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1. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Pencap Eyalet Meclisinden Saeed 
Ahmed Khan Manais Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş 
geldiniz'• denilmesi 317 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Rusya'daki Türk Cumhuriyetleri ve Türk 
topluluklarının yüksek düzeydeki idarecilerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" de
nilmesi 325 

3. —Genel Kurulu ziyaret eden Çek ve Slovak Federal Parlamento Başka
nı Alexander Dubçek Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş 
geldiniz" denilmesi 345 
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B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, bedensel veya zihinsel özür
lü vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması amacıyla alınabilecek tedbirle
re ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, son on yılda ahlak tahriba
tının korkunç boyutlara ulaştığına ve televizyonlardaki porno yayınlara ilişkin 
gündem dışı konuşması 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin icraatlarının yan
lışlığına, gazetelerde yayımlanan bazı haberlere ve yolsuzluk iddialarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet BatahVmn dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/306) 

2. — Ukrayna'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba-
racıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/307) 

3. — Ukrayna'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tabir Kö
se'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim 
Ttez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/308) 

4. — Devlet Bakanı Güler lleri'nin istifasıyla boşalan Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/309) 

5. -— Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 tarih ve 3772 sa
yılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/305) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Dilekçe Komisyonu Başkanlı
ğı ve üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/12) 

7. — (ÎO/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin 
tezkeresi (3/311) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ara
sında Kültür İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin hukukî varlığı
nın sona ermiş bulunması dolayısıyla geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/310) __ 306 _ 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, tmar Banka
sına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski 
bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Ad
nan Kahveci haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 
günlü Resmi Gazetede" yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını 
uygulamaya devam etmek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, beyan ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç 
çocuklar için tahsis edilen paralan kanunlara aykırı olarak şahsî çıkarlan için 
harcadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Güler İleri hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/1) 

İ. —-Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gühyinar ve 24 arkadaşının, beyan 
ve icraatlanyla aileyi tahrip ettiği ve korunma:^ muhtaç çocuklar için tahsis edilen 
paraları amaç dışı şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Gü
ler İleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/2) . 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençle
rin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yalun'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/21) 
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3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Gifesun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/22) 340:343 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınma
da öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/24) 343 

v5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 344 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 344 

7.—Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin istan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/30) 344 

8.—Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 344 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Sümer Oral'ın cevabı (6/33) 344:345, 

345:347 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 347 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35) 347 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mili
tanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nındansözlü soru önergesi (6/36) 347 

13.' — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dün
yasında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/37) 348 

14. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın Türklerin isviçre Bankalarında 
bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/38) • 348 
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15. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara il ve ilçe belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin içişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/39) 348:349 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 376 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Doğan Sigorta Emekli San
dığı Vakfı'nın iştirakçilerine emekli maaşlarının ödenmediğine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/34) 376:377 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 349 

1.— Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Devlet Bakanı Orhan Kilerci-
oğlu'nun konuşmasında, bakanlığı döneminde uhdesinde bulunan kurumlar
daki muamelatla ilgili olarak itham edildiği nedeniyle konuşması 349:352 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. •• _ 

Devlet Bakanı Erman Şahin, İzmir Milletvekili Timur Demir'in, 12.2.1992 tarihli 35 inci 
Birleşimde yaptığı, "Ankara'da EGO Genel Müdürlüğünce doğalgaz fiyatına yapılan zamla
rın neden olabileceği sosyoekonomik sorunlar; iç tesisat kontrolü, güvence parası adı altında 
tüketicilerden para tahsilinin yol açtığı haksızlıklar" konularına ilişkin gündem dışı konuşma
sına cevap verdi. 

Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu bölgesinde meydana gelen 
çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
genin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan 1 üyeliğe, SHP Gru
bunca aday gösterilen Adana Milletvekili İbrahim özdiş seçildi. 

Gündemin "Kanun Tascı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 
11 inci sırasında yer alan Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının, aynı kısmın 4 üncü sırasına alınarak, görüşmelerine, 3 üncü sıradaki kanun 
teklifinin görüşmelerinin bitiminden sonra başlanmasına ve görüşmelerinin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Görüşmelerine önceki birleşimlerde devam olunan, Bazı Kamu Alacakalrının Tahsilatının 
Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının (1/334) (S. Sayısı: 18), yapı
lan açık oylamadan sonra; 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta
lar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (1/340, 3/277) (S. Sayısı: 24) ve, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifiyle (2/63) 
(S. Sayısı: 13), 

Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
da (1/329, 2/20) (S. Sayısı: 23), 

Yapılan görüşmelerden sonra, 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
25 Şubat 1992 Salı günü saat 15.0Q'te toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli Ali Günaydın 
Kocaeli Konya 

Kâtip Üye tfâtip Üye 
— - — o • — -
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II. •— GELEN KAĞITLAR 

21 . 2 . 1992 Cuma 

Teklifler 

1. — Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin'in; 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 135 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/190) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

2. —Kastamonu Milletvekili Münif Islamoğlu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/191) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

3. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun; 27.7.1967 
Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komısyonalrına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 7 Arkadaşının; Yapım, Kira, Alım ve Satım
larda Şeffaflığın Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/193) (Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in; 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/194) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.2.1992) 

6. — İçel Milletvekili Istemihan Talay'ın; 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 
5 inci Maddesinin A ve B Fıkralarının Değiştirilmesi ile 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 10 uncu Maddesi ile Belirlenen IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nin 3 üncü Sırasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

7. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/196) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

8. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın; Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/197) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

9 Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Bursa Milletvekieli Turan ihyan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Altmışbeş Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 
Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/198) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1992) 

Raporlar 

1. — 29j 51, 64, İ27 ve 173 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/33, 1/41, 1/43, 1/45, 1/46) (S. Sayısı: 16) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 
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2. — 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/331) (S. Sayısı: 22) (Da
ğıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

3. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 21.2.1992) 
(GÜNDEME) 

4. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (A) Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/286) 
(S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. Sayısı: 29) (Dağıtma 
tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

6. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Dışişleri komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı: 
30) (Dağıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

7. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 446 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Savunriıa ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) (S. Sayısı: 32) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

8. — 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 435 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/200) (S. Sayısı: 33) (Dağıt
ma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

9. — Sigorta Murakabe Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 344 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/129) (S. 
Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 21.2.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne za
man tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.2.1992) 

2. — Kahramanmaraş.Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu-Kahramanmaraş demir
yolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alındığı iddi
asına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

— 312 — 



T.B.M.M. B : 40 25 . 2 . 1992 0 : 1 

5. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün bedel
lerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tari
hi: 19.2.1992) 

6. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve Avluca 
Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.2.1992) 

7. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, tzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.2.1992) 

8.—İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınmaları için 
güvence verilen tzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tari
hi: 19.2.1992) 

9. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesinde yol
suzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 19.2.1992) 

10. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

11. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap. Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet Has
tanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

12. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen yol
suzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.2.1992) 

13. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü ile ilgili 
olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.2.1992) 

14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu" 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1992) 

15. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lübnan 
uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 
(Başbakanlığa geliş tarihi: 20.2.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.2.1992) 

2. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, gümrük affından yararlanacak firmalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 
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3.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya îlinin turistik imar uygulamaları kap
samına alınmasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru Önergesi (7/64) (Başktsıalığa geliş tari
hi: 20.2.1992) 

Meclis Arasttrmast Önergesi 

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde meydana 
gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 1G2 ve 103 üncü maddeler uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

24.2.1992 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kamın 

1. — Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir 
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayılı Kanun ve Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi (1/350, 3/305) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyona havale 
tarihi: 21.2.1992) 

Tasan 

1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/351) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş iarihi: 21.2.1992) 

Teklifler 

1. — Doğru Yol Grup Başkanvekilİeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa 
Milletvekili Turhan ihyan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teki'fi (2/199) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun Ek 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/200) (Millî 
Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, yolsuzluk yaptığı iddia edilen bir ba
kana ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1992) 

2. — Afyon Milletvekili tsmet Atilla'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 yılları bi
lançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.2.1992) 

i ' 
3. — Afyon Milletvekili tsmet Atilla'nın, kaynak kullanımını destekleme primi ödemele

rine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1992) 
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25 . 2 . 1992 Salı 

1. — Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/201) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1992) (Komisyona havale tarihi: 24.2.1992) 

Raporlar 

1. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) (S. Sayı
sı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) (GÜNDEME) 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Thrih ve 1177 Sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir tli veya yöresine hafif yapı mal
zemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gazetelerde 
yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/191) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 

4. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaalanı inşa
atlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.2.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının bazı fatura 
bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönderi
len Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) . 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre Koruma 
Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı olanlara verilen ma
deni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "Çevre Beratı "na ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 

8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıflarına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.1992) 
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9. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) (Başkanlığa gdlş tarihi: 24.2.1992) 

Yazût Soru Önergesi -

•1. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil Giderleri Öde
neğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfi ve amacı dışında kullanılıp kul
lanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/65) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.2.1992) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, tmar Bankasına ayrıcalıklar 
ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve 
Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük 
eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989'günlü Resmi 
Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek su
retiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 mcı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık 
ve fskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Bnşkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER: Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılny Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI » 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

7. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Pencap Eyalet Meclisinden Saeed Ahmed Klıan Manais 
Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Ülkemizi ziyaret etmekte olan Pakistan Pencap Eyalet Meclisinden Sayın 
Saeed Ahmet Khan Manais Başkanlığında bir Parlamento Heyeti şu anda Genel Kurulumuzu 
onurlandırmaktadır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Gündem dışı söz talepleri vardır. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Tmaz Titiz'in, bedensel veya zihinsel özürlü vatandaşlarımı
zın hayatının kolaylaştırılması amacıyla alınabilecek tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ilk sözü, özürlülerin durumuyla ilgili olarak, Ankara Millet
vekili Sayın Tınaz Titiz'e veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Titiz. 
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Ankara) — Sayın Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşla

rım; hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 
Sizlere, bu gündem dışı konuşma sürem içinde, bütün partileri ilgilendiren ve bütün parti

lerin tüzükleri ve programları içinde hemen hemen aynı şekilde yer almış; yani, arada ne siyasî, 
ne de ideolojik görüş ayrılığı bulunmayan bir konuda görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Konu şudur: Bedensel ya da zihinsel özürlü vatandaşlarımızın, hayatının kolaylaştırılması 
amacıyla alınabilecek tedbirler... 

Gelişmiş ülkelerde hassas olarak yapılan sayımlar, o ülke nüfuslarının yüzde 10'unun be
densel ya da zihinsel açıdan özürlü olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bu konuda yapılmış 
çok hassas ölçümler yoktur; ama, kaba bir yaklaşım olarak, bu oranın ülkemizde de, yüzde 
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10 olduğunu varsaydığımız takdirde, yaklaşık 5,5 ila 6 milyon insanımız bedensel ya da zihin
sel sebeplerden dolayı engelli durumdadır. Bu kişilerin durumlarından dolayı musdarip olan
ların di* asgarî 1, azami 4 kişi olduğu varsayıldığı takdirde, 5,5 ila 22 milyon arasındaki vatan
daşımız, bu özürlü vatandaşlarımızın durumlarından dolayı acı çekmektedir. 

Zannediyorum ki, her konuya eğilmek zorunda olan siyasî partilerimizi, dikkatlerini çek
mekten uzak kalamayacak kadar büyük bir çoğunluğun problemiyle karşı karşıya getirmiş bu
lunuyorum. 

Konu, sadece bu insanlara karşı vazifelerimiz açısından değil, insan hakları açısından da 
diğer açılardan da önemlidir, özellikle, bedensel bir engeli olan kesimler için yapabileceğimiz 
hem çok şey vardır, hem de bunlar, diğer birçok işe nazaran oldukça basit şeylerdir. 

Bedensel engellilerle aynı sınıfa girenler de var; mutlaka bir hastalık ya da bir sakatlık 
geçirmek gerekmiyor. Yaşlılar, hastalar, hamileler, çocuklar vesaire; bunların hepsi, geçici de 
olsa bu kesime dahil olan insanlarımızdır ki, bu, şu demektir: Demin bahsettiğim 5,5 ilan 22 
milyon nüfustan belki çok daha fazlası, bu problemden dolayı sıkıntı içindedir. 

Bu gibi kişiler ve kalıcı bir sakatlığa sahip olanlar için yapılabileceğimiz çok şey var... Bu 
konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgi alanında olan konular da var... Gerçek
ten bir şey yapılmak istendiği takdirde, kendilerine yardımcı olmaya ben de hazırım; ama, ileri
de, toplumun çeşitli dezavantajlı kesimlerinin sorunlarından sorumlu bir devlet bakanlığının 
görevlendirilmesiyle, zannediyorum ki bu insanların sorunları daha geniş olarak kucaklana
caktır. • - . ' ; - • • • 

Şimdi gündeme getireceğim konu, çok kolay olarak yapılabileceklerden, yalnızca bir ta
nesidir. Her gün içinde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi kompleksine, bu dönem 
için hazırlanırken, birçok da masraf yapıldı. Hepinizin yakından yaşadığı gibi, bu masrafların 
çoğu da lüzumsuz olarak nitelendirilebilecek masraflardır. Aşağıda, berber salonlarında, lost
ra salonlarına yapılmış ve toplamının 300 milyon lira civarında o'.duğunu bildiğimiz masraf
larla yapılan şeyler, maalesef, insanları rahat ettirmek bir tarafa, rahatsız etmektedir. 

Geçen dönemin sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, binaların erişilebilir
liğinin artırılması için, bir önerge yermiştim. Bu "erişebilirlik" tabiri, engellilerin terminoloji
sinde çok önemli bir yer tutuyor; 

Erişilebilirlik, bir binanın her yerinin, bedensel veya zihinsel özürlülerce, aynen sağlam 
kişiler gibi kullanılabilmesi demektir; tekerlekli sandalyeli bir kişinin, merdivenler yerine ram
palardan çıkabilmesi, asansör, tuvalet vesaire gibi yerlerin kapılarından kolayca girebilmesi, 
lavabo, elektrik düğmesi vesaire gibi noktalara kolaylıkla erişebilmesi, yemek masalarından 
rahatça yararlanabilmesi; kısacası, özürlülerin, vekilleriyle birlikte aynı çatı altında buluşup, 
temas edebilmesi demektir. 

Bu, basit gibi görünür; ama, erişilirliğin sağlanamaması, bu 5,5 milyon insana, çevreyi 
serbestçe gezmenin, bir yerlere gidip bir sıkıntısını anlatmanın yasaklanması anlamına gelmek
tedir. Bu çerçeve içinde, kamu binaları, tabiî ki önde gelmektedir. Bugün, çoğu kamu binasına 
bedensel engelliler giremez. Bu açıdan, devletin, bilerek ya da bilmeden uyguladığı en büyük 
diskriminasyon, zannediyorum ki, bu özürlü vatandaşlarımıza karşı kamu binalarının bu du
rumudur. Kamu binaları içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları önde gelmektedir. 
Gelen binlerce ziyaretçi var... Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, içlerinde, hemen hemen yok 
denecek kadar bedensel özürlüye rastlıyorsunuz. Bunlar, sorunları olmadığı için değil, bu bi
nalara erişemedikleri için gelemiyorlar, işkencenin her türlüsünün ayıplandığı, bundan kurtulmak 
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için çeşitli yolların denendiği ve bulunduğu günümüzde, zannediyorum ki, esas işkence, işte 
budur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir başvuruda bulunularak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binalarının engellilerce erişilebilir kılınması öneriyorum. Elimde, biraz sonra gö
revlilerin sıralar arasında dolaştıracağı bir dilekçe, arkasında da bir imza listesi var. Bu dilek
çeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından, çok basit önlemlerle, fazla para sarf et
meden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Icompleksinin, bedensel engellilerce de erişilebilir hale 
getirilmesi konusunda bir önerimiz, bir dileğimiz oluyor. Bunun destekleyen arkadaşlarımın 
-hiçbir parti gözetmeksizin- sadece, bir insanlık sorunu olan bu duruma destek vermeleri açı
sından bu önerinin arkasındaki listeye imza atmalarını istirham ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titiz. 

2. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, son on yılda ahlak tahribatının korkunç boyutlara 
ulaştığına ve televizyonlardaki porno yayınlara ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Kültür Bakanının, por
no ile ilgili girişim ve beyanatları konusunda, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'ya söz veri
yorum. 

Buyurun Sayın Mezarcı. (RP sıralarından alkışlar) 
HASAN MEZARCI (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet kurma fik

ri, belli birtakım değer yargılarını ve belli birtakım hakları muhafaza etme, topluca muhafaza 
etme ihtiyacından doğmuştur. Devletin, tarih boyunca birtakım temel görevleri olmuştur. Bunlar, 
malı muhafaza, canı muhafaza, nesli muhafaza gibi birtakım temel değerler ve haklardır. 

Ne acıdır ki, özellikle son on yılda, ahlak tahribatı korkunç boyutlara ulaşmış, nesebi gayri 
sahih bir nesil yetiştirme hususuna, adeta, devlet ve hükümet desteği sağlanmış durumdadır. 

Biraz önce PTT'den bazı ilgililerle görüştüm; SAT-1 ve RTL gibi televizyonlar, maalesef, 
PTT'nin kablolu yayınına girmek suretiyle devlet imkânlarıyla porno yayın yapmaktadırlar. 

Affınızı istirham ederek*ve sözüm meclisten dışarı diyerek şunu belirtmek istiyorum: Her 
eve bir kerhane yapmak mıdır, her eve bir kerhane açmak mıdır amaç? Devletin kablolu yayı
nına, Alman, İtalyan televizyonlarının porno yayınlarını sokarak ulaşılmak istenen hedef ne
dir? Biz, çocuklarımızla ve ailemizle televizyon seyredemez hale geldik. Porno, salgın halde... 
Nesli tahrip ediyor... 

Şunu samimeyetle ifade etmek istiyorum ki, benim ailem, çocuklarım istanbul'da ve fev
kalade endişe ediyorum; okula gönderirken endişe ediyorum, sokağa çıkarırken endişe ediyo
rum. 

Ayrıca, fuhuş bir sektör haline geldi... Bir taraftan çağdaşlıktan bahsediliyor, diğer taraf
tan beyaz kadın ticareti yapılıyor ve bunu yapan vatandaşlar, bunu yapan insanlar, itibarlı in
sanlar haline getiriliyor. Affınıza sığınıyorum; bizim bacılarımız, Ayşelerimiz, Faunalarımız, 
Eminelerimiz, bu ülkede domates satılır gibi, patlıcan satılır gibi, biber satılır gibi satılıyor, 
üstelik "KDV'si içinde" diye fiş kesiliyor ve bu işi yapanlar, Hükümet eliyle taltif ediliyor, ver
gi rekortmeni ilan ediliyor.. Şayet kadın-erkek eşitliği varsa, neden erkek genelevleri açılmı
yor?! Bari böyle bir girişimde de bulunulsun da, erkek genelevleri de açılsın; kadınlarda... (DYP, 
SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bu, öneri mi?.. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Evet. ' 
Kadınları, bir mal gibi, hem de çağdaşlık adına, hem de medeniyet adına, hem de muasır-

lık adına, hem de kadın hakları adına, hem de insanlık adına alıp satarken, beyaz kadın ticare
ti yaparken, meta olarak kullanırken iyi oluyor da, neden erkek genevleri açılmıyor? Yapılsın 
bari de, kadınlarımızın nefisleri de tatmin edilsin. 

Hedef, nesli tahrip etmektir; hedef aileyi yok etmektir; hedef, devletin de, milletin de esa- . 
sı olan aileyi yok etmek suretiyle, kişiliksiz, kimliksiz bir toplum meydana getirmektir; ana 
hedef, ana gaye budur. 

Şimdi, Sayın Kültür-Bakanı... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Beğenmedin mi? 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Bakınız, her milletin kendine has değer yargıları var

dır, ahlakî değerleri vardır, kültür normları vardır. Bu millet, Müslüman bir millettir; ne Avru
pai bir millettir ne de Hıristiyan bir millettir. Bizim milletimizin kendine has ahlakî değerleri 
vardır, kültür normları vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Atatürkçüdür... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Atatürkçüdür... 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Hükümetin görevi, Kültür Bakanının görevi, bizim hal

kımızın kültür değerlerini sağlamlaştırmaktır; yoksa, ahlakını tahrip etmek, kültürünü tahrip 
etmek değildir. 18 yaşın altındaki çocukların porno seyretmesi yanlış da, 19 yaşındakilerin sey
retmesi doğru mu?... Müsaadenizle bir şeyi sormak istiyorum: Bu pornodan, bu beyaz kadın 
ticaretinden, bu sektör haline gelmiş fuhuştan, devletin kârı nedir Allah aşkına milletin kârı 
nedir?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Devlet mi yapıyor bunu? 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Siyasî kârımız nedir, iktisadî kârımız nedir, ahlakî kâ

rımız nedir?, 
Bu sektörün arkasında belli mahfiller var. 
Şimdi, pornoyu serbest bırakmak suretiyle, o sermayeye ucuz kadın temini gibi bir cihete 

gidiliyor. 
Bu vesileyle, Sayın Kültür Bakanımızın, "Pornonun serbest bırakılmasıyla ilgili beyanat

larını ve açıklamalarını kınıyorum, bizim milletimizin ahlakî normlarının ve değerlerinin ko
runmasının, devletimiz ve milletimiz açısından fevkalade önemli olduğunu bir kere daha vur
gulamak istiyorum ve hepinize arzı hürmetler ediyorum. 

Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mezarcı. 

3. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin icraatlarının yanlışlığına, gazetelerde 
yayımlanan bazı haberlere ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Or
han Kilercioğlu'nun cevabı 

' . BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Hükümet faaliyetleri konusun
da, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümetimi

zin kuruluşu 100 günü aştı. (DYP sıralarından "86 gün..." sesleri) veya 100 güne yaklaştı. 
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(DYP sıralarından, "Şimdi oldu" sesleri) Getirdiğiniz enflasyonla birlikte 100'ü tamamlıyor... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, eğer iktidar mensubu parlamenter arkadaşlarım, asgarî nezaketi gösterip, 
bu kürsüye çıkan Anavatan Partili her arkadaşın lafına müdahale etmezlerse, sekiz yıldır söy
ledikleri "Konuşan Türkiye" sözünün gereği olarak buradan konuşmaya müsaade ederlerse, 
ben de konuşacağım... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akarcalı. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz konüşmasanız da olur... 
BAŞKAN — Hiç konuşmasa olmaz aziz üstadım. (ANAP sıralarindan alkışlar) Bırakınız 

konuşmayı; Sayın Başbakan, "Bağırın" diyor» "Bağırma hürriyeti var" diyor... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sekiz seneden beri konuştunuz da ne yaptınız?!. 
BAŞKAN — Efendim, istirham ederim, lütfen... Kardeş ülkeden misafirlerimiz de var... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Efendim, hiç merak etmeyin, Meclis kürsüsünden 

konuşmakla, bu kürsüler aşınmaz; bir zamanlar yürümekle yolların aşınmaması gibi... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Sayın Akarcalı, buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümet, koalisyonu oluşturan partilerin karşılıklı fedakârlıkları 

ve yoğun çabalar sonunda kuruldu. Kurulan Hükümet, bütün Türk Milletinin Hükümetiydi 
ve Anavatan Partililer olarak bizlerin, bu Hükümetin başarısızlığı konusunda, ne peşin bir dav
ranışımız ne de buna yönelik bir tutumumuz oldu. Kurulan Hükümetten, yalnız Türkiye Cum
huriyeti vatandaşları değil, Türklük dünyası da bir şeyler bekler durumdaydı; çünkü, Hükü
meti kuran partilerin, seçim öncesi yaptıkları vaatler, büyük beklentilere yol açmıştı; gerek de
mokrasi alanında, gerek insan hakları alanında, gerek iktisadî ve diğer konularda... 

Aradan geçen zaman içerisinde, maalesef, bu beklentilerin hemen hemen tümünün boşa 
çıktığını görme durumunda kaldık. ' 

Müsaade ederseniz, ben, ilk önce, demokrasi ve insan haklarından başlayacağım, "şeffaf 
karakollar" dendi... Geçen hafta Ankara'da yapılan, -yapılmasına izin verilen- memur mitin
ginde kaç adet copun kalktığını gazetelerden okuyabilirsiniz I Bizim zamanımızda, hiç olmaz
sa izin vermiyorduk ve coplanan kimse de olmuyordu. (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar(i)) Bu ayıbınızı alkışlarken, sizler... (DYP ve,SHP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Diyarbakır'da öldürülenlerin durumu ne oldu?.. 
SELİM SADAK (Şırnak) — Coplar falan, hepsi sizden kalan miraslardır!.. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — İktidarın sayın milletvekilleri, oradan yapacağınız 
sataşmalarla, aklınıza gelen lafları atmakla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız, büyük bir ya
nılgı içindesiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, ancak, sizlerin, Meclis kürsüsüne saygısız
lığınızın yüzlerce delilinden bir tanesini daha oluşturur. Meclis kürsüsünde konuşan insanları 
yaka paça indirebilirsiniz; ama, bundan dolayı fazla oy toplayamazsınız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Hazırlıksız çıkmışsın oraya, hazırlan da çık. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Başkan, Meclis kürsüsüne çıkanlara karşı, İk

tidar Grubunun estirdiği terörü, burada, bir kere daha kınamak istiyorum. Buraya gündem 
dışı konuşmak için çıkıyoruz -tutanaklardadır- sayın bakanın biri kalkıp, "gündem dışı öyle 
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konuşulmaz, böyle konuşulur" diyor... Buraya grup adına arkadaşımız çıkıyor, yine iktidar 
grubundan birisi kalkıp, ''öyle konuşulmaz, böylei konuşulur" diyor... 

