesi için ne gibi önlemler alınacağı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/598) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1989) 

3. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, İzmir - Aliağa -. Bozköy 
hudutları dahilindeki gayrisıhhi müesse
selere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/599) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Sevinçler Barajının ne za-

6 . 4 . 1989 

Teklif 

1. — İçel Milletvekili Etem Cankur
taran ve 23 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 146 ncı Madde
sinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/169) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.4.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu

man tamamlanacağına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/600) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

5. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, İzmir - Aliağa - Şehit Ke
mal Köyünün içme suyu ve yol sorunları
na ilişkin Tanm Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/601) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

6. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, İzmir - Kemalpaşa - Ham-
zababa Köyünün içme suyu ihtiyacının 
karşılanması için yapılan çalışmalara ve 
alınacak önlemlere ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/602) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1989) 

7. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Kınık - Örtülü Köyüne 
sağlık ocağı veya sağlık evi yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/603) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Kınık - Örtülü Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/604) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.4.1989) 

Perşembe 

ran Bayazıt'm, İzmir - Torbalı - Yazıbaşı 
kasabası içmesuyu tesislerinin hangi tarih
te ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.1989) 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun'-
un, karanlık güçlere ve bu konuda 
25.3.1989 tarihinde yaptığı konuşmaya iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Uğdül (Edirne), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74 üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Avrupa Pariamentosu Başkanı Lord 
Phtmb'un ülkemizi resmen ziyaretine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/812) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 5 Nisan 1989 Çarşamba gü
nü toplanmış ve : 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Lord 
Plumb'un ülkemizi resmen ziyaret etme
sini Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönetme
liğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca ka
bulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

IV. — GÜVEN İSTEMİ 

1. — Anayasanın 111 inci maddesine göre 
güven istemi üzerinde görüşme 

BAŞKAN — Gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler'' kısmında, Ana
yasanın 111 inci maddesine göre güven is
temi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, içtüzüğün 73 üncü 
maddesine göre, siyasî parti grupları adı
na birer sayın üye ile şahısları adına iki 
sayın üyeye, Hükümet adına da Başbakan 
veya bir bakana söz verilecektir. 

Güven istemi üzerinde söz alan sa
yın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 
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Grupları adına; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Genel Başkanı 
Sayın Erdal İnönü. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Şahısları adına; Sayın Fehmi Işıklar, 
Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Türkân Ak-
yol, Sayın Hilmi Ziya Postacı, Sayın Ka
mer Genç. 

Genel Kurulun 4.4.1989 tarihli 73 ün
cü Birleşiminde alınan karar gereğince, si
yasî parti grupları ve Hükümet adına ya
pılacak konuşmalar birer saattir, şahısla
rı adına yapılacak konuşmalar onar da
kikadır. 
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Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Erdal İnönü' 
nündür; buyurun efendim. (SHP sırala
rından ayakta alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Anayasanın 111 inci mad
desine göre Başbakanın görev sırasında 
güven istemi karşısında Sosyalde mokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açık
lamak için huzurunuzdayım; Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

26 Mart seçimlerinden sonra ilk de
fa söz aldığım yüce kürsüde konuşmama 
başlarken, bu seçimlerde oylarıyla Sosyal-
demokrat Halkçı Partiyi birinci parti ko
numuna getiren vatandaşlarıma en derin 
şükran duygularımı ifade ederim. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekillerine ve sizin aracı
lığınızla milletimize buradan duyurmak 
isterim ki, yerel yönetimlerde göreve çağ
rılan bütün arkadaşlarımızın temel çalış
ma ilkesi, 26 Martta partimiz adaylarına 
oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımı
za fark gözetmeden en iyi hizmeti yapmak 
olacaktır. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; üzerinde görüş
meye başladığımız konu, Sayın Başbaka
nın güven istemi. Hemen söyleyeyim ki, 
usul bakımından da, esas bakımından da 
tamamıyla tutarsız, dayanaksız, kendi açı
sından zaman kazanmaya yönelik, ama 
Büyük Meclisin değerli zamanını kaybet
tiren yanlış bir girişimdir. Başbakanın, 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gön
derdiği yazıda, "Bakanlar Kurulunda, 
Anayasanın 111 inci maddesi uyarınca gö
rev sırasında güvenoyuna gidilmesi husu
su görüşüldü" deniyor; sonra, "Anayasa
nın 111 inci maddesine göre güvenoyu is
teminin Meclis Başkanlığınca öncelikle 
gündeme alınması" arz ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 
111 inci maddesi -bir defa daha dikkatle 
okuyun isterseniz- görev sırasında güve
noyu istemi işlemini anlatıyor. Bellidir ki 
-Maddeyi okuyunca görüyorsunuz- bu 
maddenin konulmasındaki maksat, bir 
hükümet devam ederken, hükümet deği
şikliği filan olmamışken, hükümet görevi
ne devam ederken, belirli bir konuda po
litikası Yüce Meclisçe onaylanıyor mu, uy
gun görülüyor mu, bu konuda açıklığa 
varmaktır; maksat budur. Nitekim geç
mişte bir defa bu maddeye göre bir güven 
istemi yapılmıştır; çünkü, bu madde eski 
Anayasada da vardı. 1964 yılında, bakı
nız okuyayım aynen : Kıbrıs konusunda 
hükümetin izlediği politikanın son safha
sının ve bu safhada takip olunacak istika
metin Büyük Meclisçe uygun görülüp gö
rülmediğini belli etmek için güvenoyuna 
başvurulmasını İsmet İnönü Başkanlığın
daki Hükümet o zaman Meclisten istemiş
tir. Tabiî, o zamanlar dış politika konusun
da Büyük Meclisin açıkça görüşlerini 
meydana çıkarmak için, genel görüşme dı
şında güvenoyuna da başvurulduğunu bu
rada hatırlamış olmamız çok dikkate 
değer. 

Şimdi, bugüne gelelim : Bugüne gel
diğimizde, karşımızda, Başbakanlık tezke
resi ile güvenoyuna gidilmesi isteniyor. Ni
çin güvenoyuna gidilmesi istendiği söylen
miyor; ama güvenoyu isteniyor. Yalnız, 
bunun, 111 inci maddeye göre, görev sı
rasında güvenoyu istemi olduğu söyleni
yor. Peki, sayın milletvekilleri, görev sıra
sında güvenoyu isteyen hükümet hangisi
dir?.. Çünkü, iki hükümet var. Bir hafta 
evvel, görevli iken, birdenbire, açıklanma
yan nedenlerle 12 bakanı istifa eden bir 
hükümet var. Herhalde o hükümet ola
maz. Çünkü, 12 bakanı istifa ettikten son
ra, o hükümetin devam ettiğini söyleyeme
yiz. O hükümetin göreve devam ettiğini 
nasıl söyleriz? 
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Peki, 30 Martta 17 yeni bakan ata
masıyla göreve başlayan yeni hükümet mi, 
acaba o mu görev sırasında güvenoyu is
tiyor? Ama, 17 bakan atanmış, yeni bir 
hükümet kurulmuş; bu yeni hükümet Yü
ce Meclisten güvenoyu almadı henüz. O 
halde, bu hükümet de görev sırasında ka
bul edilemez, bu hükümet de görev sıra
sında bizden güvenoyu isteyemez. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz 
ki, karşı karşıya bulunduğumuz durum
da, görevine devam eden bir hükümet 
yoktur ki bizden görev sırasında güveno
yu istesin. (SHP sıralarından alkışlar) 

\apılmast gereken, başka bir şeydi sa
yın milletvekilleri. Yapılması gereken, ye
ni hükümet için -bunu, yeni kurulmuş bir 
hükümet olarak, gerçeği görerek, progra
mı okunarak- Anayasanın 110 uncu mad
desine göre usulünce güvenoyu istemek
ti; yapılması gereken buydu. 

Şimdi, görüşmenin başında, içtenlik
le, Sayın Başbakana önermek istiyorum, 
hükümete önermek istiyorum : Sayın Baş
bakan çıksın, kürsüden, açıkça, yeni ku
rulan hükümet için, yeni programı oku
mak ve usulüne göre güvenoyu istemek 
için yeni bir toplantı günü talep etsin. Yü
ce Meclise saygının gereği budur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Tabiî, bu arada usulün iyice tamam
lanması için Sayın Başbakan bir günlüğü
ne görevinden ayrılabilir, yeniden atana
bilir ve bütün işlemler tam usulüne göre 
yapılabilir. Meclisimizin geleneği de, 
Türkiye Cumhuriyetinin demokratik an
layışı da bunlan gerektirir. Böyle bir dav
ranışı göze alıp almadıklarını biraz sonra 
göreceğiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, güveno
yu isteminin esasına, içeriğine geçeyim : 

Başbakanın Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazdığı tezkerede, niçin gü
venoyuna gidilmesini istedikleri konusun

da hiçbir şey söylenmiyor. Yani, güvenoyu 
gibi en ciddî, bir siyasî iktidar için hayatî 
önem taşıyan bir konuda yapılan bir giri
şim var; buna niye gerek görüldüğü söy
lenmiyor. Hatta, görüşmelerin başında 
Hükümet sözcüsü çıkıp burada da Yüce 
Meclisimizi aydınlatmadı. Niçin güven
oyuna gidiliyor, bilinmiyor. 

Değerli milletvekilleri, bir hükümet 
açısından, bundan daha fazla acz göste
ren, çaresizlik gösteren, ne yaptığını bile
memek durumunu gösteren bir yaklaşım 
düşünülebilir mi? Ben düşünemiyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Dahası da var sayın milletvekilleri : 
İki gün önce Genel Kurulda hep beraber 
duyduk; Başbakanlık ile Cumhurbaşkan
lığı arasında, bakan istifasına ve bakan 
atanmasına dair işlemlerle ilgili yazışma 
belgeleri okundu. Başbakanlığın yazısın
dan, arka arkaya 12 bakanın istifa ettikle
rini ve istifalarının kabul edildiğini öğren
dik. Cumhurbaşkanlığının yazısından da, 
istifalar, yer değiştirmeler ve yeni ihdas 
edilmeler nedeniyle 17 yeni bakan ataması 
yapıldığını öğrendik. Bütün bunlar niye 
yapıldı sayın milletvekilleri? Birdenbire 
hangi deprem oldu, hangi rüzgâr esti de 
bakanların çoğu yerlerinde duramadılar, 
ani bir kararla istifa ettiler ve hükümet he
men hemen baştan aşağı değişti? Başba
kanlığın güvenoyu isteminde bu konula
ra hiç değinilmiyor; ama, sayın milletve
killeri, sizler ve bütün vatandaşlarımız, he
pimiz, ne olduğunu biliyoruz : 26 Mart
ta bütün yurtta yerel seçimler yapıldı; 
23 milyon seçmenin oy sandıklarına git
mesiyle millî iradenin rüzgârı esti. İtiraf 
edelim ki, bu rüzgâr da çok yaman esti... 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Anamuhalefet Partisi SHP'yi birinci 
parti durumuna getirdi; koskoca iktidar 
partisini birdenbire üçüncü parti durumu
na düşürdü. Vatandaşlar bu seçimde 
ANAP'a ancak yüzde 22 oranında oy ve-
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rerek, iktidar Partisine güvenleri kalma
dığını açıkça gösterdiler. Vatandaşlar yaptı 
bunu... Hiç kızmayın... (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, bu deprem, bu rüzgâr karşı
sında, seçmenlerin artık kendilerine güve
ni kalmadığını görünce, bakanlarının ço
ğunun istifa etmelerinde şaşılacak bir şey 
yoktur; ama, şaşılacak şey başkadır : Millî 
iradenin ANAP'm politikasını açıkça red
detmesi, yüzde 78 oranında oyla reddet
mesi karşısında, bu politikanın başlıca 
temsilcisi olan Sayın Özal'ın istifa etme
mesine şaşılmaz mı? (SHP sıralarından al
kışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Bugün eder bugün... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
Çünkü, sayın milletvekilleri, seçim kam
panyasını üç aydır hep birlikte yaşadık. 
Basında, meydanlarda, -siz gerçi pek git
mediniz ama (SHP sıralarından alkışlar) 
köylerde, kentlerde, televizyonda tartışılan 
konu neydi, nelerdi? Bunların hemen hep
si genel politika konularıydı : Hayat pa
halılığıydı, geçim sıkıntısıydı, işsizlikti; 
çiftçimize peşin ödeme yapılmamasıydı; 
mazota, gübreye, ilaçlara yapılan ve arkası 
kesilmeyen zamlardı; üreticinin devletten 
alacağı olan ve bir türlü alamadığı paray
dı; işçi ücretlerinin hep enflasyonun altın
da kalmasıydı; toplusözleşme görüşmele
rinden umudu kalmamış işçilerin diren
meleriydi; Hükümetin grev ertelemesiy-
di; süper emeklilik düzeniyle işçi emekli
leri arasında farklılıklar yaratan, birkısım 
işçi emeklilerini önce sevindirip sonra pe
rişan eden, daha güç durumlara düşüren 
Hükümetin davranışlarıydı; yüksek faiz 
oranlarıyla, yüksek enflasyonla, sürekli 
zamlarla, sonunda ekonomiyi durgunlu
ğa götüren, esnaf ve sanatkârlarımıza mes
leklerini yürütme olanağı bırakmayan, bir 
de "Geçici Vergi" adı altında, daha, ne 
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kazanılacağı belli olmadan vergi almaya 
kalkan, Hayat Standardı Vergisini istedi
ği kadar artırma yetkisini alan Hüküme
tin uygulamalarıydı; memurlarımıza, 
emekli dul ve yetim kardeşlerimize namus
lu, onurlu hayat hakkı bırakmamacasına, 
enflasyonun ağır yükünü onlara taşıtan 
davranışlardı; sanayinin girdiği durakla
ma dönemi, bunun neden olduğu işçi çı
karmaları ve bütün bunların geleceğe yö
nelik doğurduğu kaygılardı; hatta dış po
litikada, ekonomik güçlüklerdçn, sürekli 
dış kredi bulma ihtiyacından kaynaklanan, 
kendimizi hep savunmada tutan, ulusal çı
karlarımızı korumakta hep geç kalan yak
laşımların açık eleştirisiydi. 

Şimdi, bu eleştirilere karşı Başbakan 
ve bakanlar ne yaptılar? Kendi yaptıkla
rını, kendi icraatlarını, önümüzdeki yıllar 
-tabiî iktidarda kalabilirlerse- yapacakla
rını, düşündüklerini, anlattılar; on yıl, on-
beş yıl sonra halkımızın ne kadar rahat 
edeceğini çeşitli şekillerde dile getirdiler. 

Ayrıca biz, bütün yolsuzluklardan 
bahsettik; belgelenmiş usulsüzlüklerin, 
yolsuzlukların devletin olağan denetim ku
rumlarınca, yargı kuruluşlarınca ele alın
ması için, sorumluların cezalandırılması 
için halkın bize destek vermesini istedik. 
Açıkçası, iktidar sözcüleri de, bizler de, 
bütün Türkiye'de yapılan bu seçimlerde 
hep, halkın bu temel politika konuların
da hakemliğini göstermesini istedik; oyla
rınızla, kim haklı kim haksız, bunu gös
tereceksiniz, dedik ve millî irade, 26 Mart 
akşamı kendisini gösterdi, hakemliğini 
yaptı, kararını açıkladı : ANAP'ı, ancak 
yüzde 22 oyla üçüncü parti durumuna dü
şürerek, İktidar sözcülerini haksız buldu
ğunu, İktidar Partisinin genel politikası
na güveni kalmadığını gösterdi. (SHP sı
ralarından alkışlar) Politikasının, bütün 
yurt düzeyinde yapılan bir seçim sonucun
da halkın güvenini taşımadığı bu kadar 
açıkça meydana çıkan bir Başbakanın yap-
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ması gereken, elbet, Cumhurbaşkanına 
hemen istifasını sunmasıydı. Demokratik 
gelenekler içinde, o zaman, Sayın Cum
hurbaşkanı gene Sayın Özal'a ya da baş
ka bir milletvekiline hükümeti kurmayı 
önerecekti; bir erken genel seçime ülkeyi 
götürecek geçici bir düzenin kurulması iş
lemine başlamış olacaktık. 

Sayın Özal, demokrasilerde normal 
olan bu tutumu göstermedi; ama, çok sert 
esen millî irade rüzgârı karşısında hükü
meti de ayakta tutamayacağını gördü. Ne 
yaptı? Kendisi yerinden hiç ayrılmadan, 
bakanların çoğunu tek tek istifa ettirerek 
yeni bir hükümet kurma yoluna gitti ve 
şimdi, Anayasada yeri olmayan bir yolla, 
sanki aynı hükümet göreve devam ediyor
muş gibi, Yüce Meclisten güvenoyu alma
ya çalışıyor. Ama, bakınız sayın milletve
killeri, Hükümetin güvenoyu istemesi ne
reden kaynaklanıyor? Doğrudan doğruya, 
halkın, seçmenlerin, 26 Martta iktidar 
Partisine güvenmediklerini göstermelerin
den. 26 Martta ANAP İktidanna güven
mediğini söyleyen, vatandaşlardır, mille
tin kendisidir. Bundan rahatsız plan Sa
yın Başbakan, yeni bir hükümet kurarak, 
bu hükümete, bir hafta sonra, milletin ve
killerinden, daha doğrusu, milletin ANAP* 
içindeki vekillerinden güvenoyu almaya 
çalışıyor. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
nun ne anlamı olabilir?.. 26 Martta 
ANAP'a güvensizlik gösteren, milletin 
kendisidir, ANAP'taki vekilleri değildir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Şimdi, ANAP 
içindeki saygıdeğer vekiller Özal Hüküme
tine güvenoyu verince, millet de güven 
vermiş olur mu? Olur mu böyle şey?.. 
(SHP sıralırından alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) 

Dinleyin arkadaşlar... 26 Martta, yü
ce milletimiz ANAP'ı üçüncü parti duru
muna düşürerek, ANAP'lı vekillerine da
ha birbuçuk yıl dolmadan, vermiş oldu-. 
ğu vekâleti geri almıştır. (ANAP sıraların

dan gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 
Bu durumda, ANAP çoğunluğunun yeni 
hükümete vereceği güvenoyunun bir an
lamı kalmamıştır. Daha bir hafta önceki 
seçimlerde parti olarak seçmenlerin ancak 
1/5'inin oyunu almış bir grup, nasıl tek 
başına bir bakanlar kurulunu halkın gü
ven duyduğu bir hükümet haline getire
bilir? Olmaz böyle şey... (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Onun için, sayın milletvekilleri... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen dinleyelim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şim
di, diyorum ki, Anayasanın... (ANAP, sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şim
di, sayın milletvekilleri, Anayasanın 111 in
ci maddesine göre güvenoyu isteme giri
şimi bir oyalamadan, Sayın Özal için bir 
zaman kazanma ve 26 Mart seçimlerinin 
sonuçlannı unutturma çabasından başka 
bir şey değildir. Hatta, Sayın Özal'a ba
karsanız, millî irade 26 Martta yanılmış
tır, kantarın topunu kaçırmıştır... (SHP sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şimdi, yeni Hü
kümet, başta Sayın Başbakan, millî irade
ye, nerede yanıldığını anlatacaktır, göste
recektir. Sayın Özal daha onbeş gün ön
ce, seçim kampanyasının son gününde te
levizyonda yaptığı konuşmada, hatırlarsı
nız, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir. Millî iradenin her şeyin üstünde ol
duğunu gösteren yasal düzenlemeler ter
cih edilmelidir" gibi ifadeler kullanmıştı. 
(ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 
doğrudur... Bu konuşmasının ertesi gü
nünde millî iradenin ne istediği meydana 
çıkınca; "Millî irade bazen yanılabilir; 
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(SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
ama ben yanılmam. Şimdi, millî iradeye, 
yanlışını göstereceğim havasına girdi Sa
yın Başbakan. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bundan şu çıkıyor : Demeik ki, millî 
irade, Özal politikasını desteklediği süre
ce kayıtsız şartsız egemen olmalı; Özal po
litikasını desteklemezse, bir süre askıya 
alınmalı ve yanlışlarını öğrenmesi için zo
runlu bir kurstan geçirilmeli; (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) bu es
nada Özal politikası egemen olmaya de
vam etmeli!.. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir anla
yışın demokraside yeri yoktur; ancak bir 
diktatörlükte olabilir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Ama diktatörlüklere de zamanı
mızda dünyanın hiçbir yerinde hemen he
men barınacak yer kalmamıştır; hele 
Türkiye'de hiç söz konusu olamaz. (SHP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — O, mazide kaldı. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Biz alışkın değiliz ona. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, dinleyin. 

Bir noktada daha Sayın Özal büyük 
bir yanılgı ya da bizi yanıltma gayreti için
de. Millî iradeye saygı göstermeyi âdeta 
cesaretsizlik, korkaklık gibi göstermek is
tiyor; "Millî irade benim politikama oy 
vermedi; ama, ben cesurum, ben doğru 
bildiğimi yaparım'' diyor. 

Siz, doğru bildiğinizi kendi işyeriniz-
de, kendi çiftliğinizde yaparsınız, kimse 
karışmaz. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Kendi yaptığınızın kazancı 
da, zararı da sizin olur, mesele yok; ama, 
seçimle geldiğiniz bir mevkide memleke
te hizmet görevi, halka hizmet görevi, seç

menlere hizmet görevi yapmaya çalışıyor
sanız, bu hizmetteki başarınıza seçmen
ler karar verecektir. Çünkü, yaptıklarını
zın yarannı da, zararını da vatandaşlar 
kendi hayatlarında her gün yaşayarak gö
rüyorlar, duyuyorlar. Seçmenler eğer hep 
bir araya gelip, "Sizin yaptıklarınızdan 
memnun değiliz" demişlerse, artık bu po
litikaya devam etme hakkınız kalmamış
tır; ancak yeni bir seçimle millî iradenin 
sizi tekrar desteklediği meydana çıkarsa, 
o zaman aynı politikanıza devam edebi
lirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, içtenlikle söylü
yorum; burada cesaret, millî iradeye say
gı göstererek Başbakanlık görevinden ay
rılmayı göze almakla kendini gösterir. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Ayrıca, görüyorum ki, partiyle dev
leti de yine birbirine karıştırma yanılgısı 
var. Ülke seçmenleri politikanızı onayla
madıklarına göre, bu politikayı artık yü
rütemezsiniz; ama, seçim yenilgisinden 
sonra kendi partinizi ayakta tutmak için 
-tabiî partilileriniz istiyorlarsa- partinizin 
başında muhalefette devam edebilirsiniz. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Siz 
mi iktidar olacaksınız?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İşte 
bu, cesarettir ve buna herkes saygı duyar; 
ama türlü oyunlarla, oyalamalarla millî 
iradenin etkisini göz ardı etmeye çalışa
rak ortaya konulan davranışları, bize, ce
saret diye kabul ettiremezsiniz< Bu, düpe
düz millî iradeye saygısızlıktır ve demok
rasimizde, evet bizim demokrasimizde de 
sürdürülecek bir davranış değildir. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Bu sözleriniz Anayasayı çiğnemektir Sa
yın Başkan. 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, 26 Martta ülkemizde 
önemli bir demokratik atılım gerçekleş
miştir. O gün, seçim sandığına giden va
tandaşlar, verdikleri oylarla iradelerini or
taya koymuşlardır; altı yıldır ülkeyi yöne
ten ANAP'm ve politikalarının değişme
sini istediklerini göstermişlerdir; Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiyi birinci parti duru
muna getirerek, SHP'yi iktidar adayı gör
düklerini açıkça belirtmişlerdir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

27 Marttan beri vatandaşlarda gör
düğümüz coşku ve güven duygusu, İkti
darın bütün kandırmalarına, bütün bas
kılarına rağmen, seçmenlerin kendi iste
diklerini yapmış olmaktan duydukları 
mutluluğu gösteriyor. Açıkça bellidir ki, 
vatandaşlar, 26 Martta yanıldıklarını de
ğil, yanılmak şöyle dursun, uzun zaman
dır özledikleri bir şeyi yapmış olduklarını 
düşünüyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bunun için çok mutludurlar ve bunun ar
kasının gelmesini bekliyorlar. Yerel yöne
timlerde iktidar 27 Martta nasıl değiştiy-
se, yakında yapılacak bir genel seçimde 
Büyük. Millet Meclisindeki İktidar çoğun
luğunun da değişmesini istiyorlar, bunu 
bekliyorlar. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart seçim
lerinin demokrasimize getirdiği başka bir 
önemli kazanç var : Yıllardır her seçimde 
ANAP sözcülerinin seçmenimizin karşısı
na çıkardığı, 12 Eylül öncesine dönme 
öcüsü... Bu öcünün artık kimseyi korkut
madığı da meydana çıktı. Sayın Özal ve 
arkadaşları, bu seçimde de gene bir hayli 
korkutma propagandası yaptılar; "ANAP 
adaylarına oy vermezseniz ülkeye gene 
anarşi gelir'', ' 'ANAP iktidarda olmazsa 
anarşi önlenemez" kandırmacalarını yap
tılar; ama bunların hiçbir değer taşıma
dığı, vatandaşlarımızı artık yanıltamadık-
ları görüldü. İşte bu, demokrasimizin yer

leşmesi açısından, ülkede asayiş ve huzu
run korunmasının belirli bir partiye bağlı 
olmadığının, asayiş ve huzuru korumanın 
her partinin birinci görevi olduğunun iyice 
ortaya çıkmış olması açısından çok güven 

, vericidir, çok değerli bir kazançtır. Ayrı
ca, bütün yanıltıcı, korkutucu propagan
dalara rağmen, bu seçimde vatandaşları
mızın Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi bi
rinci parti durumuna getirerek bize gös
terdikleri güveni bu anlamda önemle de
ğerlendirdiğimizi de kıvançla belirtmek 
isterim. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan, 
söylemek zorundayım ki, hemen seçim so
nuçlarının yayınlandığı günlerde, Başba
kanın, bütün büyük şehirlerimizde SHP'li 
belediye başkanlarının göreve gelmesi kar
şısında söylediği bazı sözler, yaptığı bazı 
açıklamalar çok kaygı vericiydi. İlk demeç
lerinde, Sayın Başbakan bir taraftan, 
"Millî iradeye saygılıyız" diyordu; ama 
öbür taraftan da, büyük şehirlerde yaşa
yan vatandaşlarımızı, SHP'li adaylara oy 
verdikleri için âdeta cezalandıracağını ima 
ediyordu : "Belediyelerin yükü üstümüz
den kalktı, artık bizden para istemesinler. 
Onlara para verdiğimiz için enflasyon ar
tıyordu. Şimdi vermeyiz, enflasyon düşer. 
Ne halleri varsa görsünler..." Bunları söy
lediğini basında hep beraber okuduk. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Öyle 
bir şey yok. Olmadığını Sayın Başbakan 
biraz sonra açıklayacak. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Bahane aramayın. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 
sözleriyle vatandaşlarımızı ne kadar yara
ladığını, vatandaşlarımıza ne kadar say
gısızlık ettiğini herhalde fark etti ki Sayın 
Başbakan, sonradan bu sözleri tevil etme
ye çalıştı ve ' 'Elbet belediyelerin yasal öde
neklerini vereceğiz, bunları kesmek söz ko
nusu olamaz; ama yaptıklarını dikkatle 
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izleyeceğiz. Belediyelerin siyasî yükü üs
tümüzden kalktı..." dedi. (ANAP sırala
rından "Doğru, doğru" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, aslında her iki 
şekliyle de, Sayın Özal'ın, kendi partisin
den olan belediye başkanı adaylarına oy % 

vermeyen vatandaşlara ne kadar kızdığı, 
onları cezalandırmak için eline geçecek 
her fırsatı kullanmayı düşündüğü açıktır; 
ama, işte bu zihniyet, demokrasiyi işine 
gelmediği için anlamak istemeyen bu zih
niyet, ANAP'm oylarını da yüzde 22'ye 

düşüren zihniyettir sayın milletvekilleri. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart seçim
lerinin sonunda ANAP'm ancak yüzde 22 
oranında -ya da yüzde 21,7- oy alması, er
ken seçimi, kaçınılmaz bir şekilde günde
me getirmiştir. Millî iradenin emri, vatan
daşların beklediği budur. "İktidar partisi 
olarak biz, başkalarının isteğine göre se
çime gitmeyiz" demenin de bir anlamı 
yoktur; çünkü buradaki "başkaları", seç
menlerin kendisidir, milletin kendisidir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sizsiniz siz!.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yüz
de 22 oyla, seçmenlerin ancak beşte biri
nin oyu ile bir iktidar sürdürülemez; 
içeride-dışarıda gerekli güven duygusu 
sağlanamaz. .Hele, şimdi yaptığımız gö
rüşme sonunda ANAP çoğunluğunun ye
ni hükümete vereceği güvenoyu, kusura 
bakmayın ama, ANAP çoğunluğunun 
kendisinin zaten vatandaş nezdinde güve
nilir tarafı kalmadığı için, hiçbir işe yara
maz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yapılması gere
ken, şimdiki Hükümetin, bir an önce se
çime götürecek bir hükümet olduğunu, bir 
geçici hükümet olduğunu kabul etmek, 
açıkça söylemek ve bu şekilde destek ara
maktır. Başka türlü davranışlar, geçmiş 

politikayı, bakanları değiştirerek ufak te
fek makyajlarla gene yürütmeye çalışmak 
beyhude çabadır; ülkemizin üretici gücü
ne zaman kaybettirecektir, halkın sorun
larını daha ağırlaştıracaktır; hepimize ve 
en başta ANAP'a ^pahalıya mal olacaktır. 
Sayın Özal'ın bu gerçeği görmemekte di
renerek, ayrıca, kendi geçmiş demeçleriy
le, kendi sözleriyle ne kadar çelişkiye düş
tüğünü de hatırlatmadan geçemiyorum. 
Altı ay önceki halkoylamasının son tele
vizyon konuşmalarında vatandaşlarımıza 
ne demişti : "Halkoylamasında yeterli 
destek almazsam, oy desteğim azalırsa, 
Başbakanlıktan ayrılırım.'' Sonradan, 
"Evet" oyları yüzde 35'i bulunca, bütün 
bu "Evet" oylarının ANAP'a verildiğini, 
ANAP'lılar tarafından verildiğini kabul 
ederek; "Genel seçimdeki yüzde 36 oy 
oranını hemen hemen korudum, onun 
için görevime devam ediyorum" dedi; 
ama şimdi, oy oranının yüzde 22'ye düş
mesi karşısında bu desteğin yeterli oldu
ğunu artık söyleyemiyor. Onun yerine baş
ka bir şey buldu : "Vatandaşlar beni oy
larıyla desteklemezlerse çekilirim sözünü, 
halkoylaması için söylemiştim, 26 Mart se
çimlerinden önce söylemedim" diyor. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şu hale bakın... 
Vatandaşlar oylarıyla seçimde bir iktida
rı desteklemezlerse, o iktidarın devam ede
meyeceği, bir genel demokrasi ilkesidir; 
Başbakanın söylediği gün uygulanacak, 
söylemediği gün uygulanmayacak bir keyfî 
davranış, gelip geçici bir kapris değildir. 
Nasılki, bir yönetici olarak, bir devlet gö
revlisi olarak, "Ben haftanın üç günü dü
rüst çalışırım, yasalara uyarım, öbür gün
ler aklıma eseni yaparım" diyemezseniz... 
(SHP sıralarından alkışlar) Diyebilir mi
siniz?.. Bunu diyemezseniz, aynı şekilde, 
seçimle işbaşına gelen bir hükümet olarak, 
"Seçmenlerin desteğinin kalmadığını se
çim sonunda görsem de hiç aldırmam" da 
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diyemezsiniz. Kaldı ki, Sayın Başbakan, 
26 Mart seçiminin hemen öncesinde yap
tığı basın toplantısında, "Ankara, İstan
bul, İzmir'de seçimleri kaybedersek de
vam edemeyiz" anlamında sözler de söy
lemişti. 

