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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde söz alma ve 
kayıt işlemlerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/28) 
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2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/29) 512:513 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gereldi önlemleri almak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 514:515 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazaları
nın önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 515:517 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/32) 517:520 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 520 
1. — Belçika ve Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 

beraberindeki heyete katılması uygun görUlen milletvekiline ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/319) 520 

V. — ÖNERİLER 520 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 520 
1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi

ne Dair Kanun Tasarısı ile gündemin 6 ncı sırasına kadar olan kanun tasarı ve 
tekliflerinin, görüşülme sıraları, gün ve sürelerine İlişkin Danışma Kurulu önerisi 520 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 521,546 

A) ÖNGÖRÜŞMELER , 521,546 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve 

sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman De
mire!, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral 
haklarında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 521:540, 

1 546:549 
B) GÖRÜŞMELER 549 
1. — 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) 549:570 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 540 
1. — Oturum Başkanının, usule uymadığı, sataşmalarda bulunduğu iddia

sıyla, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve Rize Milletvekili A. Mesut Yıl
maz'm konuşmaları ' . . • 540:546 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 571 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 571 
1. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli ilin

de Jel Dağı bölgesinde havadan bombalama olup olmadığına ilişkin so
rusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/31) 571 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Emet İlçesi 
Çimento Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Talıir Köse'nin yazılı cevabı (7/38) 571:572 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezcn'in, heyelan, çığ ve sel baskın
larına maruz kalan yerleşim alanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/46) 573:574 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis ili Ahlat-Bulanık ka
rayoluna ve bazı köylerin sulama sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/47) 574:575 

5.—Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Söğütlü-Hasan 
Ali-Sisne-Geben barajları ve Sarsap-Büyük Yapalak-Gündere göletleri
ne ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'
nm yazılı cevabı (7/50) 576:577 

6.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Aksu Çayı ıs
lahı ve Kartalkaya Barajına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Baka
nı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/51) 577:578 

7.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karakuz-
Kavaktepe barajları, Kümbet-Tombak pompaj sulaması ve Sıtma Pınarı 
regülatör sulama projelerinin ne zaman programa alınacağına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm yazılı ce
vabı (7/52) * 578:579 
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I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
tstanbul Milletvekili Mehmet Bahattin Yücel'in, Bakanlar Kurulunca yayımlanan ithalat 

rejimi kararına ek kararların genel ithalat ve ihracatımız ve buna bağlı olarak temel gıda ve 
sanayi maddeleri ithalatımıza etkilerine ilişkin gündem dışı konuşmasının Bakanlığıyla ilgili 
kısmına ve 

Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, bölgelerarası kalkınmışlık farklılıktanndan do
layı, Doğu bölgesinde yaşayan insanların ve üreticilerin devlet himayesine ve desteğine muhtaç 
olduğuna ve yaşadığımız sert kış şartları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bozulan 
ulaşım ve iletişim neticesinde vatandaşların karşılaştıkları güçlükler ve gereken önlemlere iliş
kin gündem dışı konuşmasına; 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 
Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ bölgesine yönelik Er

meni saldırılarına, Türkiye'nin bu konuda çok acil diplomatik tedbirlere girişmesine ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, olayı kınayan bir karar alarak dünya kamuoyuna gerekçeleriyle 
açıklamasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin; 

Cevap verdiler. 

Cumhurbaşkanlığının; 
Çevre Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 

Başbakanlığa bağlanmasına, 
TBMM Başkanlığının: 
Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonunun 3-5 Mart 1992 tarihlerinde Viya-

na'da yapılacak toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine, 
Finlandiya Parlamentosu himayelerinde 11-13 Mart 1992 tarihlerinde Helsinki'de yapıla

cak Avrupa Araştırma ve Koordinasyon Ajansı EUREKA'nın Üçüncü toplantısına Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsilen katılacak üç kişilik parlamento heyetine, 

İlişkin tezkereleri; 
Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'ın, KİT Komisyonu, 
Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İngiltere'de Avam Kamarası Milletvekillerinin Başkanlığını yaptığı Avrupa'nın Geleceği 

Tröstü adlı kuruluşun 22-26 Mart 1992 tarihlerinde Londra'da düzenleyeceği 45 yaş ve altında
ki parlamenterlerin katılacağı "Üçüncü Avrupa'nın Geleceği Konferansı" na Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsilen 4 kişilik bir Parlamento Heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Devlet Bakanı Şerif Ercan ve Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Toptan'ın, temas ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 28 Şubat 6 Mart 1992 
tarihlerinde Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Uk
rayna'ya yapacakları resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık, 

Tezkereleri, 
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1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin özel Gündemde Yer Alacak tşler kısmında yer al
masına; bütçe görüşmelerine 10.3.1992 Salı günü saat 09.00'da başlanması ve bitimine kadar, 
resmî tatil günleri dahil, her gün 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar devam olunma
sına; günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilmemesi halinde, saat21.00'de gece toplantı
ları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanmasına; günlük program saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam olunmasına, 

Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların 
(Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1 saat 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 15'er dakika 
ile sınırlandırılmasına, 

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmaların; 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi için 1 saat 30'ar dakika; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
için l'er saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık bütçeleri için 45'er; gelir bütçesi için 30'ar dakika; 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Meteo
roloji tşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'er da
kika; diğer daire bütçeleri için 20'şer dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile sınırlandı
rılmasına, 

Bütçenin tümü ile bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde içtüzüğün 73 üncü maddesi gere
ğince yapılacak kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, bütçenin lehinde, aley
hinde ve üzerinde olmak Üzere sırayla ikişer milletvekiline söz verilmesi ve bir milletvekilinin 
en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesine, 

Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz ve
rilmesine, İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak kişisel son konuşmaların 10'ar dakika 
olmasına, 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, Komisyonlardan Gelen piğer İşler kısmının 2 
nci sırasında bulunan 11 sıra sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, bu kıs
mın 1 inci sırasına; 26.2.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 43 sıra 
sayılı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı 
Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, gündemin 2 nci sırasına; 42 sıra sa
yılı Küçük Çifçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun, 3 üncü sırasına; 44 sıra sayılı 65 Yaşım Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 
Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, 4 ün
cü sırasına; 45 sıra sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının, 5 inci sırasına; 48 saat geçmeden gündemin Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 8 inci sırasında yer alan 31 sıra 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının, bu kısmın 6 nci sırasına alınmasına, bu altı kanun tasarı ve teklifinin görüşmelerinin Genel 
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Kurulun 27.2.1992 Perşembe günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerinin tamamlanması
na kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara de- , 
vam olunmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan: 

" Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine Kastamonu Milletvekili Refik Arslan. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal; 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 

Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/315) (S. Sayısı : 11) ile, 
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 Sayılı Cet

velinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/199) (S. Sayısı : 43), 
Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
Küçük Çiftçinin 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 Tezkere
si ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/350) (S. Sayısı: 42) maddelerine geçilmesi için 
yapılan oylamalarda karar yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

3 Mart 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.45'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu ' 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli Işılay Saygın 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kocaeli İzmir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 2 . 1992 Cuma 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükü

meti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) 
(S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) (GÜNDEME) 

3. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konferansında 
Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) (S. Sayısı: 40) (Da
ğıtma tarihi : 28.2.1992) (GÜNDEME) 

4. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara 
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. 
Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Erciyes Kış Sporları Merkezi ve Kapuzbaşı 
Şelalesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26,2.1992) 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer 
Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 26.2.1992) 

3. -r- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış ame
liyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

4. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan ve Yem-
liha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/203) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

5. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve nasıl 
getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.2.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kurulup ku
rulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 27.2.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde Millî Savunma Bakanlı
ğı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen binaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 
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9. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu binası, 
Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/208) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık' Akademisi ve Piraziz Sağlık 
Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

11. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.1992) 

Yazût Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, son yayınlanan İthalat Kararnamesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/68) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992). 

2. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 20.11.1991 - 27.2.1992 tarihleri arasında Ya
pı işleri, DSİ, KGM taahhütlerini yapmakta olan firmalara K.O.İ.'den veya genel bütçeden ve
rilen avanslara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/69) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.2.1992) 

3. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in, Kırklareli İlinin kalkınmada öncelikli yöre
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/70) (Başkan
lığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Haseki Kalkındırma Vakfına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/71) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

5. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru Önergesi (7/72) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1992) 

3.3.1992 Salı 
Raporlar 

1. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 
(GÜNDEME) 

2. —2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/333) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 3.3.1992) (GÜNDEME) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi 
: 3.3.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri , 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Maliye-

ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 
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2. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Li
sesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.3.1992) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1 » 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar hangi 
sağlık kuruluşlarına ne kadar ambulans tahsis edildiğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/73) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

2.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilen hastalara ve tedavi giderlerine ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/74) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1992) 

3. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, bazı devlet okullarında öğretmenlerin, zo
runlu "Kuran Kursu" düzenledikleri iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/75) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

4. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, TÖBANK'taki yönetim krizine ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/76) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

5. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, çarşı ve mahalle bekçilerinin sorunlarına 
ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/77) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi; ithali ve 
dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha adil hale 
getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1992) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.2.1992) 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde bulun
duğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarilıi 
: 28.2.1992) 

: _ © . 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Cengiz Üretmen (Manisa) 

1 ©— :—— r-

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, mevcudiyetini yüksek sesle duyurmalarını rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili Avni Akyol'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — 1992 Malî Yılt Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1990 Malî Yılı Genel ve 

Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde söz alma ve kayıt işlemlerine ilişkin Başbakanlık 
duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı basılıp dağıtılmıştır. 
Program gereğince bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin söz' kayıt işlemleri, 

4 Mart 1992 Çarşamba günü saat 09.00 ile 11.00 arasında, Doğru Yol Partisi Grubu toplantı 
salonunda, Başkanlık Divanı kâtip üyelerince, imza karşılığında yapılacaktır. Bu saatten sonra 
söz kaydı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üyenin bizzat kendisinin yaptırması gerekmektedir. Başkası adına 
söz kaydı yapılmayacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bütçeler için yapılacaktır. 
Kişisel söz kaydı, Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her bütçe için lehte, aleyhte 

ve üzerinde olmak üzere sadece biri hakkında yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarımın bir hususa dikkatlerini çekmek istiyorum: 27.2.1992 tarihli 42 nci 
Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bir milletvekili, en fazla iki bütçe hak
kında söz kaydı yaptırabilecektir. Söz kaydının yapılacağı gün ve saat, ilan tahtalarına da asıl
mıştır. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ . ' . -

1. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, ithali ve dağıtı
mı konularında Meclis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz son yıllardaki sanayileşme çabalarına karşılık halen büyük ölçüde tarım ülkesi
dir. Daha da önemlisi, ülkemiz tarım alanında, ciddî ve büyük atılımlar yapabilecek imkân 
ve kapasiteye sahiptir. 

Millî gelirimiz içinde °/o 15 payı olan tarımımızın Ön6mli geliri hububat ve sanayi bitkileri
dir. Bunların da en önemli girdisi suni gübredir. Son yıllarda devletin sübvanse ettiği (devlet 
desteği alan) çok pay ayırdığı en önemli sanayi mamulü de gübredir. Yılda 8 Milyon ton tüketi
mi olan suni gübrede ortalama devlet desteği Kg. başına 400. TL. dir. (225-770 TL. arasında 
değişir.) Yılda devlet desteğinin 3 trilyonu bulduğu ve köylümüzün şehirden götürdüğü en önemli 
tarım üretimi girdisinin üretim ve dağıtımı konusunda son zamanlarda yazılı ve sözlü basında 
çok şey yazılıp söylenmektedir. 

Tedarik, dağıtım ve üretiminde görevli devlet kuruluşlarının suni gübreyi çok farklı fiyat
lardan piyasada sattığı izlenmektedir. 

1986 yılına kadar devlet tekelinde olup, T.Ziraî Donatım Kurumu ve Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketince Tedarik ve dağıtım yapılırken, 1986 yılı ikinci yarısında liberasyona tabi mallar 
arasına alınan ve üretici kuruluşlar ile şartları yerine getirecek özel şahıslarca da ithal edilip 
dağıtımı yapılabilecek mallar arasına alınan gübrede son zamanlarda: 

1. Çok çeşitli fiyatlarla piyasaya gübre sürüldüğü (Aym cins gübrenin), 
2. Tenöründe ve torba kilolarında farklılıklar olarak çiftçinin aldatıldığı, 
3. Kalkınmada birinci ve ikinci derece önemli bölgelere gitmesi gereken ve buralar için 

farklı nakliye ücreti ödenen gübrelerin batı bölgelerinde veya kalkınmış yörelerde pazarlandığı 
ve haksız olarak devletten destek sağlandığı, 

4. Üretim ve pazarlanmasında görev alan TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.) İGSAŞ 
(İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.) ile T.Ziraî Donatım Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi devlet 
kuruluşlarının birbiri ile irtibat kurmadan, yurt içi tüketimi yeterli iken yurt dışından gübre 
getirdiği ve fuzuli pazarlama masrafları yaparak satış fiyatlarını bilinçsizce artırdıkları, artan 
ve fiyatları çiftçiye yükledikleri sık sık gündeme gelen bir konudur. 