Bu mu sizin demokrasi anlayışınız?!.. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

Son bir hafta içinde yayımlanan gazetelerden, daha 100 üncü gününe varmayan iktidarla 
ilgili bazı manşetler okuyacağım: "Cem özer: Beni DemirePin yakın bir bakanı vurdurdu" 

Bilmiyorum, bunu iktidar açıklasın... 
Bir zamanlar İsmet Paşa, "Eşkıya Meclise girdi" demişti. 
Eğer bu doğruysa, eşkıya Hükümete girmiştir değerli arkadaşlarım... Bu bir... (ANAP 

sıralarından alkışlar) < 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok ayıp ediyorsun! Müşahhas örnek ver! (DYP sıraların
dan, "Kimi kastediyorsun?''sesleri) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Hayır, sizlere bu yaraşıyor... 
Değerli arkadaşlarım, bir hükümet, icraat yapar... 
Başka bir tanesini okuyorum: "İnönü'nün intikamı, Hükümetin intikam operasyonu" di

yor. 
Hükümetler intikam için uğraşmazlar değerli arkadaşlarım. Elinizde olanı ardınıza koy

mazsınız; ama, "insan hakları ve demokrasi" diyerek, gazetelerde intikam manşetleri çıkara
mazsınız. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Demagoji yapmayın, ne dediyse, onu söyleyin. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)' — Yapmıyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin doğrultunuzda yazmıştır... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Bizim doğrultumuzda değil, hiçbir zaman da olmadı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Burada bir gazete manşeti daha var; "Hükümetin 

intikam operasyonu" diyor... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Yanlış yapıyorsunuz... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Biraz sabredin değerli arkadaşlarım. 
Bütün ikazlarımıza rağmen, vergi cezaları için af getirmeye kalktınız, bizi dinlemediniz. 

Bu konuyla ilgili olarak, dünkü ve bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyorum: "Vergi veren 
yok; ocak ayında tahsilat yüzde 56,2 geriledi." 

Bu gazetelerin, sürekli Anavatan Partisi lehine yayın yaptıklarını söyleyemezsiniz. 
Diğer bir gazetedeki haberi okuyorum: "Ocak ayında kimse vergi ödemedi... Ocak 1992'de 

1,6 trilyon liralık vergi doğdu, 39 milyar lirası ödendi. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bunları siz söylüyorsunuz! 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ben demiyorum, gazeteler yazıyor. Bunlar, çıkardı

ğınız veya getirdiğiniz kanunların sonucudur. 
Değerli arkadaşlarım, başka uygulamalarınızdan örnekler veriyorum: "İşte, duvar lobi

si... Gümrük duvarı lobisinin avantası için halk kazık yiyecek..." 
Gelir gelmez, sekiz yıldır kendini ispat etmiş, sosyalist,rejimleri yıkmış, komünizmi orta

dan kaldırmış serbest pazar ekonomisinin karşısına duvarlar çıkarmaya başladınız ve bu gaze
teler ki, ilk günden beri "Baba, baba" diyerek sizlere alkış tutmuştu... Yazmaya başlıyorlar... 
Hiç olmazsa bunlardan biraz ders almaya, yaptığınız işin yanlışlığını öğrenip, düzeltmeye çalı
şınız. Niye bu gazeteler durup dururken, bugün kalkıp da, "Gümrük duvarı lobisinin avantası 
için halk kazık yiyecek" diyor? Kimdir bu gümrük duvarının avantasını yiyecek olanlar? 
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Bu Mecliste midirler, bu Hükümette midirler?.. Kalkın, bunlara cevap verin, halkı aydınlatın; 
"şeffaflık" dediniz; nerede şeffaflık?!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gazeteler, "Cizre'de devlet kalmadı; devlet memurları Cizre'yi bıra
kıp kaçıyor" diyorlar. 

Bu konuda ne bilgi ne beyanat verdiniz; hiçbir şey... Şeffaflığı karanlığa mahkûm ettiniz. 
Buraya kadar söylediklerim, işin, aslında girişiydi. Şimdi, alın size, yine vergi cezalarının 

affıyla ilgili olarak başka bir gazete yazarının yazısı: "Meclisteki vergi affı görüşmeleri, Doğru 
Yol Grubunun kendi kendini aldatan tavırlarıyla geldi geçti. Bazı Doğru Yol Partili milletvekil
leri bir önerge vererek, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yakınlarıyla 
ilgili vergi borçlarıyla, soruşturmaları, yasanın kapsamı dışına çıkadıklarını kanıtlamaya çalış
tılar. Yasalarda, "bakanların birinci derece yakını" diye bir hukuksal kavram ve bu kavrama 
dayalı, hak sağlayıcı yada kısıtlayıcı bir statü yoktur. Akrabalık ilişkileri ve dereceleri, Medenî 
Kanunun Miras Hukukuna ilişkin kurallarına dayanarak belirlenir. Medenî Kanunda, ana, baba 
ve kardeşler ikinci derecede akraba sayılırlar. Amaç -bir iki tane isim vermiş; ama Hükümette
ki bazı kişilerin yakınları oldukları için burada söylemek istemiyorum- şunun şunun vergi borç
larını kapsam dışına çıkarmak idiyse, bu amaç sağlanmamış; şunun şunun vergi borçları af 
kapsamı içinde kalmıştır. Doğru Yol Partili önergeciler kimi kandırdılar dersiniz? Halkı tabiî.' 

Değerli arkadaşlarım, aslında, üzerinde duracağım en önemli konu, sürekli, yolsuzluk id
dialarıyla ilgilidir. 

Şunu belirteyim ki, hükümetlerin icraatlarının belirli bir tutarlılık içinde olması gerekir. 
Ortada hiçbir hukukî mesnet, kanıt, yargı karan yokken bir taraftan insanları suçluyorsunuz, 
bir taraftan da, suçlanan aynı ekipler içinden birini de müsteşar yapıyorsunuz! 

Bakınız; Emlak Bankası için söylemediğiniz kalmadı ve devletin elindeki belgeleri, huku
ka aykırı bir şekilde basına sızdırarak, insanlar hakkında ithamlar yaydınız. 

Değerli arkadaşlarım, bana açıklayabilir misiniz; hukukî açıdan -ki aramızda, bankalar
da yöneticilik görevinde bulunmuş arkadaşlarımız var- bakarsak, Emlak Bankasında bu kadar 
yolsuzluk olmuşsa, buranın Yönetim Kurulu üyesini -ki kanunen tüm bankanın işlemlerinden 
sorumludur, müteselsil kefildir- Maliye Bakanlığına müsteşar olarak nasıl atıyorsunuz?.. Bu 
tutarsızlıkları kalkıp nasıl izah edebileceksiniz? Oradan bağırarak bizi susturmaya çalışmakla 
mı?.. Hayır, bu olmaz. 

Hiç de hoşunuza gitmeyecek başka bir olaya gelmek istiyorum, bu söylediklerimin deva
mı olarak. Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Demirkırat Alfabesi isimli bir kitap var elim
de; eski demokratlar bastırıp, milletvekillerine dağıtmışlar... Bu kitabı açtığınızda, içerisinde, 
27 Mayıs'tan Demokrat Partinin ileri gelenleri hakkında yazılan yazıları bulacaksınız. Bura
dan okumak istemiyorum; isteyen arkadaşlarıma gösteririm. 

12 Haziran 1960 tarihli bir gazetede, tanınmış bir yazarın yazdığını okumak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, toparlamınızı rica ediyorum. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
"Kızım seni Bayar'a vereyim mi? 
Kızım seni Bayar'a vereyim mi? . 
İstemem babacağım, istemem, 
Onu adı Bayar, milleti soyar." 
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Burada bir şarkıdan bahsediliyor... 
'"Ham 103 milyonu varmış Celal Bayar'ın. Say say, bitmez; 103 milyonu..." 
ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Gazete haberleri onlar... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Evet, sizlerin gazetelere sızdırdığınız haberler gibi, 

değerli arkadaşlarım! Doğrudur, vicdanınız sızlamaya başlıyor... 
"Bazı açıkgözler, bu 103 milyon meselesini öğrenir öğrenmez, teşebbüse geçmeye karar 

vermişler. Hükümete müracaat edip, size derhal 50 milyon lira verelim, Bayar'ı bize verin, de
mişler." 

Değerli arkadaşlarım, bu olaylardan hiç mi ders almadınız, hiç mi vicdanınız sızlamıyor?! 
Ortada yargı kararı yokken, dosyaları topluyorsunuz; pehlivan fıkraları gibi, bakanınız tele
vizyona çıkıp, hakkında en ufak bir yargı kararı olmadan, bazı insanları suçluyor... 

27 Mayıstan ders almadınız mı siz içinizde? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Alma
dınız; çünkü... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Çünkü, yenisi geliyor; bakın, bugünkü 
bir gazeteden okuyayım size... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ne alakası var bunların şimdi, neden bahsediyorsun sen?.. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Ne bağırıp duruyorsun, ne söylüyorsun!.. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bağırırım.. 
Bakınız ne diyor.. 
MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Senden de sorulacak bunun hesabı... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla)— Doğru Yol-SHP Koalisyon Hükümetinin, ANAP 

iktidarları yöneticilerinden hesap sorma uygulamaları, 27 Mayıs 1960 sonrası kurulan ve DP 
hükümetleri sorumlularının icraatlarını inceleyen Yüksek Soruşturma Kurullarının çalışmala
rına benzetiliyor... Bunu söyleyen, sizlerin lehine yazı yazan bir gazetedir; bizim değil. Aynen 
şunu diyor.. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Hesaptan korkuyorsun sen de! 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) —- Dinleyin de, bu vicdan sızıntısına cevap verin: "1960'Iı 

yıllarda, Millî Birlik Komitesinin kurduğu, çoğunluğu hâkim ve savcılardan oluşan soruştur
ma kurulları, sorgu hâkimliği yetkileriyle de donatılarak, tüm ihbarları değerlendiriyor ve ha
zırlanan raporlar, Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Fazıl öztan'a iletiliyordu. Bugün ise / 
soruşturmalar, bakanlık veya kurumlarda teftiş kurullarınca yapılıyor. Bu teftiş kurullarının 
başına da, bildiğiniz gibi, partili insanlar getiriliyor ve dosyalar Devlet Bakanı Orhan Kilerci-
oğlu'ya (General) gönderiliyor.*' 

Bugünkü uygulama bu; 27 Mayıs'tan sonraki uygulama ve bugünkü uygulamanız... 
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, tamamlamanızı rica ediyorum. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bizim, Allah'a şükür hiçbir korkumuz yoktur; ancak, şunları size hatırlatmak istiyorum: 

Abdülhamit devri jurnalciliği yaratıyorsunuz; 16 bin tane dilekçe gelmiş... 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Hesap sorulmasından korkuyorsun; ama hesap vereceksi
niz... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bu jurnalcilere, ne zaman ve ne kadar para ödüyor
sunuz; bir gün onu da açıklarsınız... (DYP sıralarından gürültüler) Ama, Yassıada'dan ders 
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almamış olanlar, bu gibi uygulamalarla muhalefeti korkutacaklarını sanıyorlarsa, yazıktın 
En azından -Doğru Yol'lu arkadaşlara sesleniyorum- yanlış yola girmeden, gidin yaptığı

nız yanlışlıkların neler olduğunu eski Demokratlardan öğrenin. 
Teşekkür ederim, sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Or

han Kilercioğlu; buyurun. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Ruşya'daki Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının yüksek 
düzeydeki idarecilerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ruşya'daki Türk cumhuriyetleri ve Türk toplulukları
nın değerli temsilcileri ve yüksek düzeydeki idarecileri, şu anda Genel Kurulumuzu onurlan
dırmışlardır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

3. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin icraatlarının yanlışlığına, gazetelerde 
yayımlanan bazı haberlere ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Or
han KİUrcioğlu'nun cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, i 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli mil

letvekili arkadaşlarım; bugüne kadar, daima, sükût etmeyi tercih ettim, gerekli olmayan hal
lerde konuşmamak için çok sabır çektim. Bu sabrı istemeyerek bozuyorum; sayın milletvekili 
arkadaşıma, bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. 

Ben, Hükümetinizin, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin takibinden ve sonuçlandırılmasın
dan sorumlu Devlet Bakanıyım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade edin, telaş içinde olmayın!.. Telaş içinde olmayın!.. (ANAP 
sıralarından "Bağırma" sesleri) y 

MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Çamur atma bakanısın!.. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Kendi yolsuzluklarınıza bakın!.. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Bakın, benim geldiğim kö

ken belli; ben, hayatımın her saniyesinin hesabını Yüce Meclise, Yüce Milletime vermeye hazı
rım... Telaş içinde olmayın! (ANAP sıralarından "Bağırma" sesleri) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Oradan konuşmasını öğren Sayın Bakan!.. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç 

rahatsız olmayın ve beni de, bu konularda daha fazla... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bildiğinizi geri bırakmayın... 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Konular üzerinde açıklama 

yapacağım; hiç üzülmeyin. 

Bakın, ne? mutlu ki, bir zamanlar gazete havadislerini okumayın, gazetelerdeki konuları 
bu ciddiyetle takip etmeyin diyenler, bugün dediklerinin aksini yapıyorlar. Bugün iddialarınız 
gazete kupürleri üzerindedir. 
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Değerli milletvekilleri, bugün gündeme getirilen konular dışında, bir de, şahsımla ilgili 
olarak, basındaki ve televizyondaki konuşmamı, değerli milletvekili arkadaşım, gündeme ge
tirdi. 

Ben, devletin bir bakanıyım; nerede konuşulacağını, gerekli şekilde konunun nerede gün
deme getirileceğini çok iyi bilirim. 

Açtığı konuyu söylüyorum: Açtığı konu, 21 448 göçmen konutu inşaatıdır. Bu konuda, 
2510 sayılı İskân Kanunu tamamen çiğnenmiştir. Dışarıdan gelen göçmenlerin inşaatları, 2510 
sayılı Kanuna göre, Köyişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. Bunun içindir ki, Bakanlığım, 
birkaç gün sonra, huzurunuza, ilgili yasaya ek bir madde getirerek, bu konunun Sayın Başba
kanımızın sorumluluğunda bir devlet bakanına verilmesini gündeme getirecektir ve bu, huzu
runuzda da tartışılacaktır. 

Niçin bu yola saptık, niçin hukukun gereğini yerine getirmek istedik? Yasalara uymak için. 
tşte, demokratikleşmeye bu kadar önem veren, açıklık ve şeffaflığa bu kadar önem veren ve 
yasalara bu kadar saygılı olan bir partinin bir bakanı olarak, size bu müjdeyi de veriyorum. 

Gelelim ikinci konuya: 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, peki, bu konutlar hangi yasaya göre dağıtıldı?.. Bunlar, 
arazi, arsa teslim edilmeden firmalara nasıl dağıtıldı, hangi şartlarla verildi?.. Muhalefet par
tilerinden birçok değerli milletvekili arkadaşım her gün beyanat veriyorlar ve diyorlar ki, "bu 
gibi konuların soruşturulmasında yanınızdayız." Sayın genel Başkanınız da aynı şeyi söyledi. 
Kendilerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 

Niçin, hiçbir arsa, genelde arsalar, araziler temin edilmeden ihaleye çıkarıldı?.. 
Nasıl ihale yapılmış biliyor musunuz, bizim bulgularımıza göre? thale yok. iki bölümde... 

Bir sayın bakanımıza ait olan bölüm; bir diğeri, ikinci sayın bakanımıza ait bölüm. 
Bugün ikinci konuda sayın bakanımız bir açıklamada bulunmuşlar; "İhaleler yapılmıştır, 

arsalar teslim edilmiştir..." 

Değerli arkadaşlarım, buyurun, size, 63 il yerleşim merkezinde yapılan konutları tek tek 
sayayım. Toplam harcama 1,5 trilyon ve belki de 2 trilyona doğru gidecek. Avrupa İskân Fo
nundan sağlanan bu paraların hesabını nasıl vereceğiz? Mart 1992'de geri ödemenin başlaması 
lazım. 

Değerli arkadaşlarım, genelde mevzuat, yasalar baştan aşağı çiğnenmiştir. 
MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Bakan, siz savcı değilsiniz... 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Bu benim kişisel değerlen

dirmem değil, ilgili kurulların değerlendirmesidir. Konu zaten ilgili mercilere aktarılmıştır. 
Gelelim diğer konulara. Sorularınız varsa, onlara da cevap veririm. 
Yalnız, burada gördüğüm bir husus şu: Kimse suçluluğun telaşı içinde olmasın! Devletin 

bağımsız mahkemeleridir, bu kararı verecek olan... Bakanlık görevimi aldığım ilk günden iti
baren; İnsanları karalama, insanlara haksız istinatlarda bulunma gibi bir fikrimizin olmadığı
nı, hukuk düzeni içinde çalışıldığını, mevcut denetleme mekanizmaları içinde çalışıldığını, böyle 
olması lazım geldiğini ve yaptığımız toplantılarda, asla siyaset yapılmayacağını vurgulayan, be
nim. Bu düzen içinde çalışacağız. Beni birçok arkadaşım çok yakından tanırlar. Onun için, 
sayın milletvekili arkadaşlarım, bu, bizim ülkemizin müşterek sorunudur. Bu sorun hepimi
zin, bu dava hepimizin; bundan hiçbirimiz, birbirimizi soyutlayamayız, bunun peşine Yüce Meclis 
düşecektir. Görüyorsunuz, 90 güne yaklaşan zamanda en çok tartışılan, gündeme en çok gelen 
konu, usulsüzlük ve yolsuzluklar konusu olmuştur, tşte bizim Hükümetimiz bunu getirdi. 
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Daha birçok sözlü soru var, birçok Meclis araştırması gündemdedir. Onun için rhiç kimseye 
haksız olarak ithamda bulunulmayacaktır- suçluluk telaşına kapılmaya da lüzum yok; memle
ketin yargı organları bunları değerlendirecektir. O yönden, onları şimdiden önleme, şimdiden 
onların önüne set çekme manevî baskısını da yapmayalım. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Bakanlığımın ve Hükümetimin bu konudaki çalış
maları, insanlık prensipleri içindedir. 

Ben, 1983'ten bu yana, bütün gazetelerde yayımlanan geçmiş iktidarın söyledikleri sözleri 
çıkarttım. Arzu ettiğinizde okuruz, ama zamanınızı almamak için onları okumak istemiyo
rum. Biz devri sabık peşinde değiliz. Bizim geçmişi karalamak, kötülemek gibi hiçbir emelimiz 
yoktur. Bütün mesele, varsa bir şey (usulsüzlük, yolsuzluk) onu ortaya koymaktır. 

Vatandaşımız yolumu kesiyor, soruyor "Ben enflasyondan vazgeçtim. Varsa, dosyayı or
taya koyalım; nedir bunlar?" diyor. 

Bizim bir vazifemiz de aklamaktır, bu şaibeleri kaldırmaktır; haysiyetiyle çalışan namuslu 
bürokrata hakkı vermektir. Onun için, benim, bu işlerden sorumlu ve birçok sorumlulukları 
olan bir Devlet Bakanı arkadaşınız olarak sizden istirham ettiğim nokta şu: lütfen hiç kimse, 
suçluluk telaşına kapılıp da huzurumuzu, duygularımızı hiçbir şekilde kaplamasın. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bir an evvel çıkartın; üç ay oldu üç ay... 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir 

şey varsa elinizde, lütfen getirin bu kürsüye, lütfen... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Varsa, siz de getirin. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç 

üzülmeyin ve müsaade edin konuşayım; biz sizi hep saygıyla dinliyoruz.. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Siz hâkim misiniz? 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla) — Biz sizi hep saygıyla dinli
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, elinizde bir şey varsa çıkartın; bizim konularımız zaten hukuk mer
cileri elindedir, bunlarla hukuk meşguldür. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim; sağ olun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
MEHMET ÇEVÎK (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşması şahsımla ilgili

dir ve şahsıma sataşıldığı için söz istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, sataşmadan dolayı söz istiyorsanız; hangi ifade ve ibareyle sataşıl

dığını lütfen belirtin. 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Göçmen evleri ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, usulsüz

lük yapıldığıyla ilgili ifadeleriyle efendim... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Niye üzerine aldın o zaman?!. 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Ben o dönemde sorumlu Devlet Bakanı idim; dolayısıy

la, beni kastetmişlerdir; bu nedenle söz istiyorum... 
BAŞKAN — İsim zikretti mi efendim? 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Birinci ve ikinci bakan olarak dedi... 
BAŞKAN — Kurum ya da olay zikretti mi? 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Evet.. 
BAŞKAN — Tutanakları getirteyim; ifade ve iddia ettiğiniz gibi ise, değerlendiririm... 
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Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — iran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batalh'nın dönüsüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/306) • 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-tran Onuncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 
23 Şubat 1992 tarininde İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batalh'nın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Ukrayna'ya gidecek olan Baytndırltk ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne 
kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/307) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 1992 tarihinde Ukrayna Cumhuriyetine gidecek 
-olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özâl 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Ukrayna'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/308) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Şubat 1992 tarihinde Ukrayna Cumhuriyetine gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş oludğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. — Devlet Bakanı Güler Ileri'nin istifasıyla boşalan Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/309) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığın 22 Şubat 1992 gün ve B.02.0.PPG.0.12/-1/1-06433 sayılı yazısı. 
Güler tleri'nin 22 Şubat 1992 tarihinde istifası ile boşalan Devlet Bakanlığına, yeni bir 

tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etme
si, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı * 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. —Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 tarih ve 3772 saydı Kanunun bir defa daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/305) 

BAŞKAN — 6.2.1992 tarihli ve 3772 numaralı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesine 
göre, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
daha vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 7 Şubat 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/495-2350 sayılı yazınız. 
İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 6 Şubat 1992 tarih ve 3772 sayılı "Küçük Çiftçilerin 

TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silin
mesine Dair Kanun" incelenmiştir. 

1. Borçlarını zamanında ödemeyen, idarî ve kanunî takibe girmiş çiftçilerimizi ödüllen
diren; borçlarını zamanında ödeyen küçük çiftçilerimizi mağdur eden bu Kanun, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı hükümler içermektedir. 

2. Banka borçlarına tekabül eden faiz ve masrafların kabul edilebilir bir gerekçe ileri sü
rülmeden affı, bankacılık sektörünün, bilhassa kamu bankalarının gelecekteki performansını 
menfi yönde etkileyecektir. 

Kuraklık ve tabiî afetlerden en az yüzde 40 zarar gören çitfçilerimizin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin 5254 sayılı "Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 
Kanun" yürürlükte olup, yıllardır uygulanmaktadır. 

Dolayısıyla kuraklık veya tabiî afetler gibi gerekçesiz faiz affını öngören bir kanunun uy
gulamaya konulması, kamu bankalarına kredi borcu olan küçük çiftçi ve esnafımızın af bek
lentisini artıracak ve borçlarını zamanında ödememeye teşvik edecektir. 

Nitekim, T.C. Ziraat Bankasına kredi borcu olan küçük çiftçilerin idarî ve kanunî takibe 
alınma oranları hesaplanmış ve aşağıda tabloda gösterilmiştir: 

Tablonun incelenmesinden; 
Kanunî takibe alınma oranı, kuraklık dönemi olan 1989 yılında yüzde 8,2 iken, 1991 yılında 
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bu oranın yüzde 22,2'ye yükseldiği, idarî takibe alınma oranı ise, 1989 yılında yüzde 16,7 iken, 
1991 yılında yüzde 45'e yükseldiği, 

Görülmektedir. t 

Kanunî takibe İdarî takibe 
Yıllar alınma oranı (%) alınma oranı (%) Toplam 

1989 8,2 16,7 24,9 
1990 11,5 26,7 38,2 
1991 22,2 45,0 67,2 
Bu oranlar, bu Kanun hakkında kamuoyunda ortaya atılan söylentilerin çıkmasına para

lel olarak kredi borçlarının zamanında ödenmediğini ve borcunu ödememe alışkanlığının ge
nişlediğini göstermektedir. 

Netice olarak, kredi alacaklarını zamanında tahsil edemeyen kamu bankalarımız, bilhas
sa TC. Ziraat Bankası çok kısa dönem içinde, kendisinden beklenilen hizmeti veremez hale 
gelebilecektir. 

3. Bankacılık ve kredi politikalarında sapmaya neden olduğu gerekçesi ile üyesi bulun
duğumuz OECD, GATT, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar faiz sübvansiyon
larının kaldırılmasını ve yerine ikame edilebilecek alternatif sübvansiyon programlarının geliş
tirilmesi yönünde prensip kararı almışlardır. 

Bu çerçevede, Dünya Bankası ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan en son "Tarım
sal Kalkınma Kredisi Anlaşmasında" halen T.C. Ziraat Bankası tarafından uygulanan faiz süb
vansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılacağı taahhüt edilmiştir. Fakat, halen bu taahhütün ye
rine getirilememiş olması nedeni ile bahis konusu kredinin kullanımı müzakere konusudur. 

Dolayısıyla bu Kanunun mevcut şekli ile uygulamaya geçmesi halinde, T.C. Ziraat Banka
sının hem yürürlükteki tarımsal kalkınma kredilerinin kullanımı, hem de aynı mahiyette ulus
lararası kuruluşlardan yeni kredi temin oldukça zor olacağı tahmin edilmektedir. 

4. Sonuç olarak; 
Tarım kesiminin, bilhassa küçük çiftçilerin yıllık tarımsal girdilerinin finansmanında kul

lanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası tarafından verilen işletme kredileri desteklenmelidir. 
Bu kredilere uygulanan faiz sübvansiyonlarının uluslararası kuruluşlarca kabul görmediği 

faiz sübvansiyonu yerine bütçeden kredi anapara desteği verilmesinin daha uygun olacağı an
laşılmaktadır. 

1991 yılı sonu itibariyle, idarî ve kanunî takibe alınmış küçük çiftçilerimizin T.C. Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ödenmesine kolaylık getirilmesi gerekmektedir. 

5. Bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlarken, sunulan kanunun yukarıda belirtilen olum
suz yönlerini bertaraf eden, fakat aynı zamanda küçük çiftçi kredilerine kalıcı ve adilane çö
züm bulunması arzu edilmektedir. Beklenen çözüm ise sunulan kanunun; 

a) Mevcut 5 milyon TL olan yıllık küçük çiftçi kredi limitinin yıllık tespitini bütçe kanu
nuna bırakan, 

b) Tespit edilen kredi limitinin diğer bir deyimle anaparanın yüzde 20 veya yüzde 25'inin 
yıllık bütçeden karşılanmasını sağlayacak ödeneğin transfer bütçesine konmasını öngören, 

c) 1991 yılı sonu itibariyle idarî ve kanunî takibe alınmış küçük çiftçilerimizin, bu yeni 
kredi sisteminden istifade ederek, eski borçlarını tasfiye edebilmelerine geçici bir madde ile 
imkân veren, 
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d) Banka faizlerine müdahale etmeyen ve eşitlik ilkesi çerçevesi içinde tüm küçük çiftçi
lerin kullanımına açık, geriye değil ileriye dönük bir "Küçük Çiftçi Kredileri Kanunu" şeklin
de düzenlenmesi ile sağlanabileceğine inanılmaktadır. 

e) Bu hususu bir örnekle açıklamak gerekirse; 
Her yıl bütçe kanunları ile küçük çiftçiye verilecek kredi limitinin 1992 yılı için 5 milyon 

Türk Lirası olarak kabul edildiği varsayıldığında; 
1. Kredi talebinde bulunan küçük çiftçilerimize, bu miktarın yüzde 20'si (1 000 000 TL.) 

bütçeye konulan ödenekten karşılıksız olarak; geri kalan yüzde 80'in (4 000 000 TL.) T.C. Zi
raat Bankasından tek bir faiz haddi uygulanarak (mesela yüzde 50) verilecektir. 