Şimdi, bütün bu sözleri unutarak, es
ki politikayı devam ettirecek bir hüküme
te vatandaşlann güven göstermesini bek
liyorsunuz. Böyle davranmak, millî irade
ye saygısızlıktan da öte, vatandaşlarımız
la, şimdi ve her akşam televizyonlarında 
olayları yakından izleyen vatandaşlarımız
la alay etmek anlamına gelir sayın millet
vekilleri. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Sizin sözleriniz bu anlama gelir Sayın 
Başkan. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, erken seçim konusu, 
ANAP'm üçüncü parti durumuna düşme
siyle kendiliğinden gündeme gelmiştir. 
Bunu göz ardı etmek kimseye yarar sağ
lamaz. 

Erken seçim ne zaman yapılmalıdır? 
Buna elbet, Büyük Millet Meclisi karar 
verecektir. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Ben sadece, söz almışken, bir iki nok
taya işaret edeceğim. 

Bir defa, vseçim çok geciktirilemez. 
Çünkü, yüzde 22 oy desteği, tek başına, 
bir iktidan uzun boylu taşıyamaz; ancak, 
erken seçime götürecek bir hükümet ola
rak taşıyabilir. Bu açıdan baktığımızda, 
Ekim 1989'da, Anayasaya göre Cumhur
başkanı seçimi işlemleri başlayacağına gö
re, en geç Eylül 1989'da (bu yılın eylül 
ayında) bir erken seçim yapılması, demok
ratik geleneklere, beklentilere en uygun 
bir davranış olarak ortaya çıkıyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümet
lerinin politikalarıyla bir avuç hayalî ih

racatçı, vurguncu ve köşe dönücü dışın
da, toplumun tüm kesimleri sıkıntıya düş
müştür ve bugün ıstırap içindedir. Böyle 
olduğu içindir ki, vatandaşlar, genel se
çimlerden bu yana daha bjrbuçuk yıl geç
meden, ANAP'ı, oylarıyla üçüncü parti 
durumuna düşürmüşlerdir. Halkımız, bu 
iktidarla sorunlarımızın çözülemeyece
ğini bütün açıklığıyla görmüştür. 

Özal politikalarıyla toplumun çeşitli 
kesimleri ne hale geldi, nasıl geldi, nasıl 
ezildi, hangi sıkıntılar içinde; kalan zama
nımda kısaca bunlara değinmek istiyo
rum. Çünkü, halkımız, 26 Martta, ken
dilerini ilgilendiren bu genel politikalara 
bakarak, bunları değerlendirecek oyunu 
kullandı ve yüzde 80'e yakın çoğunlukla 
Özal'm politikalarına, "Artık yeter" dedi. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Siz, nasıl yapacağınızı anlatın; siz ne 
yapacaksınız onu söyleyin Sayın Başkan. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, köylümüzün, çiftçimi
zin durumu, Özal hükümetleri dönemin
de her yıl biraz daha bozuldu. Verilen ta
ban fiyatla masraflarını karşılamaya çalı
şıyorlar, olmuyor; her yıl kullandıkları, 
ama sürekli zam gören mazotu, gübreyi, 
ilacı azaltmayı deniyorlar, yine olmuyor; 
harcamalarını peşin yapıyorlar, devletten 
alacaklarını taksit taksit zor alıyorlar, kre
di alayım derken, borçlannm faizini öde-
yemiyorlar, aracının tefecinin eline düşü
yorlar... Köylümüze, çiftçimize reva mıdır 
bu durum? 

Bakınız, 1988 ürünü fındığa 2 bin li
ra taban fiyatı verildi; ama üretici, fındı
ğını bu fiyata satamadı. FisTcobirlik peşin 
ödeme yapmayınca, piyasada fiyat 1 400 
liraya, 1 500 liraya düştü. Sonunda üreti
cimiz, fındığını geçen yılın fiyatına sattı, 
daha aşağıya sattı. 

Çayda ödemenin peşin yapılmama
sı, çay üreticisinin alım gücünü düşürdü. 
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Fiskobirlik, Çay-Kur, üreticilere olan 
borçlarını hâlâ tamamen ödemediler. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin alım ve 
ödemedeki politikası, buğday üreticimizi 
sıkıntıya, düşürdü. Geçen yıl, buğday fi
yatı ek zamlarla 167 lira olarak ilan edil
di; ama piyasada, üreticiye göre 130 lira
ya kadar düştü; üretici zarar etti. Toprak 
Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz yıl her zaman
kinden daha az alım yaptı. Bu niçin? Hü
kümetin kendi açıklamasına göre, Toprak 
Mahsulleri Ofisi 2,7 milyon ton alım ya
parken, tüccar 12,5 milyon ton buğday sa
tın aldı. Hükümetin çiftçiyi kendi haline 
bıraktığını bu rakamlar açıkça gösteriyor. 

Uygulanan yanlış tohum ve fiyat po
litikası, buğdayımızın kalitesini gittikçe 
düşürmüştür. Yanlış anlaşılan bir serbest
lik politikası sonunda 80 çeşit buğday to
humu piyasada ve çiftçinin elinde ekime 
sunuldu; ama sonunda, üretilen buğdayın 
büyük bölümü kalitesiz hale geldi ve bu
gün, hayvan yemi diye niteleniyor. 

Çiftçimizin ayçiçeği ekimi yapmaya 
hazırlandığı şu günlerde, geçen yıla göre 
ayçiçeği ithal tohumu 4-5 misli pahalılan-
mıştır. Geçen yıl kilosu 2 200 Türk Lirası 
olan ithal malı ayçiçeği tohumu, bu yıl 
8 500 ila 10 bin lira arasında satılıyor. 

Yağlı tohumlar kooperatifi, üreticiden 
düşük fiyatla aldığı ayçiçeğini bir misli fi
yatla değerlendiriyor; ama ortağı üretici
lere kâr payı diye bir şey dağıtmıyor. 

TARİŞ'in üç yıl önceki 16,5 milyar 
liralık kârı -Genel Kurulda birkaç defa söz 
konusu edildi, hatırlarsınız- hâlâ ortakla
rına dağıtılmamıştır. Oysaki, o günden bu 
güne, en düşük faizle, bu para 100 milya
rı bulurdu. 

TARİŞ, 1988 mevsiminde 200 milyar 
liralık ürün aldı; ama bedelini ancak 6 ay
da ödeyebildi. TARİŞ ortağı üreticilerin 
bu yüzden 50 milyar lira kaybı var. 

1 Nisan itibariyle üreticilerin 
-bendeki bilgilere göre- tarim satış koope
ratiflerinden ve Şeker Şirketinden 287 mil
yar lira alacakları vardır hâlâ. ANAP İk
tidarında, devlet, üreticiye peşin ödeme 
yapmıyor, üreticinin alacağına faiz vermi
yor; ama, üreticinin ürününü almak için 
finans kuruluşlarına para ödüyor. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hem 
de, faizsiz çalışacağını ilan eden böyle bir 
finans kuruluşuna yüzde 81 faiz ödüyor. 
Böyle davranan bir iktidara, ilk fırsatta, 
çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin ge
rekli dersi sandıkta vermesinde şaşılacak 
ne vardır sayın milletvekilleri?.. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Özal hükümet
lerinin, çalışma hayatımızı ve bütün çalı
şanları nasıl bir bunalıma getirdiği, bugün 
bütün yurttaki örnekleriyle meydandadır. 
Sorunlann çözümünü umutla beklemiş, 
sürekli özveride bulunmuş işçilerimiz ve 
işçi haklarını korumaya çalışan sendika
larımız, şimdi yeni yeni biçimlerde eylem
ler yapmak zorunda bırakılmışlardır. Şu 
anda çeşitli işkollarında 500-600 bin işçi
nin toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkta bek
liyor, grev ve direniş eylemleri yayılıyor. 

Sayın milletvekilleri, Özal dönemin
de işçi ücretleri reel olarak yüzde 50 ora
nında gerilemiştir. Çalışanların millî ge
lirden aldığı pay yarı yarıya azalmıştır. 
Üretim maliyeti içindeki işçilik payı yüz
de 20'lerden yüzde 7'lere düşmüştür. 

Bütün bu gerçekleri dikkate alma
dan, İktidarın, bugüne kadar uyguladığı 
politikaya devam edeceğini ısrarla söyle
mesi, sendikaları, işçileri umutsuzluğa, 
huzursuzluğa, kaygıya götürmektedir. 
Gördüğümüz direnişler, 10 binlerce işçi
nin katıldığı direnişler, bu eylemlerin bir 
çaresizlikten kaynaklandığı; bir taraftan 
engelleyici yasa hükümleri, öbür taraftan 
vatandaşları insafsızca ezen hayat pahalı-
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lığı karşısında sorunlarını dile getirme yol
larının arandığı açıktır. 

Çalışanların serbest pazarlık hakla
rını engellemekle, sosyal barışı gittikçe da
ha büyük ölçüde tehlikeye atmaktan baş
ka bir şey yapılmıyor. İşte görüyoruz; grev 
yasağı olmayan işkollarında -Son gördü
ğümüz demir- çelik örneğinde olduğu 
gibi- grevin Bakanlar Kurulu kararıyla er
telenmesi, huzursuzluğu daha artırmıştır. 
Bunun, erteleme değil, fiilen yasaklama 
olduğu bellidir. 

Hükümetin duyarsız yaklaşımı, sen
dikaların, işçilerin isteklerini gerçekçi de
ğerlendirmelerle ele almaması, hem sos
yal huzursuzluğu artırıyor hem de sanayi 
üretimini büyük ölçüde düşürmeye baş
lamıştır sayın milletvekilleri. 

Süper emeklilikteki çelişkiler, hayal 
kırıklıkları, tutulmayan vaatlerle getirilen 
yeni kayıplar; uyarılarımızı dikkate alma
dan aceleyle çıkarılan, asıl maksadı belli 
olmayan kanun hükmündeki kararname
ler... Bunların vatandaşlarımızı ne kadar 
rahatsız ettiğini üzüntüyle her gün gö
rüyoruz* 

Bütün bu güncel sorunların, yanlış ve 
duyarsız uygulamaların üstünde, İLO'-
nun (Uluslararası Çalışma Teşkilatının) 
önemli sözleşmelerinin hâlâ uygulamaya 
konulmaması; çalışma hayatımızı çağdaş 
demokratik düzeye getirecek anayasal ve 
yasal düzenlemeleri ele almak için hiçbir 
çaba gösterilmemesi... Bütün bunlar, işçi
lerimizin Özal Hükümetlerinden hiçbir 
şey bekleyemeyeceklerini gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, devlet memur
larımızın büyük çoğunluğu, bugün, ayda 
250 bin liranın altında gelir sağlıyorlar. Bir 
şefin aylık maaşı 146 bin liradır. Geçim sı
kıntısı, işçi, memur ve emeklilerin aile ha
yatında bunalımlar yaratıyor. Bu insanlar, 
reklamların korkusundan, çocuklarına te
levizyon izletemez duruma düşmüşlerdir. 

(SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, çocuk
larının görerek isteyecekleri şeyleri karşı
lama güçleri kalmamıştır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Televizyonları var mı acaba?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Sayın Özal'm, "Ben bi
lirim, iş bitiririm" politikasıyla yalnız halk 
kesimlerinin işi bitmemiş; ekonomik ve 
toplumsal sorunlar büyümüş, bunalım 
noktasına gelmiştir. Türkiye'de şimdi, bu 
politikaların sonucu olarak, hızlı enflas
yonla, hayat pahalılığıyla ekonomik dur
gunluk birlikte yaşanıyor. Sanayi yatırım
larındaki -özellikle imalat sanayiindeki-
durgunluk, ülkenin geleceğini ilgilendiren 
önemli bir soruna dönüşmüştür. 

1988 yılında, kapasite kullanım ora
nı düşmüştür, birçok sanayi kolunda üre
tim 1987 yılının gerisinde kalmıştır. Ör
neğin, İstanbul çevresindeki küçük ve or
ta boy sanayide kapasite kullanımı 1988'de 
yüzde 71,3'ten yüzde 63,7'ye; büyük sa
nayide ise yüzde 77,5'ten yüzde 73,6'ya 
düşmüştür. Yine İstanbul yöresindeki özel 
kesim sanayi üretimi, 1988 yılında, bir yıl 
önceye göre yüzde 2 dolayında azalmıştır. 
Bu rakamlarla kendiliğinden ortaya çıkan 
durum, yadsınamayacak durum, uzun sü
redir yürütülen yanlış politikaların sonun
da sanayimizi duraklattığının resmidir. 

Özal politikaları sayesinde, bugün, 
sanayicilerimiz, sanayici olmanın pişman
lığı içindedirler. 

Sayın milletvekilleri, küçük esnafımı
zın ve sanatkârımızın durumuna da de
ğinmek isterim. Esnafımız ve sanatkârı
mız kendi yamasının söküğünü dikeme-
yen terziye dönmüştür. Bir yanda, vergi 
kaçakçıları, hayal! ihracatçılar Hükümet 
tarafından açıkça korunurken, öte yanda, 
bakkal, manav, televizyonda fış kesmeyen 
vergi kaçakçıları gibi gösteriliyor. Bu, hak
sızlıktır... (SHP sıralarından alkışlar) Hal-
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kın önünde küçük düşürmeye ne hakkı
mız var? Hayalî ihracat sahtekârlığına, 
maliyetle ilişkisi olmayan zamların yapıl
masına, "Bunlar ekonomik suçtur" yahut 
"Ekonomik davranışlardır" diye Hükü
met göz yumacak; ama iş esnafa, sanat
kâra gelince, onlar halkın önünde suç
lanacak... 

Küçük esnaf ve zanatkârımız hem fi
yat artışları nedeniyle her gün sermaye
sinden yitiriyor, hem de, farkına varma
dan kendi emeğini sömürüyor. Siftah yap
madan kepenk kapatma dönemini ANAP 
İktidarı getirmiştir. 

Özal Hükümetlerinin durmadan kö
rüklediği zamlarda, esnafımızın, zanaat
karımızın bir suçu yoktur; ama onlar halk
la muhatap oldukları için, suçsuz yere, 
kızgın vatandaşlann eleştirisi ile karşı kar
şıya kalıyorlar. Son aylarda bu kesime ve 
serbest çalışanlara bir de "Geçici Vergi" 
adı altında peşin vergi yükü getirildi. Za
ten KDV'nin yansı kadar her ay peşin ver
gi ödeyen esnaf ve serbest çalışanlar, şim
di de, daha kazanmadıkları, kazanıp ka
zanmayacakları belli olmayan gelirin pe
şin vergisini Ödemek durumunda bırakıl
mışlardır; hatta, zarar ettiğini belgeleyen
ler de vergi ödeyeceklerdir. 

Şoför esnafımız yıllardır ne taşıyor sa
nırsınız? Sadece pahalılığın yükünü taşı
yor. (SHP sıralarından alkışlar) Bir aylık 
emeği, bir çift lastiği karşılamıyor. 

Bütün dünyada petrol fiyatları yarı
dan aza düşerken, Özal ekonomisinde, 
son bir yılda akaryakıt sekiz kere zam gör
dü. Şimdi en son zamma gerekçe olarak, 
Sayın Başbakan, "Dünyada petrol fiyat-
lannın tekrar arttığını" söylüyor. Eh, dün
yadaki petrol fiyatı düşerken de, "Buna 
bakmayın, sonunda artacak" diyordu. "Ya
ni, Özal politikasında akaryakıt fiyatını sü
rekli artırmak şart; dünyadaki fiyat düşse 
de, artsa da fark etmez, bizim prensibi

miz budur... (SHP sıralarından alkışlar) 
O zaman, buna engel olmanın bir tek ça
resi vardır sayın milletvekilleri ve o çare
yi de seçmenlerimiz- buldular, 26 Martta 
bu çareyi gösterdiler. Bu çare, oylanyla, 
Özal Hükümetine, artık bizi bırakın, ar
tık gidin, demektir. (SHP sıralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yıllardır, geniş 
halk kesimleri yüksek enflasyonun yükü 
altında, hayat pahalılığının baskısı altın
da eziliyor, kıvranıyor. Hükümetin altı yıl
dır bu konuda ne söylediğini hatırlıyorsu
nuz; hangi söylediği doğru çıkmıştır?.. 
Hiçbiri. "Enflasyonu bir iki yıl içinde 
düşüreceğiz" dediler başlangıçta, -
iktidara öyle geldiniz- olmadı; bir beş yıl 
daha istendi, yine olmadı, enflasyon da
ha arttı ve sonunda "Bu pahalılık kalkın
manın bedelidir'' diye yeni bir laf ya da 
teori üretildi; ama bunun da aslı olmadı
ğı belli. Bakınız, Devlet İstatistik Enstitü
sü, geçen yıl yüzde 90'lara yaklaşan fiyat 
artışları karşısında, kalkınma hızının an
cak yüzde 3,4 olduğunu açıkladı. Yani, ge
çen yıl kalkınma hızı düşmüş; ama fiyat 
artışları hızlanmış... Demek ki, kalkınma 
hızı yükselecek diye fiyatları artırmaya ge
rek yok. Zaten geçmiş hükümetler döne
minde bunu görüyoruz. Örneğin, 
1962-1970 arasındaki planlı dönemde yıl
lık ortalama kalkınma hızı yüzde 7,1; ama 
enflasyonun yıllık artış oranı yüzde 10'nun 
çok altında; hem de bu dönemde çeşitli 
parti hükümetleri gelmiş geçmiş. 
1946-1961 arası dönem de öyle; kalkınma 
hızı ortalama yüzde 8,4; enflasyon oranı 
da yıllık ortalama yüzde 8; yüzde 10'nun 
altında. Yani, "Pahalılık kalkınmanın 
bedelidir" sözü tam bir aldatmaca. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1987 genel se
çiminden sonra ikinci Özal Hükümeti ku
rulduğunda, hükümet programında, eko-
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nomideki temel sorunları çözdükleri için, 
bu dönemde daha çok, sağlık ve eğitim ko
nularına ağırlık vereceklerini açıklamışlar
dı. Ben de o zaman, "Aman aman, sağ
lık ve eğitim sorunlarına da ekonomi so
runlarına yaklaştığınız gibi yaklaşacaksa-
nız, hiç dokunmayın" demiştim. (SHP sı
ralarından alkışlar) Nitekim, geçen birbu-
çuk yıl bu kaygılarımı maalesef gerçekledi. 

Ülkemizin sağlık politikası, 1961 yı
lından beri sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi politikasıydı. Bu doğrultuda, 
Cumhuriyet Halk Partisinin öncülüğün
de önemli ilerlemeler sağlanmıştı; ancak, 
1987 yılında, ANAP, Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanununu çıkararak, sağlık poli
tikamızı temelinden değiştirdi. Bu yasa ile, 
devlet hastane ve sağlık kurumlarında, bü
tün inceleme, tedavi hizmetleri paralı ha
le getirildi. Bu yasanın, açıkça Anayasaya 
aykırı olduğunu gördüğümüz için, Ana
yasa Mahkemesine başvurduk ve yasa ip
tal edildi. İptal edilen yasanın çıkarılma
sından bugüne kadar, Sağlık Bakanlığı 
dört defa el değiştirdi, dört Sağlık Bakanı 
değişti; ama iptal edilen yasanın yerine ye
nisi hâlâ çıkmadı. 

Bugün, Hükümetin bir sağlık politi
kası yoktur ve Başbakanımız, görülmemiş 
bir fütursuzlukla, Hükümetin aczini, Ana
yasa Mahkemesinin kusuru gibi göster
mektedir. Ödeme gücü olmayan, yoksul ve 
dar gelirli vatandaşlarımız, hastane kapı
larında tam bir çaresizlik içindedir. Tedavi 
ücretini ödeyemediği için hastanelerde re
hin tutulan veya parayı bulamayacağını 
bildiği için tedaviden vazgeçip hastaneden 
ayrılan vatandaşlarımız, ilaç parasını öde
mediği için ilacını alamayan vatandaşla
rımız, onların öyküleri, günümüzün en 
üzücü olaylarını yansıtıyor. Bütün Cum
huriyet tarihimizde, sağlık hizmetlerinin 
böylesine ihmal edildiği bir dönem görül
memiştir sayın milletvekilleri. 

Geçen birbuçuk yıl içinde, eğitim so
runlarımıza da ciddî hiçbir çözüm getiril
medi. Vaader arttı, sorunlar sık sık dile ge
tirildi; ama çözüm yoktu, çare yoktu; çün
kü, gereken siyasî irade yoktu. Bütün bun
lar ortada iken, sayın . milletvekilleri, 
26 Mart seçimlerinde halkımızın ANAP'-
lı belediye başkanlarını düşürmesinin ne
denini sadece belediye hizmetlerindeki ek
sikliklere bağlayıp, ANAP'ın İktidar Par
tisi olarak desteğini kaybetmediğini nasıl 
düşünebiliriz, bunu nasıl söyleyebiliriz? 
(SHP sıralarından alkışlar) Okulda öğren
cilerine dengeli beslenmenin koşullarını 
anlatan öğretmen, evine geldiğinde, ken
di çocuklarını dengeli besleyebiliyor mu? 
Bu öğretmen, 26 Martta oy verirken, içi
ne düşürülmüş olduğu durumun sorum
luluğunu, suçunu, o beldenin başkanın
da mı, yoksa Özal politikasında mı ara
mıştır? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İkincisi doğru. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — SE-
KA'nm, PETKİM'in, İSDEMİR'in işçi
si; tüm emeğiyle geçinenler, belediyeden 
mi şikâyetçi, yoksa, işçileri işi yavaşlatma
ya, greve, hatta genel greve kadar zorla
yan koşulların sorumlusu Özal Hüküme
tinden mi? 

Aylığıyla bir ton kömür alamayan, ev 
• kirasını ödeyemeyen memurumuz, emek
li, dul, yetim vatandaşlarımız, bu durum
larından belediye başkanlarını mı sorumlu 
tutuyorlar? 

Gece gündüz çalıştığı halde geçine-
meyen, aldığı kamyonun borcunu ödeye
mediği için, kamyonunu satarak, taksi şo
förü olarak çalışmaya başlayan; ama ge
ne de geleceğinden güveni olmayan şoför 
esnafı, bu durumun nedeni olarak belde
sinin başkanını mı, yoksa Özal Hüküme
tini mi görüyor? 
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Bir yandan yüksek faizin, öbür yan
dan yatırımsızlığın sıkıntısını çeken sana
yici, bu durumdan acaba yerel yönetici
leri mi sorumlu tutuyor? 

Çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz, hak 
ettiğini alamamaktan, köyünün muhtarı-
m mı sorumlu görüyor? 

Saym milletvekilleri, bütün bu vatan
daşlarımız, çektikleri sıkıntıların, ıstırap
ların kaynağını, belediye başkanında, il 
genel meclisinde, mahalle ve köy muhta
rında değil, Sayın Özal'm ve Hükümeti
nin icraatında gördüler, Durum gayet 
açıktır sayın milletvekilleri. (SHP sırala
rından alkışlar) 26 Mart seçimlerinde, sa
dece yeni -çoğunlukla SHP'li- yerel yöne
ticiler göreve çağırılmadı, Özal ve ANAP 
iktidarı için de güvenoylaması yapıldı ve 
halkımız büyük çoğunlukla, Özal Hükü
metine güvenoyu vermedi. Şimdi, eski mi, 
yeni mi, belli olmayan Özal Hükümeti, 
halkın vermediği güvenoyunu, kendi gru
bundan almakla neyi gösterecek, neyi ka
nıtlayacak? Kendi kendine gelin güvey ol
makla neyi sağlayacak? (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu gereksiz ve 
anlamsız güvenoylamasında, bütün sayın 
milletvekillerimizin, ulusal iradenin tem
silcilerinin düşünmesi gereken, işte budur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
olarak biz, halkımızın daha 15 gün önce 
gösterdiği yolda oyumuzu kullanmaktan 
mutlu olacağız; bu Hükümete güvenoyu 
vermeyeceğiz. (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bütün milletvekillerini de 
aynı yolda davranmaya, mili! iradeye say
gılı olmaya çağırıyorum. 

Yüce. Meclise saygılarımı sunarım. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Süleyman Demirel; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılmış bu
lunan ve oldukça karmaşık olan seçimler
de, büyük bir demokratik olgunluk gös
termiş bulunan milletimizin her ferdini, 
bütün vatandaşlarımızı saygıyla selam
lıyorum. 

Güven istemi tartışması için bu kür
süye geldik. Bu güven istemi hangi ihti
yaçtan doğmuştur?.. Güven isteminin bir 
gerekçesi yoktur. Yani, güven isteyenlerin 
ortaya koydukları bir gerekçe yoktur. Du
rup durduğu yerde, herhalde, güven iste
minin, gerekçesiz bir biçimde Meclisin 
önüne gelmesi mümkün değildir, bir ge
rekçesi mutlaka olmalıdır. Biz, bu gerek
çeyi bilmeden; ama biraz işin içine girdi
ğimiz zaman, çok zahmet çekmeden bu
labileceğimizi farz ederek düşüncelerimi
zi arz edeceğiz. 

Büyük bir demokratik olgunluk içe
risinde geçen 26 Mart seçimleri ortaya bir 
tablo koyuyor; bu tablo aslında bir siyasî 
olaydır. Bu tabloya çok iyi bakmak lazım. 
Bu tablo, 1989 Martmdaki Türkiye'yi gös
termiyor, sadece onu göstermiyor; onun 
önündeki Türkiye'yi de gösteriyor, arka
sındaki Türkiye'yi de gösteriyor. Bu tab
loya, Türkiye'de çok partili siyasî hayata 
yeniden geçildiği 1983 yılından başlayarak 
bakmak lazım. 

1983'te üç siyasî parti ancak, seçime 
girebilmiş; o gün kurulmuş bulunan di
ğer üç siyasî parti -ki, onlar da ülkenin ev-r 
latlarının kurduğu siyasî partilerdi- seçi
me girememiş, sokulmamış. 1980 öncesin
deki siyasî partiler kapatılmış, onun yeri
ne, vetolu muameleler cereyan etmiş, 
Türk siyaseti güdüme sokulmuş. 1983 gü
dümlü siyaseti içerisinde, o günün şartla
rı içerisinde yer alabilen siyasî partiler-
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den Anavatan Partisi yüzde 45 ey almış 
ve siyasî iktidarı elde etmiş. Yani, şartla
rı, bir serbest veya hür seçim değildir, ser
best rekabet şartları mevcut değildir. Bu
nun için de Türkiye rahatsızdır, o günden 
beri rahatsızdır. Türkiye'de siyaset otur
madığı sürece, Türkiye'de siyaset milletin 
hür iradesine uygun bir şekilde oturma
dığı sürece, Türkiye rahatsız olmaya de
vam etmiştir; hâlâ -26 Mart 1989 
seçimlerinde- bunun tesirlerini görmek ka
bildir. 

1983 genel seçimlerinden dört beş ay 
sonra, Mart 1984'te yerel seçimler yapıl
mış; yüzde 45'le siyasî iktidan elde eden 
Anavatan Partisinin oyları, il genel mec
lisinde yüzde 41,5'e düşmüştür. 67 bele
diyenin de 54'ünü Anavatan Partili aday
ların aldığını görüyoruz. 

1987'de durum biraz daha değişik ol
muş ve Anavatan Partisinin oyları yüzde 
36,5'e düşmüştür; ama, Seçim Kanunun
da 11 defa değişiklik yapıldığı için ve se
çim de bir baskın şeklinde yapıldığı için, 
Mecliste yüzde 65 sandalye Anavatan Par
tisinindir. Aslında, Türkiye'nin çıkmazı 
burada başlıyor; yüzde 36,5 oya, yüzde 65 
sandalye... Ve rejimin önü tıkanmıştır. Bu
nu, bu kürsüden, sırası geldikçe ifade 
ettik. 

Bunun, tam temsili sistem ile idare 
edilen bir parlamento, onun içinden çıkan 
bir hükümetle farkı vardır. Binaenaleyh, 
böyle bir sistemin hükümetinin başarılı ol
ması mümkün değildir. Neticede ne ol
muş?.. Aradan 18 ay geçmiş... 18 ay geç
miş, ama bu arada bir referandum olmuş. 
Bu referandum, seçimden hemen hemen 
10 ay sonra olmuş. Bu referanduma niçin 
gidilmiş? Mart ayında yapılacak olan se
çimlerin kasım ayma alınması için gidil
miş. Aslına bakarsanız, seçimler ha martta 
yapılmış, ha kasımda yapılmış, millet için 
fark etmezdi; ama, millet, yüzde 65 oyla, 
seçimlerin kasımda yapılmasını reddetmiş 

ve seçimler marta kalmış. İşte, yapılan se
çimler, bu mart seçimleri, odur. 

Bunun altında bir şey yatıyor, mart 
seçimlerinin altında bir şey yatıyor... Ya
tan şudur : Eylül ayında referanduma gi
dilirken, siyasî iktidar, Sayın hükümet 
Başkanı, referanduma iki üç gün kala çık
mış demiş ki, "Eğer milletim bana kâfi 
destek vermezse, ben bırakır giderim. Dü
şündüm taşındım buna karar verdim." 
Daha önce, başlangıçta, "Bunun Hükü
metle bir alakası yoktur, siyasî iktidarla bir 
alakası yoktur, bu bir referandumdur. 
Eğer, millet bu referandumu kabul etmez
se, nihayet kasımda yapılacak seçimler 
martta yapılır, bunda ne var?" derken, da
ha sonra referandum yaklaştıkça, artan 
baskılar karşısında, "Eğer kâfi derecede 
oy atamazsam bırakır giderim'' demiştir. 
Aslında, bu "Kâfi derecede oy", referan
duma götürülen teklifin kabul edilmesiy
di. Yani, milletin 100 kişisinden 65'i oy 
vermiş. Ne diye oy vermiş? Herhalde, 
"Kasımda yapılacak seçimi istemiyoruz, 
marta kalsın" diye değil; "Giderim" de
miş, "Git" diye vermiş, "Gi t" diye ver
miş. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi geliyorsunuz, eylül ayında, ka
sım ayında yapılması referandumla red
dedilen mart seçimlerine : Millet, "Hani 
gidecekti?.." diye etrafına bakınmış; Hü
kümet buna bir izah bulmuş, diyor ki, 
"Zaten 1987'de yüzde 36,5 oy almıştım..." 
Yüzde 36,5'le dünyanın hiçbir yerinde hü
kümet yok, bir tane yok, tek başına ikti
dar yok; varsa gelin söyleyin, işte kürsü. 
Hele yüzde 36,5 oyla yüzde 65 sandalye 
alan demokratik bir hükümet yok. 

Millet soruyor, "Hani gidecektin?" 
diyor. "E, yüzde 36'ya yakın yüzde 35 ni
ye gideyim?." Bu defa milletin önüne çı
kıldığı zaman, bu yine bir referandum ola
rak iş görmüştür. Millet bize de sordu, 
"Yüzde 35 oy verdik gitmedi, şimdi ne 
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olacak?", "E, indirin oyunu" dedik, 
"yüzde 35'i madem kâfi buldu, indirin, 
indirin bunu" dedik ve millet de, il genel 
meclisi seçimlerinde yüzde 21,75'e indir
di. Sayın Erdal İnönü 0,25 avans veriyor; 
ben doğrusunu söyleyeyim, yüzde 21,75'e 
indirdi. 