5. Devlet kuruluşu T. Ziraî Donatım Kurumu ve Tarım Kooperatiflerinin satış fiyatları 
605. TL/Kg olan bir cins gübrenin (% 26 Amonyum Nitrat) özel gübre bayilerinde 480. TL/Kg 
dan satıldığı görülmektedir. Kiloda 125. TL. fark varken gübre üreticilerinin devlet desteği ta
lepleri basında sık sık yer alan bir konudur. Birbirleri ile rekabet gücünü artırmak için devlet 
desteği talepleri haksız bir taleptir. 

Çok önemli bu tarımsal girdinin yurt içi üretim ve yurt dışından tedarik durumu, kalitele
rinin kontrol şartlanndaki idarî yapının incelenmesi satış fiyatı ve devlet desteği miktarları ile 
dağıtım ve pazarlama şartlarının incelenebilmesi için Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırmasını öneriyoruz. 

Gereğini sagyılarımızla arz ederiz. 28.2.1992 

Sami Sözat tsmail Köse 
Balıkesir , Erzurum 

Adil Aydın Ömer Lütfi Coşkun 
Antalya Balıkesir 
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Tevfik Türesin 
Bolu 

Baki Tuğ 
Ankara 

Evren Bulut 
Edirne 
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Yılmaz Ovalı 
Bursa 
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Osman Seyfi 
Nevşehir 
Ali Uzun 

Zonguldak 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha adil hale getiril
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vergilerin adil hale getirilmesi için, Anayasanın 98 inci, T.B.M.M. İçtüzüğünün 102 nci 

Maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Gerekçe : 

Günümüzde kamu giderlerinin finansmanı vergiler yoluyla sağlanmaktadır. Devlet, özel 
mal ve hizmetlerden farklı olarak, faydaları toplum bireyleri arasında bölüştürülemeyen ve bu 
niteliği gereği pazarlanamayan mal ve hizmetler üretmektedir. Pazarlanabilen hizmetlerinde 
bile sosyal faydalar ön plana çıktığı için fiyat mekanizmasından yararlanılması mümkün ola
mamaktadır. Bu gerçeklerle kamu finansmanı için, kamu hizmetlerin bir bedeli olarak vergiler 
tahsil edilmektedir. ' 
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önemli olan konu, vegilerin hangi ilkelere göre, kimlerden tahsil edileceğidir. Bu konuda, 
değişik dönemlerde birbirinden farklı vergileme ilkeleri ortaya atılmıştır. Günümüzde geçerli 
olan en önemli vergileme ilkesi ödeme gücü ilkesidir. Bu ilkeye göre vergilerin, ödeme gücü 
bulunanlardan alınması gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ödeme gücü ilkesini benimsemiştir. Nitekim, Anayasanın 
73 üncü Maddesi "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi öde
mekle yükümlüdür." hükmünü getirmiştir. Eğer vergiler, yürürlükte bulunan vergi kanunları
na istinaden vergiler, ödeme gücü fazla olanlardan tahsil edilmiyorsa, bu vergi sistemi adil de
ğildir. Ayrıca ortada bir Anayasa ihlali vardır. Bunun düzeltilmesi anayasal bir zorunluluktur. 
Vergilerin adil hale getirilmesi, vergi kanunlarının Anayasa hükümlerine uygun hale getirilme
si anlamına gelmektedir. 

Vergilerin malî, yani devlete gelir sağlama fonksiyonunun ödeme gücü ilkesi çerçevesinde 
sağlanmasını amir olan Anayasa, aynı şekilde vergilerin sosyal ve ekonomik fonksiyonu açı
sından da adaletli ve dengeli olmasını gerekli görmüştür. 

Anayasanın 73 üncü Maddesine göre vergiler, hem bir gelir kaynağı olarak, adil hem de 
bir politika aracı olarak adil olmak zorundadır. 

Bu Anayasa hükümlerine rağmen, bugün Türkiye'de adil bir vergi sisteminden, vergi yü
künün adil dağılımından bahsetmek mümkün değildir. Üstelik vergi tahsilat miktarının yıllar 
itibariyle gelişimi incelendiğinde, olumsuz bir gelişim ve değişim seyri izlediği tespit edilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde dolaysız vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının, dolaylı vergilere 
göre çok daha büyük olduğu görülür. Çünkü dolaylı vergiler düşük gelirli kitlelerin harcama
larından alınır. İnsanların gelir düzeyleri düştükçe, harcamalarının gelirlerine oranı artmakta
dır. Bu yüzden dolaylı vergiler, harcama temayülleri fazla olan düşük gelir grupları üzerindeki 
vergi yükünü artırmaktadır, özellikle fonların gelir kaynaklarıyla birlikte değerlendirildiğin
de, Türkiye'de 1990 yılı itibariyle dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranı yüzde % 56'yı 
bulmaktadır. 

Diğer taraftan dolaysız vergilerin gelir grupları arasında nasıl dağıldığına bakıldığında da 
ücretlilerin vergi paylarının en önemli tahsilat alanı olduğu görülür. Nitekim, 1973 yılında üc
retlilerin millî gelirden aldığı pay yüzde 28.3, gelir vergisi payı yüzde 63.9, vergi baskısı yüzde 
2.26 iken; 1989 yılı itibariyle ücretliler üzerindeki vergi baskısının artarak yüzde 3.66'ya çıktığı 
görülmektedir. 

Tahsilat tutarları belli olan 1991 yılı itibariyle vergi gelirleri incelendiğinde de, yine aynı 
şekilde, en önemli gelir kaynaklarının dolaylı vergilerle, ücretlilerden alınan dolaysız yergiler 
olduğu açıkça görülmektedir. 

Bu haliyle, Türk Vergi Sistemi, anayasal ilkelere aykırı bir özellik sergilemektedir. Düşük 
gelir gruplarına yönelen yürürlükteki vergi kanunlarında ve vergi uygulamalarında ne gibi de
ğişiklikler yapılması gerektiğinin bir Meclis araştırmasıyla tespit edilip, gerekli önlemlerin alın
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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,3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24'arkadaşının, ülkemizin sağlık sorunlarım tespit 
etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Diğer Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık sorunu toplumumuzn her kesimini ilgilendiren ve bu mevzuda muhtelif sıkıntıları

mız olan sağlık konusunda Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince 
sağlığımızın genel durumunu tespit ve çözüm üretmek üzere Meclis araştırması açılmasını say
gıyla arz ederiz. 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Zeki Ünal 
Karaman 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl . 
1. Melih Gökçek 

Ankara 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Abdullatif Şener 

Sivas 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Abit Kıvrak 
Konya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

FethuIIah Erbaş 
Van 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Gerekçe : 
Sektörler arasında insanı doğrudan ilgilendiren, onun mutluluğu kadar üretim gücünü de 

etkileyen en önemli sektörlerden birisi, sağlık sektörüdür. 
Bu konuda, bugünkü insanımızın problemlerini çözmek kadar, yarınlarımıza sahip çıka

cak gelecek nesillerimizi de koruyup kollamak devletin en önemli görevidir. 

Küçümsenmeyecek bir nüfusa sahibiz. Üstelik, yine küçümsenmeyecek bir oranda nüfus 
artışımız var. Çok yönlü ve çok sayıda sağlık problemlerimiz vardır. Nüfus artışıyla problem
ler daha da büyüyecektir. Onun için, halihazırdaki mevcut sağlık meselelerine çözüm getirmek, 
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yarınlara da daha iyi şartlar oluşturmak için bütün bu meseleleri detaylı ve mümkün olduğun
ca doğru olarak tespit etmek ve çareler araştırmak, üzerimize düşen en önemli bir görevdir. 

Herkesin kolayca belirgin bir şekilde görebileceği ve etrafımızda sık sık şikâyetlerini duy
duğumuz bozuklukları sayacak olursak, meselenin ehemmiyeti daha açık anlaşılır. 

Hastalarının tedavisi için halk, ya özel hekim muayenehanelerine ya da hastanelere yığıl
mış, kuyruklar ve izdihamlar oluşturmuş bulunduğunu, çoğunun da, derdine deva bulama
dan, buralardan ayrıldığını hepimiz müşahede etmekteyiz. 

İnsanımız, verimli veya verimsiz bir muayeneden sonra eline tutuşturulan reçeteyi alama
maktadır. Çünkü, ilaçlar el yakmaktadır. Bu durum, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatan
daşlarımızın sorunu olduğu gibi, sosyal güvencesi olanların da sıkıntısız olduğunu ileri sür
mek de mümkün değildir. 

Hastanelerde çok defa tedavi hemen mümkün olmamkatadır. Başta röntgen olmak üzere, 
birçok tetkik ve tedavi ünitelerinde uzun zaman sonralarına bağlanmış randevular verilmektedir. 

Sağlık personeli için, bulunduğu eğitim ve hizmet şartlarının araştırılması gerektiği sık 
sık ifade edilmektedir. 

Sağlığı çevreden izole etmek mümkün değildir. Çevremiz ise, sağlık yönünden birçok prob
lemlerle doldur. Gecekondulaşma ve sağlıksız şehirleşme, plansız sanayileşme, bir türlü sağla
namamış iş güvenliği, sağlıksız çevremizin belli başlı görüntüleridir. 

işte, sıraladığımız bütün bu durumların, Meclisimiz tarafından detaylı ve doğru olarak 
belirlenip, ona göre, mümkün olduğunca doğru hedeflere yönelik politikaları geliştirmek ge
rektiğine inanıyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trajik kazalarının önlenebilmesi için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

BAŞKAN—Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son yıllarda büyük artış gösteren ve insan hayatının kaybına, sakatlıklara ve 
büyük malî kayıplara sebebiyet veren trafik kazalarının önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin 
düşünülmesi ve tespit edilmesi hususundaki işbu Meclis araştırma önergemizin Anayasanın 98 
İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince işleme konulmasını sayılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 1. Melih Gökçek 
Kocaeli Ankara 

Lütfü Esengün Cevat Ayhan 
Erzurum Sakarya 

Abdulilah Fırat Salih Kapusuz 
Erzurum Kayseri 

Ahmet Fevzi Inceöz Şinasi Yavuz 
Tokat • Erzurum 
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Mustafa Ünaldı 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Gerekçe : 

Asrımızda trafik, insan hayatının vazgeçilemeyen ve dışlanamayan tabiî bir parçası haline 
gelmiştir. 

Yoğun ve çarpık kentleşme içinde düzensiz trafik, aşırı çevre kirliliği ve toplumumuzun 
ruhsal dengesini büyük ölçülerde tahrip etmektedir. 

Ülkemizdeki trafik savaşında, her yıl onbinlerce kişi ihmal ve kusurlarımızdan dolayı ha
yatını kaybetmekte, ülke, trilyonlarca maddî zararlara uğramaktadır. 

Artık, şehir planlarının hazırlanmasında, sokakların temizlenmesinde, fabrikaların ve has
tanelerin yapılmasında, kısaca yaşamımızın her parçasında trafiği hesaba katmak mecburiye
tindeyiz. 

Bu kadar hayati önemi olan trafiğin ülkemizde dünya standartlarına yakın düzenlenip or
ganize edilmediği kanaatindeyiz. 

Sadece polisiye tedbirlerle kazaların azaltılamayacağı herkesçe bilinmektedir, örneğin, ül
kemizde, 18.10.1983'te yürürlüğe giren ve o güne göre oldukça ağır caydırıcı cezalar içeren Ka
rayolları Trafik Yasamıza ve özveriyle çalışan polis ve jandarmaya rağmen, trafik suçları ve 
kazaları azalmamıştır. Son on senede kazalarda üç kat, yaralanmalarda 3-4 kat artış olmuştur. 

100 milyon taşıt/Km'yc göre ölüm Almanya ve Amerika'da 0,02, Avusturya'da 0,03, Tür
kiye'de 0,33'tür; yani katedilen aynı uzunluktaki yola göre bizde ölüm Avusturya'dan 10 kat, 
Amerika ve Almanya'dan 16 kat daha fazladır. 1990 istatistiklerine göre, kaza yerinde 6 286 
kişi, hastaneye götürülürken ve hastanede 2 500 kişi ölmüştür. Bu ise, 8 786 kişinin ölümü de
mektir; yani ülkemizde her saatte bir vatandaşımızı kaybetmekteyiz. 

Yine istatistiklere göre sürücülerin bizde kazalardaki payı % 80'dir. 1980 yılında 2 619 
500 sürücü varken, 1990'da bu sayı 6 200 000'e ulaşmıştır; artış 2.7 kattır. 

Görülüyor ki, son on yılda sürücüler 2.7 kat artmışken, kazalar 3 kat artmıştır. Anlaşılı
yor ki, eğitim ve organizasyonda istenilen gelişme sağlanamamıştır. 

Ülkemizde trafik hizmetlerinin özlediğimiz bilimsel ve koordine bir hizmet ahengi içinde 
sürdürülebilmesi için ciddî araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Bugün trafik hizmetinin yönetim ve denetim ağırlığı, İçişleri Bakanlığındadır. Trafik, bu 
bakanlığın 6 genel müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır ve bu genel müdür
lük, ülkenin en ağır sorunlarını 20 daire başkanlığıyla yürütmektedir. Bunların biri de Trafik 
Dairesi Başkanlığıdır. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma 

__ 516 — 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

AbduIIatif Şener 
Sivas 

Fethullah Erbaş 
Van 

Şaban Bayrak 
Kayseri 



T.B.M.M. B : 43 3 . 3 . 1992 O : 1 

Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, yani 8 bakanlık trafik sorunuyla ilgilidir. Ne acıdır ki trafik sorununa ge
reken etkin ilgi ve koordinasyonun gösterildiği söylenemez. 