2. Küçük çiftçilerimizin bu uygulamada almış oldukları 5 milyon liraya karşılık, sadece 
6 milyon lira ödeyecektir. 

3. Bu suretle 5 milyon lira alan çiftçi, bir sene sonra Ziraat Bankasına 6 milyon lira öde
yecektir. Böylece kredi faizi yüzde 50 değil, fiilen yüzde 20'ye düşmüş olacaktır. Bu ise, bugün
kü en düşük faiz oranının altında bir rakamdır. 

4. Devlet tarafından küçük çiftçilere verilen 1 milyon Türk Lirası; 
a) Faiz borcu olanlar için, mevcut kanunlardaki usule göre borçlarının ödenmesinde kul

lanılacak, 
b) Buna karşılık faiz borcu bulunmayan çiftçiler için devlet katkısı yeniden alacakları 

kredilere aynen yansımış olacaktır. 
5. Bununla birlikte küçük çiftçilerin faiz borçları nazara alınarak gereğinde, geçici bir 

madde ile ve bir defaya mahsus olmak üzere, devlet tarafından yapılacak yardım miktarı artırı
labilecektir. 

6. İncelemeye sunulan bu ödeme şekli ile borcunu ödeyenle ödemeyen küçük çiftçiler 
arasında haksızlık yaratılmayacak, ödeyemeyenlere aynı ölçüde ödeme kolaylığı getirilerek, çift
çilerimize devamlı ucuz kredi desteği sağlanacak ve T.C. Ziraat Bankasına borç bırakmaları 
önlenmiş veya azaltılmış olacaktır. 

Böylece T.C. Ziraat Bankası bütçe kanunu ile tespit edilen kredi limiti ve bütçe ödeneği 
içinde kalacak şekilde, daha sağlıklı küçük çiftçi kredi programı uygulanabilecek, kamuoyun
da küçük çiftçilerimize sağlanan yıllık kredi desteğinin boyutunu tam olarak görebilecektir. 

Bütün bu durum nazara alınarak konunun tekrar görüşülüp değerlendirilmesine imkân 
sağlamak üzere 6 Şubat 1992 tarih ve 3772 sayılı "Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun" Ana
yasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Ek-1 Kanun 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGİLERÎ 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan vs 47 arkadastntn, İmar Bankasına ayrtcaltklar ve 
kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandtklart ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
met ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldtrtm Akbulut ve Ahmet Mesut Yûmaz, 
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Devlet eski bakardan Hüsnü Doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakam Adnan Kahveci 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

BAŞKAN — tki adet Meclis soruşturması önergesi vardır, önergeler, bastırılıp, sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır; sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu: İmar Bankasına tanınan ayrıcalıklar ve sağlanan devlet kolaylıkları hakkında "Meclis 
soruşturması" açılması istemi. 

Olay : 1. tmar Bankası, "Malî Güçlükleri" nedeniyle 1980'li yıllarda Bankalar Yasasının 
64 üncü madde kapsamında Hazine gözetimine alınmıştır. Ancak Nisan 1990'da, durumu ay
nı kapsamdaki bankalardan hiç de iyi olmadığı, hatta çok daha tartışmalı bir halde olduğu 
halde anılan banka Hazine gözetiminden çıkarılmıştır. 

tmar Bankasının Bankalar Yasasının 64 üncü madde kapsamından çıkartılması normal 
bir bankacılık işlemi sayılamaz. Bu, siyasal içerikli özel bir karardır. Anılan bankanın Yöne
tim Kurulu adına görev yapan Hazine yetkilisinin bu gelişme üzerine emekliliğini isteyerek imar 
Bankası ve iştiraklerinde kendisine yer kapması da bu durumu kanıtlamaktadır. 

tmar Bankasına tanınan bu ayrıcalığın, bankanın iştiraklerinden "Star-1" adlı gayri yasal 
televizyon istasyonunda devrin ANAP iktidarının propagandasının bedeli olduğu açıktır. 

2. tmar Bankasına, Bankalar Yasasının 64 üncü madde kapsamında olduğu 1987 ve 1988 
yıllarında Merkez Bankası kaynağından "özel kredi" kullandırılmıştır. 

Bu işlem yasal değildir. Merkez Bankası Yasası, teminatsız olduğu için herhangi bir kuru
luşa "özel kredi" açılmasını yasaklamaktadır. 

tmar Bankasına Merkez Bankası kasasından sağlanan devlet kolaylığıyla ilgili belge ekte
dir. (Ek-1) 

3. tmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından 1991 yılı içinde 39.9 milyar liralık "Re
eskont kredisi" kolaylığı tanınmıştır. 

Bu olay iki bakımdan dikkat çekicidir : 
Bir, tmar Bankasının düşük faizli "Reeskont kredisini" kullandığı tarihte bu kolaylık di

ğer bütün bankalar için "para politikası gereği" gerekçesiyle kapalı tutulmuştur. Buna rağmen 
tmar Bankası için .ayrıcalık yapılmıştır. 

tki, tmar Bankası aracılığıyla "Reeskont kredisi" ayrıcalığından yararlandırılan 8 kuru
luşun tamamında bu bankanın ya da sahiplerinin büyük hissedar oldukları görülmektedir. OEk-2) 

tşlem bu yönüyle de yasalara ve Merkez Bankasının olağan uygulamalarına aykırıdır. Ya-
nısıra kredi, anılan kuruluşların malî yapılan incelenmeksizin ve yalnızca bu "Reeskont kredisi" 
kolaylığından yararlanmak için sunî olarak kurulup kurulmadıkları irdelenmeksizin açılmış
tır. 

4. tmar Bankasına Merkez Bankası kaynağından sağlanan bir önemli ayrıcalık da 1990 
yılının "swap" işlemleri olmuştur. 

"Swap" işlemleri bütün "bankalar için döviz teminaü karşılığı düşük faizli kredi anlamına 
gelmektedir. Ancak, tmar Bankası için bu uygulama, kolaylık diğer bütün bankalar için kapa
lı olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir. (Ek-3) 

2 Mayıs 1990-6 Ağustos 1990 günleri arasında tmar Bankasına 5 milyon dolar karşılığın 
da 12 milyar 634.7 milyon liralık bir kredi yüzde 40 faizle sağlanmıştır. Bu arada, teminat 
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gösterilen dövize de Merkez Bankası yüzde 8.68 faiz tahakkuk ettirmiştir. (Ek-4) 
Bu işlem 6 Ağustos 1990-6 Kasım 1990 günleri için temdit edilmiştir. Böylece döviz temi

natına Merkez Bankası bu kez yüzde 7.75 faiz tahakkuk ettirirken, İmar Bankasına yüzde 40 
faizle açılan kredinin limiti 13 milyar 323.3 milyon liraya yükselmiştir. (Ek-5) 

5. tmar Bankası, Şubat 1990*da mevduat sahiplerinin bankadan aldıkları faizlerin üzerin
den stopaja tabi tutulan yüzde 10 menkul sermaye iradı vergisi ile faiz üzerinden binde 5 Sa
vunma Sanayi Destekleme Fonunu kesmiş, ancak bu paraları vergi dairesine yatırmamıştır. Bu 
paralar zararlardan mahsup edilmiştir. 

Toplam tmar Bankası şubeleri itibariyle 1 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilen bu 
usulsüzlük, Maliye ve Gümrük Bakanlığına belgeli olarak ihbar edildiği halde inceleme konu
su yapılmamıştır. (Ek 6a, 6b, 6c, 6d) 

6. İmar Bankasında olmayan kişiler ve hayalî adresler yaratılarak vadesiz mevduat hesap: 

lan açılmıştır. Bu hesaplara yatan paraların rakamları milyarlardır. 

Burada amaç, disponibilite olarak tutulması gereken nakiti kâğıt üzerinde tutturmuş gö
rünmektir. Oysa bu paralar banka kasasında yoktur. Bir örnek 21 Ocak 1991 günü Karaköy 
Şubesinde Nedim Göksel adına açılmış olan 3 milyar liralık hesaptır. Bu hesap kısa bir süre 
sonra kapanmıştır. 

Bu yöntem, bankanın özellikle Kadıköy, Ankara, Sirkeci ve Gayrettepe şubelerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. (Ek-7) 

Sonuç ve İstem: 
tmar Bankasına "Star-l" yayınlarında yapılan ANAP propagandasının karşılığında yol

suz ve usulsüz kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullanan ve bu eylemleri Türk Ceza 
Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyan eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut ve Ahmet Me
sut Yılmaz ile Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Taner ve Maliye ve Gümrük eski 
Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Faik Altun 
Antalya 

Ender Karagül 
Uşak 

Ali Uyar 
Hatay 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 
Ziya Halis 

Sivas 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Atilla Mutman 
İzmir 

İbrahim özdiş 
Adana 

Mehmet Sincar 
Mardin 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Salman Kaya 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

. Ercan Karakaş 
İstanbul 
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Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Hilmi Yükselen 
Kırşehir 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Veli Aksoy 
tzmir 

Mahmut Kılıç 
Adıyaman 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Mehmet Erdal Koyuncu 
Siirt 

Sabri T&vuz 
Kırşehir 

Halil Çulhaoglu 
^ tzmir 

Mehmet Dönen 
Hatay 

M. îstemihan Talay 
İçel 

Adnan Keskin 
Denizli 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Mehmet Alp 
Kars 

Selim Sadak 
Sımak 

İbrahim Gürsoy 
istanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

Remzi Kartal 
Van 

Mehmet Gülcegün 
Mardin 

Fuat Çay 
Hatay 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Fehmi Işıklar 
Diyarbakır 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Celâl Kürkoglu 
Adıyaman 
Sırrı Sakık 

Muş 
Sedat Edip Bucak 

Şanlıurfa 

2. —'• Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gaze
tede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle Devleti 
zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve iskân Bakanı OnurKumba-
rdcibaşı haklartnda Medk soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile '' Yabancı Para 
Birimlerine Dayalı Birim Fiyatlarla ihalesi Yapılmış ve Yapılacak olan, Otoyol, Köprü, Tünel 
Yapımı ile Kontrollük, Mühendislik, Etüd, Proje ve Müşavirlik işlerinde Fiyat Farkı Hesabın
da Uygulanacak Esaslar"ı yeniden düzenleyerek otoyol ve ilgili işlerde fiyat farkı ödenmesine 
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neden olarak Anavatan Partisi Hükümetinin Devleti çok büyük ölçüdezarara uğrattığı, görevi 
kötüye kullandığı, 

Eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve iskân eski Bakanı Hüsamettin örüç'-
ün ise kararnamede imzaları bulunmamakla beraber bü Kararnameyi uygulamaya devam et
mek suretiyle Devleti zarara soktukları ve görevi kötüye kullandıkları bu eylemleri ile Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesini ihlal ettikleri ve bu sebeple de haklarında Meclis Soruş
turması açılması önergesi 18.2.1992 tarih ve 37 nci Birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Süleyman Demirel Hükümeti göreve başladığı günden beri aynı Kararnameyle Yüce 
Meclisin kabul ettiği önerge doğrultusunda Devleti zarara soktuğu ve görevi kötüye kullandığı 
aşikâr olmakla, bu Kararnameyi tatbike devam ettiklerinden dolayı haklarında soruşturma açıl
masına karar verilen Sayın Yıldınm Akbulut ve Sayın Hüsamettin örüç ile aynı fiilleri ika eden 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıba-
şı'nın daha önceki önerge kapsamı dışında kalması söz konusu olamayacağından bu defa Sa
yın Süleyman Demirel ve Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
18.2.1992 tarih ve 37 nci Birleşimindeki kararı da göz önünde bulundurularak, Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine muhalefetten Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

îsmail Sancak 
istanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Engin Güner 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Mehmet Bahattin Yücel 
istanbul 

Cemal Tercan 
izmir 

Mehmet Cavit Kavak 
istanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Elaattiri Elmas 
istanbul 

Sabri öztürk 
istanbul 

Yusuf Namoğlu 
istanbul 

Emin Kul 
istanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
istanbul 
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Metin Emiroğlu 
Malatya 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Salih Ergün 
İstanbul 

Timur Demir 
tzmir 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Cem Kozlu 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Gaffar Yakın 
Afyon 

İlhan Kaya 
İzmir 

Osman Ceylan 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç bir ay içinde olmak üzere, Meclis soruştur

ması önergelerinin görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilip Genel Kurula sunulacak
tır. . 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve üyeliğinden çekil
diğine ilişkin önergesi (4/12) _ 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundan bir istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Aralık 1991 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Di
lekçe Komisyonu Başkanlığından ve üyeliğinden, parti yönetimine seçilmem nedeniyle SHP 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup İç Yönetmeliği gereğince istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
21.2.1992 

Mustafa Kul 
. Erzincan 
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Süha Tanık 
tzmir 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Adem Yıldız 
Samsun 

Gazi Barut 
Malatya 

Nevşat özer 
Muğla 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığtntn, Komisyonun Baş
kan, Başkanvekilİ, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/311) 

BAŞKAN — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanve
kilİ, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek tçin Alınacak 
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/2) Başkan, Baş
kanvekilİ, Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.2.1992 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış ve kul
lanılan 8 oy pusulasının tasnifi sonucunda aşağıda adı, soyadı ve seçim bölgeleri gösterilen 
üyeler, Başkan, Başkanvekilİ, Sözcü ve Kâtipliğe seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Geçici Komisyon Başkanı 
Başkan : Şinasi Altıner (Zonguldak) 8 oy 
Başkanvekilİ : Ali Dinçer (Ankara) 8 oy 
Sözcü : Cemal Tercan (İzmir) 8 oy 
Kâtip : M. Fikri Çobaner (İsparta) 8 oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri birliğinin hukukî varlığının sona ermiş bulunması dolayısıyla, geri gönderilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/310) 

BAŞKAN •— Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: a) 8.1.1991 tarihli ve 101-101/06007 sayılı yazımız. 
b) 16.12.1991 tarihli ve 196-1311/06490 sayılı yazımız. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle, ilgi 

(b) yazımızla yenilenmesi talep edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Arasında Kültür İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının, anılan anlaşmada ülkemizin muhatabı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğinin hukukî varlığının sona ermiş bulunması dolayısıyla, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre iade olunmasını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME; MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanveküi Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'tn, beyan 
ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paralan kanunlara 
aykırı olarak şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakam Güler ileri hakktnda gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/1) 

2. —- Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülptnar ve 24 arkadaşının, beyan ve icraatlarda aileyi 
tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paralan amaç dışı şahsi çıkarları için har
cadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Güler ileri hakktnda gensoru açdmastna ilişkin önergesi (lî/2) 

BAŞKAN — Biraz evvel okunmuş bulunan tezkereye göre, Devlet Bakanlığından istifa 
etmiş bulunan Sayın Güler İleri hakkında, bu kısmın 2 nci ve 3 üncü sırasında bulunan (U/1) 
ve (11/2) esas numalan gensoru önergelerinin bugün yapılması gereken görüşmelerine mahal 
kalmamıştır; zira, gensoru müessesesinin amacı, Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın çekil
mesini veya düşürülmesini sağlamaktan ibarettir; önergelerin amacı da hâsıl olmuş bulunmak
tadır. I 

Bu nedenle, (H/l) ve (U/2) esas numaralı gensoru önergeleri, işlemden kaldırılacak ve 
gündemden çıkarılacaktır. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince, bir saat sü

reyle sözlü soruları görüşeceğiz. Daha sonra da genel görüşme ve Meclis araştırması önergele
rinin görüşmelerine geçeceğiz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Şırnak: Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralı
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin Kalkınmada öncelikli iller arasına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/21) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada 
öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Geri kalmışlık açısından, kalkınmada öncelikli illerin bazılarından daha geride olan Af
yon'u Kalkınmada öncelikli tiler arasına almayı düşünüyor musunuz? 

özellikle hayvancılık ve tekstil konusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine uygula
nan teşvik oranlarının aynısını Afyon'a uygulayacak mısınız? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın 
Gönen'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Gaffar Yakın'ın sorusunu cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bilindiği üzere, il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin tespiti ve buna dayalı 

olarak, kalkınmada öncelikli yöreler belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla, Devlet Planla
ma Teşkilatımız, il ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyelerinin tespiti için araştır
ma yaptırmaktadır. Bu son araştırma, 1990 yılında başlamış, 1991 yılında bitmiştir ve aşağı 
yukarı 52 adet gösterge kullanılarak yapılmıştır. Nüfus, istihdam, sağlık, eğitim, sanayi, ta
rım, inşaat, malî gösterge, altyapı gibi kalemlerdedir bu göstergeler. 

Bu çalışmalarda, 73 ilimizdeki gelişmeyi belirleyici olduğu varsayılan bu 52 göstergeye gö
re, Afyon İli, 40 inci sırada yer almıştır. Kalkınmada öncelikli iller kapsamında yer alan illerin 
hangileri olduğu, 16 Ocak 1992 tarihli, 92/2619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edil
miştir. Bu listede, 40 inci sırada olan Afyon ili yoktur, 33 il bu kapsama alınmıştır. Bilindiği 
gibi, 33 il, ülkemizin aşağı yukarı yarısı kadardır. 

Bu tespitlerin de sağlıklı olduğu pek söylenemez. Hükümet olarak, biz, Hükümet Progra
mımıza uygun tarzda, gelişmiş bölgelerin içerisinde de, Örneğin, Manisa'nın Demirci İlçesi gi
bi, kalkınmamış yöreler olduğunu görerek, yeni bir yaklaşımla bu konuyu çözmeyi düşünüyo
ruz. Yeni bir çalışma başlattık. Arz ettiğim gibi Türkiye genelinde, bölgesel olarak gelişmiş 
yörelerdeki küçük ve geri kalmış ilçeleri de kapsayacak tarzda bir çalışma yürütmekteyiz. Bu 
çalışmanın da yakın zamanda sonuçlanacağını umuyoruz. 

Ancak, geçtiğimiz cumartesi günü Bakanlar Kurulumuzca açıklanan teşvik tedbirleri içe
risinde, hayvancılıkla ilgili olanlar vardır. Hayvanalıkla ilgili olanlar, haliyle, Afyon İlini de 
kapsamaktadır. Yeni değerlendirmede Afyon tlini de göz önünde tutacağız. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Yakın?.. Buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; bir sonuç almak ar

zusuyla bu soru önergesini vermiştim; fakat, Hükümet adına yapılan açıklamadan, hazırlık 
çalışmalarının devam ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. 
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İnşallah, bu hazırlık çalışmaları neticesinde, Afyon'un, kalkınmada öncelikli iller arasına 
girdiğini görmüş oluruz. Çünkü, Afyon, Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk'ün de 
söylemiş olduğu gibi, coğrafî konumu ve tarihî gelişmesiyle, şu anda içinde bulunduğu ekono
mik durum açısından bir tezat teşkil etmektedir. Coğrafî konumu itibariyle Ege ve Akdeniz 
bölgelerinin kilit noktasında bulunmasına ve yol kavşağında olmasına rağmen, Afyon, şu ana 
kadar devlet imkânlarından, yatırımlarından gerekli faydayı alamamış ve özel sektörce de ge
rekli yatırımlar yapılmamıştır. 

Bir Afyonlu olarak bizim, Afyon'un kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasındaki en 
büyük teminatımız, bu Hükümetin Başbakanı olan Sayın Süleyman Demirel'dir. Sayın Süley
man Demirel, 1940'lı yıllarda, Afyon, çevre vilayetlerin çok önünde gelişmişlik çizgisine sahip 
olduğu için Afyon Lisesinden mezun olmuştur ve Afyonlular gecesine geldiğinde "Ben bir Af
yon hemşerisiyim. Afyonlular olarak dileyin benden ne dilerseniz; her şeyi vereceğim; yol iste
yin yol; okul isteyin, okul; hastane isteyin, hastane; ne isterseniz, hepsini vereceğim" demiştir. 

Şu anda tüm Afyonlular, hemşeriîeri olan Sayın Süleyman Demirel'den, beldelerinden çık
mış bir Başbakan olarak, Afyon'un kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasını istemektedir
ler. 

Eğer, Afyon, tıpkı Zonguldak gibi, kalkınmada öncelikli iller arasına alınırsa, -özel teşeb
büsün Afyon'a yatırım yapma imkânı çok yüksektir- Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde, Bile
cik'te olduğu gibi, Afyon'da da büyük bir yatırım patlaması gerçekleşecektir. Bu da, çok kıy
metli hemşerimiz ve Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel'in Afyon'a ödeyeceği bir vefa bor
cunun olup olmadığıyla anlaşılacaktır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

3. -— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-Ordu arasına havaalanı 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Hisar Topçu'nun cevabı (6/22) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya 
Giresun-Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu 
bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Zaimoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Soru: 
Seçim gezilerinizde ve seçim beyannamenizde birçok yerde havaalanı yapmayı vaatettiniz. 

Giresun veya Giresun-Ordu arasına havaalanı yapmayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'ya söz 

veriyorum. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
-ULAŞTIRMA BAKANI Y\ŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gi

resun Milletvekilimiz Sayın Rasim Zaimoğlu'nun sorusunu şöyle cevaplamak istiyorum: Ulaş
tırma Bakanlığının, Giresun'a veya Giresun-Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağı yo
lundaki çalışmaları ve halihazırdaki durumundan evvel, şunu, değerli arkadaşlarımın bilgi, dikkat 
ve takdirlerine sunmak istiyorum: Kabul etmek gerekir ki, ulaştırma, uygarlığın temelidir; hat
ta, bir anlamda, biraz geniş tutarsanız, uygarlıkla eş anlamlıdır. 

Zaman faktörünün çok önem kazandığı çağımızda, hava ulaşımının önemini ayrıca vur
gulamaya, sanıyorum gerek yoktur. Bu nedenle, genel ilkesi içerisinde, her ilin bir havaalanına 
sahip olması, Hükümetimizin en büyük hedeflerinden birisidir. Ancak, bir ile veya büyük ken
te havaalanı yapılması, bazı kaçınılmaz şartların aranmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. 
Bunların başında, yolcu trafiği gelmektedir. Biz buna, genel anlamıyla, talep faktörü diyoruz. 
Bu faktör, havaalanı işletme giderlerini karşılayacak ölçülerde olmak zorundadır. Aksi halde, 
bu, zarar eden, rantabl olmayan, verimli olmayan bir yatırım mahiyetini alır. 

Burada, şunu da belirtmeliyim ki, yüksek maliyetli yatırımlardan sayılan hava meydanları 
yatırımlarının planlanmasında, daima on-onbeş yıl sonrası dikkate alınmaktadır. On onbeş yıl 
sonra ulaşabileceğiniz ekonomik gelişme ve demografik yapı itibariyle nüfus ve onun yarata
cağı talepler dikkate alınmaktadır. 

Havaalanları için en önemli ikinci faktör, yer tespiti meselesidir. Her ile bir havaalanı in
şası, izlenecek genel bir ilkedir; ama, son zamanlarda meydana gelen idarî bölünmelerde, şe
hirler ve şehirleşmede meydana gelen büyük potansiyeller dikkate alındığında, özellikle turizm 
alanları itibariyle -turizm faktörü dikkate alındığında- birbirleriyle çok yakın ve iç içe olan 
illerin ayrı ayrı havaalanlarına sahip olması, kaynakların iyi kullanılmaması gibi bir sonuca 
müncer olmaktadır. 

Giresun veya Ordu tilerine ayrı ayrı havaalanı yapmak, bugün için pek fazla ekonomik 
görünmemektedir. Giresun'la Ordu arasındaki mesafe, takriben 35 kilometredir. Nüfus yoğun
luğu açrsından olaya yaklaştığımızda burada yoğunluğun Ordu İli lehine olduğunu görmekte
yiz. Bu iki il arasındaki 35 kilometrelik mesafe içerisinde iki ayrı havaalanı inşası yerine, iki 
il arasında bir havaalanı inşası daha uygun görünmektedir. Kaldı ki, biraz daha batıda bulu
nan Ünye ve Fatsa ise, yaz aylarında, turizm kaynaklı yoğun taleplerle karşılaşmaktadır. Bun
lar da dikkate alındığında, yine, havaalanının, ayrı ayrı iki ile, yani araları 35 kilometre olan 
iki ayrı ile değil; ama, iki ilin arasında, bütün bu talepleri karşılayabilecek bir yerde yapılması
nın daha ekonomik olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Ayrıca, yer olarak seçilecek düzlüğün, büyüklük ve zemin özellikleri açısından taşıdığı önem 
de dikkate alınarak, havaalanının inşası için yer tespitine çalışılmaktadır. 

Bu yönde ilk araştırma, 1988 yılında, Giresun Espiye'de yapılmıştır. Bu araştırma sonu
cunda, Giresun Espiye'de, havaalanının aksi, araziye aplike edilmiş, etüdü, ve sair çalışmaları 
yapılmıştır. 

Biraz önce arz etmeye çalıştığım, nüfus, turizm ve coğrafî yakınlıklarının dikkate alınma
sıyla, daha ekonomik sayılan Giresun-Ordu ortak havaalanı alternatifi karşısında, 1990'da bir 
inceleme daha yapılmıştır. Böyle bir havaalanı için bulunabilinen yer, Ordu İlinin Giresun'a 
doğru 7 kilometre doğusundaki Mellet Irmağı ile, Turna Suyu arasındaki eski karayolu güzer
gâhıdır. Ancak, burada, uluslararası sivil havacılık kurallarının teknik kriterlerine uymayan 
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bazı manialar, özellikle bir sanayi kuruluşuna ait sosyal tesisler ve arazi üzerinde fındık bahçe
leri bulunduğundan, yüksek düzeyde kamulaştırma bedeli ödemek zorunluluğu bulunmakta
dır. 