Şimdi, durum şudur beyler : Bu si
zin meseleniz değil, sadece sizin mesele
niz değil; bu, rejimin meselesi, bu Türki
ye'nin meselesi; gelin bunu böyle düşün
meye başlayalım. Bir ülke düşününüz ki, 
arkasında yüzde 21,75 destek olan bir si
yasî parti iktidar ve bunun Mecliste yüz
de 65 sandalyesi var... Olmaz böyle şey. Bu 
sizin kusurunuz değil; ama, netice bura
ya gelmiştir. Gelin bunun çaresini araya
lım, bunun çaresini bulalım.. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bu yüzde 21,75'in içerisinden 
devlet hissesini de düşmüyorum. Bunun 
içerisinde bir de devlet hissesi var-aslın
da. Yani, devletin imkânları, devletin nü
fuzu kullanılmıştır ve onun muayyen bir 
payı var. Gayet açıklıkla söyleyeyim; bu se
çim yarın yenilense, bu, yüzde 15'i geç
mez. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Onun içindir ki, bunun görünüşü bi
le rahatsız edicidir, herkesi rahatsız edici
dir. Bu nedenle, demokratik düşünce sa
hiplerinin; iktidarıyla, muhalefetiyle ve 
hatta hiç siyasetle uğraşmayanların, taraf
sız kişilerin, meseleye, "Türkiye'de şim
di ne olacak?" diye bakanların hepsinin 
beraberce düşünmesi gereken bir meseley
le karşı karşıya bulunuyoruz. Bu yüzde 
21,75, siyasî iktidarın reddidir aslında... 
Başka ne olabilir ki? Ama bunu "ikazda" 
veya "kantarın topu kaçtıydı" şekline çe
virmeye kalkmak, millete dönüp "Yok ca
nım, siz şaka ettiniz'' demekten başka bir 
şey değildir. Aslında, bence, bu şekle çe
virmek ve işi örtbas etmeye gitmek gibi bir 

açıkgözlülük anlamına gelir ki, bunu fev
kalade tehlikeli bulurum; bunun altından 
kalkılmasının da mümkün olmadığı kana
atindeyim. Bu bir güvenoyudur, milletin 
güvenoyudur. Güvenoyu sadece burada 
olmaz ki, esas güvenoyu, millette. Hakkın 
sahibi, millet; biz onun vekiliyiz. Binae
naleyh, hakkın sahibi olan, hâkimiyetin 
sahibi olan millet güvenini çektikten son
ra, burada hükümetin güvenoyu alması 
neye yarar? Bu, yüksek mahkemeden geç
miş bir karan bidayet mahkemesinde dü
zelttirmeye benzer. Sonuçta burada gü
venoyu alırsa ne olacak?.. Güvenoyu alır
sınız... Zaten, güvenoyu alınmayacak di
ye bir şey yok; o rutin o. Yani, Türkiye'de 
hiç kimse, bu güven istemi karşısında ya
pılacak güven oylamasının, bir sakatlıkla 
karşılaşacağını sanmıyor. Sakatlık şurada : 
Arkasında yüzde 21,75 halk desteği bulu
nan bir siyasî parti, acaba, Meclisten ve
ya kendi grubundan bir güvenoyu geçir
miş olmakla, bunu yüzde 22'ye çıkarabi
lir mi?.. Çıkaramaz. Esas eksik o zaten, 
esas mesele o; bunu yüzde 22'ye çıkara
mazsınız. Öyleyse, "Efendim, bu ikazdı" 
veya "Kantarın topu kaçtıydı" gibi şey
lerle oyalanmaya gerek yok. 

Ben halkıma şu televizyondan soru
yorum : İkaz mı ettiniz, yoksa bu Hükü
meti ret mi ettiniz? (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Tabiî ki, karşı ta
rafta oturan vatandaş bir şey diyebilme 
imkânına sahip değil; ama bizi dinleyen
lerin ne dediğini duyuyorum. Gelsinler, 
buradan siyasî iktidar adına konuşacak. 
olanlar ve Hükümet Başkanı desin ki hal
ka, "Ey ahali, bizi reddetmediniz, değil 
mi? İkaz ettiniz, değil mi?" Bakalım ne 
diyecekler? (DYP sıralarından alkışlar) 

Siyasî iktidarın arkasında halk kal
mamıştır beyler... Güç de kalmamıştır si
yasî iktidarda. Siyasî iktidarlar, halktan al
dığı güçle güçlüdür. Halk bu gücü çekmiş-
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se, sizin kendi kendinize güç hayal edip, 
muhayyel güçlerle iktidar yapmaya devam 
etmeniz mümkün değildir. 

Bu olay karşısında ya millet sizin de
ğerinizi, kadrinizi, kıymetinizi bilememiş
tir; haksızdır yahut da haklıdır. Milletin, 
sizin değerinizi bilememesi gibi bir durum 
olacağını sanmıyorum; çünkü, zamanı ge
lince milletin ayağını öpüyorsunuz; "Ya
şa, varol... Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir" diye radyolara, televizyonla
ra, kürsülere çıkıp söylüyorsunuz. "Mec
liste de bu yazıyor" falan da diyorsunuz; 
ama, sonra, iş milletin kararına gelince, 
onun vermiş bulunduğu karan reddetme 
durumuna düşerseniz, o zaman, "Millet 
de kim oluyor?" gibi, tamamen, kendi 
kendinizle, kendinizi var eden sebeple ters 
düşersiniz. İşte bu, fevkalade sakıncalı bir 
şeydir. 

21,75 nedir? Herhalde, 21,75 başarı 
değildir beyler. Bu 21,75'le övünebilir mi
siniz? Ovünemezsiniz. Yani, 24,75 iyidir 
diyebilir misiniz? Diyemezsiniz... Diye
mezsiniz... 

Dünyanın hiçbir yerinde sizin duru
munuzda; yani, bugünkü siyasî iktidann 
-maksadım sizi incitmek falan değil; ben 
sistem üzerinde konuşuyorum- durumun
da olan; yani, yüzde 65 sandalyeye sahip 
olup da arkasrnda yüzde 21,75 halk des
teği bulunan bîr siyasî iktidar yok ve dün
yanın hiçbir yerinde yüzde 45'ten başla
yıp, beşbuçukuncu senede yüzde 21,75'e 
gelmiş siyasî iktidar da yok. Türkiye'de de 
yok... Binaenaleyh, erimişsiniz; siyasî ik
tidarınız erimiş, tükenmiş... (DYP sırala
rından alkışlar) 

İşte kürsü... Bu iddiadır... Biz zaten, 
milletin önüne bir dava koyduk; sizden, 
millete, millet adına davacı olduk. Sizin 
ülkeyi yönetemediğinizi söyledik, çok kö
tü yönettiğinizi söyledik; siz ise, çok iyi yö
nettiğinizi söylediniz. İşte netice... Millet 

hakemdir. Bunu zaman zaman siz de söy
lersiniz; bu ara söylüyor musunuz bilmi
yorum; ama, zaman zaman söylersiniz. 
Millet hakemse, hakemin kararı... iktidar 
olarak, altından kalkamayacağınız bir iş
le karşı karşıyasınız. 

Hükümet değiştirseniz ne olacak? Ne 
olacak hükümet değiştirseniz? Yani, bun
dan evvelki hükümette oturan üyelerin üs
tüne mi yıkacaksınız bu başarısızlığı? Hü
kümet değiştirilir, ama, böyle bir zaman
da değiştirilen bir hükümetin, hemen ar
kasından güven istemiyle gelmek şu de
mektir : Evet, biz bu işi yapamadık; ya
pamadık ama, hükümetteki bu üyeler yü
zünden yapamadık; şimdi bunları değiş
tirdik, yerine yeni üyeler getirdik... Bu da 
sizi kurtarmaz... Bu da kurtarmaz... Bi
naenaleyh, gelin, milletin kararını geçerli 
hale getirmenin yollarını arayalım. 

Türkiye'yi çok kötü idare ettjniz : 
Türkiye'nin sorunlarını anlayamadınız ve 
bu sorunlara çözüm getiremediniz; ıstı
raplara, dertlere kayıtsız kaldınız; sosyal 
devletten ülkeyi uzaklaştırdınız; güdüm
lü, suskun, çarpık bir rejim anlayışını ya
şatır durumda oldunuz. Ülkenin üniver
sitesi suskun... Ülkenin basını üstünde 
dünyanın tazyiki var... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Ülkenin radyo ve televiz
yonunu bildiğiniz gibi kullandınız ve işte 
bütün bunların karşısında da, milleti in
cittiniz. Millet, size bu dersi verdi. Şim
di, bundan sonrasına bakmak lazım. Siz 
bu seçimlere giderken, bu seçimlere nasıl 
baktınız; ona da bir bakalım : 

Sayın Özal diyor ki, "Radyo ve tele
vizyondan dört konuşma yapacağım, 
memleketimizin meselelerini, bunlar için 
ne yaptığımızı, neler yapmak istediğimi
zi, Türkiye'nin geleceğini anlatacağım; ya
ni, filan yere sokak yaptık, filan yere kav
şak yaptık, filan yere çocuk parkı yaptık, 
filan yerin caddesini düzelttik... Bu değil 
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mesele, ülkenin sorunlarını; neler yaptı
ğımızı, neler yapacağımızı anlatacağım." 
Neler yapacağını anlatmış; biraz sonra 
söyleyeceğim. Ondan sonra, devam edi
yor, diyor ki : "Mahallî seçimler, demok
rasinin temelini oluştururlar; onun için biz 
bu seçimlere önem veriyoruz." 

Seçim, bir mahallî seçimi aşan, sizin 
gözünüzde de bir mahallî seçimi aşan, ül
ke meselelerinin tartışıldığı ve eğer siz bu 
seçimin galibi olsaydınız; "Görüyorsunuz 
işte, halk bizim politikalarımızı tasdik 
etti" diyebileceğiniz istikamette yönlendi
rilmiştir. Binaenaleyh, netice almadığını
za göre, halk sizin politikalarınızı tasdik 
etmediğini göstermiştir. 

Millete neler dediniz?.. "Söylenenler 
re bakmayın" dediniz. Evet, bunlar aynen 
Sayın Özal'ın beyanlarıdır, "Söylenenle
re bakmayın, başkalarının söylediklerine 
bakmayın." Neye bakın? "Benim söyle
diğime bakın." Millet, Sayın Özal'ın söy
lediklerine bakmadı, • başkalarının söyle
diklerine baktı. 

Ne dediniz?.. "Ülke köşeyi 
dönmüştür" dediniz. Evet, bu sözler de 
sizin. Biz kalabalıklara sorduk, rastladığı
mız insanlara sorduk : "Hükümet böyle 
diyor; Türkiye köşeyi dönmüş; haberiniz 
var mı? Bundan size bir şey oldu mu? 
Bundan sizin günlük hayatınıza intikal 
eden bir şey var mı? Ey benim işçim, ey 
benim köylüm, ey benim memurum, ey 
benim esnafım, şoförüm, emekli dul ve ye
timim, köşeyi dönen Türkiye'den sana bir 
şey var mı?" diye sorduk. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Herkes birbirine bakındı! Türkiye'
nin köşeyi dönmesinden kimsenin haberi 
yok meğer! 

Ekonomi ne için beyler? Devlet ne 
için? Hükümet ne için? Politikalar ne için? 
Halkın günlük hayatına intikal etmeyen 
politikalarla bir yere varamazsınız ve ne
tice itibariyle de, varamadınız. 

Efendim, halk bekler bir sene, halk 
bekler iki sene... Ama altı sene sonra hâlâ 
siz halka, "Durun bekleyin, 2000'li yıllar 
gelsin, 2000'li yıllarda sizin işiniz düzele
cek..." derseniz, olmaz. Adam bugün ma
işetini teminden aciz... Bugün maişetini 
teminden aciz adamı 2000'li yıllarla do-
yuramazsınız; doyuramadınız da ve... 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
O kadar uzatmayacağız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Netice itibariyle de Türkiye'nin 
2000'li yıllara koştuğunu söylediniz; gü
nünü gün etmekte sıkıntılar içinde olan 
vatandaş, bunu, kendisiyle âdeta alay edi
lir gibi telakki etti ve size de "Gidin 
başımdan" dedi. İşte budur yüzde 21,75. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

"Memuru, işçiyi, köylüyü, emekliyi, 
dulu, yetimi, esnafı, sanatkârı, şoförü enf
lasyona ezdirmedik" dediniz, "Bunları 
enflasyonun üzerinde tuttuk" dediniz. Bu 
sözler de sizindir. Halbuki, vatandaş ha
yat pahalılığının altında, ezilmişliğinin fer
yadını size duyuramadı. Hayat pahalılığı 
vatandaşın sırtında bir ateşten gömlekti. 

Şimdi farkına varırsanız ne olur?.. 
Hiçbir şey olmaz. Bundan sonra yapabi
leceğiniz bir şey yoktur. Yani, artık vatan
daşa ne söyleseniz size inanmayacaktır; 
vatandaş başka çareler peşindedir. Siz ken
di kendinizi çare bile saysanız, buralara 
gelip onu anlatsanız, her gün devletin rad
yo ve televizyonunda sabahtan akşama ka
dar, bütün programlar iptal edilip siz de 
konuşsanız, anlatmanız mümkün değildir. 

Size dedik ki, gelin, ülkenin mesele
lerini şu televizyondan konuşalım... Kaçtı-
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nız, evet. Ondan sonra yarım yamalak bir 
şey geliyor orta yere : "Gelin, televizyon 
ekranından biz de hazırız memleketin me
selelerini konuşmaya..." Evet, biz de di
yoruz ki, hadi konuşalım... Ne zaman is
terseniz konuşalım, nerede isterseniz ko
nuşalım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yine sizin sözünüz; "Birçok konuda 
Avrupa'ya ve Amerika'ya örnek oluyoruz, 
halkımız bütün bu gelişmelere evet diyor, 
devamını istiyor..." Bu, gazete ilanınız. 
Kaç para vererek bu ilanı yaptınız, bilmi
yorum; ama, epey para. Tam sayfa... Halk 
sizin karşınıza 21,75 ile çıktı; yani, demek 
ki bizim halkımız sizi anlamıyor, belki Av
rupa, Amerika anlıyor. Buradan da o ma
na çıkar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buradan şu çıktı : Hiç bizim halkı
mızı tanımadınız, bizim halkımızın ne is
tediğinin farkına varmadınız. Bu akıbet 
tabiî idi; bu, süpriz değildir. Halkı tehdit 
ettiniz, "Eğer bizim adaylarımıza oy ve
rirseniz işleriniz düzgün gider" dediniz. 
Orta yere uyum meselesi çıkardınız, ya
ni, bir belediye reisi sizin partiden olmazsa 
o bu ülkenin insanı, bu ülkenin vatandaşı 
değil mi? Eğer bu ülkenin vatandaşları, 
kendi içlerinden birisini, sizin partinizden 
olmayan birisini, kendi beldelerinin hiz
metlerine memur ederlerse, bu cezayı mı 
müstelzim olmalıydı? "Hayır efendim, biz 
ceza anlatmadık, ceza demedik..." Ne de
diniz? "Uyum iyi olur, başka türlü..." Ol
mazsa; sizden olmazsa?.. Sizden birisi ol
mazsa uyum olmayacak mı? Bakınız, ga
zete ilanınız burada; gazete ilanınızda bir 
adam var; bir sandalyeye oturmuş, urgan
larla da bağlanmış, kaygılı bir adam. Evet 
böyle. Allah Allah?! Ben gazete ilanları
na baktım, bu adam kim diye düşündüm? 
Bu adam, meğer Anavatan Partisi dışın
da bir partiden birisi belediye reisi seçi
lirse, oymuş. Şimdi bu adamdan, Türki
ye'de, illerde 64 tane var, sandalyede... 

(DYP sıralarından alkışlar) Evet burada 
duruyor; sandalyede kara kara düşünüyor, 
urganlarla bağlı... ondan sonra, "İşte gö
rün halini, eğer bizden olmazsa" deniyor. 
Şimdi, ne yapacaksınız bu 64 adamı? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Zamanında sen ne yaptıysan, onu... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hayır, ben size sormuyorum. Söz
cüleriniz gelip buradan cevap verecek, biz 
bunların cevabını istiyoruz. Cevabını ve
rebileceğinizi de sanmıyorum da... Yani, 
ben zaten size konuşmuyorum, ben Türk 
kamuoyuna konuşuyorum, vicdanlara ko
nuşuyorum... (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, "Yazıklar olsun" 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekilleri, lütfen efendim... (Bir grup 
ANAP milletvekili Genel Kuruldan 
ayrıldı) 

ALİ ER (İçel) — Senin şahsına ya
kışmıyor; yazıklar olsun! 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Şimdi, sen halka söylüyorsun... Biz 
halk değil miyiz? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — 
Ayıp, ayıp; yakışmıyor. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan., i 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Buraya gelme hakkınız var, gelirsi
niz, cevap verirsiniz. Ben, elfazı galize üze
rine konuşmadım. Gelirsiniz, cevap verir
siniz; gelin, cevap verin... (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sı
ralarından "Ayıp ayıp" sesleri, gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Boş sıralara konuşuyorsunuz. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, görüyorsunuz, bu kadar boş 
sıralar. Zaten boş sıralar... Yani, 21,75 ne 
kadara tekabül ediyorsa, o kadar olacak 
boş sıra. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Yani, burayı boşaltırsanız, 
çok bir şey kaybolmaz, -açığını 
söyleyeyim- çünkü, zaten millet bu sıra
ları boşaltmış. (DYP sıralarından alkışlar) 
Benim söylediklerimin her şeyini cevap
landırmak... 

BAŞKAN — Sayın Başkanım... Sa
yın Başkanım; Sayın Millet Meclisine ve 
onun yapısına aykırı düşebilecek sözler 
sarf etmekten lütfen kendimizi alalım 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, 
DYP sıralarından gürültüler) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Saygısız adam!.. Ne biçim konuşuyorsun? 

BAŞKAN — O manaya geldiğini 
kastetmiyorum, ama... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Ne yapmış be?!. 

BAŞKAN — Lütfen... Dinleyelim 
efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de konuşuluyor efendim. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Saygısız! 

HASAN NAMAL (Antalya) — O 
senden daha iyi biliyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuş
tuğunu biliyor... 

BAŞKAN — Elbette... Mutlaka bili
yor... Mutlaka... Ona itirazım yok 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Burası, milletin hür kürsüsü. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri) Biz, seneler
ce bu kürsülerden zorla uzak tutulduk, 
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zorla. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri) Ben, düşündüklerimi söylüyorum, kim
seye hakaret etmek aklımdan geçmez; kü
çük düşürmek de aklımdan geçmez. Ne 
konuşacağız burada?.. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Ne söylediğinizi bilmi
yorsunuz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. 
Sizin burada cevap verme hakkınız var; 
gelin cevap verin... Gelin cevap verin. Ben 
291 adamla mı konuşayım?.. Konuşayım 
291 adamla. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 
— Biz milletvekiliyiz, bize hitap edin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, dinleyelim efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —. Dinlerseniz, hitap ederim; dinle
mezseniz ne yapayım?.. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Belediyeleri, anarşi yatağı haline 
getirenlere teslim etmeyiniz, 1970'li yıllara 
dönersiniz ha!.." diğer tehditlerinizden bi
riydi. Netice itibariyle, 64 ildeki belediye
lerin durumu orta yerdedir. Binaenaleyh, 
halk, burada da sizi dinlemedi. Ne dedi 
halk? Netice itibariyle, "Sen olma da, kim 
olursa olsun" dedi. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

1970'li yılların kötülemesini yaptınız. 
O yılların siyasî hesabı görülmüştü; her 
gün yaptınız bunu radyodan, televizyon
dan. Bizim, karşınıza çıkıp, birtakım şey
leri söyleyebilme imkânımız yoktu. Bura
da bütçe konuşulurken, "Gelin bunların 
hepsini bu televizyonda konuşalım" de
dik; ona da yaklaşmadınız. Vatandaş ar
tık, bunlara da "Yeter" dedi. 
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1980' li yıllaç övünmesi yaptınız, bu 
da kâr etmedi "Kalkındık da, ondan enf
lasyon oldu" dediniz; bakın şu kalkınma
nın haline : Yüzde 75 enflasyon. Plan he
defi yüzde 6,5; birinci revizyon 7,5; ikin
ci revizyon 5,5; üçüncü revizyon 3,5. Ne 
çeşit plandır bu? Yani, ne çeşit plan anla
yışıdır, ne çeşit plan tatbikatıdır? Netice
de gelmişsiniz 3,38'e. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de 
kullanılan elektriğe bakın : Türkiye'de 
elektrik her sene, bir evvelki seneye naza
ran normal olarak yüzde 10-15 nispetinde 
artarak kullandır. 1988 senesinde bu, yüz
de 7,5 olmuştur. Ocak, şubat, mart ayla
rında ise, kullanılan elektrik artışı, vasati 
olarak, geçen senenin üç ayına nazaran 
yüzde 4'tür; hatta yüzde 3-3,5'tur. Ne ol
muş? Sanayi ölmüş. Sanayi kullanır elek
triği. Öldürmüşsünüz sanayii. Binaena
leyh, şu kadar elektrik olsa ne olacak, kul
lanmadıktan sonra?.. Türkiye, yüzde 7,5 
elektriği -belki en kötü birkaç yıl gösteri
lemez bile- hiçbir zaman kullanmamıştır; 
hep yüzde 10'un üzerindedir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Saye
nizde Türkiye elektrikleniyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, bu ülkenin insanlarını -yan£ 
yüzde 3,4 kalkınma hızıyla, yüzde 75 enf
lasyonu izah etmeye kalktığınız zaman-
izandan ve idrakten mahrum mu sandı
nız? Yani, hiç kimse, hiçbir şey bilmiyor 
mu sandınız? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Size 
öyle geliyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Size nasıl geliyor? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Bize, 
izanlı ve dikkatli geliyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Şehirleri pırıl pırıl yaptık" dedi

niz ve en güvendiğiniz yerlerde dahi sa
pır sapır döküldünüz. İl, ilçe vaat ettiniz, 
her seçimde, il, ilçe vaat ettiniz; il yapma
dınız. 4 tane ilçenin kanunlarını getirdi
niz, 3'ünde de seçim kaybettiniz. Artık, 
bunda da kimse size inanmaz hale geldi. 
Yaptığınız ilçelerin çoğunda da seçim kay
bettiniz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Hiz
met için yaptık, seçim için değil. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oraya da gelelim. Zatı âlinizi göre-
bilsem... "Siyaset, al gülüm, ver gülüm 
işidir" dediniz. "Vani, "Hizmeti veriyoruz; 
sen de bize oy ver bakalım...'' Evet, Sayın 
Özal İskenderun'da "Rey sizden il biz
den, rey sizden il bizden" diye dolaştı ve 
Sayın Özal'm sözüdür : "Siyaset; al gü
lüm, ver gülüm..." Hayır; siyaset, al gü
lüm, ver gülüm işi değildir; siyaset, hak 
edene hakkını vereceksiniz; hak ettiği şe
yi alabilmesi için adamın vicdanını da ala
cak değilsiniz ya. O, siyaset değildir, o zor
balıktır. (DYP sıralarından "Bravo" «et
leri, alkışlar) 

Şimdi, gelip, yine aynı övünmelerde 
bulunabilirsiniz. İşte, Türkiye'yi nasıl kal-
kındırdığtnızı, Türkiye'ye nasıl çağ atlat
tığınızı, Türkiye'yi nasıl ileri ufuklara koş
turduğunuzu falan söyleyebilirsiniz. Bun
lar söyledikleriniz. Bunlara ilaveten bir şey 
söyleyebileceğinizi sanmıyorum. Bu söy
lediklerinizi artık halk dinleyecek durum
da değildir, sözleriniz geçerliliğini kaybet
miştir. 

Siyasî iktidarın sırtında yangın var. 
Bu yangın ülkenin sırtına intikal etmeden, 
mutlaka çaresi bulunmalıdır. Çare bulmak 
bizim işimiz değildir, çareyi siz getirecek
siniz ve bizim sadece üzerinde duracağı
mız, bazı önemli hususlar vardır ki, onla
rı söylemeye devam edeceğim. 

Gelir dağılımını utanç verici hale ge
tirdiniz. Bu gezide öyle yerler gördüm ki, 
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Türkiye'nin çeşitli yerleri -gidebildiğim 
yerler- büyük şehirler dahil, Doğu Bölge
sinin bazı kesimleri dahil, Orta Anadolu'
nun bazı kesimleri dahil, buralarda, fuka
ralık utanç verici hale gelmiştir. Bu, gelir 
dağılımının neticesidir. 

Halkı; köylüyü, işçiyi, memuru, 
emekliyi, dulu, yetimi pahalılığa, yoksul
luğa ezdirdiniz. İşte bu yüzde 21,75, bun
dandır. 

Bölgelerarası dengesizliği açık hale 
getirdiniz ve göçü teşvik ettiniz; yani, bu 
politikaları söylüyorum, politikalar bunu 
yaptı. 

Türkiye'nin 12 iline nüfusun yüzde 
48'i geldi yerleşti; 55 ilinde de nüfusun 
yüzde 52'si var. Türkiye'nin 30'a yakın 
ilinde nüfus artışı göremezsiniz veya çok 
cüzi görürsünüz; çünkü, göç var. 

Vergi adaleti diye bir şey kalmadı. Pe
şin vergi diye, kazanılmamış kazançtan 
vergi aldınız, vergi almaya kalktınız; mil
let fevkalade mağdur oldu. 

Şu feryada bakın, işçinin, tüm çalı
şanların maruz bırakıldığı şartlar katlanı-
lamaz durumdadır. Siyasal iktidar; geniş 
halk kitlelerinin, ağır ekonomik güçlükler 
ve ölçünün ötesindeki hayat pahalılığının 
altında ezilmesine seyirci kalmıştır. 

Gerçek gelir düzeyinin yarı yarıya ek
sikliği milyonlarca yurttaşımızın, aileleriy
le birlikte, asgarî ücret düzeyinde ya da 
birkaç puan üstünde sefalete mahkûm 
edildiği, her beş yurttaşımızdan birinin iş
siz bırakıldığı bir ortamda, sıkıntıları or
tadan kaldırmakla görevli olanlar, sessiz, 
duyarsız kalmışlardır. Halk ezilmiş, Hü
kümet bü gidişe seyirci kalmıştır. Bu, 600 
bin mensubu toplusözleşme bekleyen 
Türk işçisinin dünkü sesidir. 

Sosyal devleti, sosyal devlet olmaktan 
çıkardınız. Hastane kapıları ıstırap yuva
sı oldu. 

Alın ter i, el emeği ve göz nurunun 
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karşılığını vermediniz ve zamanında ver
mediniz. 

Pamuk çiftçisi, fındık çiftçisi, pancar 
çiftçisi, hayvancılık yapan çiftçi, ayçiçeği 
çiftçisi fevkalade zör durumlara düşürül
müştür. 

Ülkeyi iç ve dış borca batırdınız. 
Ülkenin değerlerini eskittiniz. 
Yüzde 75 enflasyon, yüzde 150 kredi 

faizi, yüzde 22 işsizlik... Her beş kişiden 
bir kişinin işsiz olduğu bir Türkiye... Dün
yada gelir dağılımı en kötü 10 ülkeden bi
ri... İşte, yüzde 21,75'in anlamı... Yüzde 
21,75 buradan geliyor. 

Yapamadınız.., İdare edemediniz... 
Yüzde 21,75'le halk size bunu söylüyor, 
"Yapamadınız" diyor. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Daha önceleri ne olmuş : 1963'te ye
rel seçimler yapılmış, -o gün 3 partiden 
müteşekkil koalisyon hükümeti yardı- ko
alisyonu teşkil eden iki parti yerel seçim
lerde netici alamamış, ' 'Halk bize tevec
cüh etmedi" demiş ve koalisyonu bırak
mış gitmiş. Yerel seçim bu... 

Yine 11 Aralık 197 7'de yerel seçim
ler yapılmış; biz hükümetiz, biz koalisyo
nuz. Koalisyonu teşkil eden üç partinin il 
genel meclisinde yüzde 50'yi aşan oyu var
dı. Binaenaleyh, gelip o günkü neticeyi 
burada emsal olarak vermenin yanlışlığı
nı ortaya koymak istiyorum. 

1979 yılında, kısmî senato seçimleri 
ve milletvekili ara seçimleri yapılmış; ge
nel seçim değil. Netice ne olmuş? 24 ilde 
Senato seçimi, beş ilde de milletvekili ara 
seçim yapılmış. O günkü hükümetin de bu 
parlamentoda çoğunluğu var ve o günkü 
hükümet "Halk AP'ye teveccüh etti" de
miş, istifa etmiş, gitmiş. 

Yani, "Efendim yerel seçim, genel se
çim değildir; ne olursa olsun biz yerimiz
de otururuz." Hayır, emsalleri bunlar, 
Türkiye'de olan emsaller bunlar. Dünya
nın başka yerlerinde de bu emsallar var. 
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Şimdi bakınız, Sayın Özal ne diyor : 
"Mahallî seçimlerde 67 il belediyemizin 
54'ünü Anavatan Partisine layık gören 
sağduyulu milletimize teşekkür ederiz..." 
(Tarih : .31 Mart 1984) Şimdi ise verme
yene ne yapacak? (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 54 ilin 52'si 
vermedi. "Bize gösterilen bu güvene la
yık olmak için..." Demek ki bunu bir gü
ven telakki ediyor. Yani, verildiği zaman 
güven telakki ediyor da, verilmediği za
man niye güvensizlik olarak telakki 
etmiyor? 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Gene güven!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Milletimizin bize 6 Kasım seçim
lerinde gösterdiği itimat, bu kez bir defa 
daha perçinlenmiştir." Bu, Sayın Özal'm 
1984 yerel seçimlerini değerlendirme tar
zı. Peki, 1984 yerel seçimlerinde aldığınız 
netice, size olan güveni perçinliyor da; 
şimdi almadığınız netice, size olan güve
nin perçinini niye sökmüyor?.. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Nereden geldiğini bilmiyorum ama; 
"Senden öğrendim" diye bu taraftan bir 
laf geliyor; ama benden hiçbir şey öğre
nememişsin. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Özal'm 22 Mart 1984 tarihli 
gazetelerde şöyle bir sözü daha var : 
"Muhalefetin sonu musalla taşıdır" (Ta
rih : 1984) Yani, muhalefet yerel seçimle
ri kaybedecek, musalla taşına konacak!.. 
Gazeteler buradadır, eğer isterseniz, müş
külata girmeden, vereyim size. Bu da, 
22 Mart 1984 tarihli gazetelerden. Altın
da da, "Biz dostluk ve kardeşlik 
partisiyiz'' deniyor. "Y n̂i, muhalefet par
tilerini musalla taşına koyacak, sonra da 
dostluk ve kardeşlik partisi olacak!.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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Bakınız, Sayın Özal'm o zaman söy
lediği bir sözü daha var : ' 'Erken seçim 
ancak ve ancak, bizden fazla üyelik ve baş
kanlık alırlarsa düşünülebilir'' (23 Mart 
1984) "Bizden fazla üyelik alırlarsa 
düşünülebilir" deniyor, ama 28 Mart 
1989'a geldiğiniz zaman da bu, "Yok ca
nım, halk bizi ikaz etti, biraz kantarın to
pu kaçtı" olacak. 

Zaman zaman buraya gelirler, "Ne 
uğraşıyorsunuz, bulun 226'yı düsürün hü
kümeti. Biz sandalyeye saplandık mı?.." 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu 
sizin lafınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz söylemeden söyleyeyim ben; bu 
söz benim. Ben, söylediğimi hiçbir zaman 
inkâr etmem; söz benim. \klniz, o 226'mn 
arkasında yüzde 45'in üstünde oy var. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, buradaki muhterem heyetini
zin içinden çıkacak 226'nın arkasındaki il 
genel meclisi seçimlerindeki oy yüzde 15'i 
geçmez. Hadi bulun gelin arkanızdaki 
yüzde 45 oyu... "Ne olacak? Halk bize 
1992'ye kadar yetki verdi" diyemezsiniz. 
Doğru değil mi?.. E, alan kim bu yetkiyi 
sizden? Gene aynı halk. Başka bir mem
leketin halkı da almadı, yine aynı halk al
dı. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bizimle karşı karşıya değilsiniz, 
milletle karşı karşıyasıntz. Bize husumet 
ilan etseniz ne olacak? Gidin işinizi mil
letle halledin. 