Bu kadar dağınık ve hayatî önemi haiz meselenin müstakil bir bakanlık veya en azından 
müsteşarlık düzeyinde ele alınması gereğine inanmaktayız. 

Ciddî ve bilimsel araştırmalar neticesi yıllarca kangren olan ve maliyeti akıllara durgun
luk veren trafik anarşisine çare bulunacağı kanaatindeyiz. Aksi takdirde sorun, zaman geçtik
çe çok daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 

Trafik savaşından en az zararla çıkmak istiyorsak korkunç bir tablo çizen trafik faciasını 
Meclis araştırması olarak ele almak ve sorunun çarelerini en kısa zamanda bulmak mecburiye
tinde olduğumuza inanmaktayız. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve öngörüşme, sırasında yapılacaktır 

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tartm sektörünün içinde bulunduğu so
runları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açûmasma ilişkin önergesi (10/32) 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tkibinli yıllara girerken, dünyada açlıktan ölen insanların bulunması hem ürkütücü, hem 
de bir insanlık ayıbıdır. Açlık, sanılanın aksine, üretim kaynaklarının yetersizliğinden değil, 
dünyadaki mevcut kaynakların âdil ve rasyonel biçimde değerlendirilmemesinden kaynaklan
maktadır. Ayrıca, gelişmiş ülkeler ve onları taklide çalışan gelişmekte olan ülkelerde görülen 
ölçüsüz tüketim çılgınlığı, yani aşın israf da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 

Ülkemiz, bir tarım ülkesi olup, dünyada gıda yönünden kendi kendine yeterli yedi ülkeden 
biri olarak kabul edilmektedir. Ancak tarım sektörünün problemleri konusunda gerekli tedbir
ler alınmaz ve nüfusumuzun yüzde 50'sini teşkil eden köylü yurttaşlarımızın temel sorunlarıy
la ilgilenmezsek; önümüzdeki yıllarda kendi kendine yeterli 7 ülkeden biri olmak özelliğini yi
tirebiliriz. Gıda yönünden sıkıntıya düşebiliriz. 

öyle ise, vakit kaybetmeden köklü ve kalıcı tedbirler almak şarttır. 
Bu bakımdan ülke ekonomisindeki ağırlığını koruyan ve hayatî önem taşıyan tarım sektö

rünün sorunlarını görüşmek, aynı zamanda köylü yurttaşlarımızın içinde bulundukları dertle
rine çözüm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Zeki Ünal Oğuzhan Asiltürk 
Karaman Malatya 

Şevket Kazan Abdulilah Fırat 
Kocaeli Erzurum 

Musa Demirci Mehmet Elkatmış 
Sivas Nevşehir 

Ahmet Cemil Tunç Şaban Bayrak 
Elazığ Kayseri 

Hüsamettin Korkutata Abit Kıvrak 
Bingöl Konya 
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Mustafa Baş Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

Kâzım Ataoğlu Salih Kapusuz 
Bingöl Kayseri 

Ahmet Dökülmez Şinasi Yavuz 
Kahramanmaraş , Erzurum 

İbrahim Halil Çelik t. Melih Gökçek 
Şanlıurfa Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz Lütfü Esengün 
Tokat Erzurum 

Cevap Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Konya 

Abdullatif Şener Kemalettin Göktaş 
Sivas Trabzon 

Fethullah Erbaş Abdullah Gül 
Van Kayseri 

Gerekçe : 

Ülkemiz insan gücü, arazi varlığı, yeraltı ve yerüstü kaynakları ve ekolojik şartları bakı
mından büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. Ancak, tarım alanında yeterli teknolojik ge
lişme sağlanamadığı için üretim faaliyetleri büyük çapta tabiat şartlarına bağlı olarak yapıl
maktadır. Bu durum ise, tarımsal üretimde anormal dalgalanmalara sebep olmakta, dolayısıy
la sosyal, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin 1989'da iklim şartlan 
iyi gitmediğinden tarımdaki büyüme hızı eksi yüzde 11 iken, 1990'da bu oran tam tersine iklim 
durumuna bağlı olarak artı yüzde 10'a çıkmıştır. 

Plânlı döneme girildikten sonra da tarımda hedeflenen büyüme hızı bir türlü -bazı yıllar 
hariç- gerçekleştirilememiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, yani 1963-1967 yılları ara
sında hedeflenen büyüme hızı % 4.2 iken gerçekleşme % 3.1'de kalmıştır. Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında hedef % 5.3 iken gerçekleşme % 2.2 olmuştur. Altıncı Beş Yıllık Planda 
ise, tarım sektörü için öngörülen büyüme hızı yüzde 4.2 olarak alınmıştır. 

Buna paralel olarak tarım sektörünün gayri safi millî hasıla içindeki payının da giderek 
azaldığı görülmektedir. 1950'de tarımın GSMH içindeki payı yüzde 40.9, 1960'da yüzde 37.9, 
1970'de yüzde 26.2 ve 1990'da yüzde 17.9, 1991'lerde ise bu rakam yüzde 15'Iere inmiştir. 

Sabit sermaye yatırımlarında da bir gerileme göze çarpmaktadır. 1976'da 9.7, 1977'de 9,4 
1982'de 9.2 iken 1990'da 6.35'e düşürülmüştür. 

Tarımda üretim ve randıman artışını sağlayan faktörlerin başında şüphesiz ana girdiler 
gelmektedir. Tarım alet ve makinaları, tohumluk, gübre, sulama ve ziraî mücadele ilaçları gibi 
ana girdiler zamanında ucuz ve yeterli miktarda sağlanması halinde üretim de artacaktır. Tür
kiye'deki hububat verimi, AT'na mensup bazı ülkelerin veriminden çok düşük olup 1/3 mesa
besindedir. Keza hayvansal ürünlerde 1/5, 1/6 seviyesindedir. 

Ülkemizde faydalanabileceğimiz yeraltı ve yerüstü su potansiyeli 104.5 milyar mVyıldır. 
Halen faydalanabildiğimiz yerüstü su potansiyeli 28 milyar m', yeraltı su miktarı ise 6.3 milyar 
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m3'dür. Toplam 34.4 milyar mVyıI olmaktadır ki bu toplam faydalanılması gereken suyun yüzde 
33'üdür. Demek ki yüzde 67'Iik bir su potansiyeli henüz değerlerdirilememektedir. Şu anda 
halk sulamalarıyla beraber 4 milyon hektar arazı sulanabilmektedir. Bugünkü şartlarda eko
nomik olarak sulanabilecek arazi miktarı ise 8.5 milyon hektardır. 

• Nüfusumuzun yüzde 50'si köylerde yaşamaktadır. Diğer bir ifade ile nüfusumuzun yarısı 
tarım sektöründe istihdam edilmekte, buna mukabil bu yüzde 50 kitle milli gelirden yüzde 15 
pay almaktadır. Bu durum ise, çiftçimizi ve köylümüzü fakir düşürmekte ve dolayısıyla satın 
alma gücünü zayıflatmaktadır. Örneğin, bir köylü, buğday ile traktör parkesini dikkate alacak 
olursak, 1975'de 44 ton buğday ile bir traktör satın alabilirken, 1991'de aynı traktörü almak 
için 94 ton buğday satması gerekmektedir. 

Tarımda istenilen düzeyde gelişme sağlanamadığı için bazı yıllar, özellikle son yıllarda ta
rım ürünleri ithal etmek zorunda kalınmıştır. 

1990'da tarım ve hayvacılık ürünleri ithalatı 1.318 milyar dolar, aynı yılda ihracatımız ise 
2.547 milyar dolar olmuştur. 

1978'de 2.3 milyar dolar ihracatın yüzde 64'ünü tarım ürünleri, yüzde 19.3'ünü tarıma 
dayalı sanayi ürünleri teşkil ederken, 1990'da tarım ürünleri ihracatı yüzde 18, tarıma dayalı 
sanayi ürünleri ihracatı yüzde 56 olmuştur. Yani, 1990'da yapılan ihracatın yüzde 80'i sanayi 
ürünleri olarak görünüyorsa da, aslında bunun yüzde 56'sını, tarıma dayalı sanayi ürünleri 
teşkil etmektedir. 

İhracatın yapısına bakarak, politika gereği, Türkiye'nin sanayileştiği zaman zaman söyle
niyorsa da, gerçek durum budur ve bu özelliğiyle tarım sektörü ülke ekonomisindeki yeri ve 
önemini korumaya devam etmektedir. • N 

O halde GSMH'deki yeri giderek azalan tarım sektörü üzerinde ciddi biçimde durmak 
ve gerekli tedbirleri almak gerekmektedir. 

Nüfusumuzun yarısını teşkil eden köylü yurttaşlarımız zor şartlar altında yaklaşık yüzde 
2.5 artan, nüfusumuzun gıda ihtiyacını karşılamasının yanında, sanayi sektörüne hammadde 
yetiştirmek gibi önemli bir görevi de üstlenmiş bulunmaktadır. Çok zor şartlar altında çalışan 
köylülerimiz, aldığı kredilerin faiz yükü altında ezilmekte ve istenilen atılımı yapamamaktadır. 

Bütün bu olumsuz faktörler, köylümüzün sosyal ve ekonomik gelişmesini engellemiş, eks-
tansif tarımdan entansif tarıma geçememiştir. Bu durum onu bezdirmiş ve köyden şehire göçe 
zorlamıştır. Büyük ümitlerle geldiği şehirde de istediğini bulamamıştır. 

Tarım sektörünün gerilemesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmadığı ve kırsal kesimde yaşa
yan insanlarımızın medenî ihtiyaçları yerinde karşılanmadığı takdirde sorunlar büyüyürek de
vam edecektir. Onun için en kısa zamanda köklü, kalıcı ve rasyonel tedbirler almak gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Belçika ve Portekiz'e gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in beraberindeki heyete 

katümast uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/319) 
BA,ŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var

dır, okutup oylarınıza sunacağım. # 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, 9-11 Mart 1992 tarihlerinde Brüksel-Belçika'da yapıla

cak Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmak ve Portekiz Dışişleri Bakanının da
vetine icabetle 12-14 Mart 1992 tarihlerinde görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 
adı geçen ülkelere yapacağı resmî ziyaretin, 10-14 Mart 1992 tarihleri arasındaki kısmına An
kara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Ali Dinçer'in de katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. . 

V. —ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, — 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı

sı ile, gündemin 6 net strasına kadar olan kanun tasan ve teliflerinin, görüşülme sıraları, gün ve sürele
rim ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun oylarına sunulması uygun görül
müştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

. öneri : 3.3.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 50 sıra sayılı 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci 
sırasına 48 saat geçmeden alınması ve gündemdeki diğer tasarı ve tekliflerinin numaralarının 
buna göre teselsül ettirilmesi; gündemin 6 nci sırasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerinin 5.3.1992 Perşembe günü çalışma süresi içerisinde tamamlanamaması halinde, 
görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'den sonra 
da çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler'? kısmına geçiyoruz. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kalweci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile 

yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süley
man Ikmirel, içişleri Bakanı ismet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 12.2.1992 tarihli 35 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara ka
çakçılığıyla yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel, içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin, Maliye ve Güm
rük Bakanı Sayın Sümer Oral haklannda, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma is
tenmiş bulunan Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e, içişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'e ve 
Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Sümer Oral'a söz verilecektir. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 12.2.1992 tarihli 34 üncü Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Konuşma Süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devletin devlet olma gereği, vergisini eksiksiz toplamasıdır.,Devlet vergisini topladığı sü
rece devletin aslî görevleri olan savunma, adalet, emniyet, eğitim ve sağlık hizmetleri yerine 
getirilebilir. 

Vergi kaçağı çok olan ülkelerde devletin kaynakları zayıfladığı için hizmetler aksar. Hiz
metler aksadıkça ülkenin yaşam düzeyi gerilemeye başlar. Yaşam düzeyi geriledikçe işsizlik ar
tar, suç oranı artar, gelir dağılımı bozulur. Devletin kadroları görevini yapamaz hale gelir. Dev
letin yarattığı boşluğu mafiavari kuruluşlar doldurur. 

DYP-SHP koalisyon Hükümeti kurulduğundan beri özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da akaryakıt kaçakçılığı birden patlayarak çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Daha önce kaçak akaryakıtın hiç görülmediği istasyonlarda, şimdi kaçak yakıt gayet bü
yük bir rahatlıkla satılmaktadır. 

Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonlarının % 80'i kaçak yakıt satmaktadır. 
Bu kaçak yakıtın Irak'tan ve istanbul'dan geldiği tahmin edilmektedir. 
Türkiye'nin yıllık motorin tüketimi 6.5 milyon ton civarındadır. Bunun şu anda 1/4 ile 

1/3 arası bir kısmının kaçak girdiği tahmin edilmektedir. Ege ve Marmara Bölgesinde 1 400 
ile 1 500 TL. arasında bir fiyatla alıcılara kaçak motorin teklif edilmektedir. 
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Motorin 1/3'nün kaçak girdiği vârsayılırsa, bu yılda 2 150 000 ton eder. Bir ton motorin
de kaçakçının kârı en az bir milyon TL. en çok 2.5 milyon TL.'dır. Dolayısıyla, sadece kaçak 
motorinin Türk Ekonomisine zararı 2 trilyon 150 milyar ile 5 trilyon 375 milyar arasında ol
maktadır. 

Benzin ve fuel oü'deki kaçakçılık bu rakama dahil değildir. 
1 ton motorindeki kaçakçı kârı 500 ile 1250 paket kaçak sigaradaki kâra eşittir. Yani, ka

çak sigaradaki kâr, kaçak akaryakıttaki kâra göre çocuk oyuncağı gibi kalmaktadır. 
Görülen tablo kaçak akaryakıttaki kaçakçı kârının 4 ile 7 trilyon arasında olduğudur. 
Kaçakçılık sonucu Devletin gelirlerinin büyük ölçüde azaldığı, Sosyal Yardımlaşma ve Da

yanışma Fonunun burs verdiği gençlerin burslarını kesmesiyle anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, kaçak akaryakıttan sağlanan gelirin bir kısmının bölücü terörist örgütlere gittiği 

sanılmaktadır. 
Kaçakçılara giden 7 trilyon Türkiye'de 1 milyon işsize ayda 600 bin TL. ekmek ve peynir 

parası olabilecek bir maaş bağlamaya yeterli bir meblağdır. 
7 trilyon Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da herbiri 5 milyardan 1 400 küçük fabrika aça

cak kadar büyük bir meblağdır. 
7 trilyon tanesi 10 milyardan Türkiye'nin her yöresinde 700 küçük devlet hastanesi açmak 

için yeterlidir. 
Kaçak akaryakıta son bir ay içinde benzin de eklenmiş. Doğu Anadolu'da İstanbul kay

naklı kaçak benzinin akaryakıt istasyonlarına teklif edildiği haberleri duyulmaktadır. 
Kaçak akaryakıta müsaade edilerek veya yeterince mücadele edilmeyerek devlet çok bü

yük zarara sokulmuştur. Kaçak akaryakıttan elde edilen büyük gelir yasadışı örgütlere kaynak 
aktığı iddiaları gündeme gelmiştir. 

Bunun paralelinde kaçak sigara piyasasında hızlı bir büyüme gözlenmiştir. Daha önce es
ki Doğu Bloku ülkelerinden gelen turist beraberinde getirdiği ve bu şekilde piyasaya çıkarılan 
sigaralar, son iki ayda başka kaynaklardan girmeye başlamıştır. 

Doğu Blokundan gelen turistlerde artış olmadığı halde, kaçak sigara piyasalarındaki hızlı 
gelişme yeni kaçakçılık yollarının açıldığını, gayrimeşru girişlerin başladığını göstermektedir. 
Bu ise yeniden 1980 öncesi gibi karayolundan TIR'larla denizden motorlarla kaçakçılık ihti
malini gündeme getirmiştir. . 

Kaçak sigara piyasasının aniden genişlemesi Hükümetin görevini ihmal ettiğini göster
mektedir. 

Belirtilen nedenlerle görevlerini yapmayan ve bu eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddelerine uyan Başbakan Süleyman Demirci, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 

'S 

soruşturması açılmasını ve işlem yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Adnan Kahveci (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN — İlk söz, önerge sahibi olarak Sayın Adnan Kahveci'nin. 
Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; huzu
runuzda bu önerge dolayısıyla bulunmaktan üzgün olduğumu belirtmek isterim. Böyle bir öner
geyi keşke hiç vermek mecburiyetinde kalmasaydık. Hemen, bu önergeyi vermek mecburiyetinde 
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kalmamızın nedenlerine gelmek istiyorum; çünkü, Sayın Başkan süremizin çok kısa olduğunu 
belirtti. 

Bu konu, burada, daha önce gündem dışı olarak konuşuldu ve Devlet Bakanı Sayın Şerif 
Ercan, sorunun hiç de büyütülecek bir sorun olmadığını, basit bir sınır ticareti olduğunu, ka
çakçılık olmadığını vurguladı. Hemen akabinde, devletin kendi yayınladığı bilgiler, TÜPRAŞ'tan 
gelen bilgiler, bizim tahminlerimizin tıpatıp tuttuğunu ve önergemizde belirttiğimiz, mazotun 
l/4'üyle 1/3'ünün kaçak girdiğini doğruladı. 

Şimdi size, aralık ve aralıktan önceki aylar için TÜPRAŞ'ın mazot satışlarının rakamları
nı vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ekim ayında motorin satışı 666 bin ton, kasım ayında 644 bin ton, 
aralık ayında hemen 408 bin tona düşüyor, ki bizim kaçakçılığı fark ettiğimiz ay, bu aydır. Bu, 
ocakta devam ediyor, şubatta devam ediyor; ne zaman ki bu önerge gündeme geliyor, bir-kıpır
danma oluyor; belki şu anda biraz gerilemiş durumda; ama, aldığımız bilgiler, aldığımız du
yumlar, istasyonlarda hâlâ büyük ölçüde kaçak akaryakıt bulunduğunu gösteriyor. 

önergemizde verdiğimiz bir rakam var; TPAO'nun verilerine göre, -bu, Türkiye'deki pet
rol ürünlerinin sivil kesim tüketimidir- aşağı yukarı 250 bin tonluk bir azalma var, ki düşünün, 
kış geliyor, tüketimin daha da artması lazım; biz, tüketimin hiç artmadığını varsaydık. Aşağı 
yukarı bugünkü parayla, 12 ay hesabıyla, litreye çevirir ve litrede de 1 500 lira kâr koyarsanız,. 
kaçakçılığın rantı 6 trilyon' 750 milyar oluyor. Bakın, tüketim artışını hiç varsaymadık; 250 
bin tondan varsaydık, litreye 1 500 lira kâr koyduk ve 12 ayla çarptık. Bu 6 trilyon 750 milyar 
tutuyor, ki, önergemizde yaptığımız tahminin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 

Yine, Akaryakıt Tüketim Vergisinin azalmasına bakalım: Akaryakıt Tüketim Vergisi, ara
lık ayında 411 milyarken, ocak ayında 171 milyara düşmüş; birdenbire bir düşüş... Unutmayın, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi, aldığınız tüm vergi değil; onun dışında bir sürü vergi alıyoruz; DE-
FİF alıyoruz, KDV alıyoruz... Bütün bu kayıpları dikkate alırsanız, önergemizde belirttiğimiz 
7 trilyon rakamının çok muhafazakâr, çok dikkatli bir tahmin olduğunu görürsünüz. KDV kay
bını, diğer fon ve vergilerin kaybını düşünürseniz, 7 trilyonun çok üzerinde bir kayıp mevzu 
bahistir. 

Sayın Şerif Ercan, o günkü konuşmasında aynen şunları diyor: "Çok büyük bir olay de
ğildir. Rafinerilerin üretimini etkileyecek bir boyuta da ulaşmamıştır." 

Bunu, geçen gün TÜPRAŞ Genel Müdürü tekzip ediyor -ki, sizin tayin ettiğiniz bir genel 
müdürdür ve 1 trilyon zarar da oradan geliyor- TÜPRAŞ Genel Müdürü bakın ne diyor 24 
Şubat 1992 Pazartesi tarihli Hürriyet Gazetesine verdiği demeçte: "TÜPRAŞ Genel Müdürü 
Kemal Işık, kaçak petrol ve Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle, TÜPRAŞ'ın stoklarında önemli 
şişmeler meydana geldiğini söyledi. Stok fazlası 2,5 milyon ton fuel-oil'in TÜPRAŞ'ın elinde 
kalma durumu olduğunu söyleyen Işık, 'bu fazlalığı ton başına 50-60 dolar gibi ucuz fiyatlarla 
ihraç etmek zorundayız' diyor." 

Peki, bu 2,5 milyon ton fuel-oil'in tonunu 50-60 dolara ihraç ettiğiniz zaman karşılaştığı
nız kayıp nedir, biliyor musunuz? Onun da hesabını yaptık -önergemizde bunun hesabını 
vermedik- TÜPRAŞ'ın bununla zararı aşağı yukarı 1 trilyon tutuyor. Bunun için bu önergeyi 
verdik. 

Burada çok bariz bir ihmal vardır. O kadar büyük bir ihmal vakdır ki, sadece 7 - 8 trilyon lira 
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vergilerden kaybımız vardır; TÜPRAŞ'ın, fazla stokunu ucuza satma mecburiyetinde kalma
sından dolayı 1 trilyon liraya yakın bir zarar vardır; zarar neredeyse 10 trilyon lirayı bulmaktadır. 

Bugün herkes parasızlıktan şikâyet ederken, 10 trilyon lira gibi bir meblağı kaçakçılara 
nasıl yediririz?! Hem de önlenmesi çok basit olan bir mevzuda, bunu kaçakçılara nasıl yediririz?!. 

Bu nedenle, diyoruz ki, burada çok büyük bir görev ihmali vardır; gümrüklerde vardır, 
içişlerinde vardır ve Hükümetin sorumlusu olarak Sayın Başbakanın da kolektif sorumluluğu 
vardır. Onun için, sözlerimin başında üzüldüğümü söyledim, keşke bu önergeyi gündeme ge
tirmek mecburiyetinde kalmasaydım. 

Sayın Başkan, yine, önergemizde, sigara kaçakçılığıyla ilgili hususu da gündeme getirdik. 
Sigara kaçakçılığının etiolojisini, yahut da geçmişini çok iyi araştırdık. Onun için, sigara itha
latını serbest bıraktık ki, bu rantı devlet yesin. Fakat, biz ithalatı resmileştirdikten sonra, bak
tık ki -bundan, tabiî, kârlar çok yüksek- kaçakçılık, çeşitli yollarla denenmek isteniyor. En 
klasik yöntem olarak -ki, müfettişlerimiz, Bakanlığımız döneminde buna el koydular ve bazı 
gümrüksüz mağazaları kapattık- gümrüksüz mağazalara otobüsler geliyor, otobüslerin yolcu 
listelerini çoğaltıp, her mağaza, o yolculara satmış gibi gösteriyordu. 

Bunun üzerine gittik, birkaç mağazayı hemen kapattık ve kesildi. Ondan sonra, baktık, 
kaçak biraz daha devam ediyor... Kaynağını araştırdık... Romanya ve Sovyetler Birliğinden ge
len turistler, "yolcu hakkı" dediğimiz, yolcu beraberi limitini sonuna kadar kullanıyor. O ko
nuyu da tartıştık; "bunun üzerine gidelim mi?" dedik. Yani, yolcu beraberi getirilen sigarayı 
azaltalım mı? Vardığımız karar şuydu: Bu tolere edilebilir bir limittir. Bizzat Trabzon'a kadar 
gittim; hatta, bana, Trabzon'a, gelen Rus turistlerin, hangi otelde toplanıp, sigaraları orada 
toplu olarak sattıklarını dahi gösterdiler; fakat onu azaltmadık. Yani, turizmi etkilemesin di
ye, turist beraberinde sigara getirilsin, dedik. Fakat, hükümeti bıraktıktan sonra, kaçak sigara
ların boyutlarının birdenbire çok arttığını gördük. Şimdi diyeceksiniz ki, nereden tespit etti
niz? Nereden tespit ettiğimiz konusunda öncelikle şunu söyleyeyim: Vatandaş şikâyet etmeye 
başladı, "şurada bizim mahalle bakkalımızda yoktu, mahalle bakkalımıza girdi" dedi, "mar
ketimizde yoktu marketimize girmeye başladı, sokak aralarında satılmaya başlandı" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, çok daha vahim bir gelişme oldu: Bir ay önce bir sigara Meclise 
girdi; şu anda Mecliste kaçak sigara satılıyor. İnanmayanlar için, biraz önce bir arkadaşımı 
gönderip aldırdım. Şu anda elimdeki şu sigara, Mecliste satılan kaçak sigaradır. (ANAP sıra
larından alkışlar) Kaçak sigara Meclise girdiğine göre, daha fazla konuşmama hiç gerek yok. 
Büyük bir ihmal mevzubahistir; bu, buraya girebildiğine göre, çok büyük bir ihmal mevzubahistir. 

Şimdi benim endişem: Siz, bu önergeyi, belki oy çokluğunuzla reddedeceksiniz. Bize yıl
larca şunu dediniz: "Bütün getirdiğimiz araştırma önergelerini, soruşturma önergelerini red
dettiniz." Bunu reddedebilirsiniz, reddetmeye meyliniz olabilir; ama, benim söylemek istedi
ğim şey şudur: Bu ihmalin, millete, sizin bizim seçmenimize maliyeti 10 küsur trilyon liradır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizinki ne kadar oldu acaba? 