Her iki ilde bulunabilen yerler itibariyle bu bölgede konvansiyonel bir havaalanı inşası 
şu anda mümkün görülmemektedir; ancak, stoll tipi havaalanı inşası mümkündür. Bu stoll 
tipi havaalanıyla ilgili araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu araştırma çalışmaları bittiği 
zaman, havaalanlarının, demin belirtmeye çalıştığım ilkeler içerisinde öncelik sırası konula
rak, inşası, mevcut bütçe imkânlarıyla hesap edileceğinden ve düşünüleceğinden, bu sıralama 
içerisinde, Giresun-Ordu arasında stoll tipi bir havaalanı yapılacaktır. 

Yalnız, burada, Hükümetimizin bir kararını, bir uygulamasını daha belirtmekte fayda gö
rüyorum. Hükümetimiz, bu tür projeleri programına aldıktan sonra, birden çok yıllara sari v 

olarak, küçük ödenekler konmak suretiyle uzun yıllar sürüncemede bırakmak istememekte
dir; bu nedenle, öncelik sıralan iyi seçilerek, başlandıktan sonra hemen aynı yıl içerisinde biti
rilecek şekilde, ödenekleri, programda konulan bu tür yatırımlara yoğunlaştırmak suretiyle, 
bu yatırımları tamamlamayı ve işleri sürüncemede bırakmamayı tercih etmektedir. 

Bilgilerinize sunanm. * 
Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Soru önergesi sahibi, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu; 
Buyurun. 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ulaştırma Bakanımıza ve dolayısıyla Hükümetimize, Giresun'a veya Giresun-Ordu 
vilayetleri arasına havaalanı yapılmasının önemi konusunda bilgi vermek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bildiğiniz üzere, iç ve dış turizm hareketleri, yabancı memleketlerdeki işçilerimiz, sadece 
İstanbul'da yaşayan 700-800 bin civarındaki Giresunlu sayısı ve özellikle fındık ihracatçılığı 
nedeniyle, sosyal ve ekonomik bakımdan çok hareketli bir bölge vasfını taşıyan ne Giresun'da 
ne de Ordu'da bir havaalanı vardır. Samsun ve Trabzon tileri arasına sıkışmış bu iki ilin birbi
rine olan uzaklığı, benim bildiğim kadarıyla -Sayın Bakanım, siz 35 kilometre dediniz- sadece 
47 kilometredir. Bölge halkı, hava ulaşımı için, Samsun veya Trabzon'a gitmek zorunda kal
maktadır; ilgililer olarak, bunun ne kadar zahmetli ve zaman alıcı olduğunu takdir buyurursu
nuz. Giresun'un, daha yakın olan Trabzon Havaalanına uzaklığı 140 kilometredir, Samsun Ha
valanma uzaklığı da 200 kilometredir. Uçaktan inen yolcu, Trabzon Havaalanından, otomo
bille bile, ancak iki saatte Giresun'a ulaşabilmektedir. 

Bizim Hükümetimiz zamanında, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde turizm için altyapı en iyi 
şekilde hazırlanmış olup, bu bölgeler, turistik tesis ve turist açısından yeterli derecede doyuma 
ulaşmıştır. Yine bizim Hükümetimiz tarafından, sizin de buyurduğunuz üzere, Giresun'a ha
vaalanı yapılması girişiminde bulunulmuş; proje ve hazırlıklar yapılmıştır. 

Denizin ve ormanın sunduğu doğal zenginlikler ve özellikle yaylalarımız, bu bölgede tu
rizmin gelişmesinde büyük ölçüde kolaylıklar getirmektedir. Sayın Hükümetinizin, Hükümet 
Programında vaat edilen, Doğu Karadeniz'de ve dolayısıyla Giresun'da turizmin geliştirilmesi 
projesini, bir yöre milletvekili olarak memnuniyetle karşılamaktayım. Ancak, Giresun'dan, büyük 
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şehirlere olan göçü -Sayın Bakanım, özellikle size ifade etmek istiyorum- önlemek, oraya bazı 
şeyleri götürmekle olabilir. Şöyle ki: Bu göç nedeniyle, nüfus, süratle azalmaktadır. 

Azalan nüfusu tekrar geriye çekmenin, sanayiciyi, işadamını ve turizmciyi bölgeye kolay
ca taşımanın, bölgeye ulaşımı cazip hale getirmeye bağlı olduğu malumunuzdur. Giresun'a ya
tırım yapayım, diyen bir arkadaşımızı oraya götürmek, maalesef güç oluyor. Bir işadamı, bir 
sanayici ve bir turizmci, Giresun'u cazip hale getirecek bir havaalanı olmadığı için, oraya gide
miyor; dolayısıyla, Giresun'a hiçbir yatırım yapılmıyor. Şu anda Giresun'da iki tane büyük ya
tırım vardır; bir tanesi, senelerce önce yapılmış Fiskobirliktir, diğeri de kağıt fabrikasıdır; baş
ka hiçbir büyük yatırım yoktur efendim. 

Yine, işadamına yatırım yaptırmak, yayla turizmini -büyük bir potansiyel- alternatif tu
rizm sektörü haline getirmek ve Rusya Cumhuriyetiyle olan kıyı ticaretinin süratle gelişmesi 
için daha yeni imzalanan KEÎ (Karadeniz Ekonomik işbirliği) anlaşması çerçevesinde, öncelik
le, bölgeye en yakın vilayetlerden biri olan Giresun'a, bu aşamada hak ettiği öncülük payını 
alabilmesi için bir havaalanı yapılması şarttır. 

Sayın Bakanım, Hükümet Programınızda, havayolu taşımacılığını bütün ülke sathına yay
mak amacıyla İstanbul'un Anadolu yakası gibi önemli merkezlerde yeni havaalanları yapımla
rı yanında, Şanlıurfa Havaalanının genişletilmesiyle Bursa, Edirne, Çanakkale, Samsun, Mar
din, Zonguldak, Nevşehir, Silifke, Alanya ve sizin seçim bölgeniz olan Sinop havaalanının ya
pımına da önem vereceğinizi belirtmişsiniz. Biz, bu şehirlerin arasında Giresun'un adını da 
veya Giresun-Ordu arasında bir havaalanı yapılacağını da duymak isterdik. 

Bugün, ben, İstanbul'da yaşıyorum ve oraya olan göçü tahmin edemezsiniz. İnsanlar, sü
ratle o yöreden kaçıp, İstanbul, Ankara, İzmir ya da Bursa'ya yerleşmekteler. Bu göçü önleme
nin en önemli çarelerinden birisi, oraya yapılacak bir havaalanı, sanayiciyi, turizmciyi ve işa
damını oraya götürmektir. 

Yine, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Komisyonda görüşülürken, havaalanı yapılacak şehir
lerin içine İsparta'yı da ilave ettiniz. O da bizi gururlandırdı; çünkü, İsparta, Sayın Başbakanı
mızın memleketidir; ama, biz, İsparta'dan önce, Giresun'un adını da duymak isterdik. Çünkü, 
Sayın Başbakanımız, nasıl olsa, bugün olmazsa yarın, kendi memleketine bir havalanı yaptı
rırdı; ama, öncelikle Giresun olsaydı, bundan sonraki seçimlerde, belki Giresun'dan daha faz
la oy alabilirdiniz. Ancak, zaman geçmiş de değildir... 

Yeni yerler arayışında olan iç ve dış turizmciye Giresun ve Ordu'yu tanıtmak ve bölgeyi 
turizme açmak içjn, Hükümet Programında bahsettiğiniz, küçük yerlere dahi havaalanı yapıl
ması düşünceleriniz doğrultusunda, iki önemli vilayetten biri olan Giresuna veya Giresun-Ordu 
arasına bir havaalanı yapımını, bu önerimden sonra gündeme alacağınızı ve Sayın Bakanımı
zın, havaalanının kesin yapım tarihi konusunda da bizi aydınlatacağını ümitle bekler, bu vesi
leyle hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Sayın milletvekilleri, böylece soru cevaplandırılmıştır. 

t ' 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 
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5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğh'nun, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 
tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve muhalefet partikri ile hükümete ayrılan sürelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) 

6. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakam Cavit Çağlar'm, vergi kaçtrdtğma dair 
basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

BAŞKAN — 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı sıradaki sorular, İçtüzüğümüzün 97 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası gereğince görüşülmemektedir. 

7. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoglu 'rain, Anavatan Partisinin istanbul'daki parti binaları
na yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Sakarya Milletvekili Ersin Taranoglu'nun, Anavatan Partisinin 
istanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sorusu bulunmak
tadır. 

Soru sahibi Sayın Ersin Taranoglu?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, daha önce de bir kere ertelenmiş bulunduğu ve soru sahibi ikinci defa bulunmadığı 

için düşmüştür. 

8. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Ku
rumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

• Soru sahibi Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımlarında fiyat farkı verilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (6/33) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yapra
ğı alımlarında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
bulunmaktadır. 

Soru sahibi Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada 
Soruyu tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Seçim öncesi vaat ettiğiniz fiyat uygulamalarından; 
a) Tütüne, seçim beyannamelerinizde vaat ettiğiniz, 1991 yılı (A) grad, 36 bin lira fiyat 

verdiniz. 
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b) Yine, seçim beyannamelerinizde, çay üreticilerinin yaş çay yaprağına kiloda 500 lira ve
receğinizi vaat etmiştiniz. 

Soru: 
Tütüne vaat ettiğiniz fiyat verildiğine göre, çaya vaat edilen 500 lira farkı verecek misiniz? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral; 

buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Artvin Milletvekili Sayın Hatinoğlu'nun sorusunu cevaplandırmak üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım". 

Hükümetimizin tarım politikası belli ve açıktır. Bu politikamızın bir boyutu da, tarımla 
uğraşan kesimin hayat standardını, satın alma gücünü reel bazda geriletmemektir. Bu, temel 
ilkemizdir. Kullanacağımız araçlar, bu hedefi gerçekleştirme istikametinde olacaktır. 

Nitekim, Hükümete geldikten bu yana, çiftçilerimizin devletten alacaklı oldukları ürün 
bedellerinin ödenmesine hemen başlanmış ve Toprak Mahsulleri Ofisinden olan 1,2 trilyon li
ralık alacakları, üreticilere ödenmiştir. Aynı şekilde, pamuk üreticilerinin 1 trilyona yakın ala
caklarının büyük bir bölümü de ödenmiş, 300-400 milyar lira civarında bir bölümü kalmıştır; 
o da bugünlerde ödenecektir. 

Ege ekici tütün piyasası açılmıştır ve burada da tütün müstahsili, alın terinin, el emeğinin 
karşılığını almıştır. Burada gayet başarılı bir politika uygulanmaktadır. Tekel, piyasanın açıldı
ğı gün tespit ettiği takvime sadık kalarak, tütün bedellerini ödemeye başlamıştır, ilgili bir Ba
kan olarak, her gün, o bölgenin piyasasını yakinen izlemekteyim. 

Bunlar, tarım politikamızın birer göstergesidir. Hiç şüphe yok ki, memleketimizin ekono
mik ve sosyal hayatında, çay üretimi ve çay üreticisinin durumu, fevkalade önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılmakta olan çay üreticiliği, tıpkı tütüne benzer 
bir tarzda, aile ziraatı şeklinde sürdürülmekte olup, zor ve meşakkatli bir ziraat dalıdır. Hiç 
şüphe yok ki, tarım politikamız, mutlaka, çay üreticisine de yansıyacaktır; ancak, bugün, çay 
yaprağı için fiyat farkı ödenmesi meselesi gündemde bulunmamaktadır. 

Durumu Yüce Heyete saygıyla arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

3. — Genel Kurulu ziyaret eden Çek ve Slovak Federal Parlamento Başkanı Alexander Dubçek 
Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz denilmesi" 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının resmî davet
lisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte bulunan Çek ve Slovak Federal Parlamento Başkanı Sayın 
Alexander Dubçek ve beraberindeki Parlamento Heyeti, şu anda Genel Kurulumuzu onurlan
dırmışlardır. Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, yaş çay yaprağı alımlarında fiyat farkı verilip 
verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'tn cevabı (6/33) (Devam) 
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BAŞKAN — Soru önergesi sahibi Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soru öner

gem üzerinde söz aldım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Bakana, soru önergeme cevap verme nezaketini gösterdiği için teşekkür ediyorum. 

Ancak, verdiği cevap beni hiç tatmin etmediği gibi, sorumla da hemen hemen ilişkisi olmayan 
cevaplar verdiler. 

Ben, genelde Hükümetin tarım politikasını sormadım; pamuk, hububat ve diğer tarım 
ürünü bedellerinin, ödenip ödenmediğini de sormamıştım. Sadece, burada canları çok sıkıldı
ğı zaman, kulise çıkıp da şöyle bir dinlenmek için çay içerken, belki bizi hatırlarlar, ve çay ürü
nü taban fiyatlarına biraz zam yaparlar diye kendilerine soru önergesi vermiştim. 

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim genel seçimlerinden önce, seçim meydanlarında ifade edi
len seçim beyannamelerimizi, daha henüz yüz günlük Hükümet iken, maalesef unutmaya baş
ladık. tşte, halen iktidar olan Doğru Yol Partisinin Karadeniz vilayetlerinde dağıttığı seçim be
yannamesini okuyorum: "Mert adamlar geliyor. Çaycının hakkı tam olarak verilecek. Doğru 
Yol gelecek, çaycının yüzü gülecek. 1991 yılı çay ürününün tümüne 500 TL zammı, beher kilo 
için DYP ödeyecek" deniliyor. 

Diğer taraftan, halen Hükümet ortağı olan SHP'nin seçim beyannamesine bakıyoruz... 
O zamanlar seçim meydanlarında bu konuda nutuklar atıldı. 

Türkiye'nin en büyük çay potansiyeline sahip olan Doğu Karadeniz'de çay, aile ziraati du
rumundadır ve oradaki müstahsilin yüzünü güldürecek tek ziraî gelir kaynağının da çay üreti
mi olduğunu bilmekteyiz. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin seçim beyannamesinin yedinci mad
desini -diğer maddeleri, biraz bizim konumuzun dışında- okuyorum: "Çay-Kur'ca 1991 yılın
da satın alınan yaş yaprak için 1 kilograma 500 TL. ek ödeme yapılacak. Bu taahhütlerimizi, 
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun çay müstahsiline saygıyla sunuyorum." 

Değerli arkadaşlar, İktidar ortağı olan iki partinin de 5Ö0'er lira zam vaadi vardı. Biz zan
nediyorduk ki, Doğru Yol Partisi de 500 lira zam verecek, SHP de 500 lira verecek ve biz bin 
lira zam alacağız; ama, maalesef Sayın Bakan 500 lirayı da çok gördü ve bir kuruş da zam 
vermedi. Çünkü, 20 Ekim seçimlerinde bu bölgedeki siyasî yenilgisini hazmedemeyen bugün
kü İktidarın -tasvip etmiyoruz bu görüntüsünü- şeffaflıkla, demokrasiyle bağdaşmayan bir ce-
vabıyla karşılaştık. 

Sayın Bakan, peki, tütün için vaat ettiğiniz fiyatı niye verdiniz? Kendi bölgenize gittiniz, 
orada 36 bin lirayı vaat ettiniz, artı, "Hükümetin verdiği fiyatın üzerine 5 bin lira vereceğiz" 
dediniz, gittiniz, onu verdiniz. Çünkü, siz oradan milletvekili seçildiniz ve orada ilk açıklama
yı yaptınız. 

Hürriyet Gazetesi, Karadeniz baskısında "DYP'Ii Başkan çaya ek zamma karşı" diye başlık 
âttı. Rize DYP ti Başkanının, "500 liralık ek zam konusunda ısrarcı olmayacağım; çünkü bu
rada biz oy alamadık" diye, bu şekilde bir beyanatı oldu, Hükümet buna da bir cevap verme
di. 

Acaba siz, seçim kaybettiğiniz yerlerde, halkı bu şekilde cevaplandıracak mısınız?! 
20 Ekim seçimlerinden sonra iktidara geldiğinizde çaya zam yaptınız. Size, depolarda 70 

bin ton kuru çay bıraktık. Çayın kilosu ortalama 25 bin liradan satılıyordu... 70 bin ton çay... 
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Pazar bulamadınız da ondan... 
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SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) — Mademki ''pazar bulamadınız" diyorsunuz; 
size şöyle cevap vereyim: Hükümet olur olmaz, yüzde 20 zam yaptınız! Pazar bulamasaydın, 
zam yapar miydin?! Pazar buldun ki, zam yaptın!,. (ANAP sıralarından alkışlar) Sen daha 
bilmiyorsun, içtiğin çayın durumunu bilmiyorsun. Çünkü, Karadeniz Bölgesinden çıkalı çok 
olmuş, o yüzden Karadenizliliğin kaybolmuş!.. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Ben çok iyi biliyorum. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) — Eğer Karadenizli olsaydın, bu il başkanını az

lederdin. 
Karadenizliye böyle ceza verilemez; ama, Karadenizli, bunu unutmayacaktır. Bugün ol

duğu gibi, bundan sonra da, demokrasilerde seçimler bitmeyecektir. Karadenizli, gelecek se
çimlerde, yine o meydanlarda bunun hesabını sizden soracaktır. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Siz paralarını ödemediniz, biz ödedik. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) — Bu, halkı cezalandırmaktır; alın terinin, eme

ğinin hakkını vermek olayı değildir. 
Çaya yüzde 20 zam yaptınız!.. Bugün kuru çayın kilogramı, 14-15 bin liraya mal oluyor. 

Siz, 25 bin liraya satılırken, 70 bin ton çaya yüzde 20 daha zam yaptınız, 280 milyar lira kâr 
ettiniz. Biz de diyoruz ki: Üreticiye kilo başına 500 lira daha verseydiniz, hiç olmazsa, bu kârın 
220 milyar lirasını iade etmiş olurdunuz; ama hiç vermediniz. 

Sayın Kurt, ben sizinle karşılıklı konuşmak istemiyorum. Siz bana cevap vermek istiyor
sanız, sonradan verebilirsiniz. 

Sayın Bakan, yalnız Artvinliler adına değil, tüm Türkiye adına, çay içenler adına söylüyo
rum: Bize bu konuda verdiğiniz cezayı, Doğu Karadenizliler hiçbir zaman unutmayacak ve siz
leri affetmeyecektir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır isletmelerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin ili Murgul ilçesinde bulunan S. S.K. 
Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açûıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) , .. • ' 

BAŞKAN — 10 uncu ve 11 inci sıralarda da, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hati
noğlu'nun soruları bulunmaktadır. Bu sorular, içtüzüğün 97 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
gereğince görüşülememektedir. 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'tn, 25Aralık 1991 günü PKK militanlarının Bakır
köy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 
günü PKK militanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Koray Aydın?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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13. —istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kurulunun bazı üyelerinin 
beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünyasında önemli değişikliklere neden olduğu iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, 
Bakanlar Kurulunun bazı üyelerinin beyanatlarıyla, tutum ve davranışlarının, borsa ve iş dün
yasında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu bulunmak
tadır. 

Sayın Selçuk Maruflu?. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

14. -— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin isviçre Bankalarında bulunduğu iddia 
edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın, Türk'lerin İs
viçre Bankalarında bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Faruk Saydam?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara II ve ilçe belediyelerinde ihale yolsuzlukları 
ve Belko'da usulsüz ödemeler yaptldtğt iddialarına ilişkin Içişşleri Bakanmdan sorusu ve Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in cevabı (6/39) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, Ankara il ve 
ilçe belediyelerinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Yücel Seçkiner?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yücel Seçkiner 

Ankara 

Uzun bir zamandan beri basın organlarında yer aldığına göre; gerek Ankara Büyükşehir 
Belediyesinde, gerekse ilçe belediyelerinde ihale yolsuzlukları, Belko'daki usulsüz ödemeler gi
bi iddialar yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı olarak; 

1. Bugüne kadar, bu gibi konularda Bakanlığınıza intikal etmiş bir ihbar var mıdır? 
2. Var ise Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
3. Basında yer alan bu gibi konuları ihbar kabul ederek Bakanlıkça re'sen başlatılmış 

herhangi bir işlem var mıdır? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın 
Gönen, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlarım. . 

Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in, sorusunu cevaplamak üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Basın organlarında yer alan, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve ilçe belediyelerindeki 
ihale yolsuzlukları ve Belko'daki usulsüz ödemelerle ilgili olarak, Bakanlığa, 17'si ilçe beledi
yelerine, 4'ü Ankara Büyükşehir Belediyesine ve 4'ü de Belko'ya ait olmak üzere 25 olay inti
kal etmiş olup, hepsi hakkında idarî soruşturma açılmıştır. 

Yapılan soruşturmalar neticesinde, 6 dosya, suç unsuruna rastlanamadığı için işlemden 
kaldırılmış, 2 dosya halen Danıştaydadır ve 3 dosya da adlî yargıya intikal etmiştir. Geriye ka
lan 14 dosya hakkında işlemler devam etmekte olup, soruşturmalar sonuçlandıkça neticesine 
göre yasal işlemler yapılacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Yücel Seçkiner, konuşmak istiyor musunuz? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 

7. —Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun konuşmasında, 
bakanltğt döneminde uhdesinde bulunan kurumlardaki muamelatla ilgili olarak itham edildiği nedeniyle 
konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Çevik, Devlet Ba
kanı Sayın Kilercioğlu'nun konuşması esnasında, uhdesinde bulunan kurumlardaki bazı mua
melatla ilgili, satışma addedilecek suçlamalarla itham edildiği iddiasıyla söz istemişti. 

Tutanağı getirttim, inceledim. Sayın Bakanın, "telaş içinde olmayın" ifadesine, "suçlulu
ğun telaşı içinde kimse olmasın" ifadesini irtibatlandırarak; aksi hükme bağlanmadıkça, özel
likle bu çatı altında, herkesin suçsuz olduğunu düşünüyorum... 

O sebeple ve ayrıca Sayın Bakanın, bir başka yerde, "Değerli arkadaşlarım, baştan aşağı 
mevzuat, yasalar çiğnenmiştir..." 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Canının istediği gibi yorumla!. 
BAŞKAN — Bu, benim yorumum değil. 
Devam ediyorum: "Nasıl ihale yapılıyor, biliyor musunuz? Bizim bulgularımıza göre iha

le yok." diyor. 
Okunan bu iki bölümden biri, bir Sayın Bakanımıza ait olan bölüm diğeri, ikinci Sayın 

Bakana ait. Sayın Çevik'in uhdesinde bulunduğunu belirtir bir diğer ifadesi de, "Konu, 21 448 
göçmen konutu inşaatıdır. Bu konuda 2510 sayılı îskân Kanunu tamamen çiğnenmiştir" şek
lindedir. 

İzin verirseniz, İcra Vekilleri Heyeti azası sıfatıyla bir dönem bu sorumluluğu taşımış olan 
parlamenter, buna bir açıklık getirsin. 

Bu münasebetle size, ilgili madde uyarınca söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Çevik. 
MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günlerdir başin ya

yın organlarında, son günlerde de televizyona çıkıp, maalesef, Türkiye Cumhuriyetinde talih
sizlik olarak kabul ettiğim, sözde yolsuzluklara bakan, kendisi hakkında da, kendi grubunda, 
geçmişte birtakım yolsuzlukları olduğu iddia edilen, o nedenle bakan olmaması gerektiğini kendi 
Grubunda söyleyen arkadaşlarına rağmen bakan olan Sayın Orhan Kilercioğlu'nun, asılsız de
dikodularına, "çamur at, izi kalır" düşüncesiyle hareket ederek, Devlet Bakanlığına ve devlet 
adamlığına yakışmayacak iftiralarına ve sataşmalarına karşı söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çevik, Başkanlık, zatı âlinize, uhdenizdeki sorumluluğun gereği, açık
lamanızda lüzum görülen bir husus münasebetiyle söz verdi; lütfen bir başka sataşmaya yol 
açmadan görüşlerinizi açıklamanızı rica ediyorum. 

MEHMET ÇEVİK (Devamla) — Sayın Orhan Kilercioğlu, ihalelerin kanunlara uygun ol
madığım iddia etmiştir. Sayın Kilercioğlu, arsa olmadan iş verildiği iddiasıyla, ruhsat alınma
dan işe başlandığı iddiasını da ileri sürerek, avans ödemelerinde de yanlışlık yapıldığı iddiasın
da bulunmuştur. Tüm bu iddialara teker teker cevap vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 1989 senesinde bir göç felaketiyle karşı karşı
ya kaldık; bu, sosyal bir felaketti, 350 bin soydaşımız, Bulgaristan'dan yurdumuza aniden gö
çe başlamış ve devletimiz, bu durum karşısında, elindeki bütün imkânları kullanarak, bu soy
daşlarımızın mağdur edilmemesi için elinden gelen tüm gayretleri ve imkânları sarf etmiştir. 
Böyle bir ortamda, o zamanki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bu insanlarımızın konut sahibi 
yapılabilmesi için harekete geçmiş; bilahara Yüksek Planlama Kurulunun, 27.11.1991 tarihinde 
aldığı kararla, bu görev, Devlet Bakanlığının uhdesine verilmiştir. 27.11.1991 tarihinde alınan 
karar da şöyle denmektedir: 

1. "20 bin adet kadar konutun yapılmasına veya satın alınmasına, 
2. Bu konut inşaatlarının yaptırılması, satışı ve geriye ödeme esaslarının tespitiyle ilgili 

Devlet Bakanlığı yetkili kılınmıştır." 
Muhterem arkadaşlarım, Devlet Bakanlığı, Yüksek Planlama Kurulunun, Devlet Bakan

lığına verdiği bu yetkiyi kullanarak, soydaşlarımıza 21 488 konut yaptırmıştır. Aslında, soy
daşlarımız için Toplu Konut İdaresi Başkanlığında yapılan çalışmalarda, Avrupa İskân Fonun
dan 250 milyon dolarlık bir kredi talep edilmiş, bir Rroje sunulmuş; bu proje tasdik edilerek, 
40 bin konut yaptırılması için kredi alınmıştır. Bu kredi 27.11.1991 tarihinden itibaren kullanıl
maya başlanmış; 21 480 konut ihale edilmiştir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sorun bakalım, gelenleri geriye mi gönderecekler? Ka
bul etmeyip geri göndereceklerdi herhalde!.. 

MEHMET ÇEVİK (Devamla) — Biz isterdik ki, Sayın Orhan Kilercioğlu, -40 bin konut
tan 21 480 adedini biz yaptırdık- geriye kalan bölümünü de, dedikodu yapmadan, bu soydaşla
rımızın biran evvel iskân edilebilmesi için yaptırmaya gayret göstersin; kaynak bulsun ve çaba 
sarf etsin. 