Şimdi, "Ne olacakla cevap veriyo
rum: Millete taahhüdünüz var Sayın 
Özal; "Yüzde 1 bile ihtimal yok; ama eğer 
seçim neticeleri bizim bu işleri rahat gö
remeyeceğimiz bir noktaya gelirse, 'Ne ha
liniz varsa görün' derim, koltuğa yapışık 
değilim, çeker giderim, muhalefet 
olmam" dedi. Bu söz, 24 Mart 1989 gü
nü söyleniyor. "Yüzde 1 bile ihtimal yok" 
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diyor; ama... 21,75'le nasıl çalışacaksınız 
Sayın Özal? Gelin, bunu bir anlatın ba
kalım. Bize değil, millete anlatın; 
21,75'le?.. "Çalışabileceğim sınırın dışına 
çıkarsa..." Haydi, 35'i çalışabileceğin sı
nır saydın, bu defa da 21,75'i sayarsan, bü
tün millet sırtüstü düşecek yani, sırtüstü... 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Böyle dedi Sayın Özal. O gün ben de 
Konya'ya gittim, Konya'da halka dedim 
ki: Size Sayın Özal'dan bir mesaj var -
basın toplantısı, radyo vermiyor, zaten ak
şam olacak- böyle diyor. Halk hep bir 
ağızdan, "Çeker giderim diyorsa çeksin 
gitsin, çeksin gitsin" dedi. İşte, 21^75, 
"Çeker giderim!'e "Çeksin gitsin" ceva
bıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu bir 
âkittir, âkit. Orta yerde bir icap var, bir 
kabul var. İcap, "Çeker giderim"; kabul, 
"Çek git." Binaenaleyh, şimdi, bu âkit, 
-her âkit yazılı olmaz ya, hele devlet adam
larının âkti yazılı olmaz- millete karşı gi
rişilmiş olan bu taahhüt yerine gelmelidir. 

25 Mart 1989 günü, yani seçimden 
bir gün evvel Sayın özal diyor ki: "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir."-Böyle 
başlıyor söze. Tabiî bu egemenlik, Türk 
Milletinin egemenliğidir. İşte o da 
78,25'in içinde var. \kni, egemenlik kayıt
sız şartsız milletinse, milletin yüzde 78,25'i 
sizi istemiyor Sayın Özal. Yüzde 78,25 is
temediğine göre; egemenliğin kayıtsız 
şartsız milletin olduğuna inanıyorsanız, 
onun gösterdiği doğrultuya uyacaksınız. 
Bunun hiç lamı cimi yok. Tabiî bu, Türk 
Milletinin egemenliğidir, başka bir mille
tin egemenliği söz konusu değil. 21,75'le 
egemenliğin halka ait olduğunu iddia ede
mezsiniz. Hem elinizde iktidar tutacaksı
nız, hem de egemenlik halkın olacak. 
(DYP sıralarından alkışlar) Sözünüz var, 
deklare edilmiş inancınız var. Sözünüzün 
eri olun, inancınıza sahip çıkın. Yani, ne 
yapalım? Vatandaşın zihninde, iradesinin 

tanınmayacağı gibi bir şüphe uyanma-
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, fevkalade 
önemli bir şeyin altını çiziyorum: "Bu de
fa da, bu, irade tanımayacak" gibi bir 
şüphe uyanmamalıdır; "Gitmezse ne ola
cak?" gibi sorular sorulmaya başlanma
malıdır, "Gitmezse ne olacak?" gibi so
rular tartışılmaya başlanmamalıdır. Gayet 
açık söylüyorum, bu sorular tartışılmaya 
başlanırsa, korkanm ki, kısa zamanda bu 
tartışma, meşruiyet tartışmasına döner ve 
açıkça söyleyeyim -milletime sesleniyo
rum, buradan sesleniyorum- benim mil
letimin iradesi geçersiz değildir, oyu da ge
çersiz değildir, geçersiz de olmayacaktır. 
Milletim müsterih olmalıdır, sakin ve sa
bırlı olmalıdır ve mutlaka, yüzde 78,25 
" Hayır" ı herkes tanıyacaktır. Bunu, 
Türkiye'nin Hükümeti de tanıyacaktır, bu 
Meclis de tanıyacaktır, herkes tanıyacak
tır; Türkiye'de herkes 78,25'i tanıyacak
tır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bunun hiç tereddüdü tarafı yoktur. 
Bu, milletin açık hükmüdür. Bunun üs
tüne yattlamaz, bunun üstüne bir bardak 
soğuk su içilemez. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Ama, sen içtin. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu iktidardan kurtulma milletin 
hakkıdır. Bu hak işleyecektir. 

Millet bu siyasî iktidardan güvenini 
çekmiştir, onu üçüncü parti haline getirmiş
tir. Yüzde 21,75'le yüzde 65 taşınamaz. 
Dünyanın hiçbir yerinde taşınamaz, Tür
kiye'de de taşınamaz. Hiç kimse, yüzde 
21,75'i içine sindirmeye kalkmasın. Hiç, kız
maya, darılmaya, gücenmeye gerek yok; ga
yet açıktır bu. Bunun sebebi biz de değiliz, 
kendinizsiniz; veren de millet. Biz sadece 
sizden millete davacı olduk. Millî iradenin 
boşluğunu dolduran hiçbir güç yoktur. 
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ABDULBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Siz milletin avukatı mısınız? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, biz milletin avukatıyız. Iyii ba
na bunu hatırlattın ki bunu söylemek im
kânım oldu. Bu bir millî irade boşluğu
dur, eğer ısrar ederseniz, bir millî irade 
boşluğudur. Yüzde 36, milleti idareye yet
mezken 21,75 nasıl yetecek? Yönetim boş
luğu doğmuştur, devleti yürütemezsiniz, 
devleti işletemezsiniz. 

Gayet açıklıkla söylüyorum, millete 
vereceğiniz bir şey de yoktur, vereceğiniz 
bir şey varsa, bu zamana kadar vermeliy
diniz. Kimse bunalım istemiyor; ama bu
nalımı kaçınılmaz hale getirmeyiniz. Ga
yet açıklıkla söylüyorum, sorumluluk si
zin olur. Bunalım korkusu ile de milleti 
teslimiyete itmeyin, itemezsiniz; onun al
tını da çiziyorum. 

Seçim çaredir, seçimi yenilemekten 
başka çare yoktur. Bu, erken seçim falan 
da değil; bu, seçimin yenilenmesidir. Mil
let erken seçim falan istememiş, "seçimi 
yenileyin" diyor ve seçimi bir an evvel ye
nileyeceksiniz, mümkün olan en kısa za
manda yenileyeceksiniz. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Emradersiniz Paşam! 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben emretmiyorum, millet emredi
yor. Siz 78,25'ten bunu alamıyorsanız işi
niz zordur; sizi de şikâyet ederiz halka. 
Milletin karan budur. Bu bir hesaplaş
maydı, millet ile Hükümet hesaplaştı ve 
millet açık hükmünü verdi, "Gidin" di
yor; bu siyasî iktidara millet, "Gidin" di
yor. Güven istemi veya güvenoylaması bu 
hükmü ortadan kaldırmaz. Meclisin ya
pacağı, halkın bu hükmünün muamelesi
ni tamamlamaktır; muamele tamamlaya
caksınız, yani, bu hükmü şu veya bu şe
kilde tadil edemezsiniz, bu hükmü şu ve

ya bu şekilde tevil de edemezsiniz; bu, açık 
seçik milletin kararı olarak önünüze kon
muştur. Siyasî iktidar sizinle başlamamış
tır, Türkiye de sizinle başlamamıştır -siyasî 
iktidara söylüyorum bunları- ne de sizin
le biter; siz gidince Türkiye kendine gele
cektir. 

Fakir fukarayı hiç düşünmediniz. 
Eğer şimdi giderayak düşünüyorsanız -ki, 
çoğu zaman öyle olur- müsterih olun,* siz 
gidince fakir fukaranın benzine kan gele
cektir; gözünüz arkada kalmasın. (DYP sı
ralanndan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Millet sizi, ta koltuğunuzun altından 
vurmuştur; bu yarayla uçmazsmız. Şu an
da dayanağınız nedir? Şu anda dayanağı
nız yok. Milletin vermediği güvenoyunu 
Meclisten alsanız ne olacak? Yani, mille
tin reddettiği bu iktidan, daha ne kadar 
sürdürebilirsiniz? Millet derdine çare an-
yor, siz burada kendi derdinize çare an
yonunuz. (DYP sıralanndan, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Millet derdi değil de, bu yüzde 21,75 
ne? Bu 21,75 sizin sırtınıza yazılmış. Mil
letin iradesine bir an evvel uyulması, kur
tuluştur; hem sizin için kurtuluştur, hem 
millet için kurtuluştur; herkesin derdine 
çaredir, hem sizinkine, hem milletinkine 
çaredir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yarından itibaren ülkemizde mübarek ra
mazandır; hepinizin mübarek ramazanı
nızı kutluyorum; bütün vatandaşlarımın 
da mübarek ramazanını kutluyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralanndan, "Bravo" sesleri, ayakta al
kışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Onural Şeref Bozkurt; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL 
ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın 
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Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; Anayasamızın 111 inci 
maddesi, "Başbakanın gerekli görmesi ha
linde, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Bakanlar Kurulunun güven isteminde 
bulunabileceği" hükmünü öngörmüştür 
ve yine aynı madde hükmüyle, bu hük
mün ne suretle yerine getirileceğini tayin 
ve tespit etmiştir. 

Bu hükümden hareketle, Sayın Tur
gut özal Başkanlığındaki Cumhuriyet Hü
kümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den böyle bir istekte bulunmuştur. Bu ko
nu hakkında Anavatan Partisinin görüş
lerini sunmak üzere ve sizlere, millî ira
denin tecelligâhı olan Yüce Meclise, yüce 
milleti şahsında tecessüm ettiren Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyelerine, iktidar ve 
muhalefet ayrımı yapmadan hitap etmek 
üzere huzunuruzdayım. Yüce Meclisi, 
şahsım ve grubum adına saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, geçtiğimiz 
26 Mart günü Türkiye bir mahallî idare
ler seçimini yaşamıştır, Seçim sonuçları, 
bu konuda yapılan açıklamaya göre, il, il
çe ve belde belediyeleri olarak Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin 650, Doğru Yol 
Partisinin 558, Anavatan Partisinin 568, 
diğer siyasî partiler ve bağımsızların 197 
belediyede belediye başkanlığını kazandık
larını göstermektedir. 

Her şeyden önce bir gerçeği vurgu
lamak gereğini duyuyorum. Anavatan 
Partisinin İktidarı döneminde yapılan 26 
Mart Yerel Seçimleri, gerek seçim kam
panyası sırasında ve gerekse seçimin fii
len yapıldığı esnada, demokrasi tarihimi
ze, huzur, güven ve düzen içinde cereyan 
etmiş olması açısından örnek teşkil ede
cek nitelikleriyle geçecektir. Bu seçim, mil
letimizin siyasal olgunluğunun ve demok

rasimizin sağlam ve köklü yapısının bir 
göstergesi olmuştur. Anavatan Partisi İk
tidarı, bu seçimin cereyan tarzından, se
çim sonucunda kaybedenler ile kazanan
ların uygarca, dostça görevi devretme ve 
devralma olgunluğundan kıvanç ve ohur 
duymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 26 Mart 
1989'da yapılan yerel seçim sonuçlarının, 
muhalefet partilerimizin liderleri ve tem
silcileri tarafından, iktidara karşı, şimdi
ye kadar misli görülmemiş bir yıpratma 
kampanyasının gerekçesi haline getirilmiş 
olmasını, peşinen ye üzülerek ifade etmek
le sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu yorumlara, bunlarla ilgili değer
lendirmelere geçmeden önce, izninizle 
mahallî idareler seçimlerinin mahiyet ve 
anlamı üzerinde biraz durmak gereğini 
hissediyorum. 

Bizzat Anayasamızın 127 nci madde
sinin yaptığı tanımla "Mahallî idareler; 
il, belediye ve köy halkının mahallî müş
terek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuru
luş esaslan kanunla belirtilen ve karar or
ganları, gene kanunda gösterilen, seçmen
ler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzelkişilikleridir" Mahallî idare organla
rının seçimleri de ülkemizde, yine Anaya
samızın 67 nci maddesinde öngörülen 
esaslara göre ve beş yılda bir yapıl
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir değerli bi
lim adamımızın da ifade ettiği gibi, aslın
da, devlet, bir idarî birimler manzumesi
dir. Çünkü, devletin egemen olduğu siya
sal sınırlar içinde, bazen köy gibi doğal ni
telikte, bazen de ilçe ve il gibi idarî nite
likte olmak üzere, devlete oranla daha kü
çük diğer birtakım birimler daha bulun
maktadır. Bizde ve ufak tefek farklılıklar 
gösterse de, bütün dünyada, siyasal sınır
lar içindeki toplumun - tekrar ediyorum, 
siyasal sınırlar içindeki toplumun- ortak 
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ve genel ihtiyaçlarını ve bu kapsamdaki 
karar ve hizmetleri, toplumun genelinin 
tercihlerini yansıttığı .kabul edilen parla
mentolar saptamaktadır. Buna karşılık, 
köy, belediye, il özel idaresi olarak bilinen 
ve tanıdığımız mahallî idarelerin, ortak 
mahallî ihtiyaçların karşılanmasında mü-
sessiriyetin temin edilmesi amacıyla ve 
merkezî idarenin hemen yanı başında or
taya çıktığı da, yine herkesçe bilin
mektedir. 

İşte bu temel nitelik farkı, yani geneli 
temsil eden parlamento ile lokali (mahal
lî) temsil eden mahallî idarelerin karar or
ganlarının nitelik ve kapsam farkalılıkla-
nnm, bu organlann seçimleri itibariyle de 
seçmen tercihlerini etkileyebilecek olan bir 
başka farklılığıma beraberinde getirdiği ya 
da en azından seçmen tercihlerinin bu iki 
farklı seçim modeli bazında ya da platfor
munda her zaman ya da tümüyle bir ay
niyet içinde bulunmadığı gerçeğini, bu 
farklılık önümüze sermektedir. (SHP sı
ralarından "Anlayamadık" sesleri) 

Saygıdeğer milletvekilleri, mahallî 
idareler seçimlerinde oy kullananların, si
yasî partilerin genel program, düşünce ve 
bildirgelerinin okuyup ya da izleyip, ter
cihlerini buna göre belirledikleri tezi, ge
rek teoride, gerek uygulamada fazla iyim
ser bir varsayım olarak kabul edilmekte
dir; belki de bir ütopyadır. (SHP sırala
rından "Allah Allah" sesleri) Bu seçim
lerde oy kullanırken, duygusal nitelikte; 
özellikle vurgulamak istiyorum, bu 
seçimlerde, yani mahallî idareler seçimle
rinde oy kullanırken, özellikle duygusal ni-
telikteküer de dahil olmak üzere, bir ma
hallî faktörler kompleksinin etkin olduğu, 
siyasal bilim çevrelerinin de kabul ettiği 
açık bir gerçektir. Kaldı ki, mahallî seçim
lerde yerel nüfus çekişmelerinin, akraba
lık ve arkadaşlık gibi ilişkilerin seçmen ter
cihlerini önemli ölçüde etkilediği... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Sizin akrabanız yok mu?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Çevrede ve parti içinde mahal
lî idarede göreve seçilmenin daha etkin, 
daha müessir bir mahallî nüfuz tesisine 
imkân sağlayabileceği ve bunun yarattığı 
psikolojik etki nedeniyle, kendi aday ada
yının aday belirleme esnasında kaybetmesi 
ya da karşı olduğu aday adayının adaylığı 
kazanması halinde, pek çok kişinin tepki 
olarak, sempatizanı, üyesi, yöneticisi ve 
hatta ve hatta milletvekili olduğu halde, 
kendi partisi için yeterli gayret ve çalışma
da bulunmadığı ve hatta açık açık veya 
gizli bir biçimde, karşı parti ya da aday 
lehinde tavırlara girebildiği ve tabiatıyla 
bunun da mahallî seçim sonuçlarını, ol
ması lazım gelenden daha farklı bir biçim
de etkilediği, hepimizin şahit olduğu, ya
şadığı gerçeklerdir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

YUSUF KENAN SÖZMEZ (İstan
bul) — Senin gibi. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim; 
lütfen dinleyelim. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Dinli
yoruz; alkışlıyoruz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, böyle 
bir etkilemenin, milletvekili seçimlerinde 
de bir ölçüde geçerli olduğu yadsınamaz. 
Ne var ki, daha farklı bir psikolojik hava
da cereyan eden genel seçimlerde parti eti
ketinin daha ağırlık taşıdığı herkesçe bi
linmektedir. Öte yandan, bu tür etkilen
melerin, genel seçimlerde bir ilde, mesela 
2, 3, 4, 5 hatta azamî 6 milletvekilliği için 
söz konusu olmasına rağmen, mahallî se
çimlerde toplam nüfusu 2 bin civarında 
seyreden en küçük kasaba ve beldelerde 
ve üstelik oralarda dahi en azından 10 ila 
15 belediye meclis üyeliği bir il düzeyin-
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de ise, yüzlerce kişi için yaşanabilir oldu
ğu gerçeğini inkâr etmek, herhalde müm
kün değildir. 

Şüphesiz, mahallî idareler seçimlerin
de iktidar partilerine daha fazla sayıda 
aday adayının müracaat ettiği de bir rea
litedir. Bu durum karşısında, muhalefet 
partilerine nazaran, aday belirleme işlem
lerinin, iktidar partisinde daha fazla sayı
da kırgınlığa yol açması ve dolayısıyla arz 
etmeye çalıştığım etkilenme olgusunun ik
tidar partilerinde daha yoğun biçimde ya
şandığı da, hepimizin tecrübeleriyle sabit 
olan bir gerçektir. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, 
devam edin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Biraz öğrenin, dinleyin. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, siz de
vam edin efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, bunlar; 
yani deminden beri arz etmeye çalıştığım 
yerel nüfus çekişmelerinin, akrabalık, ar
kadaşlık ilişkilerinin, aday tespit sonuçla
rının en az partisel tercihler kadar seçmen 
tercihlerini etkilediği ve değiştirdiği ger
çeği, yalnızca siyasiler olarak bizim değil 
-ama televizyon bu görüşmeleri memleket 
sathına yaymaktadır- evinde, işyerinde ve 
hatta kahvehanede oturan, politikadan 
fevkalade uzak en sade vatandaşın dahi 
bildiği, kabul ettiği, yaşadığı ve içinde bu
lunduğu işlemler ve gelişmeler olarak, 
onun tarafından pekala bilinmektedir; siz 
bilmeyebilirsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen dinle
yelim efendim... Lütfen dinleyelim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, işte bü
tün bu acı gerçeklere ve bu gerçeklerin 

herkesçe bilinmesine rağmen, şimdi, izni
nizle, konuşmamın başında arz ettiğim 
cümleye dönüyorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) -
Daha orada mısın? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Yani, 26 Mart 1989'da yapılan 
yerel seçim sonuçlarının, muhalefet par
tilerimizin liderleri tarafından iktidara 
karşı, şimdiye kadar görülmemiş bir yıp
ratma kampanyasının gerekçesi haline ge
tirilmiş olmasına ilişkin olarak peşinen ifa
de etmeye çalıştığım sözlerime. 

Mahallî idareler seçimlerinde yüzde 
28 dolayında oy alan bir siyasî partimizin 
genel başkanı, 29 Mart 1989 tarihli Gü
neş Gazetesinde, benim biraz evvel arz et
meye çalıştığım genellemeyi âdeta teyit 
etmek istercesine" "Bu iktidar artık de
vam edemez..." (SHP ve DYP sıraların
dan "Doğru" sesleri) Tan Gazetesi, 28 
Mart 1989 sayılı nüshasında, "Seçimden 
zaferle çıkan SHP ve DYP liderleri bastı
rıyor; Özal çekip gitsin" (SHP ve DYP sı
ralarından "Doğru" sesleri) 

Doğru mu, yanlış mı, birazdan tar
tışacağız onu. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Sen de gideceksin, sen de. 

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

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Hürriyet Gazetesinde "Seçime 
kadar yeni hükümet" diye buyurmakta ve 
halen partilerinde, kimin gerçek lider ol
duğu konusunda pek çok kişinin ciddî te
reddüt sahibi olduğu bu partimizin... 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yazık, 
yazık! 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — ... Sayın Genel Sekreteri de, Sa-
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ym Genel Başkanını âdeta teyit etmek is
tercesine, "Erken seçim zorunlu" diye bir 
ifadeyi kullanmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Utan
maz adam! (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, daha, çok 
yakın bir zamana kadar Anavatan Parti
sinin yüzde 36 oyla 1987 genel seçimlerin
de iktidar olmasını doğru bulmadıklarını 
ellerine geçen her fırsatta şiddetle savu
nan, hararetle savunan bu siyasî partimi
zin yetkilileri, yine her fırsatta, 12 Eylü
lün uzantısı olarak tarihe gömdüklerini 
ifade ettikleri Halkçı Partinin 1983 yılın
da aldığı yüzde 31 civarındaki oy nispeti
ne dahi, tüm çabalarına ve olanaklarına 
rağmen ulaşamadıklarını içlerine sindire-
meseler bile, şimdi, yüzde 28'lerle, ken
dilerini iktidar partisi görme hevesine kap
tırmışlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALI ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sen yüzde 21'den bahset. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Doğru 
Yol Partisine gelince: Ne hazin bir tecelli
dir ki, bu partimizin sayın lideri, oylarını 
3 - 5 puan artırıp, yüzde 25,2'yi yakala
mayı, misli görülmemiş bir seçim zaferi 
olarak ilan ve iktidarın handiyse kendisi
ne hemen teslim edilmesini talep edecek 
kadar gerçeklerden uzaklaşıp, ham hayal
lere dalabilmektedir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Demirel'in başının nasıl dön
düğünü ve nasıl bir hayal denizinde ku
laç attığını anlamak için, izninizle son on 
gün içerisinde basınımızda çıkan bazı de
meçlerinin başlıklarını göstermek is
tiyorum. 

ZEKERIYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Yürekleriniz yetiyorsa seçime gidin. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — İşte, DYP Sayın Genel Başka
nı Sayın Demirel'in 28 Mart tarihli Cum
huriyet Gazetesine verdiği demecin baş
lığı: "Geliyorum" (DYP sıralarından 
"Doğru" sesleri) 2 Nisan tarihli Sabah 
Gazetesinde demeci: "Geliyorum" (DYP 
sıralarından "Doğru" sesleri) 29 Mart ta
rihli Güneş Gazetesindeki demeci: " Dk er
ken seçimde biz iktidarız." (DYP sırala
rından "Doğru" sesleri) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi, sayın milletvekilleri, iki 
sayın muhalefet partisi liderine sormak ge
rekmez mi: İktidarı hanginiz kazandınız? 
(DYP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Millet kazandı, millet. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Hanginiz iktidar partisi, han
giniz muhalefet partisisiniz? (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sizler, Anavatan Partisinin 1987 ge
nel seçimlerinde kazandığı yüzde 36'yı aş
kın oyu, iktidar olmak için yeterli görme
diğinizi geçmişte defalarca ilan etmiştiniz; 
Sayın Demirel bugün de ifade ettiler. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yine görmüyoruz, yine görmüyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın genel başkanlar, şimdi, 
mahallî seçimde elde ettiğiniz ve 1987 ge
nel seçiminde halkın beş yıllık yetki ver
diği Parlamentoyla ilgisi bulunmayan yüz
de 28,5'luk ve yüzde 25,2'lik nispetinizle 
ve bu oranlardaki mahallî oy sonuçlarıy
la, iktidara gelmekte olduğunuzu ilan et
meye kendinizi nasıl mezun görebiliyor-
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sunuz? (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Bakınız, Sayın Demirel işi nerelere 
götürüyor; ibretle, Yüce Meclisin ve Yü
ce Meclisin şahsında yüce milletin bilgi
sine sunmak istiyorum. 3 Nisan 1989 ta
rihli Hürriyet Gazetesinde; "Demirel: 
Halkla birlikte meydanlara dökülürüm"... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Alışkındır O. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Evet, halkımızın beş yıl için seç
tiği, görev ve yetki verdiği 290 kişilik ezi
ci bir Parlamento çoğunluğuna dayanan 
meşru, hukukî, anayasal ve demokratik 
ANAP iktidarını, işte, Sayın Demirel böy
le tehdit ediyor. Sokağa dökülmek ne de
mektir?.. (ANAP sıralarından alkışlar, 
DYP sıralarından gürültüler) 

"Sokaklar yürümekle aşınmaz" di
ye diye, ülkeyi 12 Eylül öncesinin kan ve 
gözyaşı ortamına sürükleyen, vebali olan 
Sayın Demirel'in bilinen alışkanlıkları ga
liba yeniden depreşmeye başlamış bulun
maktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli milletvekilleri, 1980'den bu 
yana binbir güçlükle rayına oturtulan re
jimi, demokrasiyi, huzuru, barışı ve sükû
nu, Sayın Demirel bu halka çok mu gö
rüyor? (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Daha üç gün önce seçimden 
çıkmış bir halkı yeniden sokaklara dök
mek, ülkeyi yeniden belirsizlik, istikrarsız
lık ortamına sürüklemek, memlekete, de
mokrasiye ve hele size fayda mı getirecek
tir? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Sayın Demirel'in bu hırçın poli
tikasının takdirini, milletimiz ve Yüce 
Meclisimiz elbette gereğince yapacaktır. 
(ANAP sıralarırfdan "Doğru" sesleri, al
kışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
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ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— Millet yaptı; 21 yaptı. 

ALİ ESER (Samsun) — Üçüncü 
partisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekilleri, dinleyelim efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Demirel, 3 Nisan tarihli 
Hürriyet Gazetesinde bakın daha neler di
yor: "Özal başka, Anavatan başka. Aklı
selim sahibi ANAP'hlann hareketini bek
liyorum". Aynı gazetenin başlığı: "Demi
rci'den ANAP'ı bölme siyaseti (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Sayın milletvekilleri... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Kışkırtıyor, kışkırtıyor... 

BAŞKAN — Lütfen efendim!.. İki 
saattir konuşuyoruz efendim; hiç itiraz ol
muyor. Mecliste gayet güzel dinleme var 
iken, şimdi grubunuz, dinlemeyi engelle
yecek bir biçimde hareket ediyor efendim. 
Lütfen, buna dikkat edelim. Tek tek ko
nuşmak, oradan laf atmak, pek övünüle
cek, pek iltifat edilecek bir husus değil. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Onu da ikaz edin. 

BAŞKAN — Gruplar adına, sözcü
leriniz konuşuyor, liderleriniz konuşuyor; 
hepimiz dinliyoruz. Lütfen, siz de dinle
yiniz efendim. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bugünkü 
Güneş Gazetesinde bir başka siyasî parti
mize atfen verilen, haberde vurgulanan şu 
gerçeğe bakınız: "Demirel, oy oranını ar
tırdıkça, eski Demirel haline geliyor. Sü
leyman Demirel, bunalım çıkarmak isti
yor. Erken seçim, bir tahrik unsuru ola
rak kullanılmamalı". 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hangi gazete?.. Onun da reklamını yap. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Görüldüğü üzere, Sayın Demi
rci'm bunalım teorisyenliği, yukarıda siz
lere arz ettiğim gazete kupürlerinde oldu
ğu gibi, Anamuhalefet Partisince dahi teş
his ve tespit edilmiştir. Bu, hayırhah bir 
gelişmedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hemen belirte
lim ki, Sayın Demirel bu kez meydanı boş 
bulamayacaktır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yüzde 25,2 oy
la, sanki genel seçim yapılmış ve iktidara 
gelebilecek düzeyde oy almış gibi -oy 
almışçasma- bir eda içerisinde ortalığı bir
birine katma olanağını Sayın Demirel bu 
kez bulamayacaktır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Anavatan Partisi Grubu, Genel 
Başkanı Sayın Özal başta olmak üzere,-
başkalarının çomaklamasına gerek bırak
maksızın, yerel seçim sonuçlarından kay
naklanan seçmen uyarısının da gereğini 
yerine getirecektir. (ANAP sıralarından al
kışlar) Grubumuz, Anavatan Partisi Gru
bu, parti içi demokrasinin gereklerine uy
gun olarak, yararlı özeleştirilerini kendi 
içerisinde yapmakta ve bu konuda hariç
ten okunan gazellere de hiç mi hiç ihtiyaç 
duymamaktadır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ne Sayın Demi
rel, ne de bir başkası, Anavatan Partisi 
Grubunda kendisine bir tek yandaş bula
mayacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, biraz önce hu
zurunuzda yaptığı konuşmada Sayın De
mirci'den tespit ettiğim birkaç ifadeyi tek
rar ederek sözlerime devam etmek is
tiyorum. 