ADNAN KAHVECİ ('Devamla) — Biz her şeyin üzerine gittik, hiçbir yolsuzluğun üzerini 
kapatmaya çalışmadık. Bizzat, biz yolsuzlukların üzerine gittik ve yakaladığımız her şeyi... 'Bakın, 
Sayın Keçeciler burada konuşurken de anlattı akaryakıtta kaçakçılık yapıldı ve 163 tane TIR'ı 
yakalayıp adliyeye teslim ettik. 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — TIR'larla gelen dahil mi? 
ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bilgileriniz varsa, Grup sözcünüz gelir burada anlatır 

beyefendi. 
Değerli milletvekilleri, onun için, biz, ANAP Grubu olarak, Sayın İçişleri Bakanının, Sa

yın Maliye Bakanının ve Sayın Başbakanın bu konuda ihmali olduğunu belirtiyoruz ve bu ih
malin belirlenmesi, bu konunun araştırılması için bir Meclis soruşturması açılması konusunda 
Yüce Meclisin karar vermesini talep ediyoruz. İnanıyorum ki, eğer, yanlış yapılmamışsa, ihmal 
yoksa, doğrular ortaya çıkacaktır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Uğur Aksöz, 

Sayın Mehmet Gülcegün, Sayın Mehmet Keçeciler. • 
tik söz Sayın Uğur Aksöz'ün. 
Buyurunuz Sayın Aksöz. (DYP sıralarından alkışlar) 
UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan,Sayın Başbakanım, değerli Hükümet üyeleri 

ve milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının vermiş olduğu Meclis soruş

turması önergesini okuduğumuzda, konunun özünün şu olduğunu görüyoruz: DYP-SHP Hü
kümetinin işbaşına gelmesiyle birlikte, özellikle doğu ve güneydoğuda -bunun altını çiziyorum-
akaryakıt kaçakçılığı ve genelde de sigara kaçakçılığı birden patlamış ve çok büyük boyutlara 
ulaşmıştır, tddia budur. Bu iddianın sonucunda da, Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı ve 
Maliye Bakanı hakkında Meclis soruşturması açılması istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, önergeyi dikkatle okuduğunuz zaman, ortaya şöyle bir mantık çı
kıyor: ANAP İktidarı döneminde, yani koskoca sekiz yıllık dönemde, ANAP, kaçakçılıkla o 
kadar iyi mücade'etmiş ki, o dönemde kaçakçılık hemen hemen hiç yokmuş; ama, bu Hükü
met işbaşına gelir gelmez, 60 gün içinde kaçakçılık birden patlamış, her yer kaçakçıya kesmiş, 
DYP-SHP Hükümeti de elini kolunu bağlayıp oturmuş, bunun için de bu Hükümet suçluy-
muş; önergede bunun için verilmiş!.. (ANAP sıralarından "Aynen öyle" sesleri) 

Şimdi, izninizle, bu iddiaları, öyle fazla derine de dalmadan, en pratik bir şekilde inceleyelim. 
Bir kere, kaçak akaryakıt getirmek için, önce mevcut kamyonlara ek depolar yapmak la

zımdır. Yüzlerce kamyona aynı anda ek depo yapılması ve monte edilmesi uzunca bir zaman 
ister. İş bununla da bitmez; getirilecek akaryakıtın bir alıcısı, bir pazarının olması lazım; onun 
bulunması da uzunca bir zaman ister. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bir günde, bir günde... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Gene bitmez... Bulunan alıcılarla pazarlık etmek, malın 

teslimi süresini, gününü ve yerini belirlemek için de yine uzunca bir zaman ister. İşte, bu uzun
ca zaman altı aydır, bir yıldır; yani, ANAP dönemine rastlar, bu Hükümetin dönemine rastla
maz! (DYP sıralarından alkışlar) v 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne mantık, ne mantık!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Değerli millevtekilleri, bunun dışında, kaçakçılığın ANAP 

zamamnda büyük boyutlara vardığını gösteren çok kesin deliller var elimizde. Nedir bunlar?. 
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1985 yılında kaçakçılara af çıkaran ANAP'tır. Yine 1985 yılında, kaçakçılığı önleyecek en 
önemli tedbir olan hapis cezasını kaldırıp, bunu para cezasına çeviren, yine ANAP'tır. Kaçak
çılık işte bu tarihten itibaren başlamış, bu tarihten itibaren büyümüş ve bu tarihten itibaren 
patlamıştır. ANAP İktidarı, kaçakçıları affederek "haydi, siz bu işe devam edin" derken, öbür 
taraftan da "yakalanırsanız milyar kazanır, yüz bin lira öder kurtulursunuz" mesajını vererek, 
kaçakçılığı âdeta teşvik etmiştir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, isterseniz, biraz da ANAP'ın idarî tasarruflarından deliller suna
lım: Tekelde kaçakçılığı takiple görevli, işi bu olan uzman bir kadro vardı. 1984 yılında, Tekel
de takip ve tahkik memuru sayısı tam 409 idi, dikkat edin, 409 idi. 1991 yılına geliyoruz, takip 
ve tahkik memuru sayısının 26 ya düştüğünü görüyoruz. 

Siz, polis sayısını azaltarak mı mücadele edeceksiniz, takip memuru sayısını 409 dan 26'ya 
düşürerek mi mücadele edeceksiniz?! 

İşte, 409 memuru 26 ya indirince, kaçakçılara şu mesaj iletilmiştir: Biz, sizi affettik, hepis 
cezasını da paraya çevirdik. Sizi takip edecek memurları da 409 dan 26 ya düşürdük. Buyurun 
meydan sizin. İşte kaçakçılık böyle başlamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Durun, daha bitmedi; bir de, ANAP'ın son 67 günü ile, DYP - SHP Hükümetinin, -daha 
yeni olan bu Hükümetin- ilk 67 gününü bir karşılaştıralım ve bakalım, kim ne yapmış... 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — İlkokul çocuklarını mı kandırıyorsunuz?! Ciddî olun, 
bu kadar çirkin olmayın! 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — ANAP Hükümeti, son 67 gününde sadece 10 olaya el koy
muş, 11 sanık yakalamış, yalnızca 70 bin litre motorin ele geçirmiş. Buna karşılık, yepyeni, 
67 günlük DYP-SHP Hükümeti, 67 günde 80 olaya -yani ANAP'a göre sekiz misli olaya- el 
koymuş, 129 sanık yakalamış -yani ANAP'ın 10 misli sanık yakalamış- ve tam 1 milyon litre 
motorin ele geçirmiş; yani ANAP'ın 14 misli motorin yakalamış. 

Kim mücadele ediyormuş kaçakçılıkla, buradan bellidir... (DYP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET GEDÎK (Bursa) — Her tarafta kaçakçılık var, yetişemiyorsunuz. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Meclise nasıl girdi sigara?! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, sigaraya da gelelim. "Sigara" diye tutturdunuz. 

ANAP Hükümetinin son 67 gününde yalnızca 97 bin paket kaçak sigara yakalanmışken, yep
yeni, 67 günlük DYP-SHP Hükümeti zamanında tam 323 bin paket kaçak sigara; yani sizinki
nin 3,5 misli kaçak sigara yakalanmıştır. Kim iyi mücadele ediyormuş kaçakçılıkla?.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Bravo, bayağı artış sağlamışsınız!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, .önerge sahipleri, Türkiye'de kullanılan motori

nin üçte birinin kaçak olarak yurda girdiğini iddia ediyorlar. 
Türkiye'nin yıllık motorin tüketimi 7 milyon tondur; bunun üçte biri de, bu hesaba göre, 

2 milyon ton eder. Bu rakamın tutarsızlığını birlikte hesaplayalım: Resmî kayıtlara göre, Irak'
tan, Türkiye'ye günde 300 ile 350 kamyon girmektedir. ANAP'ın dediği rakamın tutması.için, 
her kamyonun normal kasasının üstüne bir de 20 tonluk tanker ilave edilmesi lazımdır. Bu müm
kün müdür?!. . ' • . . . ' • 

— 526 — 



T.B.M.M. B : 43 3 . 3 . 1992 O : 1 

Bunun yânında, 350 kamyonun hepsi tanker olsa, yine de hepsinin 20'şer ton getirmesi 
lazımdır ki, biz tankerlerin 15 tonluk olduğunu biliyoruz. Bu dediğiniz de mümkün değil. Ya
ni, rakamsal olarak da, ileri sürdüğünüz iddiaların gerçekleşmesi mümkün değildir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz uyuyun, tankerle geliyor... 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, peki bu kadar tutarsızlıklar varken, af ortada iken, 
paraya çevirmek ortada iken, bizim Hükümetimizin başarısı ortada iken, ANAP, durup du-
durken bu önergeyi niye verdi? Öyle ya, bu önergeyi veren eski bir Maliye Bakanı... Bilmez 
mi devletin durumunu, bilmez mi Türkiye'nin vaziyetini?! O zaman, böyle boş, tutarsız bir 
önergeyi niye verdi diye düşünürken, elimize bir gazete geçti; Milliyet Gazetesinin araştırma 
grubunun bir raporu. Bakın, burada ne diyor: "Yolsuzluk lafından ortalık duman" Kimin yol
suzluğu?. Herhalde ANAP'ın. Neymiş bu yolsuzluklar? Burada pek çok sayılmış; ben, üç dört 
tanesini okuyacağım, vaktinizi almayayım diye. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Kendinizinkini de sayın kendinizinkini... 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Emlak Bankın 650 milyarı, özal'ın yatına bindiği işadam
larına pompalandı mı? Cemil Çiçek'e daire avantajı sağlandı mı? Mustafa Taşar'ın yemek ve. 
posta masraflarını devlet ödedi mi? Semra özal'ın seçim masraflarını devlet şirketi mi ödedi? 
Şıvgın, vakıflarına bağışlanan 2 milyon doları beraberinde götürdü mü?" vesaire, veasire... Hep
sini okumuyorum. 

Şimdi düşünüyorum, ANAP, böyle içi boş bir önergeyi niye verdi, tşte, bu toz dumanı 
bastırmak için, hedef şaşırtmak için, kamuoyunu yanıltmak için! Bunun başka bir izahı yok
tur arkadaşlar. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Verdiğimiz rakamlara cevap verin. 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, verdiğiniz rakamlara herhalde Hükümet cevap 
verecek; ben şahsım adına konuşuyorum, unutmayın. * 

Şimdi, ben şöyle bir şey söyleyeceğim: Bumerang diye bir alet vardır, bilenler bilir, bume
rangı hesaplı ve iyi fırlatırsanız, karşınızdaki rakibi vurursunuz, kazanırsınız; ama, yanlış yö
ne, yanlış zamanda ve yanlış hesapla atarsanız, döner, gelir sizi vurur. İşte, bu önerge sizi vur
du, sizin, kaçakçılığa göz yummanızın, bu Mecliste dile getirilmesine sebep oldu; size teşekkür 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamı fazla uzatmamak istiyorum. Size şunu söyleyeyim: Biz, 
her şeye hakça bakan insanlarız. Bu sebeple, "Türkiye'de kaçakçılık hiç yoktur" demiyoruz. 
Kaçakçılık, dünyanın her yerinde, şu veya bu nispette, şu veya bu zamanda olmuştur ve olacak
tır. Yalnız, bunun kusurunu, daha 67 günlük bir Hükümete yüklerseniz, buna "yanlış" diyo-

- ruz-başka kelime bulamıyorum-"yanlış" diyoruz... 

Bu sebeple, yukarıdan beri örneklerle ve rakamlarla ispat ettik ki, bunun kusuru 67 gün
lük Hükümette değil, daha gerilerdedir. Yalnız, konuşmamın başında bir şeyin altını çizdim, 
"doğu ve güneydoğu lafını ağzınıza alırken dikkat edin" dedim. O sebeple, bu konuda hassas 
olmak lazımdır. Bu önergeyi verenler, özellikle doğu ve güneydoğudaki kaçakçılıktan bahset
mektedirler. Ben bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 17 Kasım 1991 tarihinde, İstanbul 
President Otel'de yaptığı bir konuşmadan kısa bir pasaj okuyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, ANAP'ın kurucusu ve felsefesinin koyucusu olduğuna göre, Sayın ANAP'lıların bu cüm
lelere kulak vermelerini rica ediyorum. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımız ne demiş: "Güney
doğu meselesinin çözümü, çabuk bir çözüm değildir. Bir kere, herkesin şunu bilmesi lazım: 
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Bu şekildeki hareketler, dünyanın muhtelif yerlerinde var. Bu hareketler, oralarda da kısa za
manda kapatilamadı. Bu hareketler, uzun süre devam edecektir ve biz buna hazır olmak mec
buriyetindeyiz. Bizim hatalarımız var, onu söyleyeyim, hatalarımızın başında da şu husus gel
mektedir: Biz, hep, meselelelerimizi uzun vadeli görmüyoruz; kısa vadeli, spekülatif çözümler 
arıyoruz. Halbuki, birçok işler uzun vadelidir, uzun vadeli sabır ister, meselelere sabırla bak
mak lazımdır." 

Evet, değerli ANAP'Iılar, meselelere sabırla bakmayı lütfen öğreniniz. 8 yılda çözemedi
ğiniz meselelerin çözümünü 67 günlük Hükümetten beklerseniz, ya sabırsızsınız -o zaman Tür
kiye'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini hiç bilmiyorsunuz demektir- ya da, sizin 8 yılda yapamadı
ğınızı 67 günlük Hükümetten bekliyorsunuz- ki, bu, Hükümete, halkla birlikte çok büyük gü
ven duyuyorsunuz demektir size bunun için teşekkür ederim. 