Ancak, bunun yerine, zaman kaybederek, dedikodu yaparak, kendisinden önceki insanla
rı lekeleyerek gün geçirmeye çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, 350 bin soydaşımız gelmiştir. Bunun 100 bin kadarı 
geri dönmüş, 250 bin soydaşımız da Türkiye'de kalmıştır; bu da 67 bin aileye tekabül etmektedir. 
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Bu 67 bin aileye bir an evvel konut yapılması için, değerli bakan arkadaşların, Hükümetin gay
ret sarf etmesini bekliyor ve umuyoruz. 

İhalenin kanunlara uygun olup olmadığı konusunda bilgi vermek istiyorum: Biraz önce 
okuduğum Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, Bakanlığım yetkili kılınmıştır; hatta benden 
önceki Sayın Devlet Bakanı da yetkili kılınmıştı. Göçmen evleri yapımı, Devlet İhale Kanunu, 
Fonlar İhale Yönetmeliğine tabi olmadığı halde, bu iki mevzuatta öngörülen usullerden birine 
göre ihale yapılmıştır. Bu uygulama için, hukuk fakültesi mezunu üç öğretim üyesinden huku
kî mütalaa alınmıştır. Bakanlığımdan iş talep eden müteahhit firmaların teknik değerlendir
meleri yapıldıktan sonra, yeterli görülen firmalar davet edilerek, kapalı zarf usulüyle teklif is
tenerek ihale yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ihale yapılmadığı iddia edilmektedir. 
Bu noterden tasdikli sözleşme, Sayın Devlet Bakanının elinde vardır. Bu sözleşmede nele

rin yapıldığı yazılıdır. 
Sayın Bakan zahmet eder, bu sözleşmeyi okursa, ihalenin, kanunlara uygun olduğunu gö

recektir. 
Bu sözleşmenin hepsini okumak için zamanım yetersiz; ama baş tarafını sizlere okuyaca

ğım: 
"Madde 1. — İşin adı ve ihale şekli, 
Madde 2. — Teklifin yapılacağı yer ve zaman, 
Madde 3. — Geçici teminat mektubu, 
Madde 4. — İhaleye katılma, 
Madde 5. — İhale evrakının temini, 
Madde 6. — Teklif mektubu, 
Madde 7. — Teklif mektuplarının açılması, 
Madde 8. — İsteklilerin yaptıkları tekliflerin geri ödenemeyecekleri, 
Madde 9. — Kesin teminat, tebligat ve anlaşmazlık durumu." 
Bunların hepsi bu sözleşmede mevcuttur; Sayın Bakanın da elindedir. Bu sözleşme resmî 

olup, kendisinde bulunmaktadır. Buna rağmen, Sayın Bakanın bu kürsüye çıkıp, "Hiçbir ka
nuna, hiçbir usule uyulmadan, ihale yapılmadan konutlar dağıtılmıştır" demesinin arkasında 
neyin yattığını sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus da, avans ödenmesiyle ilgilidir. Avans ödenmesi, 
müteahhit sözleşmelerinde yer alan şartlara uygun olarak yapılmıştır. Teminat mektupları alın
mıştır, yer teslimi yapılmış, tutanağa bağlanmıştır; iş programları düzenlenip, onaylanmıştır 
ve bundan sonra avans verilmiştir. 

Bu konudaki iddiası da son derece gülünçtür, yanlıştır. Biz, hiç kimsenin haysiyetine, na
musuna ve şerefine iftira ederek leke getirmeye çalışmadık, çalışmayacağız da. Çünkü, namus
lu insanlar, başkalarının namusunu, haysiyetini ve şerefini de düşünür; onun için başkasına 
iftira etmez, dedikoduyla başkasını lekelemeye çalışmaz. 

Değerli arkadaşlarım, işte tüm bu nedenlerle, Sayın Bakanın bu konuşmasını, açıklama
larını ve basına dedikodu şeklinde sızdırmalarını talihsizlik olarak kabul ediyorum; iftira ve 
çamur atma olarak kabul ediyorum. Aksi, mahkemelerce -şayet söyledikleri doğru ise- ispat 
edilecektir. Mahkemelerce ispat edilemediği takdirde, Sayın Bakanın ne duruma düşeceğini tak
dirlerinize bırakıyorum. _ -
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Bizim, Sayın Kilercioğlu'ndan beklediğimiz, göçmen evlerini zamanında bitirip, teslim et
mesidir. ötesi laftır, dedikodudur, abesle iştigaldir; hizmet edenlere iftiradır, kem sözdür ve 
ancak sahibine aittir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çevik. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuz kararı uyarınca, sözlü sorulara ayırdığımız bir sa

atlik süre böylece dolmuştur. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜSMELER (Devam) 

. 3. —Doğru Yol Partisi Grubu adına Gnıp Başkantfekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
öğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin "Genel GörüşrAe ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergenin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

21 Ekim 1990 tarihinde yapılan genel nüfus sayımına göre toplam nüfusumuzun yüzde 
35.6'sını 0-14 yaş grubu, yüzde 55.8'ini 0-24 yaş grubu, yüzde 61.1'ini 0-30 yaş grubu oluştur
maktadır. Bu tablodan, ülkemizin genç bir nüfusa sahip olduğu açıkça belirlenmektedir. T.C. 
Devletinin en büyük teminatı olan genç ve dinamik nüfus potansiyeli hiçbir batılı ülkede yok
tur. ; "i 

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençlerimizin sorun
larına eğilmek; çözüm önerileri üretmek ve sonuçda sorunlarından arınmış, ruh, fikir ve be
den yönünden mükemmele erişmiş gençler yetiştirmek en büyük idealimizdir. 

Gençlerin sorunlarını, ülkenin genel sorunlarından soyutlamak olası değildir. Geçen on 
yılda ülkemizde yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlar en fazla gençlerimizi etkilemiştir. 

Çağdaş demokrasi yönünden en büyük haksızlık gençlere yapılmış; adeta onlara siyaset 
yasağı getirilmiştir, örgütlenme hakları kısıtlanmıştır. Ülke sorunlarını tartışmaları, çözüm üret
meleri ve yönetime katılmaları engellenmiştir. Üniversite gençliğinin uslu öğrenci olması isten
miştir. 

Ekonomik ve sosyal yönden gençler çaresizliğe itilmiştir. İşsizlik, tahsilli, tahsilsiz tüm genç
leri bir kabus gibi kaplamıştır. İş ve İşçi Bulma Kurumu istatistiklerine göre, kuruma kayıtlı 
açık işsizlerin yüzde 54'ü 15-24 yaş grubunu oluşturan gençlerdir. Bunu 15-30 yaş grubu ola
rak ele aldığımızda, bu oran yüzde 77'Iere tırmanmaktadır. Açık bir ifade ile; 15-30 yaş grubu 
gençlerin yüzde 77 'si işsizdir. 
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İşsizlik sosyal devlette en büyük adaletsizliktir. Bu nedenle, sorun en üst düzeyde tartışıl
malı, yatırım, üretim, istihdam dengesi kurulmalı, gecikilmeden çözüm getirilmelidir. 

Yükseköğrenim gençliğinin eğitim, öğrenimle ilgili, demokratik, ekonomik, sosyal ve psi
kolojik sorunları açık yüreklilik ve cesaretle ortaya konulmalıdır. Yükseköğrenim gençliğinin 
barınma, yeme, içme, giyinme gibi fizikî ihtiyaçlarının ötesinde, Anayasa, yasalar ve özellikle 
YÖK Yasasından kaynaklanan sorunları acilen çözülmelidir. 

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin de, başta eğitim olmak üzere, işsizlik, giderek artan 
yabancı düşmanlığı, toplumda dışa itilme, uyum, aile bağlarının kopması gibi birçok sorunları 
vardır. Bu sorunlara da eğilmek ve çare bulmak zorunluluğu vardır. 

Genel görüşme çerçevesinde ele alınması gereken bir diğer sorun da özürlü gençlerin so: 

runlarıdır. Bugün için özürlü gençlerin sayıları kesin olarak bilinmemektedir. Milletlerarası yüzde 
8 oranı kullanılarak, 0-24 yaş grubu içinde iki buçuk milyon civarında özürlü genç bulunduğu 
söylenebilir, Bu gençlerimizin de, başta sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal, aile, özel araç-
gereç ve kamuoyu oluşturma yönünden birçok sorunları bulunmaktadır. 

Gençlerimizin sorunlarını ele almak, onların fikren, bedenen ve ahlaken geliştirilmesinde 
devletin sağladığı imkân ve girişimleri belirlemek, bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
için herkese büyük görevler .düşmektedir. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir 
genel görüşme açılmasını Doğru Yol Partisi Grubu adına arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu Bekir Sami Daçe 
Doğru Yol Partisi Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Zonguldak Adana 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya Onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

İlk olarak, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen, buyurun. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) , 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 
Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Sayın Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda, 
Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergeleri bulunmaktadır. 

Hükümetimizin bu konuya ilişkin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. Sözlerime "Gençlik nedir?" bunun tarifini yaparak girmek istiyorum. 

Gençlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan ve bireyin, çocukluk davranışlarını bı
rakıp, yetişkinliğe has davranışları benimsemeye başladığı ve bunlara özendiği bir dönem ola
rak tanımlanabilir. 

UNESCO gençlik periyodunda yaş dönemi, 12-24 olarak benimsenmiştir. 
Anayasamızın 58 inci maddesi, "Gençliğin Korunması" başlığı altında, "Devlet, istiklal 
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ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin, müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılap
ları doğrultusunda ve devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri, alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve ben
zeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" demektedir. 

Gençlik, doğal yapısıyla, her türlü gelişmeye açıktır. Sosyal yapının en büyük duyarlı, di
namik ve önemli bir kesimidir. Bu sebepledir İd, Yüce Atatürk, Türk gençliğine hitabında ve 
yaşamı boyunca gençliğe büyük önem vermiş; sonsuz bir güvenle, "en büyük eserimdir" dedi
ği Cumhuriyetimizi ve istiklalimizi, ilelebet muhafaza ve müdafaa edilmek üzere, Türk gençli
ğine emanet etmiştir. 

Gençlerimizin, bu kutsal görevi başarıyla yerine getirebilmeleri, onların en iyi şekilde ye-
tişmeleriyle mümkün olabilecektir. 

Hükümet Programımızda, gençlik ve sporla ilgili bölümler incelendiğinde görüleceği gi
bi, gençlerimize çok büyük değer vermekteyiz, inanıyoruz ki, bir ülkenin geleceği, gençliğinin, 
geleceğe en mükemmel bir şekilde hazırlanmasıyla mümkün olabilecektir. 

Geçen on yıl zarfında gençlerimizin beklentisine cevap verebilmek, onlara huzurlu ye mutlu 
bir yaşam sağlamak için fazla bir,şey yapıldığını söylemek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, döğerli milletvekilleri^ ülkemiz, hızlı nüfus artışı gösteren ve nüfusu hızla 
gençleşen bir ülkedir. 1990 nüfus sayımına göre, 12-24 yaş arasındaki gençlerimizin toplam sa
yısı 10 milyonu bulmaktadır. Bunun 4,5 milyonunu ortaöğretim kurumları ve üniversitede okuyan 
gençler, geri kalan yaklaşık 9,5 milyonunu ise, çalışan ve işsiz gençler teşkil etmektedir, özel
likle üniversite gençliği ile, çalışmayan gençliğin en büyük sorunu, bir meslek, bir iş edinme 
ihtiyacıdır. Günümüzde, üniversite bitirmiş, teknik tahsil yapmış gençlerimizin bile sokaklarda 
gezdiği, kahve köşeleri beklediği, binlerce gencimizin, mühendisimizin iş aradığı vakıası, bu 
problemin ne boyutta olduğunu gösteren çok güzel bir göstergedir. 

Gençliğe götürülmesi öngörülen hizmetlerin, devlet yapısı içerisinde mükemmel bir teşki
latlanmayla, gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. 

Ülkemizde bugün, bağımsız gençlik dernekleri, gençlik kuruluşları bulunmamaktadır. Hü
kümet olarak, gençlerimizin hür iradeleri çerçevesinde, yönetimlerinden kendilerinin sorumlu 
olacağı bir teşkilat yapısı içinde örgütlenmelerine imkân sağlayacağız. 

Biz, ülke gerçeklerinin bilincine vakıf, ülkesini ve milletini seven, Atatürk ilke ve inkılap
larına bağlı, düşüncelerini özgürce ifade eden ve savunabilen; kavgayı değil, uzlaşmayı yeğle
yen katılımcı bir gençlik istiyoruz. 

Gençlerimizin sorunlarını ele almak; onların, fikren, ruhen, bedenen ve ahlaken geliştiril
mesinde devletimizin sağladığı imkân ve girişimleri belirlemek ve sorunların çözüm yollarını 
tespit etmek için, Hükümet olarak, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sayın Güneş Müf-
tüoğlu ve Sayın Bekir Sami Daçe tarafından verilen genel görüşme açılmasına ilişkin önergeyi 
desteklediğimizi ifade eder; genel görüşme sonunda alınacak kararın, gençlerimize ve milleti
mize hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Cem Kozlu, buyurun (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA CEM KOZLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu ve Adana 
Milletvekili Sayın Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılma
sına ilişkin vermiş oldukları önergeyle ilgili, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Hükümete, konuyla ilgili, Anavatan Partisinin somut tavsiye ve temennilerini iletmeden 

önce, konuya, fert açısından soyut ve manevî boyutlarıyla eğilmek ve konunun hayatî önemini 
vurgulamak istiyorum. 

İnsanın, temel bilinçüstü güdüsü, yaşamak; en temel bilinçaltı arzusu ise, ölümsüzlüktür. 
Kişi, dört elle sarıldığı hayatını ve benliğini sürdürebilmek için, her şeyden önce, ismini, anıla
rını, sevgisini bir evladına miras bırakmaya gayret eder. İşte, "gençlik" tanımıyla, toplam nü
fusumuzun yarısını oluşturan 12-24 yaş arası nüfus gibi tariflerle, cansız istatistik dilimlerine 
sığdırmaya çalıştığımız bu toplum kesiti, sizin, benim, hepimizin evlatlarımızdır. Demek ki, 
bugün sorunlarına eğileceğimiz vatandaşlarımız, en değerli varlıklarımız evlatlarımızdan mü
teşekkil olan ve bizi manen yaşatacak, ebediyete doğru anılarımızı taşıyacak olan gençlerimiz-
dir. Bizler için olduğu gibi, ülkemizin de en değerli manevî ve maddî varlığı ve kaynağı, gençle-
rimizdir. 

Ülkemiz, yoğun bir rekabet ortamında, kalkınma ve güçlenme mücadelesi vermektedir. 
Birçok ülkeyle yarış halindeyiz. Galibiyetin ödülü, sulh ve refah içinde onurlu bir yaşam; mağ
lubiyetin cezası ise, fakirlik ve cehalet içinde, galipler tarafından sömürülmektir. Bu yarışta 
her ülkenin kullandığı şu temel güçler vardır: Ülkenin sermaye birikimi, doğal kaynakları ve 
insan gücü ile, bilgi dağarcığı. 

Süratle geliştirme ve güçlendirme imkânı elimizde olan tek kaynak, bilgi hazinemizdir. 
Rekabetin, artık, bilek kuvvetinden, sanayi toplumu ötesi yüksek teknolojiye süratle İcaydığı 
günümüzde en önemli rekabet unsuru da, bilgi ve bilginin imkân sağladığı teknolojik yaratıcı
lık ve yeniliktir. Üstelik, bu kaynağı süratle geliştirmek de elimizdedir. Bunun yolu ise, gençli
ğimizi her alanda zenginleştirmek, onlara yatırım yapmak, yatırımlarda onlara öncelik tanı
maktır. 

Neticede, ülkemizin bekası ve refahı için hayatî önemi olan bu konunun Meclise genel gö
rüşme için getirilmesini olumlu karşılıyor, ancak bir konuyu da merak ediyoruz: Yüce Mecli
sin kıymetli zamanını, dağarcığınızda hazır olması gereken gençlik konularıyla ilgili yasaları 
tartışmak ve geçirmek için neden kullanmıyorsunuz? Muhalefet döneminizde bu hayatî-:ko
nuyla hiç ilgilenmediniz mi, hiç hazırlık yapamadınız mı; yoksa, genç seçmen size teveccüh 
etmiycr diye, onları mı cezalandırıyorsunuz?! 

Şu işe bakın ki, Hükümetin güvenoyu alışından bugüne kadar geçen süre içinde, Anava
tan Partisinin, gençliğimizi ilgilendiren konularda Yüce Meclise sunduğu kanun teklifi 10'a yak
laşmışken, Hükümetin getirdiği hiçbir kanun tasarısını göremiyoruz! 

Diğer muhalefet partileriyle birlikte sunduğumuz, seçmen yaşını 18'e indiren teklif, bizim 
sunduğumuz tekliflerin en önemlisidir. Bunu destekleyeceğinizi ümit ediyoruz. 

Peki, yasa teklifi yok da, Hükümet Programında doyurucu somut öneriler veya on yıllık 
bir hazırlığın ipuçları mı var? 

O da yok. Programın çok cüzi bir bölümü, bu en önemli meseleye ayrılmış. 
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tki-üç aylık bekleyişten sonra, b da ancak kısmen açılabilen ekonomi paketinden gençle
rimize ne çıktı? Patronlara vergi cezalarının affından, trilyonluk teşviklere kadar çeşitli des
tekler getiren paket, gençlerimizin, bu Hükümetin öncelikleri içinde olmadığını kanıtladı. 

Ekonomik paketten gençlerle ilgili çıkan tek manşet! Bakan Çiller, Başkent kulüplerini 
yere serdi ve ekonomik paketin getirdiği çeşitli sınırlamalar... 

Sayın milletvekilleri, peki, Anavatan Partisi, gençlerimize ne vaadetti, ne getirdi? 
' 'Her şey insan içindir'' diye başlayan, 20 Ekim 1991 Seçim Beyannamemizin temel vaadi, 

yeni dönemde icraatını insanımızda yoğunlaştıracağı, insanımızın iyi yetişmesine ve insana yö
nelik hizmetlere öncelik tanınacağı idi. Çünkü, seçim beyannamemizde belirttiğimiz gibi, ye
tişmiş insan ve insangücü kalitesi, dünyanın en zengin tabiî kaynaklarından daha önemlidir. 
Vaatlerimiz, sekiz yıllık somut icraatımızın devamıydı. 

Şimdi, iktidarımız dönemindeki icraatımıza bir göz atalım. Maksadımız, size bazı temel 
istikamet ve hedefleri göstermek; sizin hizmet ve başarınıza katkıda bulunmaktır. Çünkü, hiz
met götürmenizi beklediğimiz gençlerimiz, hepimizin evlatları; onların geleceği, ülkemizin ge
leceğidir. 

Anavatan hükümetlerinin eğitimde gerçekleştirdiklerine şöyle bir göz attığımızda/iktida
rımız döneminde ilkokulsuz köy kalmadığını görüyoruz. Beş yıllık zorunlu ilkokullarda okul
laşma oranının yüzde 94'ü aştığını görüyoruz. 

1983'te 1 173 olan lise adedi, 1990'da yüzde 56'lık bir artışla 1 827'ye çıkmış; lisede oku
yan gençlerimizin sayısı ise yüzde 53'lük bir sıçrama ile 795 bini aşmıştır. 

Meslekî ve'teknik okullara öncelik verilmiş; okul sayısı, 1983-1990 arası, yüzde 45 artışla 
1 357'den 1 963'e çıkartılmıştır. 

Yine Anavatan İktidarı zamanında ilk defa bilgisayar geniş bir şekilde ortaöğretimin hiz
metine sunulmuş, bilgisayar laboratuvarı olmayan ilimiz kalmamıştır. 

Yükseköğretimdeki gelişmeler ise daha da çarpıcı olmuştur: 1983-1990 arasında 134 yeni 
yükseköğretim kurumu açılmış; yükseköğretim gören talebelerimizin sayısıysa, iki katından fazla 
artarak, 281 binden 645 bine çıkmıştır. 

1981 yılında, yükseköğretim kurumlarımıza ancak 55 bin talebe alınabilmişken, 1991 yı
lında 200 bin gencimize bu imkân sağlanmıştır. 

Buna paralel sıçramalar, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla, üni
versite yurtlarındaki yatak kapasitesinde de gerçekleştirilmiştir. 

Yükseköğrenimdeki atılımımızdan daha çarpıcı bir gelişme ise, ilkokul öncesi eğitimde ger
çekleştirilmiştir. 1983'te 123 olan -bu sahadaki- okul sayısı 28 misli artarak, 1990'da 3 625'e 
ulaşmıştır, öğrenci sayısı da 5 800'den, 113 bine fırlamıştır. Tabiî, aynı oranda, binlerce öğret
men de bu sahada eğitilmiş ve görevlendirilmiştir. 

Ülkemizin sınırlı kaynaklarıyla, eğitimde bütün bu atılımların gerçekleştirilebilmesi için 
bütçeden eğitime ayrılan pay, son yıllarda sürekli olarak artırılmıştır, örneğin, bu oran 1987'de 
yüzde 8,4 iken, 1988'de 8,6'ya, 1989'da 9'a, 1990'da yüzde 19,4'e, 1991'de ise yüzde 21,2'ye 
yükseltilmiştir. Seçim beyannamemizde belirttiğimiz ve. daha önce de hükümet programında 
belirtildiği üzere, 1992 bütçesindeki hedefimiz ise yüzde 25'in üzerindeydi. Şimdi üzülerek gö
rüyoruz ki, yeni Hükümet, eğitime ayrılan payı, 1992 bütçesinde yüzde 20 dolaylarına düşür
müştür. 
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Bu patinajı kamufle edebilmek ve Anavatan Partisinin ulaştığı bütçe oranlarıyla mukaye
seyi imkânsız kılabilmek için, oranı, gayrî safî millî hasılanın bir yüzdesi olarak ifade etmeye 
çalışmaktadır. . 

Şimdi sormak istiyorum: Hükümetler, bütçeyi mi, yoksa gayrî safi millî hasılayı mı harca
makla yetkilidirler? Yoksa, bu sene Meclise gayri safi millî hasıla mı sunulacaktır? Onun da 
ötesinde, 1992 yılı gayrî safi millî hasılasının tam olarak ne olacağını kim bilebilmektedir? 

Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarının, eğitim konusundaki önemli çalışmaları ara
sında; öğretmenlerimizle ilgili uygulamalar da gelmektedir. 

öğretmenlere sağlanan ek tazminat, özel hizmet tazminatı ve yükseltilen göstergelerle, ge
lirlerinde artışlar sağlanmış; eğitim ve lisans tamamlama imkânları getirilmiştir. Ayrıca, öğret-
menevlerinin, lojmanların ve lokallerin sayılarında da çok büyük artışlar gerçekleştirilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz 1991-1992 öğretim yılının başında, öğretim kademesinde, genel eği
tim sisteminin reformu niteliğinde bir atılım gerçekleştirilmiş ve yeni bir ders geçme ve kredi 
sisteminin uygulamasına, koşulları uygun ve istekli olan lise ve dengi okulların birinci sınıfla
rında başlanmıştır. 

Yeni sistem, öğrencilerin, yetenek, ilgi ve isteklerini esas alarak, eğitimde demokratik bir 
seçim ortamı oluşturmakta; eğitimi, aşırı merkeziyetçilikten çıkartıp, eğitimde yerel özellikle
rin ön plana geçmesine izin vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ki, eğitim, gençliğimizin en temel; ama, tek sorunu değildir. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anavatan İktidarı döneminde toplanan Birinci Gençlik Şûrası, 
gençlik meselelerinin en geniş şekilde tartışılmasına imkân sağlamış, temel kararların alınma
sını teşvik etmiştir. 

Anavatan İktidarının gençlerle ilgili en önemli atılımlarından birisi de, Lise Mezunlarına 
Meslek Edindirme Projesi yani kısa adıyla LİMME olmuştur. Yükseköğrenim kurumlarına gi
remeyen lise ve dengi okul mezunlarını, ilgi ve istekleri doğrultusunda meslek sahibi yapmak; 
çalışma hayatımızın büyük ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek; gençlere is
tihdam imkânı hazırlayarak işsizliği önlemek; onların üretken ve mutlu bir şekilde topluma 
İcatılmalarını sağlamak amacıyla, 1990-1991 öğretim yılında uygulamaya konulan bu projeye 
105 bin kişi başvurmuş, 89 bin kişi de proje çerçevesinde eğitime alınmıştır. 

Ne yazık ki, yeni Hükümetin Millî Eğitim Bakanının ilk uygulamalarından birisi, hiçbir 
ciddî incelemeye tabi tutmadan, bu projeyi devreden çıkarmak ve kaldırmak olmuştur. 

Hepimizin takdir edeceği gibi, bir yeniliğe başlamak, yeni bir projeyi hayata geçirmek çok 
zordur. Her yenilik, muhakkak ki, düzeltmeler, gelişmeler ister. Bu değişiklikleri yapmak bi
raz daha kolaydır; ama, başlamış güzel bir projeyi öldürmekse, işin en kolayıdır. 

Maalesef, Sayın Bakanın -ne yazık ki kendisi bu konuyla ilgili olarak bugün Yüce Meclis
te bulunmayı yeğlememiştir- ilk ciddî icraatı, başlamış ve geniş kitlelerin istihdam şansını yük
selten bu projeyi öldürmek olmuştur. 

Kendisinin, bu kararını tekrar incelemesini, yanlıştan dönüp hatasını kabul ederek, tekrar 
bu projeyi canlandırmasını ve bu olgunluğu göstermesini bekliyoruz. 

Anavatan İktidarının, gençliğin istihdamıyla ilgili en önemli icraatıysa, esasında, Anava* 
tan döneminin temel ekonomi politikaları olmuştur. Serbest piyasa ekonomisinin geliştirilmesi 
ve Türk ekonomisinin dünyaya açılması sonucu, ekonomimizin önündeki kronik engeller aşıl
mış; ekonominin büyüme hızı, yıllık ortalama olarak, 5.2'ye ulaşmış, neticede 1983 yılında 
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yüzde 10'un üzerinde olan işsizlik, 1990'da yüzde 8 seviyelerine düşürülebilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gençliğimiz, eğitim ve istihdam sorunlarının yanında, zamanlarını 

değerlendirme konusunda da imkânsızlıklarla ve problemlerle karşı karşıyadır. Bu sahada da 
ve Özellikle spor alanında, Anavatan İktidarı, cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçek
leştirmiştir. örneğin, 1983 'te 2 794 olan spor kulübü sayısı, 1990'da katlanarak 4 585'e çıkmış
tır. Sporcu sayısındaki tırmanmaysa daha da çarpıcıdır. Aynı süre içinde sporcu sayısı yüzde 
140 artarak, 393 binden 936 bine çıkmıştır. Bu süre içinde tüm yurt sathı, spor tesisleriyle be
zenmiş, 1983'te 867 olan tesis sayısı, yüzde 333'lük bir artışla, 1990'da 3 766'ya tırmanmıştır. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Cins sıralaması yapar mısın? 
CEM KOZLU (Devamla) — Buna mukabil, yeni Hükümetin gene ilk 100 günlük icraatla

rından biri de şudur: Devlet sporu yasakladı. Bir genelgeyle okullarda spor faaliyetlerine sınır
lamalar getirilmiştir. 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın konuşmacı, spor tesislerinde bir sıralama yapar mı
sın? 