Sayın Demirel'den, biraz evvel yap
mış olduğu konuşma içerisinde, fevkala
de ilginç bulduğum birkaç ifadeyi huzu-
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runuzda tekrar ettikten sonra, bunun üze
rinde yorumumu arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Demirel biraz evvel buyurdu
lar ki, "Güvenoyu burada olmaz ki." Yi
ne Sayın Demirel, biraz evvel huzurda bu
yurdular ki, "Temyiz mahkemesinden ge
çen kararı, bidayet mahkemesinde onay
latmak olmaz ki." (DYP sıralarından 
"Doğru, doğru" sesleri) Yine Sayın De
mirel, biraz evvel huzurunuzda yapmış ol
duğu konuşmasında buyurdular ki, "Siz
den, millete, millet adına davacı oluyo
rum.' ' 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yüz
de 21'i anlat. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ne var bunda? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi, bakın sayın milletvekil
leri; bu Sayın Genel Başkanın, 1977 yılı 
aralık ayında, partisinin ve yalnızca par
tisinin değil, başında bulunduğu koalisyon 
hükümeti mensubu siyasî partilerin kar
şısında yer alan muhalefet partisinin, 67 
ilin 44'ünde belediye başkanlığını kazan
dığı mahallî idareler seçimlerinin hemen 
ertesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulan bir gensoruya cevap verirken 
söylediğini, şimdi huzurunuzda, biraz ev
vel yaptığım gibi, aynen kendi ifadeleriy
le, izninizle tekrar arz etmek istiyorum, tu
tanaktan arz ediyorum. Sayın Demirel bu
yuruyorlar ki, "Hükümetler, sokaklarda, 
balkonlarda nutuklar verilerek, beyanat 
yaparak ne kurulur ne de gider. (AP sıra
larından 'Bravo' sesleri)" (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tutanak
lardan okumaya devam ediyorum, tuta
naklarda aynen yer aldığı için de arz edi
yorum. Devamla, yine Sayın Demirel bu
yuruyorlar ki: "İşte biz, buna bir nihayet 
vermek, bu gayri ciddî tutuma bir niha
yet vermek için -dikkatle altını çizerek tek
rar arz ediyorum; bu gayri ciddî tutuma 
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bir nihayet vermek için- 6 Haziran günü 
partisinin balkonuria çıkıp da'Biz hükü
met olduk' diyenlere, hükümet olduğunun 
ilanının yeri orası değildir, burasıdır, di
yoruz.' ' 

Veyahut da -yine Sayın Demirci'in 
ifadeleriyle devam ediyorum- "Meydan 
meydan dolaşıp da, Belediye seçimlerin
de, 'biz hükümetiz' diyerek hükümetin üs
tünde bir hükümet kurmaya kalkanlara, 
189 uncu maddeyi niye işletmiyorsunuz 
dedik. Gelin, onu işletin de, tartışmayı bu 
zemine çekelim" sözlerini, herhalde, Sa
yın Demirel'in unutmuş olması ya da in
kâr etmesi düşünülemez. O gün o davra
nış gayri ciddî ise, Sayın Demirel, bugün
kü davranışınız nedir? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıra
larından gürültüler) 

Yine, O Sayın Genel Başkan, 18 ara
lık 1977'de söylediği "Ben kendi rızamla 
gitmem. CHP (Cumhuriyet Halk Parti
si) beni nasıl düşürmek istiyorsa, öyle 
düşürsün" sözlerini ve hele hele pek meş
hur olan "Bulun 226'yı" tekerlemesini 
herhalde unutmuş olamaz. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sı
ralarından gürültüler) Unutursa, o zaman 
kendisine, demokrasi kurallarının o za
man bir başka türlü mü olduğunu sormak, 
hepimizin en doğal hakkı olur. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce, ye
rel yönetim seçimleri ile genel seçimler 
arasında, bütünüyle çakışan bir karşılaş
tırma yapmaya, bu seçim tiplerinin ma
hiyet ve niteliklerinin elvermediğini arz ve 
izaha çalıştım. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Gele
lim yüzde 21'e. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Bu Yüce Meclis, mensubu ve 
muhalifiyle, 1987 yılı 29 Kasımında 5 yıl
lık bir süre için görev yapmak üzere se

çilmiştir ve halen de görevi başındadır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Bu Yüce Meclisin, meşru, anayasal 
güvenoyu ile işbaşına gelen Hükümeti, 
Cumhuriyet Hükümeti, görev başındadır, 
görevini sürdürmeye devam etmektedir. 
(DYP sıralarından gürültüler) içinde yap
tığı birtakım düzenleme ve değişiklikler
le, şimdi huzurunuzda, Anayasanın 111 in
ci maddesi uyarınca, "Göreve devam 
ederken güvenoylaması'' hükmüne daya
narak da, güvenoylaması talebinde bulun
muştur. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Par
tisi Grubu olarak, 26 Mart seçimleri ne
deniyle, Hükümetin istifasını gerektirecek 
bir durum görmediğimizi buradan özellikle 
ifade etmek istiyoruz. Bunu gerektirecek 
bir hukukî ya da anayasal zorunluluk da, 
esasen mevcut değildir. Siyasî bakımdan da 
bir ihtiyaç söz konusu olamaz. Tıpkı 1977 
yılı Aralığında olduğu gibi, yerel seçim so
nuçlarının Hükümetin gitmesini gerektire
cek bir nitelik ve etkiye sahip olmadığı, bi
zim de inancımız meyanındadır. Aksini ifa
de eden, aksini belirten, gerek Türkiye'de, 
gerek bir başka ülkede bir örnek varsa, lüt
fen bize de gösteriniz. (DYP sıralarından 
gürültüler) lam tersine, örneğin Federal 
Almanya'da, bu yılın ocak ayında Batı Ber
lin'de, arkasından mart ayında Essen Eya
letinde yapılan seçimlerde, iktidarda bulu
nan Başbakan Koni'ün partisi ciddî oy ka
yıplarına uğramış; ama, Almanya'da hiç
bir siyasî parti ya da hiçbir lider, kendisini 
istifaya ya da erken seçime davet etmemiş
tir. (DYP sıralarından gürültüler) Benzer 
oy kayıpları, Fransa'da ve keza İngiltere'
de Sayın Thatcher'm partisi için de söz ko
nusu olmuştur; ama, hükümetlerin istifa
sı yolunda böylesi bir tepki görülmemiştir, 
duyulmamıştır. (DYP sıralarından gü
rültüler) 
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Değerli milletvekilleri, esasen, yerel 
seçimlere bakarak, yerel seçimlerin sonuç
larına bakarak hükümetlerin istifasını is
temek, erken seçim talep etmek, hiçbir hu-" 
kukî, siyasal ve anayasal gerekçeyle izah 
edilemez. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız
da, hangi hallerde erken seçince başvuru
lacağının biçim ve suretleri, açık açık gös
terilmiştir. Anayasamıza göre, Cumhur
başkanı seçiminde sonuç alınamaması, 
Bakanlar Kurulunun belli bir süre içinde 
kurulamaması veya kurulduğu halde .gü
venoyu alamaması halleridir; yoksa, Sa
yın Deniz Baykal'ın geçen hafta huzurda 
yaptığı konuşmada söylediği ve dtşanda da 
Sayın Genel Başkanlarıyla sık sık tekrar 
ettiği gibi, "Efendim, yaşadığımız seçim 
sıradan bir yerel seçim havasını aşmıştır. 
Bunu bir yerel seçim olarak değerlendirip 
geçiştirmek kesinlikle mümkün değildir; 
çünkü bu seçim, genel siyasal konuların 
ele alındığı, tartışıldığı bir seçim 
olmuştur" sözlerini gerekçe saymak, bo
şunadır, beyhudedir. Beyhudedir; çünkü, 
Türkiye'de de, dünyada da, siyasal parti
lerin katıldığı herhangi bir yerel seçimde, 
genel konuları da muhalefetiyle, iktidarıy
la tartışmaktan geri kaldığı tek bir örnek 
göstermek rmlmkün değildir. Esasen, böy
lesine bir gerekçe ve böylesine bir gerek
çeyi geçerli saymak, eşyanın tabiatına ay
kırı bir durumdur; hatta, demokrasiyle bu 
anlayışı bağdaştırmak da mümkün de
ğildir. 

Yerel seçim sonuçlarının, genel seçim 
sonuçlarını, siyaseten dahi olsa, nakzedi-
ci bir işleve sahip olduğunu iddia etmek, 
karşı tezi de gündeme getirmez mi? İddia 
doğruysa, genel seçimlerin de, evvelce ya
pılmış ya da sonradan yapılacak yerel se
çimlerin sonuçlarını ortadan kaldırması 
düşünülemez mi? O takdirde, mesela, 
1987 Kasımında yeniden iktidar olan Ana

vatan Partisinin aldığı yüzde 36'lık sonu
cun; mesela, o tarihte SODEP'in aldığı 
yüzde 23,4 ya da Doğru Yol Partisinin al
dığı yüzde 13,2 karşısında, daha önce, 25 
Mart 1984'te seçilen SODEP'li ya da 
Doğru Yol Partili belediye başkanlarının 
görev yaptığı mahallerde, bir yerel seçimi 
de gündeme getirdiği düşünülmüş ya da 
muhteremlerin aklından geçmiş midir? 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, hatta; erken 
yapılır, geç yapılır, bü dönem sonunda ya
pılacak... (SHP ve DYP sıralanndan gü
rültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop^) — Diplo
manı alırlar, dikkat et. 

BAŞKAN — Efendim, dinleyelim 
lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben müzake
releri normal üslubu ve akış seyri içinde 
götürmeye çaba gösteriyorum. Oradan 
gayrimeşru bir biçimde atılan sözlerin ce
vabını pekala veririm; ben verdiğim za
man, oturdukları yerden de kalkamazlar. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN— Lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, erken ya
pılır ya da geç yapılır; bu dönem sonucun
da yapılacak genel seçimlerde... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Ben cevap vermiştim, tutanaklarda var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — ... Nedenini biraz sonra arz ede
ceğim sebeplerle sağa sola misafıreten oy 
yeren seçmenin, daha bugünlerde -yaygın 
biçimde halk arasında söylendiği gibi- piş
manlık içinde olduğu, tekrar döneceği ve 
Anavatan Partisinin yeniden iktidar olâ-
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cağı anlaşıldığında; mesela Sayın Karayal-
çın'ın Ankara'da, Sayın Sözen'in İstan
bul'da ya da Doğru Yol'dan, mesela Ömer 
Kabakçı Beyefendinin Amasya'da ya da 
Sayın Rauf Oktay'ın Çankırı'da, bu ge
lişmeye paralel olarak, niteliği ayn dahi ol
sa, 26 Mart seçim sonuçlarının fevkalade 
değişikliğe uğradığı gerekçesiyle, yeniden 
mahallî idareler seçimlerine tabi tutulma
sını ya da onların istifa etmesini istemek, 
düşünmek mümkün müdür? (DYP sıra
larından gülüşmeler) Elbette değildir... El
bette değildir. Gülmekle, kendi mantığı
nıza ters düşüyorsunuz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Elbette de
ğildir. Bu sayın belediye başkanları da, tıp
kı sayın milletvekilleri gibi, 5 yıllık bir sü
reyle görev ifa etmek üzere seçilmişlerdir. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri) Halk, 
onlara da görevlerini 5 yıl süreyle ifa et
mek üzere vekâleti tevdi etmiştir. Aksini 
iddia ve kabul etmek bizim de düşünme
diğimiz, bırakınız hukuk mantığını, bıra
kınız siyasal mantığı, basit mantıkla dahi 
bağdaştırılması mümkün olmayan bir ha
disedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, 26 Mart 
yerel seçimlerini hafife alan bir siyasî parti 
de değiliz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Sayın milletvekilleri, demindenberi 
ikaz ediyorum; ama, bu çalışma düzenini 
bozmak için âdeta gayret sarf edi
yorsunuz. 

Lütfen efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Biz, 26 Mart yerel seçimlerini 
hafife alan bir siyasî parti de değiliz. De
mokrasinin tabiî bir neticesi olarak, bu se
çimlerin sonuçlarını saygı ile karşıladığı
mızı, bizzat Sayın Genel Başkanımızın ve 
parti yetkililerimizin ağzından ifade ettik, 
ifade etmeye devam ediyoruz. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri) Ama, siz de 
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biliniz ki, 26 Mart yerel seçimi sonuçları
nı -Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi-
biz de, iktidarımızı sürdürmeye devam 
ederken, halkın bizi ikaz etmek istediği an
lamında alıyoruz. (SHP ve DYP sıraların
dan gülüşmeler) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Böyle bir zavallıyı ni
ye dinleyeceğim; ben çıkıyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Enflasyon ve hayat pahalılığı
nın, bu konuda daha başarılı bir anlayış 
ve icraatla ele alınması gereğini biz de ka
bul ediyoruz. Ancak, sayın milletvekille
ri, Türkiye gibi, bir yandan gelişmek, geç
mişin noksanını, ihmallerini örtmek, yan
lışlarını gidermek, diğer yandan da yıllık 
nüfus artışı oranı yüzde 2,5 dolayında sey
reden, toplam nüfusu 55 milyonu aşmış, 
her yıl 1 milyonu aşkın insanın mevcut nü
fusa katıldığı, şehirleşmenin ve de bunun 
yarattığı sorunların fevkalade süratle bü
yüdüğü bir ülkede bu, kısa vadede çözüm
lenmesi kolay bir hadise değildir. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, son beş yılın 
Türkiye ekonomisinde gerçekleştirdiği ba
şarılar da, öyle gözardı edilebilecek şey
ler değildir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Kantar meselesi?!. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — 1988 yılı cari işlemlerinin 1,5 
milyar dolar fazlalık ya da müspet fark 
vermesi, yüz yılların özlemidir, gözardı 
edilebilecek bir şey değildir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gerçekleştirilen altyapı hizmetleri; 
köprüsüyle, otoyoluyla, barajlyla, elek
trifikasyondaki başarılarıyla, telekomüni
kasyondaki başarılarıyla, toplu konutuy-
la, kentlerin sağlıklı ve modern bir hava
ya büründürülmesiyle, son dört beş yılda 



T.B.M.M. B : 74 6 . 4 . 1989 O : 1 

yapılanlar, gerçekten göz ardı edilebilecek 
şeyler değildir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Millete nankör diye
mezsin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Savunma sanayiinde gerçekleş
tirilenler, gerçekten gözardı edilebilecek 
şeyler değildir. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN'— Lütfen... Lütfen, sayın 
milletvekilleri. Lütfen efendim... Lütfen... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi, burada bir sitemde bu
lunmama lütfen izin veriniz. Bunca yapı
lan ve yapılması zorunlu olan işlerin ko
lay şeyler olmadığını, bolca laf üretmek
ten iş üretmeye vakit bulamayanlar belki 
bilemeyebilirler, belki bilmez gözükebilir
ler; ama, yıllarca yönetimde bulunmuş, 
devlet görmüş, umur görmüş, kendi dö
neminde bu konularda da bir şeyler yap
maya uğraşmış ve belli bir ölçüde de yap
mış insanların bilmemesini, bilmemezlik-
ten gelmesini anlamak mümkün değildir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, gerçekten anla
mak mümkün değildir, Sayın Demirel, 
gerçekten anlamak mümkün değildir. 
(DYP sıralarından gürültüler, ANAP sı
ralarından alkışlar) 

"Ben yaptıysam doğrudur, başkala
rı yaptıysa, başardtysa tu kakadır" felse
fesini bazı insanlara yakıştırmak mümkün 
değildir. Değildir... Değildir sayın millet
vekilleri. "Ne pahasına olursa olsun, illa 
Başbakan ben olacağım" felsefesini bazı 
insanlara yakıştırmak mümkün değildir. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, biraz da bizim 
felsefemizi siz biliniz. 

İRFAN DEMIRALP (Samsun) — 
Seçime gel... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Senin felsefen var mı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Deminden beri arz etmeye ça
lıştığım nedenleriyle, şartların gerektirme
sine rağmen, Sayın Demirel ya da Sayın 
İnönü, hatta hatta Sayın Baykal istiyor di
ye, bizim de, Hükümetin istifasını istemek 
ya da kabul etmek ya da bir erken genel 
seçime gitmek gibi bir düşüncemiz yok
tur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ağlama. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Anava
tan Partisi Grubu olarak, birlik, beraber
lik ve tam bir tesanüt havası içerisinde, 
Hükümetimizin yanında ve desteğindeyiz. 

Tekrar ediyorum, 26 Mart seçim so
nuçlarını saygıyla karşılıyoruz; seçmenin 
bize yaptığı ikazı anlıyoruz ve Hüküme
timizin de gereğini yapacağına tam bir hu-
lûsikalp ile inanıyor ve güveniyoruz. Biz, 
ülkede 12 Eylül kaosu değil, ülkede barış, 
kardeşlik, birlik ve beraberlik anlayışı ile 
Türkiye'ye çağ atlatmak istiyoruz ve in
şallah da bunu başaracağız. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

"Erken seçim, Hükümet çekilsin" 
havasını sürekli pompalamanın, memle
kete de, ekonomiye de, siyasal ve sosyal ya
şantımıza da faydalı mı, zararlı mı oldu
ğunun muhasebesini, bunu yapanların 
vicdanına terk ediyoruz. Memleketi kao
sa götürmek istemenin kimseye ve hatta 
arzu edenlere de yaramayacağını, buradan 
tekrar vurgulamak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi daha, 
Anavatan Partisinin Grup Başkanvekili 
olarak, yetkiyle, huzurda ifade etmek is-
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tiyorum : Erken seçim konusunun tartı
şılacağı yer burasıdır; kararlaştırılacağı yer 
de burasıdır. Bugünkü Meclis aritmetiği 
nedeniyle* erken seçim kararının alınma
sının, ancak Anavatan Partisi Grubunun 
kabulü ve katılımı ile mümkün olabilece
ğini de siz iyi biliniz ve hiç kimsenin -
açıkça ifade ediyorum- şüphesi olmasın; 
bugün Hükümetin yanı başında yer alan 
ANAP Grubu, eğer ki erken seçimi gerek
tirecek şartların varlığını bir gün olur tes
pit ederse, memleketin buna ihtiyacı oldu
ğunu görürse, Hükümetimizi, bu konuda
ki kararını bildirmek üzere karşısına al
maktan da çekinmeyecek ve geri kalma
yacak kadar mesuliyet şuuruna, mesuliyet 
duygusuna sahip bir gruptur. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Grubumuz, anayasal çerçevede gayet 
haklı ve yerinde olarak, Anayasanın 111 in
ci maddesi uyarınca Hükümetin istemiş 
olduğu güvenoyu konusunda, müspet oy 
kullanacaktır. 

Saygıyla, Yüce Meclisin bilgilerine 
arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Baş
bakan Sayın Turgut Özal; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; huzurunuzda Anayasanın 111 
inci maddesi gereğince, güvenoyu istemi 
ile çıkmış bulunuyorum. Anayasamızın 
111 inci maddesi aynen şöyle : "Başbakan, 
gerekli gördüğü takdirde, Bakanlar Kuru
lunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden görev sırasında güven 
isteyebilir.'' 

Bu madde, aynı zamanda, dikkat edi
lirse, 1961 Anayasasında da aynen mev
cuttur ve 1961 Anayasasındaki gerekçesi 

de şöyledir : "Bu madde, gensorunun hü
kümet planında mukabili olarak kabul 
edilmiştir. Millet Meclisinde sahip oldu
ğu çoğunluğu tebarüz ettirmek veya böy
le bir çoğunluğun bulunup bulunmadığı
nı araştırmak, Bakanlar Kurulunun hak
kı olmalıdır. Ayrıca, hükümet, güvenoyu 
isteyerek takviyeyi düşünebilir." Madde, 
güvenoyu isteminde bulunma hakkını sa
dece Başbakana vermiştir. 

Çok muhterem milletvekilleri, ma
hallî seçimler, 26 Martta huzur içinde ya
pıldı, herhangi bir hadise olmadı memle
ketimizde. Dikkat ederseniz, 1983 yılından 
bu tarafa, Anavatan yönetiminde ne ka
dar seçim yapılmışsa, ne kadar referan
dum yapılmışsa, bunların hepsi, huzur 
içinde, sulh içinde herhangi bir ciddî ha
dise çıkmadan yapılan seçimlerdir. Bir ke
re, seçimlerin bu şekilde yapılmasından 
hepimizin çok büyük memnuniyet duy
ması icap eder. Seçim sonuçları ne olursa 
olsun, milletin takdiri ortaya çıkmıştır, biz 
de bu takdire saygılıyız. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, gönül arzu 
eder ki, bu güvenoyu müzakerelerinde bi
zim siyasî partilerimizin seçimlerde yap
tığı polemik tarzındaki münakaşalar bir 
tarafa bırakılsın da, şurada, hakikaten, 
milletin meseleleri; bizim yaptığımız yan
lışlıklar da varsa... 

ORHAN ŞENDÂĞ (Adana) — 
Doğrusu var mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ...bu yanlışlıkların doğruları 
neyse onların söylenmesini, bunlar da da
hil olmak üzere, çok ciddî ve medenî öl
çüler içerisinde münakaşa yapılmasını çok 
tercih ediyorum. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Ciddî adamsın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Buna da her zaman hazır ol-
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duğumuzu ifade ediyorum. Biz, 1983 se
nesi sonunda iktidara geldiğimizden bu 
tarafa, hiç kimseyle kavga etmedik. Söy
lenenler doğru değildir; memleketi, sev
giyle bir arada tutmaya çalıştık. Partiler 
bazen az rey alırlar, bazen çok rey alırlar. 
Siyasî tarihimizi inceleyiniz; göreceksiniz 
ki, eski partilerde de, zamanı gelmiş rey
leri yükselmiş, zamanı gelmiş reyleri dü
şen partiler olmuştur. Bunların sebepleri 
vardır, biraz sonra ben bunun da sebep
lerinin neler olduğunu kendime göre an
latmaya çalışacağım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Müeyyidesi vardır hep
sinin de. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, ne yazık ki, üzülerek ifa
de ediyorum ki, gerek Sayın İnönü, gerek
se Sayın Demirel özellikle, bu konularda 
bizim arzu ettiğimiz, belki vatandaşımı
zın da arzu ettiği, şurada ciddî münaka
şaları yapma imkânını maalesef bulama
dık; ama, ben onlara bakmayacağım, ben 
bildiğim gibi, işlerin doğruları nedir, yan
lışları nedir; bunlara söylemeye elimden 
geldiği kadar devam edeceğim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Doğruyu söylesen oy alırdın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Polemik yapmak istemiyorum, 
tersini de yapmak istemiyorum; yani, her 
şeyi güllük gülistanlık da göstermek iste
miyorum, böyle bir niyetim de yok. Çün
kü, geçtiğimiz dönem içerisinde karşımız
daki siyasî partilerin hepsi bir fukaralık 
edebiyatı yaptılar; gelir dağılımı bakımın
dan Türkiye'yi Bangladeş'ten daha kötü 
bir ülke gibi göstermeyi başardılar tahmin 
ediyorum. Halbuki, durumlar böyle değil
dir; durumlar daha iyidir. Durumlar şöy
ledir diyecek de bir şeyim yok; bunlara ge
leceğim. 

Memurun derdi, işçinin derdi, esna
fın derdi, çiftçinin derdi... 

Peki, bütün bu dertler varken, bu 
dertlerin çözümleri nedir; onları niye ko
nuşamıyoruz? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— O, senin meselen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Geçtiğimiz şu onbeş seneyi in
celedim. Partiden bir arkadaşımız, 
1970'ten bu tarafa, arşivleri, gazeteleri 
gözden geçirdi. İnanır mısınız; bugün bu
rada konuşulanların aynını 1974 senesin
de, 1977 senesinde -hiç şaşırmayın- 1979 
senesinde bulmak kabildir; hatta, Sayın 
Demirel'in kelime kelime sözleri birbiri
ne benzer; 1974'te ne konuşmuşsa, 
1977'de ne konuşmuşsa, 1979'da ne ko
nuşmuşsa -esaslı bir muhalefet yapmak 
için, tabiî, muhalefet olduğu o yıllarda-
aynı laflar bugün bize karşı da söylenmiş
tir; o zaman Cumhuriyet Halk Partisine 
karşı söylenmiş, bugün de aynı laflar bize 
söylenmektedir; ama, ben bunları fayda
sız, mütalaa ediyorum; kısır çekişmelerdir 
bunlar. Bu kısır çekişmeler bizim ülkemizi 
bir yere götürmez; bu kısır çekişmelerin 
mazide kalması lazımdır, onlardan ders al
mamız lazımdır; hep bunu söyledim. 

İktidar-muhalefet münasebetleri me
denî ölçüler içerisinde olmalı, yırtıcı bir 
bunalım stratejisi takip edilmemelidir; 
memleketin iyiliği için bu gereklidir. Size 
bir misal vereceğim. Önümde bir tablo 
daha var; bu, çok tipik bir misal : Sene 
1974, zamanın hükümeti gübreyi; mesela 
triple süper fosfatı (TSF'yi) 1 040 liradan 
2 870 liraya çıkarmış; gerekliymiş çıkar
mış. Sayın Demirel çıkmış, "Köylüyü 
mahvettiniz, köylünün canına okudunuz; 
köylü bu gübreyi nasıl kullanacak?" diye 
veryansın etmiş. O zaman, muhalefette... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
"Benim köylüm" demiş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, "Benim köylüm" diyecek. 

— 355 — 
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Efendim, 21.4.1975'te iktidara gelmiş, 
sözünü tutmuş; tonu 2 870 lira olan o güb
reyi 1 750 liraya indirmiş; hatta daha da 
garanti yapsın diye, bir müddet sonra bu 
rakamı 1 300 liraya indirmiş. İşler bura
ya kadar iyi... Ondan sonra iktidar deği
şiyor, 1977 sonunda Sayın Ecevit tekrar 
hükümete geliyor; Ecevit Hükümeti, o al
dığı korkudan mıdır, nedendir, gübrede 
hiç ayarlama yapmıyor. 24 Ocak geliyor 
-dikkat ediniz- gübrenin öyle bir fiyatı var 
ki, o sıralarda, gübrenin plastik torbasını 
satsanız, gübrenin bedelini karşılıyor, güb
renin fiyatı bu hale gelmiş. Yani biz güb
reyi aşağı yukarı sıfır fiyatına çiftçimize 
veriyoruz. Ben o zaman Başbakanlık Müs
teşarı idim. Meseleyi inceledik, Bakanlar 
Kurulunun önüne getirdik. Sayın Demi
rci'in solunda oturuyorum; çok iyi hatır
ladığım bir müzakeredir, tahmin ederim 
burada hatırlayanlar da vardır. Zamlar ve 
develüasyon konuşuldu o günkü Bakan
lar Kurulu toplantısında, itiraz edenler ol
du. Tabiî, zam rakamlarının sayfalan açıl
dıkça, Bakanlar Kurulunun gerisinde ho
murtular başladı, "Biz bu zamlarla nasıl 
seçim kazanırız?" diye. Sonunda, Sayın 
Demirel bana döndü, "Turgut, bugünlük 
bu kadar yeter, bundan daha fazlasını haz
medemezler; bir kısmını ikinci güne 
bırakalım" dedi. Aynen böyledir... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Yalan!.. Yalan söylüyorsun! 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — 
Ben Bakanlar Kurulundaydım; "Daha 
fazlasını hazmedemezler'' sözü söylenme
di, uyduruyorsun; ayıp ayıp! (DYP ve 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, 27.1.1980'deki gübrenin 
fiyatı, tonu 1 300 liradan 10 bin liraya çık
mıştır; açın gazeteleri bakın. Efendim, ya
pılan hareket doğrudur, yanlış değildir; 
ama söylemek istediğim bir şey var : İkti

dar olunca başka türlü konuşmak, muha
lefet olunca başka türlü konuşmak, işte 
Türkiye'yi bu kadar büyük yanlışlıklara 
getirmiştir; onu söylemek istiyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

' Müsaadelerinizle, bir misal daha var, 
onu da söyleyeyim; Türkiye'de akaryakıt 
fiyatları. 1971 yılında motorinin litresi 142 
kuruş, hatırlayacaksınız o tarihte varili 1 
dolara kadar petrol aldığımız bilinen bir 
gerçektir. 1973 yılında varili 3 dolara ka
dar çıktı, 1974 yılında 12 dolar seviyesine 
geldi. Nitekim o tarihteki hükümet, 1971 
yılının 142 kuruş fiyatını 251 kuruşa çıkar
mış. Ondan sonra, bu rakam, en son 1977 
yılında 4,1 liraya çıkmış. Bu, motorinin fi
yatıdır. Arkasından, Sayın Ecevit Hükü
meti geliyor; rakamları ilk önce 5,25'e, on
dan sonra 9 liraya çıkarıyor. Gene gaze
teleri incelerseniz, gene toplantılarda, mi
tinglerde Sayın Demirel'in, köylünün kar
şısına çıkıp "Bunun maliyeti 5 liradır, si
ze 9 liraya satıyorlar" dediğini göreceksi
niz. Burada bunun şahitleri vardır. 

Şimdi, bakınız, bu söylediğim rakam 
(9 lira) 12.6.1979 fiyatıdır. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Va
rili kaça? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — O sırada, yani 12.6.1979 tari
hinde varili de muhtemelen 14-15 dolar
dır; çünkü, yıl sonuna doğru petrolün fi
yatı yükselmeye başladı Ve 1979 senesinin 
ortalama fiyatları varil olarak 17 dolardır. 

25.14980; motorinin fiyatı 20 lira; 9 
liradan 20 liraya çıkıyor. Daha durun... En 
son, 12 Eylülden evvel (13.6.1980 tarihin
de) motorinin fiyatı 26 lira, yani 9 liranın 
3 misline yakın bir rakam; yüzde 200 zam. 
Ne kadar zamanda?.. Hepsi yedi sekiz ay
lık bir zaman süresi içinde. Yapılan işe 
yanlış demiyorum, yapılan iş doğrudur; 
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ama iktidarda ve muhalefette ayn ayn ko
nuşmak yanlıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bunlarla 
zamanınızı almak istemiyorum. Biz 1983 
sonunda yepyeni bir parti olarak iktidara 
geldik; doğrudur ve açık ifade ettik, de
dik ki, " Biz hiçbir eski siyasî partinin de
vamı değiliz." Zaten bunu dememiz 
mümkün değildi, böyle bir şey mümkün 
değildi; eski siyasî oluşumların hepsinin li
derleri mevcuttu, ortadan kaldırılmamış
lardı, partileri kapatılsa bile teşkilatlan, di-. 
ğer organları aynen duruyordu... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Parti kapatılmışsa, teş
kilatı nasıl durur? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1987 yılına kadar önemli icra
atlar yaptık. Türk ekonomisinin çehresi 
değiştirildi. Birçok problemlerimiz vardır, 
bu problemlerin bugün bir kısmı gene 
mevcuttur. Zaten, gelişen her ülkede, 
problem, olmaya devam edecektir. Yani, 
zannetmeyiniz ki, en güçlü ülkenin, Al
manya'nın problemi yoktur; son seçimler
de de görülmüştür, orada da başka prob
lemler vardır; enflasyon değildir de, daha 
başka çeşit problemler vardır. Gelişen her 
ülkenin, kendisine has problemleri, de
vamlı, olacaktır. Hükümetlerin vazifesi, 
bu problemleri geniş bir persfektif içeri
sinde çözmek, ülkenin geleceğini de ga
ranti altına almaktır. 

Biz, nüfusu yüzde 2,5 artan ve hızla 
şehirleşen bir ülkeyiz. Yüzde 5 ilâ 6 şehir
leşme hızı var bu ülkede... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Kalkınma hızı ne ka
dar? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şehirleşme hızının fazla olma
sının neticesi olarak, büyük şehirlerin ve 

hatta hemen . hemen bütün şehirlerin 
problemleri var. Bu problemlerin çözümü 
kolay değildir. Bunları söylemek, ifade et
mek kolaydır da, icraatını yapmak kolay 
değildir. 

Tabiatıyla, gelişen bir ülkenin mese
lelerinin çözülmesinde yılların hükümet
lerine baktığınız zaman, söylenen birkaç 
husus var. Açar gösteririm; ister Sayın De
mirci'm, ister Sayın Ecevit'in veya daha 
evvelki devrelerdeki hükümetlerin başkan
larının o zaman söyledikleri çok önemli 
şeylerden bir tanesi, döviz meselesidir; 
"Türkiye'nin döviz darlığı meselesi önem
li mesele" demişlerdir. Hepsi, döviz bu
nalımından büyük sıkıntı içinde oldukla
rını söylemişlerdir ve ilk meseleyi de dö
viz meselesi olarak göstermişlerdir. 

Bakın, yarın Ramazana giriyoruz... 
(ANAP sıralarından "Ramazanınız kut
lu olsun" sesleri) Evet, ben de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin Ramazanı
nı kutluyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Siz de yatırım yapıyorsunuz Sayın Başba
kan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ben öyle manada yatırım yap
madım. Benim söyleyeceğim başka bir şey 
var. On sene evvel... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Rama
zanı bahane ederek din istismarı yapıyor
sunuz. Meclisin kürsüsünden din propa
gandası yapamazsınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Cami
de mi konuşuyorsunuz, Türkiye Büyük 
MüTet Meclisinde mi konuşuyorsunuz? 
Biraz utanın yahu. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
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- BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
Lütfen, sayın milletvekilleri... Lütfen... 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — O n sene evvel -herhalde o ta
rihte (1979'da) Ramazan, yaz aylarına 
rastlıyordu, öyle olması lazım- Ramaza
na girerken -demin bir arkadaşım da not 
verdi- yağ yoktu, şeker yoktu, birçok ma
lın kuyruğu vardı Bugün, Türkiye'de her 
şey vardır. 

B E Y T U L L A H M E H M E T GAZİ-
O Ğ L U (Bursa) — 26 Mart.. . 26 Mart.. . 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Ona da geleceğim, merak et
meyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Din
leyelim lütfen... 

B E Y T U L L A H M E H M E T GAZİ-
O Ğ L U (Bursa) — Şu 26 Mar ta bir gele
lim; oraya hiç uğramıyorsunuz, 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — 1984'ten 1987'ye kadar Türki
ye'de karşılaştığımız meseleler içerisinde, 
döviz meselesini halletmek; Türkiye'yi, bu 
bakımdan sanayileşmiş ülkeler' arasına 
sokmak; ondan sonra, şehirlerin biriken 
meselelerine çare bulmak; hızla artan nü
fusu iş sahibi kılabilmek vardı. Bunların 
hepsi zor meselelerdir. Bu meselelerde çok 
büyük değişiklikler yapılmıştır Türkiye'
de. Allah bir daha, Türkiye'yi, dövizsiz 
günlere, yokluk günlerine götürmesin. 
Çünkü, o günlere geri dönersek, ayağa 
kalkmamız hemen hemen imkânsız olur. 