Ancak, her iki halde de -ister sabırsızlığınızdan olsun, isterseniz Hükümete, "67 günde 
bunu ancak sen çözersin" diyerek duyduğunuz güvenden olsun- bu önergenin veriliş sebebi 
ortadan kalkmıştır, bu önergenin görüşülmesine de bir sebep kalmamıştır. 

Bu sebeple, önergeye ret oyu vereceğimi beyan eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Sayın Mehmet Gülcegün'ündür. 
Sayın Gülcegün, buyurun efendim. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; akar

yakıt ve sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele edilmediği ve devletin zarara uğratıldığı ge
rekçesiyle, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca verilen Meclis soruşturması önergesiyle il
gili olarak kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda bulunmaktayım. Bu vesileyle he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anamuhalefet Partisi tarafından verilen bu önergeyi objektif olarak değerlendirmek için, 
olayın evveliyatı ve detayları üzerinde durmak gerekir, tnsanlar, bir iddiada bulunurken veya 
bir suçlama yaparken, insaflı ve gerçekçi olmalıdır. Anamuhalefet Partisi, Hükümetin kurul
duğu günden beri başlattıkları insafsız ve gerçek dışı suçlamalar zincirine, bu soruşturma öner
gesiyle yeni bir halka eklemiş bulunmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi halkının, eskiden, tarım ağırlıklı gelir sektörü, Ana
vatan hükümetlerinin sekiz yıl boyunca uyguladığı zamlar ve üreticiyi kıskaca alan yanlış poli
tikaları, bölge halkını nakliye sektörüne ağırlık vermeye mecbur etmiş ve sonuçta nakliyecilik 
de, gelir kaynağı olmuştur. Fakat, bu sektör de, zaman içerisinde lastiğe, akaryakıta ve yedek 
parçaya sık sık yapılan zamlar sonucu, alınan navlun, araçların giderini, karşılayamaz olmuş 
ve her geçen gün kâr etmeyen bir duruma düşmüştür. , 

Körfez krizi ve Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle, nakliye sektörü, tüm ülkede özellik
le Güneydoğu Anadolu Bölgesinde felce uğramış ve yok olma aşamasına gelmiştir. Ambargo 
süresince, yoğun işsizlik ve araçların yedek parçalarına, lastiğe ve akaryakıta yapılan hesapsız 
ve sorumsuz zamlar sebebiyle, kamyon sahipleri iflas aşamasına gelmiş ve hatta birçoklarının 
kamyonları icra vasıtasıyla satılmaya başlanmıştır. Borcu olmayan şoför esnafı ise, 200 milyon 
lira değerindeki aracına, 50 milyon liraya müşteri bulamaz olmuştu. Bölgenin en büyük gelir 
sektörü olan nakliyeciliğin bu hale düşmesi, esnafı, tüccarı ve işçiyi de önemli derecede etkilemiş 
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ve tam anlamıyla bir ekonomik krize girilmişti. Diğer bir deyişle, bölge halkı, tam anlamıyla 
cezalandırılmış, açlığa ve kötü kaderine terk edilmiştir. 

Birleşmiş Milletlerin, 1991 yılının Haziran ayında Irak'a uygulanan ambargoyu kısmen 
kaldırarak, gıda ve ilaç ihracatına izin vermesiyle ve bu izin sonucu bölge ihracat firmalarının 
yapmaya başladıkları kısmî ihracat nedeniyle, nakliye sektöründe hafif bir kımıldama ve can
lılık başlamış ve yine bölge halkının ve firmaların olağanüstü çabalarıyla, yurda küçümsenme
yecek ölçüde döviz akışı başlatılmıştır. 

Körfez krizi ve ambargo nedeniyle uzun süre açlığa ve sefalete mahkûm edilen bölgede, 
açlık çilesi kısmen giderilmeye başlanmış ve bu arada güneydoğu halkıyla birlikte açlığa mah
kûm edilen Irak halkı da doymaya başlamıştır. Yapılan bu ihracat nedeniyle Irak'a yük götü
ren kamyoncular, ülkeye dönüşlerinde, tek bir sent ödemeden, döviz kaybı vermeden, Türk Li
rası karşılığında kendi araçlarında kullanmak ve fakir bölge halkının ısınma ihtiyacını karşıla
mak amacıyla, düşük vasıflı motorin getirmek suretiyle, yasaların kendilerine tanıdığı hakkı 
kullanmaya başlamışlardır. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Şimdi bu uygulamayı meşrulaştırdınız! 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Yalnız, motorin miktarı, soruşturma önergesinde 

belirtilen miktarın çok çok altındadır. Dikkat edilirse, bu rakam kendilerine de hayalî gelmiş 
olacak ki, önerge sahiplerince "tahmin edilmektedir" ibaresi kullanılmaktadır. 

İddia edildiği gibi, bahse konu bu motorin, araç sahiplerince satılmamakta, ucuz navlun
la taşıma çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu da, taşınan malların maliyetini önemli miktar
da düşürmekte ve mallarını naklettiren kişileri de rahatlatmaktadır. 

ABBASİNCEAYAN (Bolu) — Bu konuda eşitlik yok mu? Diğer nakliyeciler ne yapacaklar? 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Sizi dinledik, lütfen siz de bizi dinleyin; bu konu

ya da geleceğiz. 
Habur sınır kapısından günde ortalama 400 kamyon geçtiği ve her kamyonun ortalama 

1-1,5 ton motorini, iki deposuyla yurda sokmakta olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu 
da toplam olarak günde 600 tondan, yılda 220 bin ton eder ki, ton başı kârı 500 bin lira olarak 
hesaplanırsa, yılda 110 milyar Türk Lirası gibi bir meblağa ulaşır. Asıl ve gerçek rakam bu iken, 
bu rakamı 5,5 trilyon lira olarak göstermek, insafsızlığın ve iftiranın ta kendisidir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Tankerlerle motorin geliyor ve Trakya'ya kadar da 
gidiyor... 

MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Tankerle motorin nakliyesi bizim zamanımızda 
yoktur, sizin zamanınızda vardı. Bizim zamanımızda kamyonla motorin nakliyesi vardır. 

Bölgede başka bir iş sahasının olmayışı ve bölge halkının yüzde 70'i gibi büyük bir kısmı
nın nakliyeciliğe yönelmiş olması, nakliye sektörünün, bölge halkı için ne denli önem taşıdığı
nı ortaya koymaktadır. Ortadoğu'ya çalışan kamyonların çoğunun dört beş ortağı bulunmak
tadır. Zira, bir kişinin tek başına kamyon alabilmesi, bölge insanları için mümkün değildir. 
Çünkü bir kamyon en az beş aileyi ve ortalama olarak yirmibeş kişiyi beslemektedir. Bir kam
yonun bir seferde azamî kârının 1 milyon lira civarında olduğu, her seferinde her bir ortağa 
200 bin lira bıraktığı ve bir kamyonun ayda azamî iki sefer yaptığı hesap edilirse, insanlarımı
zın her birinin aylık 400 bin lira ile yetindiği ve kaderine razı olduğu meydandadır. Böyle gü
lünç bir geliri halkımıza-fazla gören bir zihniyeti anlamak mümkün değildir. 
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Uluslararası taşımacılık yapan tüm ülkelerin nakliyecileri, ülkelerine dönerken ucuz akar
yakıt satan ülkelerden motorin almakta ve ülkelerine sokmaktadır. Bu, yalnız Türkiye'de uy
gulanan bir sistem değildir. Bu avantaj olmasa, navlun ücretlerinin çok yükseleceği ve bu yük-

v. selmenin tüm fiyatlara yansıyacağı ve maliyetleri artıracağı kesindir. 
Değerli millevtekilleri, Ortadoğu'dan akaryakıt getirme eylemi, yeni başlamış bir eylem 

değildir, yıllardan beri süregelmektedir. Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ve Meclis 
gündemine gelen bu konunun iki boyutu vardır; Birisi siyasî, diğeri ise ekonomik boyuttur. 

Anamuhalefetin, bu konuyu siyasî bir malzeme yapıp, İktidarı yıpratması ve bölge hal
kıyla Hükümeti karşı karşıya getirmesi, anlaşılır bir olay değildir. Çünkü, onların döneminde, 
yani ANAP'ın döneminde, bugünkü miktarın 30 katı kadar kaçak motorinin yurda girdiğini, 
biz yaşayanlar biliyoruz. 

Eski Başbakan ve şimdiki Cumhurbaşkanımızın, 1984 yılının Mart ayında Mardin ve Bat-
man'a seyahatleri sırasında, dönemin ANAP Siirt Milletvekili Aydın Baran, Batman Petrol Ofisi 
tesislerinde Sayın Mehmet Keçeciler'in de bulunduğu kalabalık siyasî heyetin önünde, benzin 
istasyonları sahiplerinin şikâyetleri üzerine, kaçak motorinin yurda girdiğini, buna bir çare bu
lunması gerektiğini dönemin Başbakanından istemişti. Başbakan cevaben, "Bırakın, ilişme
yin; o, zarar değil, fayda getirir" demişti. 

Gerçekten de teşhisi doğruydu. Bir doları elde etmek için 50 senti harcamak zorundayız 
ve bunun da büyük bir bölümünü petrol ithaline ayırıyoruz. Dünya borsalarında bir varil ham 
petrolün değeri 24 dolardır; oysa, şoför esnafının Ortadoğu'dan getirmiş olduğu.motorinin 
varili, 60 bin Türk Lirasını bulmaz. Aynı zamanda, ziraat ve tarımla iştigal eden bölge halkına 
ucuz motorin sağlamak ta büyük bir rahatlama getirmektedir. 

PKK ile ilişkisi vardır diye, kamuoyunu ve bölge halkını rahatsız edecek bir şekilde itham
da bulunulmuştur. 

Bu işin PKK ile uzaktan yakından ilişki yoktur. 
Kuzey Irak'ta, Irak Devletinin otorite boşluğundan kaynaklanan ve Habur Kapısını kont-

. rolünde tutan Kuzey Iraklı Peşmergeler, eskiden transit geçiş ücretini alan Irak Hükümeti yeri
ne, araç başına 600 Irak Dinarı almaktadırlar. Kuzey Irak'taki Peşmergelerin almış olduğu bu 

. paraların PKK'ya gittiği imajı yaratılmakta ve kasten karıştırılmaya çalışılmaktadır. 
Merak ettiğim ve anlamakta zorluk çektiğim tek şey şudur: Eğer, bu eylem, kaçakçılıksa 

ve devlete zarar veriyorsa, Hükümet kurulduğu güne kadar serbest olan ve kaçakçılık sayılma
yan bu eylem, nasıl oluyor da, Hükümet kurulduktan ve ANAP muhalefete düştükten sonra 
kaçakçılık oluyor?!. Bu nasıl bir mantıktır?.. * 

Mantıken kaçakçılık olarak kabul etmediğim bu işlem, hukuken de kaçakçılık değildir. 
Ülkemizde, kaçakçılıkla ilgili hükümleri düzenleyen yasa,,1918 Sayılı, Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine dair Yasadır. Yasanın 1 inci maddesi, kaçakçılığın neler olduğunu izah etmiştir. Madde
yi yorumlarken dar çerçeve içinde kalmamak gerekir. 

Kaçakçılığın esas amacı, döviz kaybına neden olmak ve Türk ekonomisini olumsuz yönde 
etkilemektir. Bu iki kural karşısında durumu değerlendirirsek, akaryakıt, yurt dışından alının
ca, herhangi bir döviz kaybı söz konusu olmamaktadır; zira, Türk Lirası Karşılığı alınmakta
dır. Bunun, kaçakçılık olarak nitelendirilemeyeceği ve döviz kaybına neden olmadığını ispat 
zımnında, 1980'Ii yıllardan beri, buna benzer davalarda, "döviz kaybı olmadığı ve ekonomiye 
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katkı sağladığı" gerekçesiyle, kaçakçılık suçu olmadığına dair mahkeme kararları mevcuttur; 
Yargıtay 7 nci Dairesi de bu kararları onaylamıştır. 

Türk ekonomisi açısından değerlendirilirse, ülkemizde üretimi ihtiyaca cevap vermeyen ve 
döviz karşılığında ithal edilmekte olan bir ürünü, döviz ödemeden getirmek, hiç bir zaman 
ülke ekonomisine zarar vermez; aksine katkısı olur. Kaldı ki, yukarıda belirttiğim gibi, 110 mil
yarla, bu ülkenin ekonomisi çökmez, olumsuz hiçbir etkisi de olmaz. 