CEM KOZLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, zamanım kısıtlı olduğu için, gençlikle 
ilgili diğer bazı temel icraat ve faaliyetlerimize, ancak başlıklar halinde temas edebileceğim. 
Maksadım, bu konulara dikkatinizi çekmek ve başlanan olumlu ve yararlı işlerin devamını sağ
lamaktır. 

Gençliğin sağlığı ve zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılan çalışmalara, artan bir 
hızla devam edilmesi lazımdır. 

Korunmaya muhtaç gençlere, devletin ve tüm toplumun, kucağını açıp, yetiştirme yurtla
rını, miktar ve kalite olarak geliştirmek ve orada yaşayan gençleri, toplumun, yetenekli ve ba
şarılı fertleri haline getirmek, çok önemli bir görevdir. 

Gençlerimizin, arkadaşları ve aileleriyle olan ilişkilerinde karşılaşacakları pürüzlerin gi
derilmesine, eğitim ve iş hayatlanndaki sorunların çözümlenmesine, psikolojik ve sosyolojik 
suallerinin cevaplandırılması için başvurabilecekleri rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ge
liştirilmesine her ne kadar önem verilmişse de, bu konuda Batı normlarını yakalayabilmemiz 
için, daha çok personel eğitmemiz, yatırım yapmamız gerekmektedir. 

Yurt dışındaki gençlerimizin sorunlarıysa, başlı başına özellik arz eden konulardır. Devle
timizin, şef İcat ve kaynaklarını bu evlatlarımızdan esirgememesi icap etmektedir. 

özürlü gençlerimiz ve onların ailelerinin sorunlarına da aynı şefkatle eğilmek, sosyal dev
letin en temel bir görevidir. Bu konuda şu anda ailelerin büyük ölçüde yüklendikleri veyahut 
taşıdıkları bu yükü, devletin, süratle paylaşması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bizim, Anamuhalefet Partisi olarak, Hükümetten beklediklerimizi 
şöyle özetleyebiliriz: 

Başlatmış olduğumuz İlkokul öncesi Eğitim Projesini, tüm yurt sathına yaymanızı bekli
yoruz. 

Gene, dönemimizde başlatılmış olan sekiz yıllık ilköğretim okullarının tüm sisteme yayıl
ması ve zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla, gençlerimizin eğitim seviyesi yükseleceği gi
bi, lise eğitimine devam etmeyen gençlerimizin istihdam potansiyeli de geliştirilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kozlu, süreniz dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum-. 
CEM KOZLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Seçim beyannamemizde, ortaöğrenim safhasında gençlerimize vaat ettiğimiz yabancı dil 

seferberliğini başlatma onurunun size nasip olmasını temenni ediyoruz. 
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Gençlerimizin en önemli konusunun, eğitim-istihdam denge ve darboğazı olduğuna ina
nıyoruz. 

2000'li yılları hedef alan politikalar içinde gençlik sorunu, bütün boyutlarıyla ele alınan 
bir sistematiğe kavuşturulmak zorundadır. Bu sistemin kurulması ve etkin biçimde işletilmesi, 
genel kalkınma hedef ve politikaları açısından zorunludur. Bu maksatla hazırlamış olduğu
muz 1992-2012 Yükseköğretim Gelişme Master Planını da uygulamanızı sizden bekliyoruz. İl
gili kanun teklifini, geçtiğimiz ayda 53 milletvekilinin imzasıyla Yüce Meclise tekrar sunduk. 
Yeterli kaynakları temin edip, bu geniş kapsamlı ve ayrıntılı planı uygulamanızı bekliyoruz. 

Gençliğin, eğitim ve istihdamıyla ilgili ciddî sorunlarının çözümünü, merkeziyetçi politi
ka ve kararlarda aramayacağınızı umuyoruz. Tam tersine, eğitim ve istihdam dengesinin plan
lanması ve uygulanmasıyla ilgili kararları, temel ulusal ilkeler çerçevesinde, tedricen, ademi mer
keziyetçi bir uygulama sistemine kaydırmak; bilhassa yerel yönetimler ve özel sektör kuruluş
larını da karar odağının içine almak; onlara, bu sorunların çözümüne yönelik sorumluluk ve 
kaynak aktarmak gerekmektedir. Anavatan hükümetlerinin Millî Eğitim politikalarının geliş
me çizgisinin bu yönde olduğuna dikkatinizi çekiyor, bu gerçeği objektif olarak değerlendir
menizi tavsiye ediyoruz. 

tik olarak, üniversite yönetiminde denemek istediğimiz ve hazırlıklarını tamamlamış ol
duğumuz "Mütevelli Heyeti Modeli"de bu amaçla geliştirilmiştir. Aynı modelin ortaöğretim 
için uygulanması ve yaygınlaştırılmasıyla, "devlet, yerel yönetim ve özel sektör" üçgeni kuru
lup, dengeli eğitim ve istihdam politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanıl
malıdır; bu üçgenin ortasına ise, gençlerin ve ailelerinin katılımları yerleştirilmelidir. Okul se
çimi, okulda derslerin seçimi, daha sonra meslek seçimi gibi konularda gençlerin tercih ve ka
tılımlarına imkân sağlanmalıdır. 

Hayatlarının her döneminde gençlerimizi dinlemek, onlara, ses ve taleplerini duyurma im
kânı sağlamak, onların kendi hayatlarını kendilerinin yönlendirmelerini kolaylaştırmak; ge
rekli organizasyonları gerçekleştirebilmeleri için kaynak sağlamak; onlara, bu çabalarında reh
berlik edip, destek olmak; 21 inci yüzyıla koşar adımlarla hazırlanan ülkemiz için şarttır. 

Bugün birçok gencimizi rencide eden türban ve başörtüsü ile ilgili farklı uygulamaların 
da, bu katılımcı, demokratik hoşgörü ortamında ortadan kalkmasını, bu sorunun hallolması
nı bekliyoruz. 

Seslerine kulak kabartmamız gereken çok önemli bir grubun da, gençlerimizi yeni yüzyıla 
hazırlamakta olan öğretmenlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Eğitimin her seviyesine onların ka
tılım ve imkânlarını artırmak, yeni Hükümetin de temel hedeflerinden olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim konularına verdiğimiz önem şu gerçeği kamufle etmesin: Genç
lerimizin çok önemli bir bölümü, çalışma hayatına atılmışlardır. Gene önemli bir kısmı, işte 
eğitim veya ara eğitimi ile meslekî yeteneklerini, üretim potansiyellerini ve gelir düzeylerini ar
tırabilirler. Hükümetimizin, bu konulara da eğilmesini bekliyoruz. 

Gerek çalışan, gerekse okuyan gençlerimizin, boş zamanlarını değerlendirmeleri için, spor 
ve sosyal faaliyetleri için yeni tesisler ve imkânlar yaratmanızı acilen bekliyoruz. Biz, devraldı
ğımız spor tesislerini sekiz yılda katladık; sizin de aynı tempoyu sürdürmenizi istiyoruz. 

Gençlikle ilgili istihdam, sağlık ve barınma konularında fırsat eşitliğini sağlayacak hiçbir 
somut çözüm ve geçerli olabilecek öneri veya tedbiri programınızda göremedik. 
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Her karar ve uygulamanızın temelinde, her bölge ve ekonomik kesimden gençlerimiz için 
fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedeflemenizi bekliyoruz. 

Neticede, gençlik politikalarınızın temel hedefi, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokra
siye sahip olduğu meslekî ve medenî yetenekleriyle iştirak eden, hoşgörülü, açık fikirli ve yeni
likçi, millîyetçi, manevi değerlere sahip ve laik, bağımsız, öz güvenli, kararlı, azimli, müteşeb
bis ruh ve heyecanına sahip bir gençliği oluşturmak olmalıdır. Bu vasıflara sahip gençliğimizi 
de aşağıdaki şu temel hedeflere doğru yönlendirmenizi sizden bekliyoruz: 

BAŞKAN — Sayın Kozlu, süreniz geçti efendim. 
CEM KOZLU (Devamla)— Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Anayasadaki Türk Milliyetçiliğine ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak; Türk ve islâm kültü
rünün derinliklerinden güç alarak, Türk Milletinin ahlakî ve manevî değerlerine sahip çıkmak; 
müspet bilimi yol gösterici kabul edip, ülkesini ve milletini yüceltmek ve bu yolda emek ver
mek; kendisini geliştirmek, kendisi ve ailesini yüceltmek, çevresini korumak ve demokratik, 
laik Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek olmalıdır. 

Gençlerimiz için yapacağınız tüm çalışmalarda Hükümete başarılar diler, genel görüşme 
önergesini destekleriz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kozlu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Rıza Akçalı'ya söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA RIZA AKÇALI (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1990 genel nüfus sayımına göre yüzde 61'lik bir orana sahip 0-30 yaş grubu nüfusumuz, 
Batı ülkelerinin gıpta ile baktıkları bir tablodur. Evet, bu, büyük bir potansiyeldir. 

Ülkenin dinamiklerini harekete geçirmekte, demokrat büyük Türkiye'yi meydana getir
mekte, bu potansiyelden, yani gençliğimizden en prodüktiv, en rantabl bir biçimde faydalan
mak, kalkınma hamlesini gençlerimizle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 

' ' * » . . . . • ' ' • " 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, ülke yönetiminde temel meselelerimizi makro ve mikro 
düzeylerde belirlemek, teşhis koymak, kararlar almak, bunları uygulamak ve ülke menfaatına 
sonuçlandırmak gayesiyle, birdizi genel görüşme açılması kararımız mevcut idi. Bu cümleden 
olarak, daha önce görüşülmüş bulunan, dış politika, ekonomi, terör ve iç güvenlik sorunların
dan sonra, çağın meselesi olarak nitelenen, ehemmiyetini ve güncelliğini hiç kaybetmeyen ve 
0-24 yaş grubu olarak toplam nüfusumuzun yüzde 56'sını teşkil eden gençliğimizin meseleleri
ni Yüce Meclisimizin önünde tartışmak; onların fikren, bedenen ve ahlaken geliştirilmesinde, 
devletin ne gibi imkânlar sağlayabileceğini belirlemek; bu meselelerin çözüm yollarını tespit 
etmek gibi maksatlardan yola çıkarak, bu genel görüşme isteği Yüce Meclisimizin huzuruna 
getirilmiştir. Grubum adına, bu teşebbüslerinden dolayı, değerli Grup Başkanvekillerime te
şekkürlerimi arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, genç insan, geniş bir hayal gücüne sahip, enerji ile dopdolu, cesare
tin, heyecanın, atılımın, çalışmanın üstün geldiği insandır. Ülkemizde, gençliğimizin dinamiz
minden yeterli ölçüde yararlanamamaktayız, özellikle okul dışı gençlik, yönünü tayin etmek
ten uzak bir şekilde, en değerli yıllarını kahve köşelerinde kaybetmektedir. 

Gençliğin meseleleri, eğitimden işsizliğe, çevreden beslenmeye, spordan özürlü gençlere, 
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zararlı alışkanlıklardan suçlu gençlere, yurt dışı gençliğinden siyaset yasaklamasına kadar uza
nan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmelidir. 

Bütün bu meselelerin çözümü için bilimsel ilkelere ve toplumsal konsensüse dayalı bir devlet 
politikasının izlenmesi kaçınılmazdır. 

Türkiye'nin çağı yakalaması, refahrsağlaması, hızla kalkınması, ancak, gönlü vatan ve 
millet sevgisiyle dolu, ülkenin bölünmez bütünlüğünü canından aziz bilen, millî ve manevî de-

• . • • . • \ 

ğerlere sahip ve modern bilgi birikimiyle donatılmış, şahsiyetli ve milletimize layık bir gençli
ğin yetişmesine bağlıdır. , 

Gençler, ülkemizin ümidi ve istikbalidir. Gençliğimiz, bugünkü ve yarınki görevlerini hak
kıyla yapabilecek şekilde yetiştirilmelidir. Bu hususun sağlanmasında, hem devletin, hem mil
letimizin, hem de ailelerimizin sorumluluğu vardır. 

Memleketimizin meselelerini sorumlu bir avuç insana ihale etmek yerine, memleketin her 
meselesinden hep birlikte sorumlu olabildiğimiz anda meselelerin çözümüne yaklaşırız. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın en köklü medeniyetlerinin kurulduğu, pek çok ulusların 
gelip geçtiği ve bir kavimler kapısı niteliğindeki Anadolu'yu yurt edinmiş ve bu bölgedeki me
deniyetler geleneğini sürdürmüş, köklü, şuurlu ve kararlı bir Türkiye, moral ve maddî çağdaş
lığı yakalama idealini, kendisine en büyük hedef ittihaz etmek mecburiyetindedir. 

Günümüzde, bütün dünya sistemleri, birtakım ideolojik sivriliklerden arınarak, yerlerini, 
"sosyal hukuk devleti" kavramına, toplumsal adalete dayalı refah toplumuna bırakmaktadır. 
Böyle bir vasatta Türkiye, toplumsal adalet içinde refah toplumuna, yani ülkesi ve milletiyle 
topyekûn zengin Türkiye'yi gerçekleştirmeye mecburdur. Bunun için, ülkenin en önemli dina
miği, gençlerimizdir. 

Geçtiğimiz on yıl içinde gençlerimizle ilgili meseleler, maalesef, halledilmek şöyle dursun, 
artarak devam etmiştir. Bir yandan ağırlaşan ekonomik koşullar sonucu yetersiz beslenme; di
ğer yandan, çağın gereklerine uyum sağlayamamış bir eğitim sistemi; bir başka yandan, gide
rek artan işsizlik, gençlerimizin ağır sorunlarına yenilerini katmış ve onların geleceğe bakışla
rına bir umutsuzluk perdesi germiştir. 

Mevcut eğitim sistemi, gençlerimizi bir kısır döngü içine sokmuş; onları, bir tür, yetenek 
körletmesine uğratmıştır. 

Bu güç şartlar altında okullarını bitirebilen gençler, iş bulabilmek için, bu sefer, devlet 
kapılarına yığılmışlardır; fakat, maalesef, bu kapıları da yüzlerine kapalı bulmuşlardır. 

İlkokulu bitiren her 100 çocuktan 58'i ortaöğretime devam edebilmekte, 42'si devam ede
memektedir. Ortaöğretimi bitiren her 100 çocuktan 28'i yükseköğretime devam edebilmekte, 
72'si bu imkândan mahrum bulunmaktadır. Yani, ilkokula başlayan her 100 çocuktan ancak 
10 ila 12'si, açıköğretim dahil, yükseköğretime ulaşabilmektedir. Bu da gösteriyor ki, eğitim, 
henüz toplumumuza girememiştir. 

Bütün bunlara ilave olarak, eğitimin kalitesinin düşüklüğü de dikkate alınacak olursa; bu 
durumdaki bir Türkiye'nin, sanayi toplumuna, bilgi toplumuna ve yüksek teknoloji toplumu
na geçmesinin ne kadar zor olduğu ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde işsizlik çok yüksek.rakamlara ulaşmıştır. 57 mil
yon nüfuslu ülkemizde 5 milyona yakın işsiz vardır. Bu tablo, vahim bir tablodur. Zira, istih
dam, sosyal devletin en önemli meselelerinden birisidir. 
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Memleketimizde yaşanan bu işsizlik tablosundan en çok mağdur olan da, okumuş ve oku
mamış gençlerimizdir. 

İŞ ve İşçi Bulma Kurumu istatistiklerine göre, Kuruma kayıtlı açık işsizlerin yüzde 54'ünü, 
15 ila 24 yaş grubu oluşturmaktadır. 15 ila 24. yaş grubu yerine, 15 ila 30 yaş grubunu ele aldığı-, 
mızda, iş arayan oranı, yüzde 77'ye ulaşmaktadır. Bugün, bana ve sizlere müracaat eden her 
100 kişiden -okumuş olsun, okumamış olsun- 80'inin iş istemekte olduğu yüksek malumları
nızdır. İşsizlik bir veba gibi sosyal yapımızı durmadan kemirmektedir. 

Bu sebeple, gençliğimizin işsizlik ve istihdam meseleleri, Yüce Meclisimizin huzurunda 
tartışılmalı; ülkenin diğer dengeleriyle birlikte, çıkış yolları araştırılmalıdır. İşte, bu genel gö
rüşme, bu fonksiyonu ifa edecektir. 

Gençlerimizle ilgili bir başka problem, yükseköğrenim gençliğimizin eğitim, öğretim, de
mokratik haklar, yurt, kredi, sağlık, beslenme, istihdam, barınma, çalışma, rehberlik, sosyal 
güvenlik, burs, beden eğitimi, spor, boş zamanlarını değerlendirme ve bütün bunlarla birlikte, 
Anayasa ve yasalardan kaynaklanan ve özellikle YÖK'ten kaynaklanan acil meseleleriyle ilgili 
hususlardır. 

v 12 Eylül 1980 rejimi ve onu izleyen 1983'teki ülke yönetimi, dünyadaki çağdaş gelişmelere 
taban tabana zıt ve çağın gerisinde bir düzenlemeyle, YÖK Kanunu uygulamalarıyla, Türk üni
versite hayatını, özerkliğin, özgürlüğün ve bilimsel objektifliğin gerisine itmek gibi affedilmez 
bir hata işlemiştir. 

Doğru Yol Partisi Grubu, bu yapı içindeki üniversitelerimizi, milletimize, üniversite öğre
tim üyesine ve gençliğimize layık görmemektedir. Onun için, yukarıda zikredilen bütün bu me
seleler tek tek ele alınmalı, çözüm yolları tartışılmalı ve gerekli yasal düzenlemelere gidilerek, 
gençliğimizin dertlerine çare olunmalıdır. 

Bilhassa YÖK konusu detaylı biçimde ele alınmalı ve hem eğitim ve Öğretiminin hakkıyla 
yapıldığı, hem de ilim hürriyetinin olduğu bir düzenlemenin ve bir üniversite reformunun mut
laka yapılması temin edilmelidir. Üniversite reformu yapılırken, üniversitelerimizin de bu ko
nudaki görüşleri ve tasarıları mutlaka istenmeli ve Yüce Meclisteki tartışmalarla birlikte, genel 
bir konsensüs oluşturulmalıdır. 

Yine üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin başörtüsünden kaynaklanan problem
leri vardır. Öğrencilerimize bu konuda bir kısıtlama getirilmemeli; öğrenci, kılık kıyafet konu
sunda serbest bırakılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yine önemli bir diğer husus da, gençlerimize yoğun bir biçimde de
mokrasi kültürü verilmesi hususudur. Maalesef, bugüne kadar bu konuda pek bir şey yapıldı
ğını söylemek mümkün değildir. Her on yılda bir gelen darbeler, memlekette korkuyu hâkim 
kılmıştır. Devirler, kendilerini haklı göstermek için, kendilerinden öncekileri kötüleme gibi bir 
gayretin içine girmişlerdir. Kötülemenin girdiği yerde de, hakkı aramak, hakkı bulmak müm
kün değildir. Mesele, o devrin sahibinin kendini haklı çıkarması haline dönmüştür. Böyle olunca 
da gerek 1960 İhtilali, gerekse 1980 İhtilali sonrasında okunan kitaplara, okutulan derslere, 
verilen konferanslara baktığımızda, demokrasinin tahribinin nasıl övüldüğü görülmektedir. Daha 
birbuçuk ay kadar önce 26 Aralık 1991 tarihli Aktüel Dergisinde, tarih dersinden, felsefeye, 
sanat tarihinden, yurttaşlık bilgisi dersine kadar ders kitaplarında 12 Eylülün izlerini gözler 
önüne seren bir yazı mevcuttur; sizlere buradan bir pasaj okuyorum: "1961 Anayasası yürür
lükte olduğu dönemde, ülke ve millet bütünlüğü ve cumhuriyet tehlikeye düştüğü halde, siyasî 
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partiler bu tehlikeyi pek ciddîye almamışlar, tehlike karşısında birlik olma basiretini göstere
memişlerdir. Hatta her parti, diğerinden kuşkulanır hale gelmiştir." 

Evet, bu paragraf bir ders kitabından alınmış. Yani, 1982 Anayasasını savunmak için, de
mokrasinin vazgeçilmez temel kurumlarından olan siyasî partileri suçlayan, böylece öğrencile
rin zihnine, o özlenen demokrasi bilincini yerleştirmeyi amaçlayan ders kitabımızın adı, "Or
taokullar tçin Vatandaşlık Bilgileri 3". 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, toparlamanızı rica ediyorum. 
RIZA AKÇALI (Devamla) — Değerli milletvekilleri, burada, 12 Eylül Anayasasının, de

mokratik olmayan hususlarını değiştirmeye, hür ve açık toplumu gerçekleştirmeye çalıştığımız 
bir dönemde, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasî partileri kötüleyen, ihtilal
leri öven hususların ders kitaplarında yer alması hususunu, demokratikleşme, okullarda de
mokrasiyi yerleştirme .gayretinin, en büyük engeli saydığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü, 
"demokrasi" deyince, ne anlatacaksınız? Hür ve serbest seçim demeyecek misiniz; hür üniver
site demeyecek misiniz; hak hukuk üstünlüğü demeyecek misiniz; millet iradesinin üstünlüğü 
demeyecek misiniz; hür basın, hür parlamento demeyecek misiniz; vicdan hürriyeti, işçi hakkı 
demeyecek misiniz; toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı demeyecek misiniz? Bütün bunların suç
landığı yerde, bunları anlatmak, bunları savunmak, fevkalade zordur. Bu yüzden, gençlerimizde 
demokrasi geleneğini yeşertmek ve devam ettirmek için, onlara, bilginin yanında, inanç, hür 
düşünce, muhakeme kabiliyeti, doğru karar verebilme meziyeti ve sağlam kişilik, mutlaka ve
rilmelidir. Ayrıca, siyaset yapmaları temin edilmeli, örgütlenme imkânına kavuşturulmalıdır
lar. Üllce sorunlarını tartışmaları, çözüm üretmeleri, yönetime katılmaları kadar tabiî bir şey 
olamaz; bunu her zaman sevinçle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

Gençlerimizle ilgili diğer önemli bir husus da, eğitimde fırsat eşitliğidir. Yurdumuzun her 
köşesindeki gençlerimizi, eğitim ve öğretimin imkânlarından faydalandırmak ve istidadı olan 
ve kendisine ulaşıldığı takdirde, yarının büyük âlimleri, devlet adamları, kumandanları olacak 
ve memlekete büyük hizmette bulunacak insanları bulup çıkarmak ve eğitim nimetlerine ka
vuşturmak, Türk siyasî partilerinin hedefi olmalıdır ve bu hedef, kim iktidarda olursa olsun, 
hedef olmaya devam etmelidir, 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme içinde ele alınması gereken bir diğer mesele de, özür
lü gençlerimizin sorunlarıdır. 

Global bir yaklaşımla, yurdumuzda bulunan 0-24 yaş grubu özürlü gençlerimizin sayısı 
2-2,5 milyon civarındadır. Bu insanlarımızın, beslenme, beden ve ruh sağlığı, tıbbî, meslekî 
ve sosyal rehabilitasyon, okul içi, okul dışı ve rehberlik eğitimi, toplumla kaynaşma, barınma, 
ulaşım, iş-ve kredi, burs, sosyal güvenlik, kültür, sanat, spor, aile, özel araç gereç, kamuoyu 
oluşturma gibi çok özel sorunları çözüm beklemektedir. 

Batı ülkelerinde özürlü gençler, devletin ve toplumun sahip çıktığı kimseler haline gelmiş
tir. Bu iki unsur elele vererek (devlet ve toplum) özürlü gençleri, hayata atılmaya kadarki saf
halar içinde himaye etmektedirler; böylece onları mutlu birer insan olarak hayata kazandır
maktadırlar. ' 

Devletin bu konuya nasıl bir yaklaşımla sahip çıkacağı, alacağı tedbirler, bu genel görüş
me içinde ele alınması gerekli hususlardır. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, lütfen toparlayınız. 
RIZA AKÇALI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Özürlülerle ilgili istatistikî bilgilerin hiç olmaması hususunu, bu konuda çözümü zorlaştı

ran en büyük amillerden, biri olarak burada zikretmek istiyorum! 
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Okuyan gençlerimizle ilgili bir diğer husus da, eğitim-istihdam dengesidir. Ekonomimizin 
taleplerine uygun, topyekûn kalkınma hedefleriyle bağdaşan bir eğitim planlaması; yani,.eğitim-
istihdam dengesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Okumuş ve meslek sahibi olmuş gençlerimizin işsizliği, fertler ve aileleri bakımından bi
rer facia, sosyal bakımdan ise, büyük felaketlerin ve patlamaların habercisidir. Ne büyük bir 
şanstır ki, aile yapımız, bu tip patlama ve faleketleri önleyen, onlara emniyet supabı olan bir 
yapıdadır. Bir Batı ülkesinde, bunun çok küçük miktarda tezahürü olsa, ortalık karışırdı. Aile
lerimiz, iş sahibi olamayan, okumuş veya okumamış evlatlarını, aile yapısı içinde korumaya 
ve maişetini temin etmeye büyük gayret göstermektedir. Bu yüzden, böylesine vahim bir sosyal 
vakıayı emdikleri (absorbe ettikleri) için, bütün aile reislerine huzurunuzda teşekkür etmek is
tiyorum. " . , . • * • 

Bu büyük yaraya derhal neşter vurulması gereğini, herkese okul ve meslek, her vatandaşa -
iş ve emek kapısı bulmanın, sosyal devletin görevleri arasında olduğunu ve devletin, yetişmiş 
insanına, "bana ne" deyip arkasını dönemeyeceğinin altını önemle çiziyorum. Bu konunun, 
genel görüşmenin belki de en önemli konusu olduğunu belirtmek istiyorum ve çözüm yolları
nın tartışılması gereğini Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Vaktimizin darlığı dolayısıyla diğer meseleleri satırbaşları halinde söyleyeceğim. İnşallah 
genel görüşme içinde meseleleri daha geniş bir şekilde anlatma imkânına sahip oluruz. 