Biz, 1987 senesinde programımızın 
önemli bir noktasına geldik; bu önemli 
noktasında, erken seçim kararı verdik. Bi
raz sonra, erken seçimle ilgili olarak söy
leyeceklerim var. Bu erken seçim kararını 
niye verdik? Birkaç sebebi var. Sebepler
den bir tanesi de, Türkiye, yapacağı bü
yük değişim bakımından çok önemli bir 

noktaya gelmişti; yepyeni bazı hamleler 
yapmamız icap ediyordu; ama bu hamle
ler, bir sene içerisinde yapılacak, yani, se
çime bir sene kala yapılacak işler değildi; 
çünkü, önümüzde, daha fazla bir süre 
koyma mecburiyeti vardı; yani, beş sene
lik bir süre koyma mecburiyeti vardı. Za
ten, Anayasamız, dikkat edilirse, "Gene l 
seçimler, milletvekili seçimleri beş sene 
için yapılır ' ' der; ama, Meclis isterse, ta
biatıyla, seçimi öne alabilir. Oturduk, ko
nuştuk, arkadaşlarımızla. O yapacağımız 
işleri yapabilmek için, cesaretle yapabil
mek için, seçimi erkene aldık. 

Başka sebepleri de var, onları da söy
leyeceğim. Tabiî ki, Türkiye'de siyasî bir 
değişiklik yapılmış. Bu siyasî değişikliğin 
yerine oturması için de bir erken seçimi 
zarurî gördük; o da ayrı bir konu; fakat, 
kendimizin, gördüğü, Türkiye'de yapaca
ğımız önemli işlerdir. Bu önemli işlerin 
başında, daha serbest bir ekonomik siste
me geçmek var. Kuru serbest bırakmak, 
faizleri serbest bırakmak ve 1985-1986 se
nelerinde hızlanan kalkınma hızının getir
diği bazı tasarruf açıklarını önleme mese
leleri var. 

Bir memleketin kalkınması kendi 
kaynaklarıyla olur, biz buna inanıyoruz; 
kendi halkının tasarrufuyla ölür. Yoksa, 
yabancının getireceği paralara büyük şe
kilde inanamazsınız, büyük şekilde güve
nemezsiniz. Siz kendi gücünüzü ortaya 
koyduğunuz zaman, yabancı sermaye ken
diliğinden gelecektir; benim inancım bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, erken seçi
min yapılmasındaki sebebi söyledim. Er
ken seçim sonrasında yaptığımız işlerin se
vimli işler olmayacağını biliyordum, arka
daşlarımın bir kısmı da (o zamanki Ba
kanlar Kurulundaki arkadaşlarım, parti
deki bazı arkadaşlarım) biliyordu, sevim
li işler değildir. Tasarrufu artıracaksınız. 
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Nasıl artırırsınız tasarrufu? Vergilerle ar
tıracaksınız; bir yolu odur. Diğeri?.. Faiz
leri serbest bırakırsınız; ikinci yolu odur. 
Diğer taraftan, kamu iktisadî teebbüsle-
rinin, yani devlet sektörünün açıkları var, 
kamunun finansman açığı var; gerçi, bu 
açık Türkiye'de, diğer ülkelere göre çok 
yüksek değil, yüzde 9'a çıkmış, millî geli
rin yüzde 9'u mertebesinde; ama onu da 
aşağtya çekmek mecburiyeti var. 

Bunlar içinde, mesela petrolde, vak
tiyle, 1978, 1979 veya daha evvelki yıllar
da olduğu gibi, fiyatlar indi diye, iki. sene 
süreyle biz de hiçbir ayarlama yapmamı
şız. Bunların getirdiği bazı açıklar var. Bü
tün bunların toparlanması... Mesela, 
"Eğitim ve sağlığa önem vereceğiz" de
dik, bunlarla ilgili kanunların çıkması ve 
gönüllü tasarrufları artırmak için de ge
ne getirdiğimiz kanunlar var; bütün bun
ların hepsinin, ben, enflasyonu artıraca
ğını biliyordum, bunların enflasyonu ar
tırmayacağını söylemek yanlış olurdu. 

VEFA TANIR (Konya) — Düşecek 
diye bizi kandırıyorsunuz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır efendim, hayır! 

Bizim, 1987 senesinde -şurada, mil
letin huzurunda terar ederim- taahhüdü
müz, 1987 Kasım ayındaki enflasyon hı
zını -ki, kasım ayında yüzde 45 
civarındaydı- 1992 senesinde makul bir se
viyeye düşürmek şeklinde ifade edilmiştir. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Beş senedir aynı masalı anlatıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, bu makul seviye Türkiye 
için nedir, onu da söyleyeyim : Yüzde 
20'nin altında bir seviyedir. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — 
1983'te ne söylemiştiniz?.. Yüzde 10 kimin 
lafıdır? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — inşallah, 1992 senesinde veya 
daha ileriki senelerde, bizi beğenmezler 
diye düşünürsünüz, siz gelirsiniz, daha iyi
sini yaparsınız... Bundan da hiç korkumuz 
yok; onu da söyleyeyim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Korkunun ecele faydası 
yok ki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, şu kadarını ifade edeyim; 
bizim programımız aynen tatbik edilmiş
tir, çekinmeden tatbik edilmiştir ve bizim 
tahmin ettiğimiz gibi, enflasyon yükselme
ye devam etmiştir; hatta, mahallî seçimi 
erkene almak istememizin sebebi de bu
dur; onu da biliyorlar ve karşımızda, ilk 
önce erken seçim isteyenler, aynı sebep
ten dolayı erken seçimi kabul ekmediler. 
Hesaplan var, hesabı biliyorlar tabiî, ay
nı hesabı onlar da biliyor. SHP'nin kabul 
etmemesinin ana sebebi budur. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Halk kabul etmedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, onu siz isteseydiniz 
halk da kabul ederdi veya siz isteseydiniz 
halka gitmeye lüzum yoktu o vakit. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Milletvekillerine masallar... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söylemek istediğim şudur : Enf
lasyon rakamlarına bakınız, enflasyon ra
kamları en yüksek rakamına 1988 Kasım 
ayında gelmiştir, yüzde 87,5 olarak. On
dan sonra bu rakamlar aşağıya düşmüş
tür ve en son rakamlarını da söyleyeyim; 
mart ayı itibariyle bu rakamlar şu anda 
yüzde 64 seviyesindedir... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bu 
rakam doğru mudur? 
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BAŞBAKAN TURGUT OZAL (De
vamla) — Yıl sonunda yüzde 75'e inmiş, 
mart ayında da yüzde 64'e inmiştir. Aşa
ğı yukarı, kasım ayından bu tarafa inen 
puan, 23 puan civarındadır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, ta
biî ki, bu programın birbuçuk sene uygu
lanması, bütün bunlann yapılması, feda
kârlık isteyen bir iştir. Hükümetler ileriyi 
görmek mecburiyetindedirler, kısa vade
li, meseleleri göremezler, günlerini gün 
edemezler. Biz meseleyi beş senelik bir 
persfektif içerisinde gördük ve bir beş se
nelik persfektif içerisinde Türkiye'yi belli 
bir noktaya götürmeye karar verdik... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bü
cür iktidarla. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî ki, bakınız geçen sene 
önemli bir hadise oldu; Türkiye ilk defa 
ödemeler dengesinde fazla verdi, cari iş
lem fazlası 1,5 milyar dolardır... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
1973'te de verdi Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hepimiz, 1973'te nasıl verdi
ğini biliyoruz; sadece işçi dövizinden. 

Yine dikkat ediniz, Türkiye ilk defa 
gelişen ülkeler arasında. Tarım ülkeleri sı
nıfından çıkarıldı, sanayi ülkeleri sınıfına 
sokuldu. Bu da bizim zamanımızda ol
muştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, gayet tabiî, 
bugün vardığımız nokta da, bugün Tür
kiye'nin vardığı nokta da, geçen sene halk
tan aldığımız fedakârlıkla, Türk Milletin
den aldığımız fedakârlıkla -açık 
söylüyorumc vardığımız noktada, bugün, 
imkânlarımız çok daha güçlüdür. Tabiî ki, 
problemlerle de karşılaştık. Problemleri 
söyleyeyim : 1988 senesinde en önemli 
problem olarak yıl sonu itibariyle karşı

laşılan problem şu olmuştur : İşçilerde, 
memurlarda, ücretlilerde, emeklilerde, 
enflasyon, ücret artışlarını geçmiştir; bu, 
1988 senesinde doğrudur... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Söyleye söyleye, doğruları öğrettik. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve bütün toplusözleşmelerde bu 
kaybedilen kısmın telafi edilmesi talima
tını da verdik. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — SE
KA grevinden kim zengin oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, ikincisini de söyleyeyim: 
Memurlarla ve emeklilerle ilgili olarak da, 
temmuz ayında yapılacak ikinci kademe 
zammında, geçen seneki kayıpları da te
lafi edilecektir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, tarım sektöründe genel bir des
tekleme politikası güdüyoruz. Yaptığımız 
destekleme, özellikle, gübrede, yemde ve 
süttedir. Bu üç kalemde destekleme yapı
yoruz. Çiftçimiz için şu anda verilen gübre 
desteği 800 milyar liradır, 2 trilyonluk sa
tış içerisinde yüzde 40'a yakın bir miktar
da destekleme vardır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Köylü 
gübre alamıyor ki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Huzurunuzda söylüyorum; bu
nu bir miktar daha artıracağız. (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Süt 
ve yem desteğine devam edeceğiz. Alım fi
yatları, hem buğdayda, hem pancarda ge
çen sene oldukça iyi verüdi; bu sene de ge
ne çiftçimizin durumu düşünülerek, en iyi 
şekilde alım fiyatları verilecektir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Geç 
kalmayın, açıklayın ama... 

— 360 — 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Zamanı gelince açıklanz. Siz
ler beğenmezsiniz; biz, normalini çiftçinin 
beğeneceğini veririz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Be
ğendiği belli. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Hiçbir şey kurtaramaz 
sizi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bun
ları niçin söylüyorum? Tabiî ki, "Daha ev
vel niye yapmadınız?" diye sorabilirsiniz. 
Türkiye, yepyeni bir hazırlık dönemine 
girmiştir. Biz, bu hazırlık döneminde, mil
letimizden bir parça fedakârlık istedik, 
açık söylüyorum... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Hakikaten o da, çok oy 
verdi yani. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vermeyebilir; verdiği oy da bi
zim başımızın üzerindedir. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, dikkat ediniz, bu yeni döne
me girerken, şunlar söylenecektir bize. 
Ben geçen sene de söyledim; açıkça ifade 
ettim, birçok kimseler biliyor, grupta da 
ifade ettim, basında da ifade ettim, basın 
toplantılarında da ifade ettim : Bu yeni 
dönem, kolay bir dönem değildir, birta
kım sıkıntılardan geçmek mecburiyetinde
yiz; ama, ilerisini düşünen milletler -kısa 
da olsa- bu sıkıntılara tahammül ederler. 
Bizim milletimizin bu hassası vardır... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Yolsuzluklar olmasa... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... ve bizim bu yaptıklarımızı 
da ileride muhakkak takdir edecektir. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Şimdi ekonomik bakımdan çok daha 
iyi bir noktadayız : Enflasyon hızı aşağı
ya doğru gitmektedir. Bankalarda, fevka
lade güzel şekilde mevduat toplanmıştır; 
faizler kendiliğinden aşağıya doğru çekil
diği halde, mevduat artış hızı devam et
mektedir. 

Bundan sonra yapılacak işlerden bir 
tanesi, iki sektöre -daha evvel ifade etti
ğim gibi- önem vermeye devam edeceğiz: 
Bunlardan bir tanesi işsizliği daha fazla 
geri düşürmemek için, inşaat sektörü; ko
nut inşaatı, diğer inşaatlar... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Demi
re zam! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İkincisi, ihracata dönük sana
yie, doğru teşvikler vereceğiz, daha fazla 
teşvikler vereceğiz. 

Önemli bir konu da, esnaf ve sanat
kâr, tüccar ve sanayici... (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kalkınma hızını, bu sene yüzde 5 ci
varında veya biraz yukarısında tutmaya 
çalışacağız. Yüzde 5 civarında; fazla de
ğil. Enflasyonla mücadele devam ederken, 
kalkınma hızını çok yükseğe getiremem, 
bunu herkes bilir; ama, 1989'dan sonra, 
1990 - 1991 senelerinde, bu kalkınma hız
lan, yüzde 6'ya, 7'ye çıkanlâcakttr. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz ol
mayacaksınız ki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bankaların daha paralel hare
keti için, geçen sene yapılan bir şey var : 
Kontrolünün ve aynı zamanda koordinas
yonunun daha iyi yapılabilmesi için, bü
tün devlet bankaları, Başbakanlık bünye
sinde toplanmıştır. Burada, kendilerine 
verilen talimat, -diğer bankalanmızm da 
uyacağını tahmin ediyorum- kredilerini, 
esas itibariyle, tabandan yukarıya verme-
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leridir. Yani, kredilerini, büyük kredi alı
cılarına değil, tüketiciye, esnafa, küçük sa
nayiciye,' küçük tüccara doğru yöneltme
leridir. Büyük kredi alıcılarının, piyasadan 
kredi bulma şartları yerine gelmiştir; ar
tık, onların bankalara ihtiyacı yoktur. On
lar para piyasasından, normal kâğıtlar, 
tahvilleri çıkararak kendi imkânlarını te
min edebilirler. Türkiye, ekonomikman 
bu noktaya gelmiştir. O bakımdan da, 
banka kredileri, bundan sonra, hızla, tü
ketici kredisi olma vasfını kazanacaktır. Bu 
da, faizlerin daha aşağıya inmesine ve fa
izlerin mallar üzerindeki menfi tesirleri
nin azalmasına sebep olacaktır. İnşaatın, 
konutun ve ihracata dönük sanayiin teş
viki, istihdamı çok müspet etkileyecektir. 

Dövizimiz var; korkmadan söylüyo
rum. Bakınız, bugün, 1970'li yıllarla mu
kayese ettiğiniz zaman, Türkiye'de demir-
çelik sektörü hiçbir korumaya tabi değil
dir. Gümrük sıfırdır, hatta muaftır. Buna 
rağmen, hem özel sektörde, hem de ka
mu sektöründe, dışanya ihracat içerideki 
satıştan daha kârlıdır. Şu andaki fiyatlar 
bunu açıkça göstermektedir. 

Dövizimizin bol olmasından dolayı, 
Avrupa Topluluğuyla çok evvel yaptığımız 
anlaşmaya göre gümrük duvarlarını indir
me meselesine geçen sene başladık. Buna 
devam edeceğiz, gümrük duvarları aşağı 
indirilecektir. Bu da, piyasada fiyat kont
rolünü daha efektif hale getirecektir. Tür
kiye'de imalat yapanların, bütün malların 
Türkiye'ye ithal edilebileceğini çok iyi bil
mesi lazım. Buna göre de, herkes malının 
fiyatını istediği gibi ayarlayamayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, zam 
konusunda birkaç açıklama yapmak isti
yorum; çünkü bu, seçimlerde bizim üze
rimize çokça gelinen konulardan bir tane
sidir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — 
"Zam" denince siz akla geliyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hep ben akla geliyorum, doğ
rudur. Hatta 24 Ocak kararlarında zam
ları da ben yaptım; ama, mükâfatı Demi
re! aldı; onu da diyebilirsiniz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi, seçimlere dört beş gün kala, 
dikkat ederseniz, İskenderun Demir-Çelik 
ve Karabük'te grev meselesi ortaya çıktı. 
Tabiî ki, grev meselesi ortaya çıkınca spe
külasyon başladı. Demir fiyatları normal 
650-700 lira civarında iken, birdenbire 
1 000 liraya yükseldi. Biz zam yapmadık; 
ama, şimdi soruyorum; ne yapmalıydık? 

Yaptığımızı söyleyeyim. Yaptığımız 
iki hamledir. Bir tanesi, gümrükler sıfır
dı, muafiyete indirdik. Ondan sonra da pi
yasa fiyatları 850 liraya düştü, biz de 100 
Ura zam yaptık. 

Bakınız, bu eskiden olmuş bir şey. 
Bugün bize "Zam yapmayın" diyenler, 
eğer, piyasada bir malı 1 000 liraya, bunu 
üreten kamu iktisadî teşebbüsü malının da 
700 liraya satıldığını bilirlerse, hepinizin 
peşine birer tanesi takılır, vaktiyle olduğu 
gibi, tahsis peşinde koşar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bize gelemezler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz buna imkân vermedik. Siz 
bir hesap ediniz; kilosu 300 liradan, dev
letin ürettiği 4 milyon ton çeliği bir çarpı
nız. Netice, 1 trilyon 200 milyar lira eder. 
Biz bunu karaborsacıya kaptırmayız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— İZDAŞ'a veriyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, hemen burada şunu da 
söyleyeyim : Hayalî ihracat laflarını da çok 
söylediniz. Bunların hepsi gerekli yerlere 
ve makamlara verilmiştir; bütün dosyalar 
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incelenmiştir. Ortaya konulan rakamlar; 
bakınız verdiğim rakam 1 trilyon 200 mil
yar lira. Zaten, hayalî ihracatı da biz çı
karmadık. Hayalî ihracat da bizden evvel
ki dönemde çıktı. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Devletin hayalî 
ihracatçıya kaptırdığı, şimdi almak istediği 
paranın beş senelik toplam rakamı 120 
milyar liradır; ama, demir-çelik sektörün
de bir fiyat yanlışlığı yaparsanız, demin 
söylemiş olduğum 1 trilyon 200 milyar li
rayı bir senede verirsiniz. Ya da Sayın Er
dal inönü'nün politikasında bankaları 
devletleştirmek ve banka faizlerine müda
hale etmek belki vardır, tahmin ediyorum 
programlarında vardır... 

ETHEMs CANKURTARAN$ (İçel) 
— Ne biliyorsunuz?.. Ne biliyorsunuz?.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Açın 
da bizim programımızı okuyunuz Sayın 
Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Etmeyecek misiniz?.. İyi, çok te
şekkür ederim. Banka faizlerinin serbest 
kalması bizim politikamız, çok teşekkür 
ederim. Yalnız, biz o devirleri de gördük. 
Banka faizlerine 10 puan müdahale etti
ğiniz zaman, bugün o 10 puanlık fark ne 
yapar biliyor musunuz?.. 30 trilyon lira
lık mevduat var, o farkla, oraya para yatı
ranın cebinden 3 trilyon lira almış olur
sunuz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Kendi işine bak Başbakanım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, müsaade ederseniz bir 
parça da erken seçim meselesine geçeyim. 

Burada, huzurunuzda ifade edeyim; 
erken seçim kararını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi verir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, işimize gö
re erken seçim, işimize göre erken seçim 
değil... İşte bunu kabul etmek mümkün 

değildir. 

Şimdi bakınız, elimde bir vesika da
ha var. Bu vesika 11 Haziran 1987 tarihi
ni taşıyor. Vesikayı uzun uzun okumaya 
lüzum yok, bu vesikanın sonunda söyle
nen şey şudur : "Bütün bu sebeplerle, 
Anayasanın 77 nci maddesini ve 2839 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
3337 sayılı Kanunla değiştirilen 8 inci 
maddesine göre, 8 Kasım 1987 Pazar gü
nü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim
lerinin yenilenmesi için önerimizin gerekli 
işleme tabi tutulmasını arz eder, saygılar 
sunarız. 

Hüsamettin Cindoruk 
(Samsun) 

DYP Genel Başkanı" 

Arkasında da, bütün DYP'İllerin im
zalan var. Haziranda, 8 Kasım 1987'de se
çim yapılması için bu öneri verilmiştir. 

Referandum münakaşaları başladı, 
Sayın Demirel'in şöyle dediğini hatırlıyo
rum : 7 Eylül günü bunlar yoklar.'' Her
kes biliyor bunu. (ANAP sıralarından gü
lüşmeler) Şimdi, bir taraftan, "Biz refe
randum mücadelesini seçim mücadelesi
ne çevirmedik" diyecek... Biz referandum 
mücadelesini normal yaptık dese biz de 
normal yapacağız; ama, maalesef, referan
dum mücadelesini bir seçim mücadelesi 
haline kendisi getirdi ve ondan sonra da, 
"Evet, 7 Eylül sabahı bunlar yoklar" de
di. Pekala... 

6 Eylül günü sandıklara oylar atıldı. 
Saat tam 17.00'de, sandıklar daha yeni ka
panmıştı, TRT'yi basını çağırdım, beya
nat verdim, "Şimdi, memleketimizin 
menfaati için erken seçim kararı 
vereceğiz" dedim. Yani bir nevi, daha ev
vel Doğru \bl Partisinin verdiği öneriye 
uyduk. (DYP sıralarından "Kaç ay son
ra?" sesleri) Dikkatinizi çekerim; bu ka-
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rar, referandum sonuçlarını görmeden... 
Saat 17.00'de... Ondan sonra, TRT ve di
ğerleri gittiler; Sayın Cindoruk'a, diğer sa
yın liderlere, zannediyorum Sayın İnönü'
ye de gittiler. Onların hepsi de kabul etti, 
hepsi de erken seçimi kabul etti. TRT 
bantlarında da, kayıtlarında da vardır; 
ama, ne yazık ki, ertesi gün referandum 
sonuçları öyle çıkınca, bizim seçim, bas
kın seçim oldu. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, böyle, bas
kın seçim oldu ve seçimi istemediler. Ha
tırlarsınız, seçimi yaptırmamak için de her 
türlü siyasî oyunu oynadılar. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) 
— Anayasa Mahkemesi değil. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hani erken seçim?.. Menfaati
niz olduğu zaman erken seçim, menfaa
tiniz olmadığı zaman, "Hayır." Bu kadar 
büyük grubun menfaati olmadığı zaman 
erken seçimi siz bu gruba yaptırabilir mi
siniz? (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Yani, kendiniz akıllı, biz ap
tal mıyız? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakınız, iş burada bitmiyor. 
Demin arkadaşım bahsetti; 1977'de bir 
mahallî seçim yapılmış. Bu mahallî seçim
de Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü gt-

' bi, 44 - 45 ili almış. 

VEFA TANIR (Konya) — Oy ora
nı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Oy oranını bilmiyorum, ne al
dığını da bilmiyorum. (DYP sıralarından 
"Yüzde 50, yüzde 50" sesleri) Efendim?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Yüzde 50. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yüzde 50 mi almış?.. (DYP sı
ralarından "Evet" sesleri) Belki almıştır!.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Her şeyi bilirsiniz de, işinize gelmeyeni 
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söylemezsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Olabilir; ama, burada birine 
sormuşlar. "Bu sonuçlara bakarak hükü
mette veya koalisyonda bir değişiklik dü
şünüyor musunuz?" Süleyman Beye so
ruluyor. Sayın Demirel cevap veriyor : 
"Mahallî seçimlerin sloganı haline geti
rilmiş bir konudur bu. Farz ediniz ki, ik
tidarda bulunan parti mahallî idare seçim
lerinden hiçbirini kazanmadı; ama, Mil
let Meclisinde kendisini ayakta tutacak ka
dar güce sahip, -aynen böyle söylüyor-
Hükümeti bırakacak mı?" (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Daha bitmedi söylediğiniz, daha bitmedi, 
okuyacağım, daha bitmedi. "Mahallî ida
reler seçimleriyle hükümet meselesi ayrı 
ayn konulardır. Bu iş karışırsa, rejimin ka
idesine düşülür. Hükümet güvenoyu alır
sa ayaktadır." Söylediği bu. (ANAP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından gürül
tüler) Yani, o zaman, öbür taraf erken se
çim istemiş mi, istememiş mi, ben onu bil
miyorum; ama, cevap burada. Hiç erken 
seçimden falan bahis yok istifa etmekten 
bile bahis yok. Yani, 2 26' sı bile zor gali
ba, ondan bile bahis yok. "Gensoru ve
rin, bizi düşürün" diyor. 

AHMET KüçükiL (Elazığ) — 
QY mm ç?fr mrdh «rfa»»^! çy w*-
nı çok önemli. Arkasındaki oy yüzde 50. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Anayasamız ortadadır. Burada 
hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyeleriyiz; sizler ayrı üyeler, bizler ayrı 
üyeler değiliz; hepimiz aynı Meclisin üye
leriyiz. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Anayasamız da bunun kaidelerini 
koymuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimleri beş senede bir yapılır. Bu seçim
leri Meclis erkene alabilir'' demiş. Mahallî 
idareler seçimleri sonunda çıkacak idare-
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lerin vazifeleri ayrıdır, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de vazifesi ayrıdır; bun
lar birbirleriyle karıştırılacak işler değil
dir. işinize göre bazen böyle söylersiniz, 
bazen öyle söylersiniz... (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, iş burada bitmiyor, şimdi ge
lelim, 1979 seçimlerine. Şimdi, orada da 
enteresan bir durum var. 1979 seçimleri, 
senato ara seçimi ve milletvekili ara seçi
mi; yani senato üçte bir ve 5 tane millet
vekili seçimidir. Zannediyorum oy nispe
ti soracaklar. Bu senato seçimlerinde o za
man, Adalet Partisi, Sayın Demirci'in 
"1979'u arıyorum" dediği Adalet Partisi 
yüzde 47 oy almış; ama niye erken seçim 
istememiş? Niye acaba erken seçim iste
memiş? 

ADİL AYDIN (Antalya) — Yüzde 
47 ile... 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Gerek kalmamış ki... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, hayır, söyleyeyim niye is
temediğini. Ben araştırdım, bir sebebi var, 
onu da Yavuz Donat'm "Vitrin'inde bul
dum. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
Bakın, ne diyor : Türkeş'in teklifi var, 
"Erken" ieçlm" diye. 

"Demirci, MHP lideri Türkeş ile ne
leri konuştu? TV*de söylenenlerin dışın
da neler ele alındı? Söze önce Türkeş baş
ladı; 'Sayın Demirel, bizim düşüncemize 
göre erken seçim şarttır.' Demirel bir yo
rum yapmadı. Türkeş aynı konuda ısra
rını bildirdi; 'Sayın Demirel, bize kalsa 
altmış günde erken seçime gitmek isteriz. 
Seçim bu kadar zor şey değildir.' Demirel 
susmaya, Türkeş ise konuşmaya devam 
ediyordu : 'Eğer altmış günde gidilemez-
se, bütçeden sonra seçim konusu günde
me getirilmelidir. Siz hükümeti kurun ve 
Türkiye'yi seçime götürün Sayın Demirel.' 
Peki, Demirel bu konuya hiç girmedi mi? 
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Girdi ve 'Sayın Türkeş, MHP olarak er
ken seçim sizin amaçlarınız arasındadır. 
Bu fikrinizi bir süreden beri belirtiyorsu
nuz. Ben AP Genel Başkanı olarak şu dö
nemde erken seçim sözünü ağzıma almı
yorum. Sizin isteğinizi saygıyla karşılıyo
rum, karşı çıkmıyorum; ama beni de an
layışla karşılayacağınızı umuyorum' dedi." 

Sebebi, demin şuradan bir arkadaşım 
söyledi, hükümeti kuracaktı da onun için. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Bir şey daha var, onu yanıma alma
dım; onu da o zamanki CHP lideri Sayın 
Eccvit söylemiş, ona cevap vermiş ve de
miş ki, "Bizim bu oy oranımızın düşme
siyle seçimlerin öne alınması... Kimse şu
nu garanti edemez ki..." Seçimler tabiî o 
tarihte 1981'de yapılacak. "...1981'de kimin 
ne alacağı belli değildir. Onu şimdiden ga
ranti etmek, tahmin etmek mümkün 
değildir" demiş. O da, onun sözü. 

Şimdi, söylemek istediğim şu : İkti
dardayken böyle konuşuluyor, muhalefet
teyken böyle konuşuluyor. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
İstifa etti ama, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İstifa ettikten sonra bu söylen-
mjş, onu soytöyoru.m. Ş^mdj de, Şaym Er
dal İnönü tersini söylüyor. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Siz de onu yapın, buyurun siz de istifa 
edin. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz de 
Ecevit'in yaptığını yapın, istifa edin. 

ÖMER MİSKİ (Hatay) — Ecevit is
tifa etmiş, hükümette kalmamış. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, üzüldüğüm bir nokta 
var, hakikaten üzüldüğüm bir nokta var. 
Sayın Demirel burada erken seçim isteğin-



T.B.M.M. B : 74 

de bulunmadı; çok büyük bir yanlışlık 
yaptı, milletin önünde çok büyük bir yan
lışlık yaptı; aynen şöyle söyledi : "Erken 
seçim d e m i y o r u m , bu seç imler 
yenilenmelidir' ' dedi; yani, kendi meşru
iyetini dahi kabul etmedi. (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Erken seçime, biz, hiçbir zaman, 
"o lmaz" demiyoruz. Zemini, şartları, 
memleketin menfaati bunu gerektirirse, 
erken seçim önerisini biz veririz; bundan 
kimse korkmaz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne za
man? 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, muhterem milletvekil
leri, ben polemik yapmak istemiyorum, 
hiç o tarafta bezim yok. Meseleleri daha 
açık, net, kı l ınana söylüyorum. Şu peşin 
vergi veya geçici vergi çok istismar edildi. 
Çok istismar edildi; yani, insafsızca istis
mar edildi. 

Birkaç rakam okumama müsaade 
buyurun. Bir kere, bu geçici vergi, zan
nediyorum bir zamanların "peşin vergi" 
diye ismini taktığımız geçici vergi "Bir za
manlar, niye ücretliler, niye götürü vergi 
verenler peşin veriyor da, niçin diğerleri 
peşin vermiyor" diye Cumhuriyet Halk 
Partisinin meşhur sloganları arasındaydı. 
Şimdi, kendileri bunları unuttular, Sayın 
İnönü sırf bir polemik yapmak için, kalk
tı, peşin verginin aleyhinde televizyonda 
beyanatta bulundu, Süleyman Bey bulun
sa bir şey demem, ona hiçbir şey demem; 
ama, hakikaten, İnönü 'nün bulunmasını 
çok yadırgadım; çünkü, kendisinin geldi
ğini iddia ettiği, rahmetli pederinin kuru
luşunda bulunduğu, uzun zaman başkan
lığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisinin 
temel prensiplerinden biri idi bu. Ben böy
le hatırlıyorum. (SHP sıralarından gürül
tüler) 
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C E M A L SEYMEN (Nevşehir) — 
Yanlış hatırlıyorsun. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — O za
man böyle bir şey yoktu. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Şimdi değiştirdiniz. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Şimdi, bir dakika... Bakınız, ben bu
nu size, hatırlatmak için söyledim, o ka
dar. Yani, demek ki, iktidar meselesi in
sanları bazen prensiplerinden şaşırtıyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakınız, bugün Türkiye'de 1,5 
milyona yakın beyannameli mükellef var, 
yani, beyanname veren mükellef var. Bu 
beyannameli mükelleflerden bu peşin ver
gi alınıyor. Götürü vergi veren 1 milyona 
yakın insan var, onlardan hiç peşin vergi 
alınmıyor. Bir kere, bunu da karıştırdılar. 
Sanki, taksiciden, minibüsçüden vesaire-
den peşin vergi alınacakmış gibi. Hiç on
lardan peşin vergi alınmıyor. 

Şimdi, bakınız... 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Ma
navdan alınıyor ama. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Manav eğer götürüye tabi de
ğilse, beyanname veriyorsa, ondan almı
yor; ama, manav götürüye tabi manavsa, 
ondan alınmıyor. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Çürü
yen domateslerin vergisini alıyorsunuz. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bırakın... 

Bakınız, ben size birkaç rakam oku
yayım. 1988 Mar t vergi beyanları bunlar; 
yani, geçen sene mart ayında beyan edil
miş vergi beyannameleri, 1987'nin ver
gileri bunlar, 1988'in mart ayında veril
miştir. Şimdi bakınız, 1 milyondan 
az matrah beyan eden 332 bin beyan
nameli var. Verdikleri ortalama aylık ver
gi 7 667 lira. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayat 
standardı var, hayat standardına göre, on
lar yükseliyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir dakika... Geleceğiz, oraya 
da geliyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Vergi
ciliği bilmiyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Beyanlarını söylüyorum, beyan
larını söylüyorum. Zaten, hayat standar
dı da onun için çıkarılmış. .Hem beyanını 
bu kadar az vereceksin, ondan sonra da 
hayat standardı olarak, yok araban olacak, 
yok evin olacak, yok kotran olacak!.. Ga
yet tabiî, hayat standardına göre vergi ve
receksin. 