Bana göre, verilen bu soruşturma önergesinin asıl amacı, kaçakçılığı ve devlete verdiği za
rarı önlemek değildir. Çünkü, ortada ne bir kaçakçılık vardır, ne devlete zarar vermek vardır, 
ne 2 milyon 150 bin ton hayalî rakam vardır, ne 6 trilyon zarar vardır, ne de isnattan yoksun 
bölücü terör örgütleri iftirası vardır. Var olan tek şey doğu ve güneydoğu halkına düşmanlıktır, 
seçim intikamıdır... (ANAP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — O yanlış o lafın yanlış. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sözünü geri al. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sözünü geri alsın. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — ... Doğu ve güneydoğu ile, Irak halkını aç ve sefil 

bırakmaktır; nakliye sektörüne düşmanlıktır... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sözünü geri alsın, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğu halkına düşmanlık değildir. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Aç bırakmak, resmen düşmanlıktır. En önemlisi 

de, tertemiz duygu ve niyetle ülkemizi yönetmek erdemine ulaşmış Hükümeti yıpratma azim 
ve kararıdır. 

- Bunların hiçbirini gerçekleştiremeyeceksiniz. Eğer akaryakıt kaçakçılığı varsa, önce kendi 
Başbakanlarınız ile Maliye ve İçişleri Bakanlarınız hakkında Meclis soruşturması önergesi ve
riniz. İşte o zaman vicdanınızdan ve iyi niyetinizden şüphe etmeyelim. 

Tüm iddialarınızı ve verdiğiniz hayalî rakamların doğruluğunu bir an için kabul etsek bi
le, iktidarınızın, hayalî ihracatla, hayalî teşviklerle ülkeye verdiği zararı, vakayı bir hesaplar
sak, iddia ettiğiniz hayalî rakamlar bile, bu gerçek rakamların yanında bir hiç kalır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Dava açtık; sizin haberiniz yok. 
MEHMET GÜLCEGÜN (Devamla) — Hayalî iddiaları ve rakamları bırakın, gerçeği görün. 
Sigara kaçakçılığı konusu da, hep, ihtimaller hesabına göre yapılmıştır. 
Bu iddialarınızı, somut delillerle kanıtlamadığınız, kaynakları açıklamadığınız sürece ka

bul etmek mümkün değildir. 
Netice itibariyle, bu önergedeki iddiaları, haksız, insafsız ve mesnetsiz bulduğumu belirti

yorum. Mersin'den Habur'a, Gürbulak'a kadar olan güzergâhta bulunan milyonlarca insana 
iş imkânı sağlayan ve hatta bu bölgede tek gelir kaynağı olan nakliye sektörüne, Hükümetimi
zin sıcak yaklaşımıyla makul bir çözüm bulunacağına inanıyor ve diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, konuşmasında, adımı 

zikrederek sataşmıştır. -
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BAŞKAN — Hayır, sataşmadı efendim; 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Şöyle demiştir... 
BAŞKAN — Dikkatle takip ettim Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından gürültüler) Lüt

fen efendim... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Olayı değişik bir tarzda Yüce Meclise arz etmiştir. 

Yani, cereyan etmemiş bir olayı, cereyan etmiş tarzda ifade etmiştir. 
Ayrıca, "Bir kaçakçılık olayı karşısında gerekli tepkiyi iktidarımız zamanında gösterme

yen, muhalefet zamanında gösteren bir kişi" konumuna düşürüldüm. 
İçtüzüğün 70 inci maddesine göre bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Onun takdiri bana ait Sayın Keçeciler. Zaten sizin söz hakkınız var; ama, 

üçüncü kişi olduğunuz için tabiî ki, kabul edilemiyor. Sayın eski Maliye Bakanı, sizin söyleye
ceğiniz sözlerin hemen hemen hepsini burada ifade etmiş bulunuyor. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Açıklama yapmak istiyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Güney, lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Güney... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkanım, bir dakika. Arkadaşımız açıklama yap

mak istedi. Sayın üye, arkadaşımızın ifade etmediği şeyleri, ismini de vererek konuşmasını tah-
. rif ederek, yanlış ifade etmiştir. Bu yönden İçtüzüğün 70 inci maddesine göre arkadaşımız açık
lama yapmak istiyor. 

BAŞKAN — Efendim, ben sataşma görmüyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sataşma değil efendim, arkadaşımız açıklama yapmak istiyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Aynı şey. 
Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen Sayın Başbakan Süleyman De-

mirel, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin ve Maliye Bakanı Sayın Sümer OraPa aittir. 
Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, Sayın Sezgin konuşacak. 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, buyurun efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Her zaman aynı şeyi yapıyorsunuz; tarafsız değilsiniz. Söz 

hakkını vermiyorsunuz. Tutumunuz, hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. (ANAP sıralarından gürültüler) Duymadım bir şey, görmedim. 
ALİ ER (İçel) — Hiçbir zaman duymuyorsunuz, görmüyorsunuz!.. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir husus olsa bile... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Konuşmasını dinlemeden reddediyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen dinleyiniz. 
Böyle bir husus olsa bile, söz hakkı, riyasette bulunan Başkana aittir; zamanı ben tayin 

edeceğim. Getirtirim tutanakları, bakarım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman tutanakları getirtin. 
BAŞKAN — Lütfen... Müzakarelerin sükûnet içeisine cereyanına mani oluyorsunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tarafsız değilsiniz. 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Tarafsız idare etmiyorsunuz Sayın Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum; 
BAŞKAN — Sayın Mesut Yılmaz, hep beni hedef alarak konuşuyorsunuz. Üzülüyorum. 

Geçmişte hizmetleriniz var. Bu memlekette Başbakanlık yaptınız. O sıralardan mütemadiyen 
Riyasete söz atıyorsunuz. Ben şahsınıza yakıştıramıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından sıralara vurmalar ve gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, konuşmacı kürsüde, sonra veririm efendim... Sonra veririm. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarında gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Sizin, Sayın Genel Başkana hakaret etmeye ne hakkı

nız var? 
BAŞKAN — Efendim, buyurun... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, ne istiyorsunuz şimdi benden? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Bu şekilde riyaset olmaz. Tümünüz hakkında söz istiyo

rum; tarafsız değilsiniz. 
BAŞKAN — Ne istiyorsunuz?.. 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Sizin tutumunuz resmen taraflı, resmen hissi tutum... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
MAHMUT ÖRHON (Yozgat) — Siz gerekçeyi öğrenmeden söz vermiyorsuzun. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, onun takdiri Yüce Heyete aittir. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, benim tutumun hakkında söz isterseniz, onu sonra veririm. Evve

la hatibi konuştururum. Benim tutumum hakkında söz isterseniz, onu sonra veririm... 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Siz resmen taraflısınız. 
BAŞKAN — Taraf değilim efendim. 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Siz tarafsınız... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum... Ben, taraf değilim, geçmiş vakaları anlatıyorum. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Buyurun Sayın Sezgin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Şaym Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri, aziz milletvekili arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci ve 51 arka
daşı tarafından verilen Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeyle ilgili olarak söz almış 

. bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, üzerinde ve yakın 
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çevresinde dünya güç dengesini etkileyecek tarzda, sürekli ve çok yönlü çıkar ve güç çatışmala
rına sahne olan hassas bir coğrafî konuma sahip bulunmaktadır. Bu konumu itibariyle, deği
şik özelliklere sahip Ülkelerin, fizikî, sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarlar, ülkemiz üzerinde 
çakışmakta; başka bir ifadeyle, dünyanın güç merkezlerinin, her türlü çatışmalarında kullana
cakları odaklar, ülkemizden geçmektedir. 

Türkiye'nin bu jeopolitik ve jeostratejik değeri, onun mevcut yapısından ve hassas konu
mundan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz üzerinde millî menfaat ve hedeflerine uygun emeller ta
şımakta olan büyük ülkeler, bölgesel ve dünya politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler doğrultu
sunda, ülkemizin de içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyal koşulları da hesaba katan 
bir politika izlemektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belirli sınırları içinde toprağı olan bir hükümet idare
sinde, kanunlarına göre, teşkilatlanmış bulunan bağımıszı topluluklara devlet denildiği hepi
mizin malumudur. 

Hukuk esaslarına bağlı kalarak, kamunun dışarıya karşı ve içeride güvenliğini korumak, 
refah ve mutluluğunu sağlamak, devletin amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için girişilmesi 
gerekli faaliyetler, devletin ödevleridir. Devletin, başlıca unsurlarıysa, bilindiği üzere, halk, ül
ke ve egemenliktir. Vergi de, kamu hizmetlerini ve bu hizmetler dolayısıyla yapılan masraf ve 
giderleri karşılamak üzere, hâkimiyetine ve kanuna dayanarak, fertlerden cebren aldığı iktisadî 
kıymetlerdir. Toplanan bu vergiler, fertlerin istifade derecesine bakılmaksızın, kamu hizmetle
rine sarf olunur, , 

Verginin, devlet işlevleri içindeki rolünü ve önemini yakından bilen Hükümetimiz, vergi
nin eksiksiz toplanmasına özen gösterdiği gibi, bu konuda gerekli her türlü önlemi de büyük 
bir kararlılıkla almakta ve bizden önceki dönemde toplanamayan vergilerin tahsili için özen 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi Meclis soruşturmasına konut teşkil eden akar
yakıt ve sigara kaçakçılığıyla ilgili tespitlerimiz hakkında kısa bilgi sunmaya gayret edeceğim. 

Kaçak akaryakıt satışlarının, vergi yönünden ülke ekonomisini zarara uğrattığı, haksız re
kabete sebep olduğu, bazı kişilerin haksız kazanç sağlamaları yanında, ülke itibarını zedeledi
ği iddiaları doğrudur; ancak, akaryakıt kaçakçılığının neden önlenemediği ve bu soruna günü
müze kadar neden çözüm getirilmediği sorusuna, sadece benim de mensubu bulunduğum ko
alisyon Hükümetinin muhatap olmaması gerekmektedir. Zira, akaryakıt veya sigara kaçakçılı
ğı, daha önceki Hükümet dönemlerinde mevcut değilken veya önlenmiş iken, bizim Hükümet 
olduğumuz dönemde ortaya çıkıvermiş yepyeni bir olgu değildir. 

Bu nedenle, bu konudaki sorunun kaynağı, daha önceki dönemlere dayanmaktadır. Sev
gili arkadaşlarım, elimizde 1985 yılından bu yana bu konuda çıkan gazete haberleri var: 
17.10.1985, Günaydın; "7 kişilik çete yurt dışından sigara getiriyor" > 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Ve yakalanıyor... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Yılmaz, size yakışmıyor böyle 

hatibe şey... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Benim ağzımdan laf çıkmadı. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) —• Sayın Yılmaz'ın ağzından laf çıkmadı. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 25 Ağustos 1986: "Yabancı sigara 
karaborsada" 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
TEMEL GÜNDOĞU (İstanbul) — Sayın Yılmaz kadar taş düşsün sizin başınıza. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 12 Aralık 1986: "Mavi Marlboro Bul

garları doyuruyor" 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Bakan, sizin tarafınızdan Sayın Yılmaz'a laf 

atmak da yakışmıyor. 
4 İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 10 Eylül 1987: "Mavi Marlboro ka

çakçılığı hortladı" 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Var mı, yok mu, onu söyle... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ona şimdi geleceğim müsade ederse

niz; Sayın Hoca, ona şimdi geleceğim. 
1987: "Polis, kaçak Marlboro peşinde" 3.12.1987: "750 milyonluk kaçakçılık" Hürriyet, 

23.6.1988: "Yanlış fiyat, kaçak sigara ve içkiyi hortlattı" "Marlboro mafiası" 1 Ağustos 1988 
Milliyet: "İşte Marlboro mafiası"; Hürriyet: "Mavi bandrol avı"; Tercüman 1988: 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Devamını oku, devamını... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi geleceğim, acele etmeyin; çok 

acelecisizin. 
11 Eylül: "Kaçakçılar kıskaçta", Tercüman 1988: 12 Eylül 1989, Tercüman "İşte mavi band-

rollü Marlboro", "Deniz üstünde Marlboro avı" 1989. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Haberlerin devamını oku Sayın Bakan; yakalandığını 

yazıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Onu siz okuyun. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — İzlemeye devam edeceğiz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

güvenlik kuvvetlerimizce, kaçak olduğu tespit edilen akaryakıta, bilindiği gibi, 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesine göre müdahale edilerek, kaçak akar
yakıta da geçici olarak el konulur. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar, haklarında düzenle
nen tahkikat evrakıyla birlikte, mahallin adlî mercilerine sevk edilir. 1918 sayılı Kanunun 20 
nci maddesine göre de, kaçak olduğu saptanan akaryakıt, ilgili mahkemelerce müsadere edilir 
ve yakalanan şahıslar hakkında da iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Oysa, günümüze kadar yasanın bu amir hükmünün, emredilen etkinlikte uygulandığını 
söylemek çok güçtür. Bakanlığımca, 2.6.1987 tarihinde, gereği için 67 il valiliği ile, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne gön
derilen genelgeyle, meri mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde, projesiz olarak, araçlara ilave 
ettirilen akaryakıt depolarının söktürülmesinin sağlanması, yapılan trafik kontrolleri sırasın
da bu hususun üzerinde hassasiyetle durulması, standart dışı akaryakıt deposu bulunan araç
ların yurt dışına çıkmalarına izin verilmemesi ve projesiz olarak araçlarına yedek akaryakıt 
deposu yaptıranlar hakkında kanunî gereğin yapılması istenildiği halde, bu sorunun halledile-
mediği, daha sonraları cerayan eden olaylarla, konuya ilişkin istatistikî rakamlarından 
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anlaşılmaktadır. Nitekim, değerli arkadaşlarım, Habur Gümrük Kapısından Irak'a açılan E-24 
Karayolu güzergâhında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığından, konuyla ilgili alınacak tedbirleri 
görüşmek üzere, 3.7.1989 tarihinde, güzergâhtaki ilçe kaymakamları, il ve ilçe jandarma ko
mutanları, emniyet amirleri, Gaziantep Gümrükleri Başmüdürü, Gaziantep Muhafaza Baş
müdürü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığından bir cumhuriyet cavcısının katılmasıyla bir top
lantı yapılarak bu kararlar alınmış ve gerekli önlemlerin alınması için de, bu kararlar ilgili bi
rimlere gönderilmiştir. 