Bir diğer meselemiz, gençlerimizin sağlığı ve zararlı alışkanlıklardan korunması hususu
dur. Bir diğer mesele, suça itilen gençlerimizin topluma kazandırılması, çağdaş ve sosyal devle
tin en önde gelen görevlerinden biri olması konusudur. Yine, bir başka mesele, gençlerimizin 
boş zamanlarını değerlendirme konusudur. Son olarak da, yurt dışında yaşayan gençlerimizin 
çözüm bekleyen bir sürü meseleleri vardır. 

Değerli milletvekilleri, insana yapılan yatırım, en kârlı ve en verimli yatırımdır. 1980'li 
yıllardan itibaren eğitime ayrılan payların yüzde 2,5'lar civarında seyrettiği göz önüne alınırsa, 
1992 bütçesinde bu payın yüzde 5,5Mar civarında olması önümüzdeki yıllar için memnuniyet 
verici bir gelişmedir. Bütün imkânsızlıklara rağmen, gençlerimize verdiği önemden dolayı Hü
kümetimizi yürekten kutluyorum. Gayet tabiî, gelişmiş ülkelere oranla bu payların çok yetersiz 
kaldığı gerçeğini de belirtmek istiyorum. 

Sistemlerin, partilerin, hükümetlerin bir tek gayesi vardır; o da, insanlarını mutlu etmek
tir. Yarının mutlu Türkiyesini gerçekleştirmek, bugünün gençliğinin meselelerini çözmekten geçer. 
Demokrasinin erdemlerine inanmış, düşünen, tartışan, düşündüğünü serbestçe ifade edecek 
demokratik olgunluğa ulaşmış, memleket meselelerini bilimsel çerçeveler içinde çözmek için 
çaba sarf eden, imanlı; inançlı, hak bildiğinden zerre kadar şaşmayan, hakkı üstün tutan bir 
gençlik, Doğru Yol Partisinin ve devletimizin ve öyle zannediyorum ki, Yüce Parlamentomu
zun, hasretini duyduğu bir gençliktir. Yarının Türkiyesinin sahibi ve yöneticisi olarak gençleri
mizin yarınlara hazırlanmasında karşılarına çıkacak engellerin bugünden fark edilip tedbir alın
ması, problemlerinin büyük ölçüde çözüme bağlanması şerefinin, 19 uncu Dönem Parlamen
tosu olarak Yüce Meclisimize kısmet olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçalı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tzmir Milletvekili Halil Çulriaoğlu, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Ülkenin, siyasal, ekonomik, sosyal sorımlarının faturalarını üstlenen, geçen oniki 
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yıllık süreçte kimlik bunalımı, kimlik arayışı içerisinde toplumun ülke sorunlarından soyutla
nan gençliğin sorunlarını konuşma fırsatını veren Sayın Bekir Sami Daçe ve Sayın Güneş Müf-
tüoğlu'na teşekkür ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama, gençliğin tanımı ve 
önemiyle başlamak istiyorum. 

Çocuklukla erişkinlik arasında yer alan gençlik çağı, yaşamın belki en güzel, en anlamlı, 
belki de en zorlanmalı dönemidir. Bu çağ, bireyde, köklü, fiziksel, duygusal ve zihinsel değiş
melerin gerçekleştiği, hızlı bir büyüme, olgunlaşma sürecini içerir. Kişilik özellikleriyle, yete
nek ve ilgilerin, duru ve somut olarak, en belirgin olarak ortaya çıktığı, yaratıcılığın en üst 
düzeye vardığı gençlik çağı, aynı zamanda, bir ikinci doğuş dönemidir. 

Çağdaş toplumlarda, gençlik çağının yaş sınırlarına ilişkin görüşler, birbirinden oldukça 
farklıdır. UNESCO'ya göre gençlik çağı, 12-24 yaşları arasındadır. Aslında, gençlik çağının 
başlaması ve bitiminde, bireyin kendi yapısal özellikleriyle, ekonomik, toplumsal, ekolojik ve 
kültürel etkenlerin rolü vardır. Ülkemizde kalkınma planları da, gençlik yaşını, 12-24 yaş ola
rak belirlemektedir. 

Toplum yapısı, dinamiği, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sorunları ile, doğru
dan ya da dolaylı bir biçimde gençliği etkiler; onun çağına özgü gelişimsel gereksinmelerinin 
yeterince doyurulmasını engelleyebilir ya da yavaşlatabilir. Gereksinmelerin sürekli ve etkili bir 
biçimde doyurulmaması ise, genç ve toplum açısından, gençlik sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genç kuşağın, ülkemizin toplumsal yapısındaki yeri 
ve işlevini göz önünde tutarak, gençliği iki kategoride ele alabiliriz: 1) Okul dışı gençlik, 2) 
öğrenci gençlik. 

Okul dışı gençlik, ekonomik yönden etkin durumda olan, işçisiyle, köylüsüyle ve diğer 
çalışan gençlerle, çalışabilir olmakla beraber, iş bulamayan, işsiz gençlerden oluşmaktadır. / 

Sırasıyla irdelediğimizde, 11-12 yaşlarındaki milyonlarca genç insanın, ilkokul sonrasında 
meslekî eğitim görmeden çalışmaya başlaması, ülkemizde çıraklık konumunun önemini ortaya 
koymaktadır. 

5 milyonu aşkın olduğu tahmin edilen çıraklık sayısına rağmen, yasa kapsamına alınan 
ve meslekî eğitim gören çırak sayısı 200 bin civarındadır. 

Çıraklıkta, düşük ücretle sunulan emeğin karşılığında, belirli bir beceri kazanarak, usta
lık hedeflenmektedir. 

Bu amaca yönelik bir eğitim programı olması gerekirken, mesleğe yönelik beceri kazan
dırma işlevini, ülkemizde, daha çok, çıraklık kurumunun üstlenmiş olması, kentlerde, ekono
mik, sosyal güvenceden, işgüvenliğinden yoksun, elverişsiz sağlık koşullarında çalışan milyon
larca genç insanın ürkütücü bir biçimde sorunlarını oluşturmaktadır. 3308 sayılı Yasa, çırakla
rın ve meslekî teknik okulları öğrencilerinin sorunlarını çözmede, belirtilen hedeflerin çok ge
risinde kalmış, çıraklık eğitim merkezlerinde gerekli yaygınlık sağlanamamış, hedeflenen nite
likli eğitime ulaşılamamıştır. 

Yaşamlarının en güzel günlerinde sahip çıkılamayan bu kesimin sorunlarının üzerinde has
sasiyetle durularak, sağlık koşulları değerlendirilmeden, ekonomik, sosyal güvenceye kavuştu
rulmadan işçi çalıştırılması, denetim altına alınmalıdır. 

3308 sayılı Çıraklık Meslekî Eğitim Yasası gözden geçirilerek, büyük işletmelerin de çı
raklık okulu açmalarını Öneren düzenlemelere gidilerek ve daha fazla kaynak ayrılarak, uygu
lama alanları yaygınlaştırılmalıdır. 
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Gençlik konusunda belirlenmesi gereken diğer bir olgu da, büyük boyutlara ulaşan, ülke
mizin en önemli sorunlarından biri olan, işsizliktir. 

iş ve İşçi Bulma Kurumuna kayıt yaptıran 14-24 yaş arasındaki işsiz gençlerin oranı yüzde 
80'ler dolayındadır. Ayrıca, büyük bir bölüm de, iş arayan genç kadınlardan oluşmaktadır. 

Genç işsizler açısından Türkiye, en yüksek oranda genç işsizlerin olduğu ülkeler kapsa
mındadır. 

İşsizlik, ekonomik sorunların yanı sıra, psikolojik sorunları da birlikte taşımaktadır. Uzun 
süren işsizlik, çevre ve insanlarla olan ilişkilerin bozulmasına ve gençleri, toplumla sürtüşmeye 
itmekte; aile sorunlarını da beraberinde getirerek, fert için olduğu gibi, toplum için de olum
suz koşullar doğurmaktadır. 

Ülkemizde işsizlik, gençlik kesimi kadar, toplumun diğer kesimleri arasında da etkileri ve 
tepkileriyle ülke gündemindeki en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlardan biridir. 

Sayın Başkanım, kırsal kesimde, köylerde yaşayan ve genellikle ücretsiz aile işçisi olarak 
tarımsal işlerde çalışan köylü gençlik, kentlere oranla daha elverişsiz yaşam koşullarında bu
lunmaktadır. Eğitim, sağlık, beslenme gibi konularda, Icentsel bölgelerdeki gençliğe oranla da
ha fazla olumsuz bir görünüm yansıtan kırsal kesimdeki gençliğin önemli bir özelliği de, genç 
yaşta evlenerek, sorumluluk almalarıdır. 

Doğaldır ki, kırsal kesim için önemli geçim kaynağı olan toprak, köyde yaşayan gençlik 
açısından yaşamsal değer taşımaktadır. Tkrımda uygulanan son on yıllık politikalar, toprak 
dağılım adaletsizliğini körüklemiş, üretilen ürünlerin karşılığı verilmemiş, kırsal kesimde ge
çim zorluğunun yaratılması, köyden kente göç olgusunu hızlandırmıştır. Bu durum ise, kente 
göçen gençliğin sorunlarını, kırsal kesimlerden soyutlama imkânını bize vermemektedir. 

Köyden kente sağlıksız göç önlenmeli; köydeki insanlar, ürettiklerinin değerini alacak, kendi 
örgütlenmeleriyle emeğine sahip çıkabilecek bir yapıya muhakkak kavuşturulmalıdır. Kırsal 
kesimden kentlere gelen gençlerin ve onların ailelerini oluşturan kişilerin, çevreyi algılama alış
kanlıklarını sürdürme ya da yeni alışkanlıklar kazanma süreci değişik hızlarda olduğundan, 
iki kuşağın tutum ve davranışlarında uyumsuzluk oluşturmaktadır. 

Kentin yaşantısına uyum, kişilik gelişmesi içinde olan gençlerde daha kolay ve çabuk; bu
na karşılık, yaşlı kuşaklarda zor ve yavaş olmaktadır. Böylece, kuşaklar arası gittikçe açılmak
ta, iki kuşak arasında, özellikle ailenin, genç üzerindeki etkisi zayıflamakta; gencin davranış
ları denetimsiz kalmaktadır. 

Günümüzde, kentsel genç nüfus içinde önemli bir yere sahip olan kırsal kesimden kentlere 
gelen gençliğin karşı Icarşıya bulunduğu ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunları giderme 
amacına yönelik girişimlere duyulan gereksinim, her geçen gün daha fazlalaşmaktadır. Bu ge
reksinimin karşılanması, yalnız gençliğin geleceği açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısın
dan da olumlu gelişmelere ortam hazırlayacağı için önem taşımaktadır. 

Ülkelerin hayatında gençlik, her zaman önemli bir güç oluşturmuştur. Bugünün dünya
sında ise, ülke kalkınmasının itici gücü ve potansiyeli olarak kabul edilerek, gençlerin yetiştiril
mesine ve korunmasına özel önem verilmektedir. 

Gençlerimizin birçoğu belli bir eğitim görmediği için, vasıfsız işçi olarak çalışmaya zor
lanmakta, başladıkları her işe rahatlıkla uyum sağlayamadıklarından, sosyal, parasal ve ruh
sal baskı altında kalmaktadırlar. 
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Ayrıca, çalışma mecburiyetinde olan gençlere yön verecek, işe yerleştirecek, işe alıştıracak 
kuruluşlarımız yetersizdir. 

tş bulma kolaylığı, iş güvencesi ve sigortası sağlanamaması, gençlerde büyük ruhsal bu
nalımlara neden olmaktadır. Ülkemizde, çalışan gençliğin büyük bir çoğunluğu, istemedikleri, 
benimsemedikleri, kendine yarar sağladığına inanmadıkları işlerde, salt bir gelir elde etmek 
amacıyla çalışmaktadırlar. 

Çalışmakta olan gençlik, muhakkak, yaş gruplarına göre sınıflandırılarak, kendi beceri 
ve yeteneklerine uygun ilgi duydukları alanlara yönetilmeli; ilgi duydukları ve becerebildikleri 
mesleklerde, yeterince meslekî eğitim görmeleri sağlanmalı, beceri, yetenek ve eğitimleriyle oran
tılı işlerde istihdam edilmeleri hedeflenmelidir. 

Çalışma ortamında, ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında, yasalarda belirtilen ted
birlerin alınması sağlanmalıdır. 

Bedenî, fizikî güçleriyle uygun olmayan işlerde işçi çalıştırılmasının önlenmesi gerekmek
tedir. Özellikle, gençlerin pek çoğunun faal olduğu tarım ve hizmet sektöründeki genç işçilerin 
sosyal güvencelerinin sağlanması gereklidir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; öğrenci gençliğin sorunlarına bakıldığında, okullaş
ma oranlan dikkate alındığında, tüm gençlerin, eğitim,hakkından dengeli bir şekilde yararla
namadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Eğitimin, ekonomik kalkınmada çok önemli bir unsur 
olduğunun bilincindeki ülkeler, bu işi, ilkokuldaki öğrenci sayısını, ortaöğretime devam oranı
na göre artırarak, öğrenciye beceri kazandıran "üretim için eğitim" anlayışını ön planda tuta
rak, gençliğin, hayatın her safhasında, kendi ekonomik sorunlarını ve ülke ekonomisine katkı
larını hedefleyen, meslekî teknik eğitime büyük önem vererek gerçekleştirmektedir. Ülkemiz-
deyse, bu olanaklardan yoksun olan gençliğin, ekonomik sorunlarını, üniversiteye girerek çöz
mek istemesini son derece doğal karşılamak gerekir. Bu anlamda, mevcut eğitim yapısıyla yük
seköğretim sorununu çözme olasılığı, eğitim politikası bir bütün olarak yeniden düzenlenme
den mümkün görülmemektedir. 

Eğitim kurumlarımız, sosyal, ekonomik, kültürel amaçlara ve işlevine uygun yapı ve içe
rik düzeyine kavuşturulmalıdır. Yeterli öğretim elemanı sağlanmadan ve gerekli yasal düzenle
melere gitmeden, misafir öğretim üyelerine dayanarak, yükseköğretim kurumları açmak; so
runlu gençlik yaratarak, gençleri işsizlik psikozuna itmektedir. 

Türkiye'de eğitim merdivenlerini çıkabilmek, ancak, anne ve babaların maddî desteğiyle 
desteklenme imkûnına sahip olanlardadır. Yetenekli gençlerin, İçendi emekleri, kendi becerile
ri, çahşkanlıklarıyla, toplumda hak ettikleri yeri alma şansları büyük ölçüde yitirilmiştir. Tür
kiye'nin değerli okullarında, ancak parasal olanakları elverenler okuma imkânı bulabilmekte, 
nitelikli okullara girebilmenin ilk şartı, eğitim kurumları dışındaki, çok pahalı, hazırlık kurs
larından geçmeye bağlanmış durumdadır. 

Ülkemizde, eğitim, paraya teslim edilmiş konumdadır. Kaldı ki, her türlü zorluğa, çaba
ya, özveriye rağmen, gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra bile iş bulamayan, bulsa da 
bulduğu işten tatmin olamayan konumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, konuşmanız daha sürecek mi? 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne kadar kaldı? 
HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — 5 dakika sürer Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Divan boş olduğu için, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 10.43 
- • o ;—• • 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 40 25 . 2 . 1992 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.53 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

1 • © — ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

3 _ Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Baskanvekükri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Konuşmanıza devam etmek üzere buyurun Sayın Çulhaoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan; değerli milletve

killeri; gençlik, özerk üniversite istemektedir, demokratik hakların kendine tanınmasını, ser
best bir ortamda ve meşru hukuk düzeni içinde okuluna giderek araştırma yapabileceği koşul
ları aramaktadır. 

Üniversitelerde, öğrencilerin dernek kurma ve derneklere üye olmada karşıt atıkları engel
leyici ve baskıcı düzenlemeler kaldırılmalıdır. 

Dünyada demokrasi olgusu, evrensel bir tanım ve geçerliliğe kavuşmakta, ülkemizde de 
demokratik hedeflerde ciddî adımlar atılmaktadır. Böyle bir demokratikleşme sürecinde, top
lumun en dinamik kesimini oluşturan gençliğin yer almaması düşünülemez. 

12 Eylül ve devamı olan süreçte uygulanan engelleyici, baskıcı, daraltıcı, kısırlaştırıcı, yoz-
laştırıcı ve toplumun dinamik güçlerini potansiyel suçlu gören zihniyet yerine, demokratik, eşit
likçi, geliştirici, katılımı sağlayıcı, konuşabilen, düşündüklerini söyleyen, aykırı görüşlerini de 
ileten gençleri, etiketlemeden, dosyalamadan, demokrasiye olan inançlarını ortaya çıkararak 
ve yeniden üretim süreçlerinde yaratıcı ve etkin olarak değerlendirmek zorundayız. 

Ülke ve kendi sorunlarına çözüm arayan, yarınlarına umutla bakabilen çağdaş bir gençli
ğin, bir ulus için büyük kazanç Ve gurur kaynağı olacağı kesindir. Gençliği, suskun, duyarsız, 
kimliksiz insanlar haline getirme; en kötüsü, potansiyel suçlu olarak görme yanlışı, toplumu
muz ve demokrasimiz adına büyük utançtır. 

önümüzde, 12 Eylül ve felsefesinin sona erdiği, bu yeni Koalisyon Hükümetiyle, demok
ratikleşme sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem, ülkemizdeki gençliğin, başını dik tut
tuğu, alnı ak ve ülkemizin yarınlarına sahip çıkmaya başladığı yeni bir dönem muhakkak ol
malıdır ve olacaktır. 
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Üniversiteleri, hangi gerekçeyle olursa olsun, özgürlük ortamından uzaklaştırıp, fonksi
yonlarını yapamaz hale getirmenin, bir ülkeye ihanetle eşanlamlı olduğunu bilmek zorunda
yız. Sessizlik, bir ülke üniversitelerinin en büyük ayıbıdır. Demokrasinin de, bilimin de geliş
mesinin hedefi ve aracı, çok sesliliktir. 

1982 Anayasasıyla gençliği politikadan ve siyasal katılımdan uzaklaştıran yasalar, bir an 
önce kaldırılmalıdır. Gençliğine güvenmeyen, üretkenliğinden faydalanmayan, onu âdeta suç
layan zihniyetin ayıpları bir an evvel temizlenmeli, silinmelidir. 

Hükümetin ortak protokol hedeflerinde yer alan seçme yaşının 18, seçilme yaşının 25'e 
indirilmesi, ivedilikle ele alınmalıdır. 

Nüfusunun yüzde 60'ının üstündeki kesimin 30 yaşın altında olduğu bir toplumda, genç
lerin temsilinin engellenmesi, demokrasi ve çağdaş toplum anlayışına ters düşmektedir. Siyasî 
partilere üye olma yaşı 18'e indirilmeli, siyasî partilerin gençlik kollarını kurmalarının engelle
ri'aşılmalıdır. 

Nüfusunun yüzde 60'ı genç olan sayılı ülkelerden biriyiz. 
Bununla her fırsatta övünmemize rağmen, Yüce Atatürk'ün veciz sözlerine rağmen, genç 

insanları yeterince anlayıp, yeteneklerini, üretkenliklerini, toplumda almak istedikleri yeri ge
reğince değerlendirebildiğimizi söyleyemeyiz. Gelişme sürecindeki Türkiye'de ekonomik, poli
tik, sosyal, kültürel ve teknolojik düzeydeki gelişmelere paralel olarak değişen toplumsal iliş
kiler ve değerler, hemen hemen her alanda, toplumsal sorunları da beraberinde getirmiş; bu 
sorunlar, toplumda önemli bir konuma sahip olan ve her türlü gelişmeye kısa sürede duyarlılık 
gösteren gençlik kesiminde daha fazla etkili olmuştur. Ancak, toplum sorunlarının gençlik ke
simine doğrudan yansımasının yanı sıra, gençlik konusunda yapılmış araştırmaların çoğu, ana 
sorun kaynağını, toplumun gençlere karşı takındığı tutum ve göstermiş olduğu güvensizlik ve 
ilgisizliğin oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Genç, toplum içinde bir görev almak ve o göre
vin gereklilik ve sorumluluklarını yüklenmek istemektedir. 

öte yandan, yüzyıllar boyu, yetişkinler, bir sonraki kuşağa güven göstermemiş; sorumlu
luk vermekte tereddüt etmiştir. Aile yapısından, eğitim, öğretim sistemlerine ve bürokrasiye 
kadar uzanan bu güvensizlik duygusu, gençleri, bilgisizlik, deneyimsizlik, yetersizlik ya da sa
dece çocuklukla suçlayan bir bütünün parçalarından oluşmaktadır. 

Gençler, kuşaklar boyu, bu güvensizlik ortamında kendilerini kanıtlayabilmek, güçlerini 
gösterebilmek için çeşitli yollara başvurarak, bir yaşam çabası vermektedirler. Bu çaba, genç
leri genellikle, bunalımlı bir dönemle karşı karşıya getirmektedir. 

Ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü, toplumun en duyarlı, en dinamik kesimini oluş
turan gençliğin, büyük ölçüde toplumsal yapıdan kaynaklanan sorunları, zaten toplumun kendi 
sorunları olduğundan, çözümü de, öncelikle, toplumsal sorunların çözümüne bağlıdır denile
bilir. Bununla birlikte, kısa dönemde, gençlikle ilgili hizmetlerin planlanması, çözüm yolları
nın aranması gereklidir. 

Gençlere, toplum güveninin işareti olan sorumluluklar verilmeli; gençliğin çeşitli düzeye 
lerde temsil edilmesi sağlanmalı; kendisiyle ilgili kararların alınmasına katılımları gerçekleşti
rilmelidir. 

Gençliğin, geleceğe güvenle bakabilmesi için, gerekli koşullar sağlanmalı, yetiştirilmekte 
olan insangücüyle, istihdam olanakları arasında ilişki kurularak, istihdamda gençliğe öncelik 
verilmelidir. Gençliğin, kültürel ve psiko-sosyal doyumunu sağlamak için, zamanını özgürce 
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değerlendirme olanaklarının yaratılmasına, sosyal ilişkilerinin düzenlenmesine de yardımcı olun
malıdır. 

Sonuç olarak : Ülkede gençlik sorunları varsa, bu, bir neden olarak değil, bir sonuç ola
rak vardır; olayları doğuran nedenler de, onlardan öncekilerdir. 

Buraya kadar söylediklerim çerçevesinde, gençlik sorunlarına getirilecek sağlıklı çözümle
rin, sorunlardan çök.sorunları doğuran nedenlerin analizinin yapılmasını gerekli, kıldığı sakla
namaz. Toplumsal sorunlarımız içinde gençlerimize yüklenen sorunları ele alarak, onların so
runlarını irdeleme gereğine yüreklice inanıyoruz. 

Bu genel görüşme önergesini veren arkadaşlarıma, bize bu fırsatı yaratan arkadaşlarıma 
tekrar teşekkür ederek, hepinizi saygrve sevgiyle selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çulhaoğtu. 
Sayın milletvekilleri, bir grup sözcümüzle Sayın Müftüoğİu kalmıştır. Bu konuşmalar ta

mamlanıncaya kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal; buyurun Sayın Erdal. (RP sıralarından 
alkışlar) 

RP GRUBU ADINA HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri, Zonguldak MilletvekiliGüneş Müftü-
oğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, "gençlerin sorunları" konusunda, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi üzerine, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, önerge sahipleri 
sayın milletvekillerinin en mühim konulardan birisi olan gençlik konusu üzerinde görüşme im
kânı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gençler, milletimiz ve devletimizin teminatıdır. Ne yazık ki, yıllardan 
beri ihmal edilerek, âdeta kaderlerine terk edilmiştir. Her türlü ahîak ve maneviyat tahribatına 
maruz bırakılmış olup, basın ve TRT ile de, ahlaklarının bozulması için, ne gerekiyorsa yapıl
mış ve yapılmaktadır. 

Toplumun değişen değer yargılan sonucunda bugün para önplana çıkmış bulunmaktadır. 
Kısa yoldan zengin olmak için çeşitli talih oyunları çıkarılmış, kumar âdeta bir geçim kaynağı 
haline dönüştürülmüştür. Çalışma yaşına gelmiş, okuyan ve okumayan gençlere iş sahası açı
lamadığı için, bu gençler kahvehanelere mahkûm edilmiştir. 

En büyük servet olan insangücünü israf etmek için, âdeta, iktidarlar birbirleriyle yarış
mışlardır. Avrupa ve özellikle Almanya, bizim ihsanlarımızı çalıştırmak suretiyle kalkınmasını 
yapmış, bugün en zengin devletler arasına katılmıştır; biz ise, Batıya muhtaç duruma düşürül-
müşüzdür; milyonlarca gencimiz kaderine terk edilerek, açlığa mahkûm edilmiştir, tşte, bu genç
lerimizin bir kısmına, gizli örgütler tarafından -kandırılarak- cinayet işletilmekte ve böylece 
masum insanların kanı dökülmektedir. 

İktidarlar, memleketimizde cereyan eden terör olaylarının, kendi basiretsiz yönetim ve tu
tumları sonucu meydana geldiğini, her nedense kabul etmemektedirler. 
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Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlanır ve bilahara onlara iş temin edilirse, anarşinin 
kaynaklarından biri kurutulmuş olur. 

Yine, bu gençlerimize ahlakî ve manevî eğitim verdiğimiz zaman, anarşinin ortadan kalk
ması için ikinci adımı da atmış olacağız. Bu tedbirlerin, şimdiye kadar tam olarak alınmadığı 
hepinizin malumudur. 

Diğer taraftan, televizyon yayınlarıyla, lüks reklamlar, içki ve kumar reklamları, gençle
rin iştahlarını kabartıyor; ayrıca, ahlak bozucu filmlerle de tahrik edilerek, âdeta kötülüğe iti
liyorlar. İşte, bu şekilde tahrik edilen genç, terör örgütlerinin eline düşüyor. 