Bakınız, şimdi, tabiî insan biraz şa
şırıyor; 3 milyon ile 4 milyon lira arasın
da matrah beyan eden 78 bin kişi var sa
dece. \kni, netice itibariyle, en fazla 3 mil
yon liraya kadar matrah beyan eden 1 142 
000 beyanname var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İnce
leme yaptırın, inceleme elemanları var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İnceleme yaptırıyoruz, yaptırı
yoruz. 

Şimdi,1 peşin vergiyi de söyleyeyim. 
BAŞKAN — Süre tamamlanmak 

üzere efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Peki efendim. 

Efendim, ilk defa işe başlayan bir 
kimse ne kadar vergi verecek? İstanbul gi
bi bir şehirde, peşin vergi, hayat standar
dı da dahil ayda 8 750 lira. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hak
kâri'de ne ödeyecek, onu söyleyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) Hakkâri'de verecek olan, ayda 4 
218 lira verecek. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hak
kâri'deki, Tunceli'deki ne kadar vergi ve
recek? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
Genç, lütfen dinleyiniz efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Rakamlar bunlardır. Söylenen, 
istismar edilen aylık rakamlar da bunlar
dır. 

Değerli milletvekilleri, biz memleke
timiz için, memleketimizin geleceği için, 
çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için 
her türlü tedbiri çekinmeden aldık; mil
letimizden fedakârlık istedik; memleketi
mizin geleceğini düşündük: Avrupa'dan 
yüzelli yıl geri kalmamız bize hep ıstırap 
verdi; ama başardıklarımız ortadadır. 
Türkiye'yi biz dışa açtık; huzurla götür
dük; sevgiyi aşıladık; demokratik sistemi 
bütün müesseseleriyle biz oturttuk; Tür
kiye'nin özlediği döviz fazlasını devamlı 
olarak temin edecek sanayileşmeyi, yani 
dışsatımı sanayie çeviren ilk iktidar biz ol
duk... 

M.TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Öyleyse niye güvenoyu istiyorsunuz Sayın 
Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Modern bir haberleşme siste
mini biz kurduk; hepiniz kullanıyorsunuz; 
hepiniz evlerinizde kullanıyorsunuz; hepi
niz bu seçimlerde kullandınız. Modern 
haberleşme sistemini biz kurduk. Otoyol
ları biz kuruyoruz. Bütün Türkiye Cum
huriyeti tarihinde 84 tane baraj, 135 mil
yon metremikâp dolgu hacmiyle yapılmış. 
Biz şu ana kadar 40 tane barajı tamamla
dık, 62 tane baraj da inşa halinde ve bun
ların toplam dolgu hacmi 135 milyon met
remikâp değil, 244 milyon metremikâp. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Elektriğin arttığı yıllar, Bulgar'a 
muhtaç olduğumuz yıllar mıydı acaba? 
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Evet, iyi bakınız. Bulgar'a 9 milyon dola
rı ödeyemediğimizden dolayı elektrik kes
tiğini hatırlarım. Bugün, Bulgar'a da elek
trik satanz, başkasına da satarız. Türki
ye'nin hiçbir yerinde elektrik kısıntısı, ke
sintisi yoktur. 

Sulama arazisi çok artırıldı. Bu sene 
-Allah göstermesin- kuraklık olursa diye 
tedbir almamız lazım. Sulamaları büyük 
çapta artırıyoruz. 

25 bin tane işyeri inşa ettik; küçük sa
nayiciler için. Bizden evvelki ondokuz se
nede yapılandan fazla bu. 100 bin tane sa
nayi işyeri de şu anda inşa halindedir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, süre geçti. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 

BA$BAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bitmek üzere efendim. 

Şehirlerde büyük mikyasta işler yap
tık : Toplu konutlar... 

Dış kredi itibarı 99 ülke arasında son
dan 3 üncü olan bir ülkeyi, biz, 114 ülke 
arasında 44 üncü sıraya getirdik. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hatalarımız olmadı mı? Olmuştur. 
Özellikle enflasyon meselesinde -demin 
anlattığım gibi- 1988 yılında hatalarımız 
oldu, onları telafi edeceğimizi de söyledim; 
ama, belki de başka sahalarda da başarı
sızlığımız vardır, onu da bilemem; fakat 
biz, ülkeyi ne 12 Mart ortamına getirdik, 
ne de 12 Eylül ortamına getirdik. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ülke
yi yangın yerine çevirdiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şehirlerin büyük ekseriyetini si
ze teslim ettik. Açıkça burada söylüyorum, 
kanunların çerçevesinde belediyelerde hiç
bir şekilde ayrım yapmayız, herkese aynı 
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şekil muamele ederiz. Yarın, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı beni ziyarete 
geliyor; kendisine randevu verdim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Urganla bağlı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ha, o "Urganla bağlı" mese
lesini de Sayın Demirci yanlış anlamış; bir 
daha iyi baksın. 

Söyleyeyim, konu onun söylediği gi
bi değil: Bizden evvelki dönemde beledi
ye başkanları böyleydi, ne para, ne imkân 
verilmişti; onu söylüyorum ben. (ANAP 
sıralarında "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Huzurunuzda bir şey daha söy
leyeyim. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, söz süresi dolmadı mı hâlâ? 

BAŞKAN — Tamam efendim, ta
mamlıyor. 

Efendim, lütfen tamamlayalım. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Belediyelerin planda uygun gö
rülen yatırımlannı da destekleriz; onu söy
leyeyim; Planlama Teşkilatı uygun görür
se onları da destekleriz; çünkü, şu anda 
bizim getirdiğimiz kanunlarla, belediye
lerin parası bizim kontrolümüzde, merke
zî hükümetin kontrolünde değildir zaten; 
dosdoğru, İller Bankasından belediyelere 
verilmektedir veyahut da gelir idaresinden 
otomatikman verilmektedir. Borçlan var
sa, o borçlan da kesilir; onu da İller Ban
kası yapar; bunu herkes bilir. 

Ondan sonra bizim yapabileceğimiz, 
eğer düzgün projeleri varsa, Türkiye'nin 
kredi itibarı vardır, dış kredilerini biz ga
ranti ederiz; onu söylüyorum. Ankara 
Metrosunun yapımına devam etmek isti
yorlarsa, biz ona da aynı yardımı devam 
ettiririz. (ANAP sıralanndan "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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Size bir tavsiyem var : Belediyelerde 
biz birçok problemlerle karşılaştık, inşal
lah sizler bizim tecrübelerimizden istifa
de edersiniz, daha iyi yaparsınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hiç 
şüpheniz olmasın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Daha iyi yapmanızı da, inşal
lah bu halkın menfaati olarak görüyorum; 
hiç bundan da şüphem yoktur, inşallah da
ha iyi yapacaksınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Şüphe
niz olmasın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Görelim bakalım. 

Biz, memleketimizin geleceğini sağ
lama bakımından yaptığımız işlerin doğ
ruluğuna inanıyoruz. Meseleleri demok
ratik bir ortamda çözmek, Türkiye'nin ge
leceği bakımından fevkalade önemlidir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin 
sonuna geldim. Bütün milletvekillerini, şu 
güvenoyu meselesiyle tekrar en derin sevgi 
ve saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Hatay) — Ne bekliyoruz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, Meclis bu şe
kilde görüşmelerine devam edebilir mi? 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Dışarıya çıkanların çıkmamasını ve 
görüşmelerin devamı için oturmalarını is
tiyorum efendim. Lütfen... 

Sayın Demirci'in bir talebi var efen
dim : 

"1977 ve 1979 seçimleri ile ilgili be
yanlarım Sayın Başbakan tarafından sap
tırılarak yorumlanmıştır. (ANAP sırala
rından "Zabıttan okunsun zabıttan" ses

leri) Tarafıma söz verilmesini rica ederim" 
diyor Sayın Demirel. 

Efendim, yazıyı biraz zorlukla oku
yabiliyorum. 

Sayın Demirel, benim takip edebil
diğim kadarıyla, zatı âlinizin sözleri ga
zetelerden okundu. Şimdi, eğer, "Bu ga
zetelerde yazılanlar benim sözlerim 
değildir" diyorsanız ...yani, konuyu tespit 
etmemiz lazım.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Öyle demiyorum. Söylenenler yanlış
tır, bana atfen söylenenler yanlıştır. (SHP 
ve ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ben o konuyu tespit 
edemedim efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Bana atfedilenler yanlıştır; istikameti 
de yanlıştır, bana ait değildir. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika ... 
Ben diyorum ki, gazeteden okundu beyan
lar. (DYP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İspar
ta) — Ben gazeteleri nereden bileyim, ga
zete benim elimde yok ki. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika ... Meseleyi anlayalım. Lütfen 
(DYP sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim... Lütfen... (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

Lütfen efendim... Buyurun oturun. 
Sayın milletvekilleri, buyurun, oturun ye
rinize efendim. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Bu sözler bana ait değildir, istikameti 
de yanlıştır. Bana atfedilenler yanlıştır. 

BAŞKAN — Ama, işte "Gazeteden 
okundu" deniyor efendim? (DYP sırala-
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nndan gürültüler) Gazetenin haricinde bir 
laf söylendiyse, onu lütfen söyleyin. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Oradan söyleyeyim. 

BAŞKAN — Efendim, siz konuşun
ca ben bir sey anlamıyorum burada. 
(ANAP sıralarından "Yok öyle bir şey" 
sesleri, gürültüler) Gazetenin haricinde 
söylenen bir söz varsa, onu lütfen söyle
yin efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Ben gazeteyi bilemem, elimde gazete 
yok ki. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim... Lütfen... 

SABRI ARAŞ (Kars) — Zabıtlardan 
okunsun Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından "Gazeteleri tekzip 
etsin" sesleri) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

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

SABRİ ARAŞ (Kars) — Tutanaklar 
mı yanlış?.. Zabıtlar mı yanlış?.. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Zabıtlardan okudu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Allah in selamını ben vermek mec
buriyetindeyim. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Biraz önce takmıyordunuz bu grubu, 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Burası hür kürsü değil mi? İstedi
ğimizi söylemeyecek miyiz?.. Onu yaptık. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — "Meşru 
değil" diyordunuz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne zaman bu kürsüye Sayın Özal 
çıksa, 1970'li yıllar diye bir teraneyi tut
turur. (ANAP sıralarından "Doğru" ses
leri) Ne doğru? Doğru olan ne?.. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Zabıtlar da 
mı yanlış? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Daha bir şey demedik ki... Doğru 
olan ne? Bu kadar peşin hükümlü olma
yın canım. Ne söyleyeceğimi bir dinleyin. 

Ne zaman bu kürsüye çıksa, 1970'li 
yıllar diye tutturur. Bölük pörçük alınmış 
birtakım şeyleri buradan söyler yanlış in
tibalar hâsıl edecek şekilde, iner gider. Bu
gün yine aynı şeyi yaptı. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Zabıtları okudu. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu, bir cümlenin bir parçasını oku
yup, onun altını okumamaktır. Evvela, 
1977 seçimleri sonrasındaki durumla ilgili 
bir açıklama yapayım. Ben bunu bu ko
nuşmamda söyledim; ama, anlaşılan, din
lememiş; aynı şeyi sözcü de yaptı. 

Hadise şu idi : 1977 yerel seçimleri 
11 Aralık 1977'de yapılmıştır. 1977 genel 
seçimleri ise 5 Haziran 1977'de yapılmış
tır. 5 Haziran 1977'de yapılan seçimlerde 
Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 41,5 oy al
dığı halde, 213 milletvekilinde kalmış; tek 
başına iktidar olamamıştır. Bugün yüzde 
36,5 oyla 291 milletvekili var burada. 
Olaylar, tamamen ayrı ayrı şeyler. 226'yi 
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bulun gelin dediğimiz zaman, 226' nın ar
kasında yüzde 45 oy vardı. Binaenaleyh, 
226'nın arkasındaki... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

SABRI ARAŞ (Kars) — Ne ügisi var 
.Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Din
leyin lütfen... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Güvenoyu görüşmeleri bitmiştir, te
levizyon çekim yapamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ... yüzde 45 oy başka şey... (ANAP 
sıralarından "Ne anlatıyor?" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sataşma mı bu?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin istediğiniz şekilde konuşmak 
gibi bir vazifem yok, söyleyeceğimi söyle
yeceğim. Bu hür kürsüyü boğamazsınız, 
gücünüz yetmez; açık söylüyorum; gayet 
açık. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Gayet açık... 

Ondan sonra kurulmuş bulunan hü
kümet, güvenoyu alamadı; çünkü, 213 
milletvekiline dayanılarak, belki dışarıdan 
destek bulacağım diye kuruldu. Güveno
yu alamayınca, biz hükümet kurduk. Bi
zim kurduğumuz hükümet, koalisyondu. 
Koalisyon hükümeti olarak, arkasında, 
232 milletvekili ve yüzde 52 genel seçim 
oyu vardı. 

Aradan dört beş ay geçtikten sonra, 
11 Aralık 1977 tarihinde, yerel seçimlere 

gidildi. Hakikaten, yerel seçimlerde Cum
huriyet Halk Partisi, bilhassa şehirlerde 
büyük bir basan kazandı; yani 67 ilin 
45'ini kazandı, geriye kalanın 15'ini biz 
kazandık, diğer geri kalan kısmını da ko
alisyona dahil olan diğer partiler kazandı. 

Hadise bundan ibaret değil. Koalis
yonu teşkil eden o üç partinin kazandığı 
belediye sayısf 20'ye yakındı, arkasındaki 
il genel meclis oyu da yüzde 50,7 idi. Bi
naenaleyh, bu olayı bugünkü olayla mu
kayeseye kalkarak, 1977 'den yalan yanlış 
birtakım şeyler alıp, bu olayı 1977'ye, ba
na dayanarak meşrulaştırmaya çalışmak, 
saptırma değil de nedir? İşte odur, ben 
onu söylemeye geldim. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, ikinci saptırmaya geleceğim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Yavuz Donat yanlış mı yazmış? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) Lüt
fen dinleyelim... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tarihi tahrif ediyorsunuz, tarihi. 
Göz yumacağımızı mı sanıyorsunuz? Ta
rihe sığınmayın, bugünkü gerçek var or
ta yerde. Bugünkü durum nedir? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bugünkü durum, yüzde 21,75 oy, 
2 belediye. O günkü durum ne? 20 bele
diye, yüzde 50,7 oy. Bunlann birbiriyle 
benzerliği yokki. 

İkinci durum; 1979'la ilgili beyan da 
şudur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Efendim, 14 Ekim 1979 seçimlerin
de, Adalet Partisi 50 senatörlüğün 33'ünü 
aldı, 5 milletvekilliğinin de 5' ini aldı. Ada
let Partisinin milletvekilliğindeki oy ora
nı yüzde 55'ti, senatodaki oy oranı ise yüz
de 47 idi. O gün, 14 Ekim günü oldu bu 
iş. 16 Ekim günü, o günkü Hükümet Baş
kanı Sayın Ecevit, "Milletin teveccühü 
AP'yedir" dedi, istifa etti. Bizim 184 mil
letvekilimiz vardı, bizim tek başımıza 
Türkiye'yi seçime götürecek vaziyetimiz 
mi vardı? Kaldı ki... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Şimdi 
var mı? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizin var. Siz bunun üstüne otura
mazsınız; ben onu söyledim. Sizin var. O 
günkü olay tamamen başka. Sanki bizim 
o gün, tek başımıza Türkiye'yi seçime gö
türmek imkânımız varmış da, biz sırf hü
kümet kurmak için seçime götürmemişiz 
Türkiye'yi... Buradan söylenen bu. Nite
kim, biz daha sonra erken seçim önerisi 
de verdik, erken seçim önerisi kanunlaş
madı, kanunlaşamadı. Hadise bu değil; 
hadise şudur : Bizim kurduğumuz hükü
met 226 oya dayanıyordu; ama arkasında 
gene yüzde 50'nin üstünde oy vardı. Yüz
de 50'nin üstünde oy. Yani, burada, yüz
de 50'nin üstünde oy vardı; binaenaleyh, 
yüzde 21,75 oy yoktu. (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sataşmaya cevap mı bu Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İşte burada, eli kolu bağlı belediye 
başkanı burada. Bunun ne alakası var geç
mişteki belediye başkanıyla? ' 'Bize oy ver
mezseniz haliniz bu olur" diyor. Geldi bu

nu da saptırdı burada. Neyi yanlış anla
mışız? İşte gazete. Eski belediye reisleriy
le bunun ne alakası var? ' ' Seçmeyin böy
le belediye reisi'' diyor ve gayet açıklıkla 
söylüyorum; efendim, Bulgara muhtaç ol
muşuz da... İyi ya; bugün Sovyetlerden 
gaz getiriyorsunuz, Avustralya'dan kömür 
getiriyorsunuz^ Cenubî Amerika'dan kö
mür getiriyorsunuz. (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 
Tamamlayın efendim, tamamlayın. 

SÜLEYMAN Demirel (devamla) — 
Bütün bunlan bir kenara bırakıyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET KURTCEBE ALPTE-
MOÇİN (Bursa) — Hangi sataşmaya ce
vap verdi? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, onu takdir 
hakkı bana ait. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Başkan, tutanaktan okundu, işte burada. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
şahsî fikirlerinize hürmetimiz var; fakat 
biz burada İçtüzük hükümlerini uygulu
yoruz, İçtüzük hükümleri tarafsızlığı ge
rektirir efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Buradaki konuşmalara dikkat 
ederseniz, neler konuşulduğuna dikkat 
ederseniz, neye cevap verildiğini de anlar
sınız. (ANAP sıralarından gürültüler) İç
tüzük hükümlerini uyguladığımız müd
detçe hiç rahatsızlık çekmiyoruz efendim. 
Bunun böylece bilinmesini hasseten rica 
ediyorum. (DYP sıralarından "Bravo 
Başkan" sesleri, alkışlar) 

Şahsı adına, Sayın Fehmi Işıklar; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 



T.B.M.M. B : 74 6 . 4 . 1989 O : 1 

Sayın Işıklar, süreniz 10 dakidadır. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; Hüküme
tin güvenoyu istemiyle ilgili görüşmeler
de şahsım adına söz aldım. Hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Gerek Genel Başkanımız Sayın İnö
nü, gerekse Doğru Yol Partisi Genel Baş
kanı Sayın Demirel, "Hükümet durup 
durduğu yerde neden güvenoyu istedi, bir 
değişiklik yok ki?" diye durumu anlama
maya getirdiler ya da durumu tam anla
madıklarını sergilediler. Ben sezgimle bul
maya çalışıyorum. Bence anlamı çok açık. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — On
ların anlamadığını sen mi anladın?! 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Evet. 

Grubunuzda görüşülmesi gereken 
konuyu Büyük Millet Meclisine getirdi
niz. Bu Hükümete, grubunuzda oybirliği 
çıkmayacağı için, ele güne karşı ayıp ol
masın diye burada oy verdirilmek isteni
yor size. Olay bu... (SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından "Hayal hayal" 
sesleri, gürültüler) 

Şimdi, kabul edin ki, büyük bir oy 
kaybı olmuştur ve kabul edin ki, bu soru
na birlikte çözüm yolu bulmalıyız. Ana
yasanın 127 nci maddesini okuyarak, "Bu 
seçimler mahallî seçimlerdir'' demek du
rumu kurtarmıyor. Yeni teoriler geliştire
rek, "Adaylar birbirleriyle sürtüştüğü için 
yeteri kadar oy alamadık'' savı da yanlış
tır. Çünkü, bu durum öbür partiler için 
de söz konusu idi; bütün partilerde aday 
sürtüşmesi söz konusu olabiliyor. Hani di
yorduk ya, "Bu yüzde 36 ile yüzde 65 yan
lış bir çoğunluktur." Hani diyordunuz ya 
"Şartlar sizin için de aynı idi; alaydınız." 
Şimdi diyoruz ki, aday belirlemede ve 
aday sürtüşmesinde şartlar bizim için de, 
sizin için de aynı idi; alaydınız. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri) 

ANAP sözcüsü Almanya'dan örnek 
veriyor. Üç eyalette kaybedilmiş bir yerel 
seçimi, Türkiye'deki gibi bir yerel seçim 
olarak niteleyemezsiniz; Türkiye'ye ben
zemiyor. Bu üç eyalette de 3-4 puan kay
betmiş oy bakımından. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Yüzde 4, 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Üstelik de 1990'da genel seçim var. Yani, 
zaten genel seçim platformuna girmiş. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Hukukî zamanı ama. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Sa
yın Bakan, tabiî... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Sa
yın Bakanın uyarılarına teşekkür ederim; 
ama seçim platformuna girmiş Almanya. 
Oysa biz şimdi, seçimden uzaklaşmak is
tiyoruz. Halk diyor ki, "Seçim Yapın." 

Şimdi, Sayın Özal'ı dinledikten son
ra, seçimi anlamadığını gördüm. Köylü ne 
diyor, bakın : "Ozal'ın uyguladığı ekono
mik politikayı beğenmiyorum. Ürünüm 
ucuza kapatılıyor; alın terime tüccarlar ta
rafından el konuluyor. Aldığımı pahalıya 
alıyorum; aldığımı ucuza almak istiyorum. 
Ürünümün değerlendirilmesini istiyorum. 
Hastanede insanca tedavi olmak istiyo
rum. Bu gerçekleşmediği için Ozal'ın par-' 
tisine oy vermiyorum." Köylü böyle diyor. 

İşçi ne diyor?.. İşçi diyor ki, "12 Ey
lülden bu yana çok hak kaybına uğradım; 
bana eski haklarımı geri verin. Özgür top
lusözleşme düzeni olsun, grev hakkımı öz
gürce kullanayım. Hükümet tarafından 
grev hakkım gasp edilmesin. Alın terimin 
karşılığını alayım, emeğimin karşılığını 
alayım. Bunu vermediği için, grevimi er
telediği için, özgür toplusözleşme düzeni 
gerçekleştirilmediği için, 26 Martta ben 
böyle dedim." Türkçesi bu. 
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Memur ne diyor?.. "Beni, rüşvet ye
mek zorunda bırakmayın. Geçinemiyo
rum. Çocuklarıma harçlık veremiyorum, 
sıkıntıdayım, insanca yaşayabilecek bir 
ücret düzeni kurun, oluşturun; keyfî ta
yin, keyfî terfiyi bırakın. Ben, devletimin 
ve halkımın memuru olayım" diyor. Bu
nun için, 26 Marta oy vermedi ANAP'a, 

Esnaf ne diyor. Genel başkanlar söy
ledi; "Sattığımın yerine yenisini koyabi
leyim; peşin vergi de almayın, iflas ediyo
rum, yandım'' diyor; 26 Martta böyle di
yor esnaf. 

Kadınlarımız ne diyor : "Mutfağım 
ve tencerem fukaralaştr, çocuklarıma yê  
teri kadar yediremiyorum; oysa, sağlıklı 
bir kuşağı taşımak istiyorum'geleceğe, bes
lemek istiyorum çocuklarımı. Bunun için 
ne kendimi satmak istiyorum ne de inti
har etmek istiyorum; bunalımdan kurta
rın beni" diyor. Kadınlarımız da bunu 
söylüyor. "Malın ucuzunu bulabilmek 
için pazarı üç dört defa dolaşıyorum" di
yor. "Limonun büyüğünü bulmak için..." 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Türk kadını bunu söylemez. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla)— Bu 
fahişeler nereden geldi, nereden?.. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Sütü bozuklar fahişe. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Si
zin ürününüz, sizin. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayın efendim. 

Devam edin Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Gençlerimiz diyor ki, "Robot gibi, tek dü
şünceli, üretmeyen, suskun, silik, kimlik
siz, kişiliksiz bir gençlik yetiştiriyor bu 
YÖK, bu son bulsun; özgür olayım, ya
ratayım, üreteyim, geleceğe güvenle baka
bileyim ve mezun olduğum zaman iş bu

labileyim." Evet, "İş bulabileyim" diyor 
ve ' 'Bunun için ANAP'a oy vermiyorum" 
diyor. 

Kısaca, halkımız diyor ki, "İnsanı
mıza pislik yediren bir anlayışı mahkûm 
ediyorum, işkenceyi istemiyorum, fişlen
meyi istemiyorum, grev haklarımıza ya
sak konmasın, toplusözleşme düzenine 
müdahale edilmesin.'' Sayın Özal, bura
dan diyor ki, "Biz vereceğiz onlara." Bı
rakın onlar alsın; demokratik bir uzlaşma 
ortamı yaratılsın, işçi-işveren otursun, an
laşsınlar. "Müdahale edilmesin" diyor; 
yani 26 Martta, "Sömürüye, baskıya, zul
me, fukaralığa hayır, demokrasiye, insanca 
yaşamaya evet" diyor halkımız. Kısaca, 
halkımızın verdiği mesaj bu. 

Bence, böyle anlasanız iyi olur ya da 
böyle anlasak iyi olur; çünkü, ben böyle 
anlıyorum. 

Bazı bakanların değiştirilmesi neyi 
çözer? Bir başkanın dediği gibi, " O ba
kanlarda mıydı suç?'' Ben bunu söylemek
le o bakanları da aklamıyorum; bugüne 
kadar onların da her kararnamede imza
sı var, o ölçüde sorumlulukları var. 

ANAP milletvekilleriyle, zaman za
man görüşüyoruz. Diyorlar ki, "Bizim ka
binedeki üyeler, Başbakana doğru dürüst 
görüş belirtmiyorlar, eleştirmiyorlar, doğ
ruları söylemiyorlar." Bu doğru. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Yanlış efendim, her zaman konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
İsim verdirmeyin bana... Öyle bir kişili
ğim var benim. Müsaade edin... 

Ben diyorum ki ANAP milletvekille
rine, "Hükümetin her getirdiğine kayıt
sız şartsız evet diyorsunuz; muhalefetin ge
tirdiği her şeye, kayıtsız şartsız, tartışma-
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sız 'hayır' diyorsunuz. İşte bu, lider sul
tası getiriyor, işte ANAP'ın sorunu bu" 
Neydi?.. 12 Eylül yönetiminde, Demirel'i 
ve.Ecevit'i kastederek, "Lider sultası var" 
deniyordu ve o dönemin Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri Haydar Saltık, 
"Bay Demirel ve Bay Ecevit" diyerek tah
kir etmeye çalışıyordu onları. Şimdi, Bay 
Haydar Saltık ve onun gibi düşünenler, 
Ozal'ın uygulamalarını görsün de, bu in
sanlardan özür dilesin. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Erken seçim kaçınılmaz oldu. Eğri 
oturup doğru konuşalım. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 
Oylayacağız. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Evet, evet... Ben görüşümü söylüyorum 
izin verirseniz. Gayet tabii, oraya gelece
ğim şimdi. 

1923 yılında... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Bur-

sa'dan gelemezsiniz herhalde. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 

Olabilir, canımız sağ olsun, hiç gelmesek 
de önemli değil; yeter ki, ülkemiz esenli
ğe kavuşsun,, sorun bizim milletvekilliği
miz değil. (SOP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şimdi 1923 yılında Mussolini 
"Acelba" diye bir seçim kanunu çıkarıyor. 
1924 yılında İtalya'ya bu seçim yasasıyla 
gidiyor, 515 sandalyenin 400 tanesini, yüz
de 24 oyla alıyor. Yani, İtalya'da seçimler
de yüzde 24 oy alan Mussolini, 515 san
dalyenin 400'ünü alıyor seçim yasasında
ki o numaralarla. Arkadaşlar; ama, biz 
Mussolini'nin sonunu biliyoruz; Musso
lini' nin sonu iyi son değil. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) 
— Sayın Işıklar, siz kendi sonunuzu 
düşünün. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bı
rakın benim sonumu. Şimdi ben diyorum 
ki, yüzde 21,75; Genel Başkanımızın de
diği gibi yüzde 0,25 de avans verelim, yüz
de 22 oy... Eğer böyle sürer ve doğru dü
rüst bir seçime gidemezsek, bu, azınlığın 
çoğunluğa tahakkümü olur. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 
Muhtar seçimi... 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Buradan, oy vereceğiz diyorsunuz ya, oyu
nuzu, halkın gösterdiği istikamette vermek 
zorundasınız. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Millete yüzleri yok ki. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Sağ olun Sayın Başkanım. 

Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki, 
"Huzur içinde bir yerel seçim yaptık." 

Çok teşekkür ederiz. Fazladan bir şey 
değil; görevini yapmış. Biz de diyoruz ki, 
huzur içinde yapılan bu seçim çok iyidir. 
Huzur içinde gidiş yolunu da bulun; yani 
huzurla gidin sıkıntı ile gitmeyin diyoruz. 
Demek istediğimiz bu. Ha direnirsiniz... 

METİN GÜRDERE (Tokat) — mil
letin oyu cebinde mi? Gideceğimiz nere
den belli? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hayır hayır, bu Hükümetin, 12 Bakanla 
payandalı yeni Hükümetin güvenoyu ala
cağına inanıyorum. Amaç hâsıl olmuş, ga
yeye ulaşılmıştır. Ele güne karşı ayıp ol
masın diye ANAP'lılarm hepsi oy verecek
tir. Bu Hükümete güveneceksiniz tabiî. Bu 
Hükümetin politikası değişmediği sürece 
-ki değişmeyecektir- biz güveniyoruz; ama 
bir yanı ile güveniyorum bu Hükümete; 
bu hükümet ANAP'ın gidişini biraz da
ha çabuklaştıracaktır; buna güvenim var, 
(Alkışlar) Hiç kuşkunuz olmasın. 
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Bu duygularla, bu güvenle, hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 
50 senedir aynı şeyi söylüyorsunuz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Meydanlarda konuşalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Işıklar. 

Sayın Mustafa Yılmaz, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 26 
Mart yerel seçimleri sonunda Sayın Baş
bakan 12 bakanı kabine dışı bırakmış, 3 
bakanın yerini değiştirmiş, 15 tane de ye
ni bakan atamıştır. Böylece, yeni oluşan 
Bakanlar Kurulu için güvenoyu istemek
tedir. Bu konudaki görüşümü belirtmek 
üzere, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın 
Özal, yerel seçimler sonucu kendisinin ve 
partisinin başına gelecekleri önceden tah
min edebilmiştir. Bunun için de, yerel se
çimleri* yerel ara tecimleri, çıkardığı» yan
lış, uydurma, Anayasa Mahkemesince geri 
çevrilen yasalarla oyalamayı, geri tarihle* 
re atmayı başarmıştır. Yani, açıkça, seçim
lerin, tarihinde yapılmaması pahasına 
Anayasayı bile ihlal etmiştir. Bunları ya
parken, muhalefeti de seçim kaçağı olarak 
ilan etmeyi ihmal etmemiştir. Aslında, se
çimden kaçan, korkan Sayın Özal ve onun 
partisidir. 

Sayın Özal, Anayasanın 127 nci mad
desi ve Anayasa Mahkemesinin verdiği ka
rar sonunu, 26 Mart 1989 tarihinde yerel 
genel seçimleri yapmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Nihayet, Özal'ın ve Anavatan parti
sinin sonucu getiren 26 Mart yerel seçim
leri yapılmıştır. Seçim sonuçları, muhale
fet partilerinden SHP'yi birinci sıraya, di
ğer bir muhalefet partisini de ikinci sıra
ya getirmiştir. Bazı yörelerde Refah Par
tisi ve MÇP'nin de gerisinde kalan Ana
vatan Partisi, Türkiye genelinde ancak 
üçüncü parti olmayı başarmıştır. 

Halkımız, muhalefetin, basının ve 
demokratik kuruluşların söz anlatamadı
ğı Özal'a, bu seçimde unutamayacağı bir 
ders verirken, ağır bir tokat indirmiştir. 
Hatta, halkımız, kendini, Özal'ın ve Ana
vatan Partisinin üstünde gören, "Ben 
Özal'dan ve ANAP'tan daha büyüğüm" 
diyen, ANAP'lı olduğunu söylemeye uta
nan belediye başkanlarını da yerle bir et
miştir. Aslında, o belediye başkanları bir 
noktada yanılıyorlardı. Halk, Anavatan 
Partisini yıkmaya kararlıydı, oy pusulasın
da ANAP'm ambleminin olması, bal ver
mez arının olması, seçim kaybetmesi için 
yeterliydi. 

Sayın Özal, 26 Mart seçimlerinin 
ağır yenilgisinin sonucunda, izahı zor olan 
bir bunalıma girdi ve ne dediğini bilmez, 
işitmez bir Başbakan haline dönüştü. Bir 
gün bir şey söyledi, ikinci gün bunun tam 
tersini söyledi. Seçimlerin üzerinden iki 
haftaya yakın bir «aman geçmesine rağ
men, çelişkili açıklamalarına, gülünç açık
lamalarına devam ediyor. Bir gün kalkıp 
belediye başkanlarına meydan okuyor, 
halka meydan okuyor, sanki yalnız Malat
ya ve Hakkâri'nin Başbakanıymış gibi ko
nuşuyor, ikinci gün, "Konuşmalarım yan
lış anlaşıldı" diyor. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbaka
nımız başka neler söyledi, söylemeye de
vam ediyorum. "1992'ye kadar seçim 
yok" dedi, bir gün sonra, "Olabilir" de
di; "Şartlara bakarız" dedi. Yani, Sayın 
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Özal'm keyfî gelirse seçim var, yoksa ol
mayacak... Sayın Özal, "Demokrasiyi ben 
istersem çalıştırırım, ben istemezsem de
mokrasi ve seçim olmaz" diyor. "Muha
lefet bundan önce konuştu, şimdi de ko
nuşmasına devam edecek" diyor. "Yüz
de 35'e nasıl itiraz ettilerse, şimdi de yüz
de 22 diye tutturdular" diyor ve "Yoluna 
devam edeceğini" söylüyor. Önce, "Ben
den olmayan belediye başkanlarına yar
dım etmem, belediyelerin yükü üstümden 
kalktı" diyor, sonra,"Ödeneklerini kesme
yeceğini, yanlış konuştuğunu" söylüyor. 

Sayın Özal, bizce bu sözlerinizin 
içinde en doğru olanı, size yakışanı, siz
den olmayan belediyeleri perişan etmek 
için, başarısız kılmak için elinizden gele
ni yapacağınızdır. Elinizden gelse onları 
bir kaşık suda boğarsınız. Zaman içinde, 
belki bu belediye başkanlarından bazıla
rını uydurma sebeplerle görevden almayı 
da düşünebilirsiniz, tabiî başta kalabilir-
seniz; ama sonuçta ne olursa olsun, ne ya
parsanız yapın, bütün engellemelerinize 
rağmen, sosyal demokrat belediye başkan
ları dürüst ve üretken çalışmalarıyla siz
leri ve sizin gibi düşünenleri mutlaka 
mahcup edeceklerdir. 

Sayın Başbakanın 1984 yerel seçim
leriyle ilgili bir ilginç sözünü de burada 

. hatırlatmak istiyorum. "1983 apel seçim
lerinde bize oy verdiniz, bizi iktidar yap
tınız; bize pantolon verdiniz, şimdi bele
diye seçimleri geldi, ceketi de verin, takım 
olsun, size hizmet edeyim'' demişti. 1984 
belediye seçimlerinde, halkımız ANAP'a 
oy verip kazandırdı, yani ceketi de verdi. 

Şimdi, Sayın Özal'm sözünü sonun
dan başına doğru izleyelim. Türk halkı, 
26 Mart belediye seçimlerinde belediye 
başkanlıklarını geri alarak, ceketi aldı Sa
yın Özal'dan. İl genel meclisinde, Türki
ye genelinde oyunu düşürüp, sizin tabiri
nizle pantolonunuzu da aldı. Sayın Özal'a 

soruyorum, erken seçime gitmeyerek, böy
le, pantolonsuz, ceketsiz ne kadar dolaşa
bileceksiniz? Nereye koşuyorsunuz Sayın 
Turgut? (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

Gördüğünüz kadarıyla, dolaşacağa 
benziyorsunuz, kurduğunuz, yaşatmaya 
çalıştığınız, güvenoyu almaya çalıştığınız 
Bakanlar Kuruluyla. Çünkü, erken seçi
me gittiğinizde, Türk halkının sizi daha 
da perişan edeceğinden ve Adem babaya 
çevireceğinden korkuyorsunuz. 

Merak ediyorum; asil oyunculardan 
kurduğunuz takımınız, Bakanlar Kurulu
nuz birbuçuk yıl dayandı, bakalım, yedek 
oyunculardan oluşmuş olan takımınız ne 
kadar dayanacak? 

Aslında, bu kabine erken seçim ka-
binesidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, yüz
de 22 oyla, bir parti, bir hükümet uzun 
süre dayanamaz, ayakta kalamaz. 

26 Mart seçimlerinin Türk siyasî ta
rihindeki yeri çok büyük olmuştur, bun
dan sonra da olmaya devam edecektir. Bu 
seçimler, renkli televizyonun hayalî olarak 
yarattığı çağ atlayan Türkiye'nin gerçek 
yüzünü ortaya çıkarmıştır. Artık, Türki
ye'de, her şey 26. Mart öncesinden daha 
farklıdır; 26 Mart Öncesinin her şeyi 6i-
tişti, yalnız ANAP'm borazanlığını yapan 
televizyonu değişmedi; Başbakan Özal de
ğişmedi, ülkeyi idare eden zihniyet de
ğişmedi. 

Siz 12 bakanı auta atıp, 3 bakanın ye
rini değiştirip, 15 yeni isim yazmakla ve 
burada kendi milletvekillerinizden, kendi 
grubunuzdan oy alarak kimseyi aldata
mazsınız; güvenoyu aldım diyemezsiniz. 
Halkın güveninden yoksun bir grup, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine güve
noyu veremez. Geçmişin tüm sonuçlarını 
12 bakana yükleyerek işin içinden çıkma
ya kalkışamazsınız; 12 bakanı dışarı at-
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makla neyi değiştirdiniz, hangi politika
nızı değiştirdiniz, hangi' görüşünüzü de
ğiştirdiniz? Aslında, bu milletin her 100 
kişisinden 78 kişisi sizi ve politikanızı red
detmiştir. Bu millet, suçlu olarak, yalnız 
12 bakanı değil, tüm bakanları ve ANAP 
politikasını görmektedir. Hedef şaşırtma
ya kalkmayın Sayın Özal; milletin ve hal
kın istemediği kişilerin içinde, başta siz 
gelmektesiniz. İnanıyorum ki, koltukları
nı terk ederek kaçmak durumunda kalan 
İran Şah'ı ve Marcos'un, bile kendi ülke
lerindeki insan desteği sizinkinden az de
ğildi; ama siz, kalmakta hâlâ direni
yorsunuz. 

Yusuf Özal'ı bakanlıktan alıp, Yusuf u 
kuyuya atmakla kervanı yürüteceğini, Hüs
nü Doğan'ı bakanlıktan almakla bazı söy
lentileri durduracağını zannedenler, yanıl
dıklarını en yakın zamanda görecekler. 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul' 
un, eğitim yüksekokulundan 1987yütnda mezun 
olan öğretmen adaylartntn atamalartntn yapılma
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam Hasan Celâl Güzel'in yazdı cevabı (7/548) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Eğitim Yüksekokulunda bir dönem 
kaybederek mezun olan ve yeterlilik sına
vını da kazanan yaklaşık 2000 öğretmen 
adayı, diplomalarını 31 Aralık 1987 tari-

Aydınlar Ocağı ve ülkücü ağırlıklı ye
ni Özal Kabinesine -erken seçim hüküme
ti de olsa- güvenoyu vermeyeceğimi bildi
rir, saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sı
ralan ndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
güven istemi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Güvenoylaması, Anayasanın 111 inci 
ve İçtüzüğün 106 ncı maddelerine göre, 
Genel Kurulun 4.4.1989 tarihli 73 üncü 
Birleşiminde alınan karar gereğince, lf 
Nisan 1989 Salı günü yapılacaktır. 

Güven oylamasını yapmak ve dene
tim konulannı sırasıyla görüşmek için, 11 
Nisan 1989 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : İ9.47 

hine kadar Bakanlığa vermediklerinden 
dolayı atamaları yapılmamaktadır. Bu 
2000 öğretmen adayı 20 günlük bir gecik
meden dolayı hem bir yıl kaybedecekler, 
hem de yeniden yeterlilik sınavına girme
leri gerekecektir. 

1. Bu öğretmen adayları 1987 yılı 
içerisinde mezun oldukları halde, diplo
maları neden 31 Aralık 1987 tarihinden 
önce kendilerine verilmemiştir? 

2. Bu öğretmen adaylarının diplo
malarını 1987 Aralık ayı içerisinde vermek 
mümkün olmayacak idiyse atamalarının 
yapılması için neden tarih sınırlaması ko
nulmuştur? 

3. Öğretmen açığını kapatmak için 
vekil öğretmenlerden veya silah altındaki 
erbaş veya yedek subaylardan yararlanma 
uygulamasının devam ettiği ortamda, eği-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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timci olarak yetişmiş bu öğretmen aday
larından yararlanmayı düşünmüyor 
musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 31.3.1989 

Personel Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 209. Mev. D. Bşk. 
Pln. Koor. Şb. 89/803 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 
20.2.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/548-438/02285 sayı
lı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul' 
un eğitim yüksekokulundan 1987 yılında 
mezun olan öğretmen adaylarının atama
larının yapılmadığı iddiasına ilişkin soru 
önergesi incelenmiş ve sorularla ilgili açık
lama ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Celâl Güzel 
Mili! Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un 
Eğitim Yüksekokulundan 1987 Yılında 
Mezun Olan Öğretmenlerin Atamalarının 
Yapılmadığı İddiasına İlişkin Soru Öner

gesi Hakkında Açıklama 
Bakanlığımıza bağlı okulların öğret

men ihtiyacını karşılamak üzere, 1987 ata
ma döneminde 62 branştan 14750 öğret
menin "Öğretmenlik İçin Mecburi Yeter
lilik ve Yarışma Sınavı" sonuçlarına göre 
atamalarının yapılması uygun görül
müştür. 

Sözkonusu öğretmen adaylarının 
başvuruları ile ilgili esasları belirleyen 

"Öğretmenlik İçin Mecburi Yeterlik ve 
Yarışma Sınavı Kılavuzu "ndan; gerekli 
şartları taşıyan öğretmen adaylarından 
yüksek öğretim kurumlarından yaz döne
minde mezun olamayanların da öğret
menlik için başvuruda bulunabilecekleri, 
ancak bu durumda olanların atamalarının 
sınavı kazanmaları ve mezuniyetlerini en 
geç 31.12.1987 tarihine kadar belgelendir
meleri halinde yapılabileceği. Mezuniye
tini 1988 yılında belgelendirenlerin ise ata
malarının yapılamayacağı belirtilmiş ve bu 
durum ilgililere duyurulmuştur. 

1. Yüksek öğretim kurumlarından 
1987 yılı içerisinde mezun olanların me
zuniyet belgeleri (çıkmaları) müracaatla
rı halinde mezuniyet tarihi de belirtilerek 
süresi içerisinde kendilerine verilmiştir. Bu 
durumda olanların atamaları, mezuniyet 
tarihleri de dikkate alınmak suretiyle ger
çekleştirilmiştir. 

Ancak, 1987 yılı içerisinde bir veya 
bir kaç dersten beklemeli olmaları sebe
biyle mezun olamayanların bu derslere 
ilişkin engel sınavları 1988 yılının ilk ay
larında yapılmıştır. Bu sınavda başarılı 
olanlara sınav tarihinden daha önce me
zun olmuş gibi mezuniyet belgesi verile
rek, 1987 yılı mezunları grubuna dahil 
edilmeleri mümkün olamamıştır. 

2. 1987 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
27 nci maddesinde; boş kadroların açık
tan atama yoluyla kullanılması, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine 
Başbakanlığın iznine tabi olacağı belirtil
miştir. 

1987 atama döneminde bu çerçeve
de atama müsaadesi alınan Eğitim ve Öğ
retim Hizmetleri Sınıfına dahil 14750 kad
roya aynı yıl içerisinde atama yapılması 
mecburiyeti bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında öğretmen aday
larında, 31 Aralık 1987 tarihine kadar yük-
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sek öğretim kurumundan mezun olma 
şartı aranmıştır. 

2. — Antalya Milletvekili Adil Aydm'tn, 
Antalya ili Manavgat ilçesi Çatatiepe Köyündeki 
tapulu tarlalardan bir kısmının kamulasttrtlmak-
sıztn orman ağaçlandırma sahası içine alındığı id
diasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Keyif
leri Bakam Lutfullah Kayalar'm yazılı cevabı 
(7/555) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Adil Aydın 

Antalya 
Soru : Antalya İli Manavgat İlçesi 

Çataltepe Köyünde Bilat Mut, Fahri Er
doğan, Mustafa İçen, İsmail Kantar, Yu
suf Yıldıran, Ali Karata, Ali Kalbantır, Ali 
Mertil, Ali Karataş, Ali Karaç, Hüseyin 
Akba, Vahdettin Sevil, Mehmet Nergiz, 
Ramazan Aslan ve Mevlüt Bulut'un top
lam 800 dekar tapulu tarlalarının herhangi 
bir kamulaştırma yapılmaksızın ve bedel
leri ödenmeksizin orman ağaçlandırma sa
hası içine alındığı ve ağaçlandırıldığı doğ
ru mudur? 

Doğru ise ne işlem yapılması düşü
nülmektedir? 

TC. 
Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 6.4.1989 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-95 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. ve Kar. Md.nün 
20.2.1989 tarih ve 7/555-2310/11002 sayılı 
yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Adil Ay
dın'm yazılı soru önergesindeki hususlar 
ilgili teşkilâtımıza incelettirilmiştir. 

Önergede bahsedilen köyün Çatalpe-
te değil, Çaltepe Köyü olduğu ve müşteki 
oldukları iddia edilen köylülerin isimleri
nin de Vahdettin Sevil, Fahri Erdoğan, Fa
ik Karataş, Mustafa İçen, Hüseyin Akbaş, 
Mehmet Ali Karaç, Ali Merkit, İsmail 
Karataş, Mehmet Nerden ve Yusuf Yıldı-
rar isimli yurttaşlar oldukları, 

Bu kişilerin verimli bir orman saha
sının planlar gereği yenilenmesi amacıy
la yapılan traşlama kesimlerine müteakip 
ben yapılacak fidan dikimleri sırasında sa
ha içindeki eskiden beri kullandıkları fa
kat geçerli hiç bir mülkiyet belgesi bulun
mayan tarlalarını, bu arada kesilen orman 
sahasından da açmak yaparak genişlettik
leri ve bunun üzerine de eskiden beri kul
landıkları arazilerine kattıkları yeni yer
lere mahsus olmak üzere ilgilileri hakkın
da suç zaptı düzenlendiği, 

Haklarında suç zaptı tutulan kişile
rin bilahare bu yeni açtıkları yerleri rıza-
en terk ettiklerini yazılı olarak orman teş
kilatına bildirmeleri üzerine de, konu edi
len bu yeni açma yerlerin fidan dikilerek 
ağaçlandırılmış bulunduğu, bu yerler için
de bir bedel ödenmesinin söz konusu ol
mayacağı, 

Eskiden beri kullandıkları yerlere de 
orman teşkilâtınca herhangi bir müdaha
lede bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk' 
ün, Niğde ili Aksaray ilçesi Eskil Çulha Yaylası 
ilkokulunun öğretmen sorununa ilişkin sorusu ve 
Mitli Eğitim Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazı
lı cevabı (7/556) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Ce
lâl Güzel tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Oztürk 

Niğde 
Soru : Niğde İli Aksaray İlçesi Eskil 

Çulha Yaylası İlkokulunda kaç öğrenci ve 
kaç öğretmen vardır? Kaç sınıfa ve kaç öğ
renciye bir öğretmen düşmektedir? 

Bu okullardaki öğretmen sayısının 
yetersizliği ne zaman giderilebilecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel 31.3.1989 

Müdürlüğü 
Sayı : 209. Mev. D. Bşk. 
Pln. Koord. Şb. 89/802 

Konu : Soru Önergesi. 

6 . 4 . 1989 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 
20.2.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/556-2311/11083 sayılı 
yazısı. 

Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk' 
ün Aksaray İlçesi Eski Çulha Yaylası İl
kokulunun Öğretmeni durumuna ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen ilkokulda 136 öğrenci ve 2 
asil, 1 vekil olmak üzere toplam 3 öğret
men görev yapmaktadır. Bu durumda 45 
öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. Söz-
konusu okulun öğretmen ihtiyacı bulun
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hasan Celâl Güzel 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. —• Anayasanın 11.1 inci maddesine 

göre güven istemi üzerinde görüşme 

a . 
SEÇİM 

•4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
b«şarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10,1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

3. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

4. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge- . 
si (10/37) 

5. — Sakarya • Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 



yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

7. —Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonıı 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı VQ tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırnıası açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

8. —• Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

9. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

10. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

11.— Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki .uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 

98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

12. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin, önergesi (10/43) 

14. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleni tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmen oğlu u ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
tınması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

16.. —- Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 



ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ye 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarım ve 
bu konuda ailınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

20. - - Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

21. —• İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için 'tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü

züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altı ne r ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

23. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza-. 
Jarının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebiıhnesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

26. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan . çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji-



sinin yüksek fiyatla satılmasının neden-, 
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11). . " 

28. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
vo Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
indi İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarımca tok Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

30. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

31. —-'Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
.programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

32. —• İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

33. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkça'kal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına iliş'kin önergesi (10/61) 

34., — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş v;e 33 arkadaşının, kamu (ban-
ıkalarıniın içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda laılınacalk tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/62) 

35. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

''•". • < 3 . ' 

SÖZLÜ SORULAR. 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/52) (1) 



3i .-T- Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlem! 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sö'kmcnoğlu'nün, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ye köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ye 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted* 
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

(7) İçtüzüğün 96 nzi maddesi uya-* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

9. — Hatay MiMeitvekliii Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemde ye ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ye Turizm Bakanından sözlü soru öner* 
3esi (6/28) 

10. — Eskişehir,Milletvekili M, Cev-, 
det Selvi'nin, işçüerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifileri Birliğine© 1987, 
hasat döneminde satın . alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat fankı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
;(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanumu 
na göre görevlerine son verilip ide bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
mıan'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay* 



iacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime - açılmamasının' nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın-
d;an sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay MiılletvckJiılli Öner Mıis-
ki'nin, ABD ile. yapılan Savunma ..ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine' ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. •— Zonguldak Milletvekili \Stoasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Saımisuın Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Mıillatvekiılii İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. —Samsun Milletvekilli Irlaın De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekilli Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim, prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

23. — S a karıya. Milletvekilli' Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi.ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî! 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak. Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik Vv 
Spor Bakanından sözlü* soru önergesi 
(6/69) 

26. — Zonguldak' Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç tabibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köylşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekilli Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içtikleri Balkanından sözlü sora 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kaımu görevlile
rine ilıişiJcin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kunfun, Gebze İlçesine bağlı mahalleler-
deıı ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılımasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nra, Sosyal Sigortalar Kuru-
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munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak • Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaz'ianiep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/102) (1) 

34. — Oiyaınbalkır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. —: Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet BaJkanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,o Köyişkri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazııt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğiu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğiu'nun, 1988 yılı Mart 

ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili 'Beytullah 
Mehmet Gazioğiu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa . Mlilletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğiu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına iilişkin Mıillî -Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) ' 

44. — Ankara Milletvekilli' Rıza Yıl
maz'm, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 



46.;— Diyarbakır Milletvekili Fuıaıt 
AMayj'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tabiilerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi! 
(6/120) (1) 

47. — Adana Miıllıafcvekiilıi Abdullah 
Sedat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kıricılıaıreıl MHtatvelklillii İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü sora önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Miifetvelklil Şjina&i 
Aitıner'in ' Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın 'Arakana Eğitim Şubelinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. —•' izmir Milletvekili K. ICernal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bık grup öğrendniın dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

5.1'. — Manisa Milletvekili .Basan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genç'ıin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alıımı için Sümerbank' 
la hir mutabakat imzalanıp irrızalanmadı-

gına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekilli Donmuş Flikni 
Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü sorı> 
önergesi (6/136) (1) 

54. •— Hatıaıy Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta* 
rilıinde İstanbuiMa meydana gelen olay-* 
lordan sonra tutuklandığı iddia edilen öğn 
rencilerden birinin akibetine' ilişkin İçiş*. 
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) . 

55̂  —AnkaraMilletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imanından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
klanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Ncccaır Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına üişkin Tarrım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Miletveıkitli Şiınıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet-

' meşine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerıleştirildıiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabri kadarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Mlilılletvekili Hasan Eklin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya< 
pılan bir atamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü sonu önergesi (6/108) • 
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59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Mıiılletvekıili İrfan De-
miiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. —'Balıllcesiır Müille-tvekili İ. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

. '62. —.Tünedi Mıülfetvdküıll Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
m 

63. — T&klirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Mıiılletvekıili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

65. -— Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef

liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırbk ve İskân Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla neu gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, I.R.T. Genel Müdürünün atan-< 
masından önce,, T.R.T, Yüksek Kurulu* 
aun yaptığı toplantılara yec gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/J112) 

69. — Manisa Mliılfctvekili Hasam Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San* 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy* 
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ye Köyişleri Bakanından gözlü 
soru önergesi (621,14) 

70. — Zonguldak -Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kn-> 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im-< 
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/1153 

71. — Hatay Milletvekilli Turhan Hir-
fanoğlu'nunj Türkiye Ziraî Donatım Ku* 
rumu [tarafından 1986 yılında giftgı m 
köylülere taksitle »atılan .traktörlerin ade* 
iline ye satıg fiyatına, iligkîn Tarım Orman 
ye KÖylşlerİ Bakanından iözlü Rorıs 
Önergesi (6/jl 1$3 
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72.— Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA iîçüerinitı grevö 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmelinin gayesine ilişkin Başbakan-
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Mıilletveklili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin "görevlerine, ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmeısıi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Eıdiırınc Mıillietveildıli Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Aıntıafl'ya Milletvekilli . İbrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Küıfcaıhya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfilk 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmlir Mıilsletvekıilü Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 

ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
d) 

80. — Diyarbakır Milllıotvekıili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri' Bakanından sö^lü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

82. — Adama .Miilıletveıkili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi" ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234). (İ) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

•84. — Mardin Milletvekilli Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına üişklin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adıana Mıifctvekiiii Cüneyt 
Canver'in, İnsan Halkları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasımıa ilişkim İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 



86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.-K.Î. Orta Anadolu Linyit İşlet-
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/ıl26) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlin© bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına 'ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çifit-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekilli K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başibakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt Catt-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve ya'bancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det Selvi'nıta, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmıi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.$.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ih-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişiklin Enerji ve Tabiî 



Kayoaklaıı BafcamnjdLan sözlü soru Önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili! Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır ili Hani İlçesinde 
14.5,1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ye sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

.103. — İsparta Milletvekili Eritekin 
Dımıltürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de! Kararnamenin yürürlüğe girmesinden. 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye ıbaşfcanliklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) " 

105/— Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergli 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru: önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü-
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rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu* 
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

109. — İçel Milletvekili M, Istemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletveküı Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler terıtiiblin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba-
kanınıdan sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletveküi, Turhan, 
Htffanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLlK'ce gerçeikleşjtirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayii ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/263) 

112. — Balıkesir Milletvekili İ Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans . programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
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ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öneri 
gesi (6/139) 

116, — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117.. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
ICorkmaz'ın, Çankırı İli Fidivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Getebi'nin; Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ııı, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge

çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123.; — Adana Mületvekili Orhan Şen-
dağ'm, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'ıi Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayii Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallcsiınde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü som 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-: 
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
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kiralanıp (kiralanmadığına lilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak -affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğiltim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandı olmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş-

toplanan para miktarına ve fondan ya
ratılan anlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. —• Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na vo fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köso'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidimvin, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kazımpaşa Nahiyesindeki GökçeÖren 
bataklığına ilişkin Bayındırlık, ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe-
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sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 

.Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Ko'caeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp. düşünülmediğine 

' ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş-, 
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve Öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak .Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
ICorkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin .ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — ' Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

161..— Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz*-
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine Ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân-- Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 
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166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat . Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uiutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) - , ' • 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uiutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine 'neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

172. — Ada'na Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. İstcmi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 
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31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

/ 177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. —• Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'jn, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt 'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
deri bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 

Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, ispatta İ!li Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kumusarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) * 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gül'bıMilk'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

.ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durulürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerii 
Bafc-an undan sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki-

(74 üncü Birleşim) 
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karaağaç ilçelerine 'bağlı ibazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Onman ve Köylüleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durotürk'ün, 'Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığım gi'de-
rülımesi 'için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Müilletvekili' Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun geliri eri ne ve harcama
larına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/214) 

190. ~- Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191 .— Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi IConurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey İlçesi ICapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. —. İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 

yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Mi' Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin BayındırHi'k ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nıın, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine iîişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nıın, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle-
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rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204? — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma . Bakanından , sözlü soru öner
gesi' (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yeı 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 

kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in,, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu . görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-
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kailinin İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 

. soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15,11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakarım
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) • 

219.— Kocaeli Milletvekili Ataettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandınldıgı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

1 223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) . 

228. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon, li
ranın üzenimde kredi' veriifon kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geni ödenip 
ödenmediğime lilişkin Devfet Bakanım
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. .— ••Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
46/268) ' 
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230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Jmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoglu'nıın, .fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu ti'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş . Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rım izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoglu'nıın, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çirnlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor, Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay ' Milletvekili Mustafa' 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. —• Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ülutürk'ün, Afyon İli Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka-



—. 22 

ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

OM. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili Ömer. 
Miski'nin, TEK ' Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytuıülah 
Mehmet Gazioğiu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun MilletvekıiıH Man De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim 6Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 

verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri ı 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — .İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

. 252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya . Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbîrler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

,255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. —İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 
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258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdarın, İsparta ili Senirketvc Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

'259. — İsparta Milletvekilli ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seuirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Giim.-
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Mâlletvelkili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önerges'î (6/291) 

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-
lisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
bÜyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

• 265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İh" Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 

ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. —• Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

267. — H a t a y Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
iCesikin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

270. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

271. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidimi 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

272. — Antalya Milletvekili Zekeriya 
Bahçecinin, 20.8.1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül-



Merinde tek dersten bütünlemen öğren
cilerin kabul -'edilip ediilmıcdıikierine iliş- • 
kim Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibamk Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen sokuşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ım, Sivas İli Gürün ilçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen' afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi-. 
ğiıne ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

275. — İsparta Milletvekili İbrahim 
'GürdaTın, İsparta ili Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sora önerge
si (6/299) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, İstanbul Millî Eğitim Müdü
rünün özel bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Kıanaıkayıa" Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü sora' 
önergesi (6/308) 

278. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu-
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakaniindan sözlü soru önergesi (6/309) 
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279, — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkim' Devlet Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

280. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya
rar! aıoaibılrrack için yıaitırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

281 .— Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

282. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdarın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

283. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim' alanına oakledilmeıleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığıma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

284. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıuıt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

285. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere illşkiiın Millî EğıMm Gençlik ve 
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

286. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

287. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dıri'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim.Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

288. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) ' 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

291. —' Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

292. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

294. — Kocaeli Milletvekili Alaattin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

295. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

296. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişk'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

298. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

299. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 



301. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
ri Sağlar'm, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken M İl" 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (l) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atallay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (i) 

303. — Diyarbakır Milletvekili .Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) '-(1) 

305. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

306.- — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
d) 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

308. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
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Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

310. — Samsun Milletvekili Cemal 
Atişan'ın, organize sanayi (bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asiaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerimde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

312. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T: O. Ziraat Bankasınca ta
rım satış- kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

313. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
siu'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

314. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın; İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat , 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 
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316. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

317. —' İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

318. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

320. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

321. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iiıddikı edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

322. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

323. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalanı 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait* 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş

kin -Bayındırlık- ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

324. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

325. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve' amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

326. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma ©akarımdan sözlü sonu önergesi 
(6/340) 

• 327. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin. Enerji 
ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

328. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmelıi olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

329. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

330. — Edirne Milletvekili Erdal Kfll-
kan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı-
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ların konserlerinin yasaklandığı, iddiasına' 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

331. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldirım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli birrkomiser 
ile bir polis memuru haklarındakıi iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (İ) 

332. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
•alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

333.— Konya Milletvekili Vefa Ta -
nır'ın, Ankara Demirlibaihçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş-
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (T) 

334. — Trabzon Milletvekili-Mehmet 
Çaikıroğlu'nun, Fislcobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

335. —. Mardin Milletvekilli Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

336. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açı kliği iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) . 

337. — Adana Milletvekili M. Sela-
lıattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/̂  

13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut 
Ahrra'k'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/418) (1) 

339. — Hatay. Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin -Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

340. — Ankara Milletvekili t Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen-' 
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

341. —Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği 'id
diasına ilişkin Başbakandan, sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

342. —• İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısminin çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

343. —- Samsun Milletvekili Ali Eser', 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

344.'— Manisa Milletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Manisa İM Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kili Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 
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345. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

346. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

347. -— İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

348. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

349. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat S'ökmenoğlıı'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Esef 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Orta'klı-
ğırıca üretilen ve Rusya'dan ithal'edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

351. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 

7 
. KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 

1. — ' Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Tekliilfi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

X 2. — Avrupa İnsan Haklan ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle .İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet-Meclisinin XVTII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Ma'dde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor-
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lan (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
r ihi : 28.11.1988) 

5. — Millî Gurur Madalyası _ Hak
kında Kanun Tasarısı ve M'üllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı,: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988)' 

X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanımasırun Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı:- 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. —1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncî 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maiddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma- tarihi: 6.12.1988) 

X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta- ' 
r ihi: 6.12.1988) 

9. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra

porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt-' 
ma tarihi : 21.12.1988) 

X I I . — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm "ve Dışişleri komisyon lan ra-
porları (1/362) (S. Sayısı,: 147) (Dağıt-
•ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lükscmburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyoniaı'i raporlar^ 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6.Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu-
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nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma, tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17-nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten' Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20)-(S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

• X 18. — Gemiadamlarmın Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
lar. raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.198i)) 

19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymcn'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başhakan-
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymcn'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

2.1. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 îlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

22. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: * 24.2.1989) 

X 23. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214," 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230), 3/51) (S. Sa
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 24. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325; 1/326, 1/327, '1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 25. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe \ omisyonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227., 1/228," 1/229,'i/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248> 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 
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X 26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap ' Kanunu Tasarıları 
l e Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/17.5, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 27. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Taşanları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 

.1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 28. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yıllan Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Biidinimlerjnin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317; 
1/318, 1/319,'1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 29 .— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap .Kanunu 

Tasarıları tile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, • 1/245, 
1/246, T/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, " 
3/65, .3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 30. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 31. —Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 32. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1'977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
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1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 33. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı : 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

1 34. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
'komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

35. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

36. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci ıMaddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komiıtosıi Arasında İşjbiırliğiîiıe 
Dair Anılaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/361) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) ' 

X 38. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 
29.8.1961 TariMi ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtana tarihi : 6.3.1989) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Abdul-
kadir Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayılı 
Mahallî İdareler fille Mahalle Muhtarlık
ları ve İhfJiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Tarih 
ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında aKnun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/162) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 40. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De-
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ğişiklifc Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

41, — İstanbul Milletvekili ö. Ferruh 
îlter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı M'adid'e-
lerinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

:X 42. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
•komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı •: 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. , 

(74 üncü Birleşim) 