Bu durum, zaten,dış güçlerin istediği şeydir. Çünkü, bir milletin yıkılması için, o milletin 
gençlerinin ahlakını bozmak, Allah korkusunu kalbinden silmek yeterlidir, tşte, Türkiyemizde 
gençlerimize tatbik edilen plan da budur. 

Bütün sıkıntımız, aslımıza, kökümüze dönmeyişimizdedir. Huzursuzluğun sebebi, bu ha-
limizdir. Milyonlarca gencimiz kahve köşelerinde beklerken, mevcut fabrikaların çoğu kapatıl
mış; ayrıca, daha önce temelleri atılan, çoğu binaları bitmiş olan birçok fabrika inşaatı da ka
derine terk edilmiştir. 

Hükümetin.kapalı olan fabrikaları çalıştırması ve inşaat halindeki fabrikaların da yapı
mına başlamasıyla, yukarıda sözünü ettiğimiz gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmış ola
caktır. Temennimiz, bu konu, ilk ele alınan konu olsun. 

Sayın milletvekilleri, biz Refah Partisi olarak, gençlerimiz hakkında ne düşünüyoruz, na
sıl bir eğitim verilmesi gerekir ve nasıl bir gençlik istiyoruz; bunu arz ediyorum. 

Maarifin millileştirilmesi : 
Maarif, materyalist ve maddeci olamaz. Maarifin, gayri ilmî, materyalist fikirleri aşıla

ması yerine, evlatlarımızın, millî ve manevî değerlerimize bağlı maneviyatçı olarak yetiştiril
mesi; evlatlarımızın, kalbi boş olarak yetiştirilmeleri yerine, inançlı, iyi ahlakı bilen ve iyi ahla
ka özenen evlatlar olarak yetiştirilmesi; evlatlarımıza, matematik, fizik, kimya, astronomi, tıp, 
tarih, coğrafya ilimlerinin kurucularının bizim alimlerimiz olduklarının öğretilmesi; maarifte, 
taklitçiliğin Batı hayranlığı ve meddahlığın terk edilmesi; ilimlerin bugün tıkandıkları yerlerin, 
bizim milletimizin yetiştireceği alimler tarafından yeniden açılabileceğinin çocuklarımıza öğ
retilmesi; o azim ve şevkle çocuklarımızın yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Evlatlarımıza millî kültürümüzün tanıtılmasına, tarih şuuru verilmesine, milletimizin, me
deniyete yaptığı büyük hizmetlerinin öğretilmesine hususî bir itina gösterilmelidir. 

İlmî araştırmanın teşviki, sanat ve meslek okullarının geliştirilmesi, her ile manevî ijirnler 
üniversitesinin, teknik üniversite ve manevî ilimler üniversitelerinden birer fakülte veya yükseko
kulun açılmasının hedef alınması; maarifte, taş yığınlarıyla değil, yavrularımızın kalbine ve gön
lüne koyduğumuz inanç, ilmî gaye ve millî hedeflerle övünülmesi; bütün çocuklarımızın, sanat 
sahasında yetişmesine paralel olarak, okullarda muntazam öğrenime tabi tutulması; bu öğretim
de meslekî bilgiler yanında, manevî eğitim yapılması ve millî hedeflerimizin öğretilmesi zorunludur. 

Bu yolda, Basın Yayın Umum Müdürlüğü yurt içi ve yurt dışı tanıtımda müessir ve verim
li çalışan bir müessese haline getirilerek, basın ve TRT idarecilerinin yapıcı tutumu ile milleti
mize ve yurdumuza manevî ve maddî kalkınma sahasında kıymetli hizmetler yapanların ve hiz
metlerinin tanıtılması, teşviki ve taltifi; yurt havasının, anarşik olaylar yerine kalkınma hedef
lerine yöneltilmesi sağlanılmalıdır. 
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Namık Kemal'in bir beyitini okuyorum : "Namus ve iffet duygusunu taşımayanlar, vatan 
ve millet duygusu da taşımazlar." , 

Spor, sağlık ve çevre bilinci : 
Spor, sağlık ve çevre bilinci şuurunu vermek ve gereklerini yerine getirmek zorunludur. 

Gaye, bütün çocuk ve gençlerin, bedenî ve ruhî bakımdan en iyi şekilde yetişmiş, sıhhatli genç
ler olmasını temindir. Bunun için, bir yandan, başta çocuk sağlığı olmak Üzere, yurdun her 
yerinde, millî şuurla ve ibadet aşkıyla çalışan sağlık teşkilatı kurulmalıdır ve yine, başta millî 
sporlarımız olmak üzere, güreş, ata binmek, ok atmak gibi bütün spor dallan yaygın bir şekil
de geliştirilmelidir. 

Manevî ve ahlakî eğitim : 
Çocuklarımız ve gençlerimiz hakla üstün tutmak, zulümler ve kötülükler" karşısında neme 

lâzımcı, vurdumduymaz ve uyuşuk kalmayıp hakkı galip kılmak ve herkese iyilik yapmak için, 
çalışkan ve gayretli olmak durumundadırlar. Gençlerimiz, kötü ahlaktan arınmış, güzel ahlak 
sahibi olmak, manevî bilgilerle mücehhez, nefis terbiyesi görmüş genç olmak; iç huzurunasa-
hip olmak; herkese iyilik yapmayı ve cemiyet için faydalı olmayı gaye edinmiş olmak.' 

Sayın milletvekilleri, geleceğimizin garantisi olan gençliğe, eğitim ve her türlü atılım ala
nında fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 

Sosyal hayatta aktif rol alan, manevî yönde eğitilmiş bir genç nesil yetiştirilmelidir. 
öğretim ve eğitim faaliyetleri, ticarî kazanç aracı olamaz. 
Öğrenimin her aşamasında, maddî imkânları sınırlı olan gençlere burs verilmelidir. 
Yetenekli ve çalışkan gençlere, yurt içi ve yurt dışı her çeşit eğitim ve öğretim imkânları 

sağlanmalıdır. 
Mevcut spor ve kültür merkezleri geliştirilerek, yenileri kurulmalıdır. 
Gençlerin maddî ve manevî gelişmelerine ortam hazırlanmalıdır, 
Sayın milletvekilleri, gençlerin bilgi ve becerilerini artırıcı ve onları geleceğe daha iyi ha

zırlayıcı eğitim ve öğretime, ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar, önem verilmelidir. 
İsteyen her gence yükseköğrenim imkânı sağlanmalıdır. 
Lise öğrenimlerinde maddî imkânları sınırlı gençlere, gerekli olanaklar temin edilmelidir. 
öğrenimde olmayan gençliğe beceri ve kabiliyetine göre çalışma imkânı sağlanmalıdır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge hakkında Refah Partisinin görüş ve tavsiyeleri

ni arz etmiş bulunuyorum. 
Bu önergeye grup olarak müspet oy vereceğimizi belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamla

rım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Değerli grup başkanvekillerimize bir hususu arz etmek istiyorum. Temayülünüzü anladım, 

bitirmek istikametinde idi; ama gerek İçtüzük hükümleri, gerek Meclis gündemi, şimdi tamam
lamazsak, bütçe sonrasına kadar bir daha görüşme imkânı vermiyordu. Yanlış anlaşılmasın; 
yoksa, grupların temayülüne uyarım. . 

Arz ediyorum. (Alkışlar) 
önergedeki imza sahibi sıfatıyla Zonguldak Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Grup Baş-

kanvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (Alkışlar) 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gençlerin 
sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılmasını istediğimiz bu önerge üzerinde imza 
sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu genel görüşme önergesiyle, gençlerimizin yaşadığı, yaşayacağı 
sorunları yeniden tespit etmeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî parti grup
larının ve bağımsız grupların bu konudaki çözüm önerilerini öğrenebilmeyi; kamuoyunun, kitle 
örgütlerinin ve basınımızın, gençlerin sorunlarına daha fazla eğilmelerini sağlamayı, en azın
dan bir hafta, on gün süreyle bu sorunları gündemde tutmayı amaçladık. 

Bu genel görüşme önergesini verdiğimiz günlerde de, Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı 
olarak, bu konuda, bir kamuoyu araştırma kurumuna, gençlerimizin halen yaşadıkları sorun
lar üzerine bir araştırma yaptırdık. Şimdi, vaktin gecikmiş olması nedeniyle fazla teferruata 
girmeden, ancak bu araştırmayı da Yüce Meclisin huzuruna getirmeyi bir görev biliyoruz. O 
nedenle, bu araştırmadan kısa pasajlar sunmak istiyorum. Ancak, özellikle belirtmek istediği
miz husus, Doğru Yol Partisi olarak, gençlerin sorunlarına ne kadar titizlikle yaklaşımda bu
lunduğumuzun bilinmesidir. Bu kamuoyu araştırmasının yapılmasının anagayesi de budur. 

Gençler arasında yapılan anket sonucunda "Hayata bakışınızı nasıl tarif edersiniz?" so
rusuna, "yaşadığımız hayatta gençliğin tadını çıkarmalıyız" diyen gençler yüzde 7,81; "çok 
çalışarak iyi bir gelecek için hazırlanmalıyız" diyen gençlik yüzde 31,99; "hem çalışmalı, hem 
de eğlenmeliyiz" diyen gençlik ise yüzde 59,57 oranında tespit edilmektedir ki, bu sonuçta, 
makul bir şekilde çalışmayı ve eğlenceyi dengeleyen gençlik,asıl kitleyi oluşturmaktadır. 

Sadece çalışmayı yeğleyen yüzde 31,99'luk oran da bize göre yüksektir ve Türk gençliği 
için olumlu bir kompozisyonu ifade etmektedir. 

"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sualine, gençlerin yüzde 32,85'i hayat pahalılığı, 
enflasyon ve geçim zorluğu .yüzde 16,24' ü işsizlik; yüzde 12,16'sı eğitim ve çalışma sorunları; 
yüzde 11,27'si demokratikleşme ve insan hakları; yüzde 11,10'u terör; yüzde 9,8'i de ahlakî 
değerlerin yozlaşması ve rüşvet olaylarını belirtmektedirler. 

İşsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon gibi ekonomik sorunları dahil edersek, gençliğin yüzde 
49'u, ilk etapta, ekonomik sorunları dile getirmektedirler. Demokratikleşme, insan hakları, 
terör, ahlakî değerlerin yozlaşması ve rüşvet gibi sorunlara karşi, gençlerin duyarlı oldukları 
da gözlenmektedir. 

Gençlerin,birey - toplum ilişkilerine gelince; bazı şikâyetlerini arz etmek istiyorum. Genç
ler, önemsenmemekten şikâyetçidirler; gençler, kendilerine güvenilmediğinden şikâyetçi olmak
tadırlar; gençler, toplumdaki eşitsiz ve partizan uygulamalar ve bu arada suiistimallerden şikâ
yetçi olmaktadırlar. Bu, gençlerde, kurumlara ve siyasetçilere karşı güvensizlik yaratmaktadır. 

Gençler, kendilerine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincindedirler. Yeni katılım ka
nallarının açılmasını istemektedirler. Toplumun sorunlarına rağmen, gençlerin tümü, gelecek
ten umutludur; umutlu oldukları geleceğin kendileri tarafından inşa edileceğinin de farkında
dırlar. 

Gençlere, "Sorunlarınız ve çözüm önerileri nedir?" diye sorulduğunda, "İlk önce, öğre
tim ve eğitimi ezbercilik sisteminden kurtarıp, uygulamaya önem verirdim. Bu sayede bizlerin 
daha çok zamanı olacaktır. Çalışma hayatımız ve sosyal yaşantımız gelişecektir. Eğitim alanında 
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fırsat eşitliği sağlardım; seçme ve seçilme yaşını kesinlikle indirirdim; konuşma özgürlüğü ve 
üniversite özerkliğini tanırdım" demektedirler. 

Ayrıca, gençler, kendi sorunlarıyla ilgilenecek bir bakanlık kurulmasını da arzu etmekte
dirler. Yine gençlerimiz, "öncelikle, işsizlere iş sağlamaya çalışırım; gençlere güvenirim, daha 
sonra da onlara sorumluluk yüklerim" demektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu araştırmadan şu sonuç çıkıyor : Gençler, içinde yaşadıkları so
runların yoğunluğuna rağmen, geleceğin Türkiye'sine umutla bakmaktadırlar. 

Yine, gençler, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk sahibi kişilik sergilemektedir
ler. Gençler, genel geçer kanaatin aksine, geleneksel değerlerine bağlı; ama yeniliklere ve geliş
melere açıktır. 

Gençler arasında siyasî aşırılıkların törpülendiği görülmektedir. Gençler arasında uzlaş
macı ve hoşgörülü tavır kabul görmektedir. 

Gençler, toplumun diğer kesimleri gibi, enflasyon ve işsizlik ve benzeri ekonomik sorun
ları, Türkiye'nin, çözmesi gereken en önemli sorunları olarak görmektedirler. 

Yine, gençler, siyasal iktidardan, demokratik katılım kanallarını açmasını; rüşvet, yolsuz
luk ve adam kayırmanın önlenmesini ve en çok da kendilerine güven duyulmasını istemektedirler. 

Bu araştırma sonucunda ortaya birtakım öneriler çıkmıştır, onları kısaca arz etmek isti
yorum. önerilerimiz şöyle : 

Gençliğin en fazla ihtiyacı olan şey, güven duygusudur; gençler, kendilerine güvenilmesini 
istemektedirler. 

Yine, gençler, demokratikleşme programının en samimî muhatabıdırlar. Bu program, genç
lerin siyasal katılımını kolaylaştıracak kanalların açılmasıyla Türkiye'ye çok şey kazandıracaktır. 

Yine, 1980 öncesinin, gençleri potansiyel suçlu gören zihniyetinin ürünü olan kanunlar, 
gençliğin katılımını kolaylaştıracak şekilde değiştirilmelidir. Bunlardan biri, siyasal partilerin, 
gençlik kolları oluşturmalarını temin eden düzenleme olabilir. 

Gençlerin hassas olduğu sorunlar, eğitim, çalışma şartları, çevre ve işsizlik gibi sorunlar
dır. Bu sorunlara gençlerin katılımcı çözümlerini taşıyacak ara mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

CEVAT SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, devamlı olarak demokratik
leşmeden bahsediliyor. Acaba memlekette demokrasi yok mu? , 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Var efendim, var; daha da geliştireceğiz, amacımız o. 
Gençlik bugün, özellikle faydalı olabilecekleri birçok alanda kenara itilmiş, atıl bir kapa

site durumundadır. Bu kapasiteyi toplamak ve değerlendirmek gerekmektedir. 
Değerli arkadaşlarım, araştırmadan çıkan, özet olarak bunlar. 
Biz, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Hükümetten 

ayrı olarak -özellikle belirtmek istiyorum- gerek kamuoyunun önüne, gerek siyasî partilerimi
zin önüne, kitle örgütlerinin önüne, basınımızın önüne ve en önemlisi de Hükümetimizin önü
ne, bu gençlerimizin sorunlarını getirdik; bu öngörüşmenin kabul edilmesini diliyoruz. Bu öner
gemiz kabul edildiği takdirde, tekrar genel görüşme açılacak ve bu sorunlar bir kez daha Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde tartışılma imkânı bulacaktır ve bu tartışmalardan, gençlerimiz 
için çok olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. 

önergemizin desteklenmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüöğlu. 
Genel görüşme önergesi üzerineki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Genel görüşme önergesini oylannıza sunuyorum : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel görüşme günü, tçtüzüğün 101 inci maddesine göre Danışma Kurulunca tespit edile

cek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 
Sayın milletvekilleri, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 

26-Şubat 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Doğan Sigorta Emekli Sandığı Vakfının iştirakçi
lerine emekli maaşlarının ödenmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Tansu Çiller'in 
yazılı cevabı (7/34) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak yanıtlanması 

için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Uluç Gürkan 
Ankara * . ' 

Sorular : 

1. Doğan Sigorta Emekli Sandığı Vakfının 145 emeklisi 1 Ocak 1992 günü almaları gere
ken üç aylık emekli maaşlarını bugüne kadar alamamışlardır. Bu durumun, tmar Bankasının 
anılan vakfa olan prim borçlarını ödememesinden kaynaklandığı basına haber olarak yansımıştır. 

Anapara tutarı 1 039 928 000 TL. faiz tutarı ise 1 171 108 000 TL. olan prim borçlarını 
tmar Bankasının keyfî olarak ödememesi Bankalar Yasası kapsamında doğal mıdır? "Güven 
müessesesi" olarak korumak zorunda bulunduğumuz bankaların, gerekçesi ne olursa olsun ' 
bu tür davranışlarına karşı hasıl bir önlem alınması düşünülmektedir? 

2. Basına yansıyan ve yalanlanamayan haberlere göre, tmar Bankasının bu eylemi, daha 
önce ortaklık kurduğu Doğan Sigortayı tasfiye ettikten sonra özel bir kuruluş olarak Doğan 
Sandığı Vakfının Bostancı'daki 15 dönüm büyüklüğündeki yaklaşık 50 milyar lira değerli bir 
gayrimenkulunu ele geçirme girişimlerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu konu araştırılmakta mıdır? Bir bankanın bu tür eylemlere girişmesi ve genel olarak 
sektöre olan güvenin sarsılmasına yol açabilecek bir tartışma ortamı yaratması ' 'devlet 
müdahalesi" gerektirmez mi? 

. TC. 
Başbakanlık 21.2.1992 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

BAK-I-I 
Sayı : 5259-9 8805 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Ankara Milletvekili H. Uİuç Gürkan'ın tmar Bankası TAŞ ile ilgili yazılı soru önergesi 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e muhatap olup, tarafımdan cevaplandırılması uygun 

görülen yazılı soru önergenizde, tmar Bankasının Doğan Sigorta Emekli Sandığı Vakfına olan 
prim borçlarını ödememesi nedeniyle bu vakfın 145 emeklisinin üç aylık emekli maaşlarını ala
madıkları, bankanın bu eyleminin daha önce ortaklık kurduğu Doğan Sigortayı tasfiye ettik
ten sonra vakfın mülkiyetindeki bir gayrimenkulu ele geçirme girişiminden kaynaklandığı be
lirtilmektedir. 
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1. Doğan Sigorta AŞ'nin hâkim hissedarları Sabancı Grubu olup, anılan şirketle İmar Ban
kasının veya bu banka ile bağlantılı diğer gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyet ilişkisi bulunmamaktadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi ile bankalar, sigorta ve rea
sürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin 
malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere sandıklar kurmalarına imkân tanın
mıştır. Buna göre kurulan sandıklara kesilecek primler, anılan kanun hükümleri uygulanmak 
suretiyle, çalışanlar ve ilgili bulundukları teşekkül tarafından karşılanmaktadır. Doğan Sigor
ta AŞ Memur, ve Müstahdemleri Yardımlaşma ve Emekli Sandığı Vakfı bu hüküm kapsamında 
faaliyet göstermekte, müşterek kontrol ve murakabesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye 
ve Gümrük ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetki ve görev alanı dahilinde bulunmaktadır. 

imar Bankası personelinin de tabi bulunduğu anlaşılan vakfa, bankanın prim borcunun 
mevcudiyeti, 3182 sayılı Bankalar Kanununu ilgilendirir mahiyette olmadığından, Bakanlığım
ca münhasıran bu konu ile ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

2. İmar Bankası AŞ'nin adı geçen vakfa ait olduğu belirtilen gayrimenkulu ele geçirme 
girişimlerinin bulunduğu hususu ise tespit ve ispatı bu aşamada mümkün olmayan bir konudur. 

Bankaların ticaret amacıyla gayrimenkul edinmeleri 3182 sayılı Bankalar Kanununun 50 nci 
maddesi ile yasaklanmıştır. Anılan maddenin takip eden fıkralarında ise, bankaların bankacılık 
işlemlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları belirli vasıflardaki gayrimenkuller ile tahsil edi
lemeyen alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimenkuller ticarî amaç kapsamı 
dışında tutulmuş, herhalde bankaların gayrimenkullere yatıracakları kaynakların toplamının öz-
kaynaklarını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Bankaların, bankacılık işlerini yürütebilmek için sahip olabilecekleri gayrimenkuller TC Mer
kez Bankası tdare Meclisinin uygun görüşüne bağlı olup, alacaklarından dolayı edinmek zorun
da kaldıkları gayrimenkullerin 3 yıllık süre içerisinde elden çıkartılması gerekmekte, elden çıkar
manın imkânsız veya banka için büyük zarar doğuracağının belgelenmesi kayıt ve şartıyla ek 
süre verilmesi Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının takip, denetim ve iznine tabi bulunmaktadır. 

Bankaların gayrimenkullere yatırdıkları kaynakların toplamının özkaynaklarını aşmama
sı gereğinin yanı sıra, kaynakların bağlı değerlere tahsisinin dönen varlıklarda azalmaya yol 
açacak işlemlerden olması, bankaların kârlılıkları ve malî bünyeleri açısından sakıncalı bulun
makta, konu sistemde faaliyet gösteren bütün bankalar açısından Bakanlığım uygulama ve de
netim birimlerince titizlikle izlenmektedir. 

3. Bankaların faaliyetlerini düzenleyen Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hüküm
lerinin uygulanması, mutat inceleme ve denetlemeler ile sürdürülmekte, bunların sonucunda 
alınması gerekli görülen tedbirlerin tesisi sağlanmaktadır, öte yandan, banka sırlarının sak
lanması ve bankaların itibar veya şöhretlerini zedeleyici mahiyetteki fiillere meydan verilme
mesi üzerinde hassasiyetle durulmakta, özelde tek tek bankaların genelde ise Türk Bankacılık 
Sisteminin kamuoyunda yarattığı güvenin sarsılmamasına özen gösterilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat ile çerçevesi çizilen faaliyetler dışında ticarî birer işletme olan 
bankalar, genel hukuk kurallarına tabi olup, bankaların gözetim ve denetiminden sorumlu ka
mu makamlarının üçüncü kişilerin taraf olduğu borç - alacak ilişkilerine müdahalesi yerinde 
görülmemektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
40 İNCİ BİRLEŞİM 25 . 2 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Soruşturması Önergeleri (9/3, 9/4) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara ka
çakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 
3.3.1992 Sah) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, beyan ve icraatlarıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tah
sis edilen paraları kanunlara aykırı olarak şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet 
Bakanı Güler İleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar ve 24 arkadaşının, beyan ve icraat
larıyla aileyi tahrip ettiği ve korunmaya muhtaç çocuklar için tahsis edilen paraları amaç 
dışı şahsî çıkarları için harcadığı iddialarıyla Devlet Bakanı Güler İleri hakkında Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si. (11/2) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

< & ^ Ş ) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

• 2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4.— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/İ2) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. —Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkili önergesi. (10/16) 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettİn Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarım tespit etmek ama
cıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışmda ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşımn, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

19. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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20. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu per
sonelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

21. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güç
lerimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

22. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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SÖZLÜ SORULAR 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) •' • . ' 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) . 

. • & . 

7. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derinin, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

.9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'mm, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önegresi (6/33) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

! î. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/36) 

13. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile'tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

14. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin isviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

- _ . ; _ - I 5 |, 
(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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15. —Ankara Milletvekili Yücel Scçkincr'in, Ankara il ve ilçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

16. —izmir Milletvekili Süha Tanık'm, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

17. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın iline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

19. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağıfta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Büyük Menderes projesi için
deki Sujtanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gçlen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

* 29. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

31.— İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'm, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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32. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/56) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

35. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

36. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

40^ — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin llçe-
, sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

•41. ~ İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak ili Dereler Karakoluna 
ıPKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

42. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

43. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

45. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

46. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia* edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

47. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 
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48. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla pata çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öncr-

•. gesi (6/72) 
49. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar

da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

50. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" nâ dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

51. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergczcn'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

56.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

57. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

58. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/82) 

59. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

60. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

61. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

63. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

64.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 
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66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

67. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

68. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

69. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

70. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

71. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

72. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandınldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

73. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 

74. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

75. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başka
nının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

76. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

77. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10.1) 

78. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KtT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

79. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

80. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen paralara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

81. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Simav ilçe
leri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/105) 
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82. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

83. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve îskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 

84. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 

85. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam -
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 

86. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firma
nın herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/110) 

87. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 

88. —Afyon Milletvikili Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenme
si ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
"soru önergesi (6/112) 

89. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili köy sant
rallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay ilçesi belediye işçi
lerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

93. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

94. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi ol
duğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

95. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan his
se senetlerinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

96. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Si
nop iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 
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97. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkilileri
ne teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

98. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Göksün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/122) 

99. — istanbul Milletvekili Mehmet Scvigcn'in, İstanbul'da faaliyette bulu
nan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/123) 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak il
çelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

101. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal-
gaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/125) 

102. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/126) 

103. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Cinayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/127) 

104. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükcckmece Be
lediye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

105. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin 
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 

106. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan 
koyun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

107. — İstanbul Milletvekili Pusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

108. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükcckmece - Sefaköy'-
deki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) 

109. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
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110. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı 
- Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

.111. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İli Bolvadin - Sultanda-
ğı - Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/135) \ 

112. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Beledi
ye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/136) 

113. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danış
ma ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/137) 

114. — Erzururn Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. 
Gün programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

115. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/139) 

116. -r- Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnccöz'ün, T.R.T. Kurumunun ida
re mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/140) 

117. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatcpe Barajı'nın 
ne zaman ihale edileceğine ilişkili Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) 

118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) ....• 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Ka-
rakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/143) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144) 

121. —̂  Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan 
Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 
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123. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmcce 
- Büyükçckmcce - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147) 

124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Si
tesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

125. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bö
lünmesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasla
rın dikkate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

126. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğ
reticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

127. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

128. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticisine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/152) 

129. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkili Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/153) 

130. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/154) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hay
rat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/155) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'irt, Kahramanma
raş Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmcz'in, Kahramanma
raş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

134. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, vali atamalarına ilişkinBaş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü

dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/159) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 29, 51, 64, 127 ve 173 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/33, 1/41, 1/43, 1/45, 
1/46) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

2. — 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genci Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 
2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel sekreterliği Teşkilat Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/331) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

3. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 446 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları^ 1/206) (S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

4. — 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında 435 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/200) (S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

5. — Sigorta Murakabe Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
344 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/129) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

6. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değieşiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) , 

7.. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tarihi: 
14.1.1992) 

8. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

9. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 
15.1.1992) 

10. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X I I . — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı; 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 
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X 12. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tah
kimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. 
Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

13. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 18.2.1992) 

14. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayı
sı : 27) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 15. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (A) Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
21.2.1992) 

JJ5 
(X) Açık oylamaya tabi i}lm gösterir. 