Buna rağmen, yetkililerce, akaryakıt kaçakçılığına kesin bir çözüm getirilemediğini görü
yoruz. 4,9.1989 tarihinde, yani, Hükümetimizden önceki dönemde, Şanlıurfa İlimizde Petrol 
Ofisi bayiliği yapan bir vatandaşımız -isterseniz ismini de veririm tarfından zamanın Başbaka
nına gönderilen mektupta, Irak'tan Türkiye'ye çok düşük evsafta kalitesiz akaryakıtın kaçak 
olarak tankerlerle getirildiği, bu yoldan büyük miktarlarda vergi kaçırıldığı gibi, araçların bo
zulmasının da önlenemeyeceği, Potrol Ofisinde 1 litre motorinin 914 Türk Lirası, kaçak satan 
bayilerde ise 600 Türk Lirası olduğu, söz konusu bayinin her yıl 1 000 ton akaryakıt satarken, 
bu rakamın 300 tona düştüğü belirtilmiştir. Bunun üzerine, konuya ilişkin olarak 8.12.1989 ta
rihinde Bakanlığımdan, Başbakanlığa gönderilen cevabî yazıda ise, "ilgili tüm kuruluşlarla iş
birliği yapılarak, Irak sınırımızdaki akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için gerekli tedbirler 
alınmıştır" denilmektedir. ' 

Bu arada, sevgili arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığına, Gölbaşı-Adıyaman Cumhuriyet Sav
cısı aynen şu ibareyi yazıyor: "Adıyaman, Gaziantep, Adana, Malatya, Kahramanmaraş, Şan
lıurfa gibi Güneydoğu Anadolu yöremizde petrol istasyonu bayilerine ve vatandaşımıza, akar
yakıtın çok ucuz fiyatla satıldığı, savcılığımızca yürütülen müteaddit hazırlık soruşturması ev
raklarından, ilçemiz emniyet amirliğince yapılan yol kontrollerinden ele geçirilip zaptedilen güm
rük kaçağı mazot yüklü tankerlerden, tahlili ve analizi yaptırılan suça konu mazota ilişkin ra
porlardan, sanıkların kullandığı faturalardan ve sanıkların samimi ikrarlarından müşahede edil
mektedir." 

öte yandan, 15 Ocak 1990 tarihinde Mardin Valisi imzasıyla, İçişleri Bakanı adına gönde
rilen aynı tarihli yazıda, "Habur Sınır Kapımızda, aralık ayı içinde, kaçakçılık yapan 156 adet 
tankerin yakalanması üzerine, Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Keçeciler'in telefon emirleriy
le, akaryakıt kaçakçılığının ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi amacıyla, bugüne 
kadar mevcut bigli ve tecrübelerin ışığında, Mardin İli düzeyinde bir önleme planı hazırlanmıştır" 
denilerek, ivedi olarak alınması gerekli önlemler açıkça belirtilmiştir. Buna rağman, bu önle
me planının da yeterli olmadığı, soruna çözüm getirmediği ve kaçakçılık olaylarının arttığı gö
rülmüştür. 

Ayrıca, Habur Sınır Kapısında meydana gelen akaryakıt kaçakçılığının önelenmesi için, 
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kuruluşunun 43 üncü Dönem Toplantısı, ilgili bakanlık, 
kurum ve kuruluş tensilcilerinin iştirakiyle, 27 Mart 1990 tarihinde yapılmıştır. Bu konuda Ba
kanlığımca 2.6.1987, 14.9.1988, 13.1.1991 tarihlerinde ilgili birimlere gönderilen genelgelerle, 
merî mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde projesiz yedek akaryakıt deposu bulunan araçla
ra, Habur hudut kapısına gelmeden, ihraç malı yüklenen yerlerden yük verilmemesinin sağ
lanması; ilk kalktıkları ve ilk ilçelerde trafik denetimlerine ağırlık verilerek, ilave depoların sök-
türülmesi istenildiği halde, sorun, maalesef, Hükümet olduğumuz döneme kadar güncelliğini 
sürdürmüştür. 
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Şimdi anlaşılıyor, sevgili arkadaşlarım, neden, Adnan Kahveci bu önergeyi verdiği için üz
gün: Kendi Maliye Bakanlığı veya kendi iktidaları döneminde milletvekili olarak veremediği 
için üzülmüşler! Tabiî, geç de olsa, üzüntüsünün sebebini anladık; kendisine teşekkür ederiz! 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümet olduğumuz 21 Kasım 1991 tarihinden itibaren, konu üzerinde önemle durula
rak soruna köklü çözüm yollan aranmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; akaryakıt kaçakçılığı sorununun -hepinizin bildiği ğibi-
salt, ülkemizden bazı kamyon ve TIR'ların Irak'a yük götürerek, buradan ucuz mazot getirip, 
ülkemizde satmalan şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği kanısındayım. Irak'tan ülkemize 
yönelik yapılan akaryakıt kaçakçılığı konusunda Bakanlığıma ulaşan bilgilerin değerlendiril
mesi sonucu, ülkemizden bazı İcamyon ve TIR'ların, Irak'a, yük bahanesile giderek, bazen de 
az bir yük götürdükleri, amaçlannın da Irak'tan ucuz mazot getirip satmak olduğu, Irak'tan 
ülkemize gelen araçların yolunun PKK terör örgütü mensupları tarafından kesildiği ve bunlara 
"geçiş avantası" adı altında yüklüce para verildiği iddiaları 1985 yılından beri devam etmektedir. 

Bu mazot gelişinin Habur'da önlenmesi halinde, bu terör örgütünün gelirine darbe vuru
lacağı kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine, Hükümetimizce, sorunu temelden çözecek nite
likte ve isabetli karar alınması ve alınan bu kararların da etkinlikle uygulanması amaçlanmıştır. 

Hükümetimizin kurulması öncesi ve sonrasına tesadüf eden tarihlerde büyük bir artış gös
teren akaryakıt kaçakçılığı konusunda Bakanlığımız Kaçakçılık istihbarat Harekât, Bilgi Top
lama Dairesi Başkanlığı kontorlörlüğünde bir toplantı yapılmıştır. 28.11.1991 tarihind, ilgili Ba
kanlık kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan 53 üncü Dönem Koordinasyon Ku
rulu toplantısında alınan sınır ötesi taşımacılık yapan araçlardaki standart dışı depoların sök-
türülmesi, bu araçların standart dışı depolarını sökmeden yurda giriş ve çıkış yapmalarına güm
rük yetkililerince engel olunmasına ilişkin kararların etkinlikle uygulamaya konulması karar
laştırılmış ve bu amaçla, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak valilikleri
ne gerekli talimatlar verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, kaçak motorin girişinin önlenmesi amacıyla, Ba
kanlığımca, 16.1.1992; 26.1.1992 tarihlerinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ile, tüm valiliklere 
genelge gönderilerek, gümrük kapılarında kontrolün sıklaştırılması, standart dışı depoların yurt 
genelindeki kontrollerde söktürülmesinin sağlanması talimatları verilmiştir. 

Gene, bundan ayrı olarak, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğimizce, 20.11.1991 tarihinde Hak
kâri, Mardin, Şırnak ve Van valiliklerine gönderilen yazıyla, her türlü kaçakçılığın önlenmesi 
amacıyla, sınır kapılarımızdan giriş yapan araçların titizlikle aranması ve konu üzerinde has
sasiyetle durulması istenilmiştir. Nitekim, şimdi açıklayacağım istatistik! rakamlardan da an
laşılacağı üzere, 1992 yılının Şubat ayında akaryakıt kaçakçılığı çok aza indirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olarak, 1987 
yılında bir olaya el konulabilmiş; olaylarla ilgili olarak 5 sanık yakalanmış ve 10 000 litre ben
zin ele geçirilmiştir. / • .. 

1988 yılında 13 olaya el konulmuş; olaylarla ilgili 44 sanık yakalanmış ve 44 100 litre ma
zot, 87 273 litre benzin, 27 385 litre gazyağı ile, 18 650 litre ham petrol ele geçirilmiştir. 

1989 yılında 43 olaya el konulmuş; 114 sanık yakalanmış, 250 528 litre mazot, 133 101 
litre benzin ile, 111 415 litre fuel-oil ele geçirilmiştir. , 
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1990 yılında 8 olaya el konulmuş; olaylarla ilgili olarak 19 sanık yakalanmış ve 50 litre 
mazot, 150 litre benzin, 30 744 litre ham petrol ile, 44 779 litre fuel-oil ele geçirilmiştir. 

1991 yılında 26 olaya el konulmuş; olayla ilgili 44 sanık yakalanmış, 323 180 litre mazot 
ele geçirilmiştir. 

Bilmiyorum, bu rakamları öğrendikten sonra, Sayın Kahveci, gene, "şu kadar ham petrol 
geliriyle, şu kadar peynir ekmek alınırdı; şu kadar okul yapılırdı, şu kadar hastane yapılırdı" 
diye, kendi dönemlerinin hesabını çıkaracak mı ayrıca?! 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Kendi genel müdürünüzün açıklamasına cevap veriniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — 1992 yılı Ocak ayında 64 olaya el ko

nulmuş; olayla ilgili 96 sanık yakalanmış ve 791 480 litre mazot ele geçirilmiştir. 1992 yılının 
Şubat ayında ise 54 olaya el konulmuş, olayla ilgili 75 sanık yakalanmış ve 277 311 litre mazot 
ile, 1 000 litre benzin ele geçirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda arza çalıştığım istitastikî rakamlardan da an
laşılacağı üzere, 1990 yılından itibaren akaryakıt kaçakçılığı olayında, hem el konulan olay, 
hem olaya karışan sanık sayısı, hem de yakalanan akaryakıt miktarında artma olmuştur. 1992 
yılında, yani Hükümetimiz döneminde el konulan kaçakçılık olayları sayısındaki artışı, bu dö
nemdeki kaçakçılık olaylarının artışı şeklinde nitelendirmek yerine -Sayın Kahveci ve 
arkadaşlarının- bunu, devletin, bu tür olaylara karşı ciddî bir denetimi ve hassasiyetinin sonu
cu olarak yorumlamanın daha sağlıklı ve daha akılcı bir yaklaşım olacağını belirtmek istiyorum. 

Hükümetimizin, konuya ciddî ve kararlı yaklaşımı sonucu, 1992 Şubat ayında akaryakıt 
kaçakçılığı olayı büyük ölçüde azaltılmıştır. Bu yüzdendir ki, almış olduğumuz etkin önlemler 
ile, kararlı tutumumuz, birtakım çevrelerin tepkisine, maalesef, neden olmuştur. Nitekim, PKK 
terör örgütünün ERNK Cizre Komitesince güzergâhta bekleyen şoförlere dağıtılan ve devleti
miz aleyhine menfi profagandayı içeren 30 Ocak 1992 tarihli bildiriden bazı pasajları okumak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, lütfen toparlayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — "Mazot PKK'ya gidiyor bahanesiyle 

kamyonları durduruyor ve halkımızı bir kez daha açlık ve sefaletle karşı karşıya getirmek isti
yor. Şoför ve araba sahipleri uyanık olmalı, birlik kurmalı, Türk Devletinin iç yüzünü teşhir 
etmeli, kamyonlara takılan mazot tepolarını sökmemelidirler." 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın ikazına uyarak konuşmamı kısaltıyorum. 
Sevgili arkadaşlarım* öte yandan, önergede, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik 

Fonuna, Akaryakıt Tüketim Vergisinden gelen payın azaldığı ve burs verilen öğrenci sayısının 
düştüğü" de iddia edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Akaryakıt Tüketim Vergisinden bu fona verilen pay 
-herhalde bunu tespit edememiş olsalar gerek, Sayın Kahveci ve arkadaşları- 1 Aralık 1991 ta
rihinden itibaren yüzde 2'den yüzde 1,5'e düşürülmüştür. Gelir azalmasının sebebi bu uygula
madır. Akaryakıt Tüketim Vergisinden, Fona, aralık ve ocak aylarında 31,5 milyar lira aktarıl
mıştır, ekim ve kasım aylarında aktarılan tutar ise 42 milyar liradır. Dolayısıyla, bu yüzde 25 
oran düşüklüğü, tutarlara aynen yansımıştır. Bu iddianın da mesnedi ve tutarlılığı yoktur. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Burslar yeni kesildi. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ayrıca, yurt içinde tüketilen akarya
kıttan alınan Akaryakıt Tüketim Vergisinde Ocak 1991 ayında 120,3 milyar lira tahsilat var
ken, bu tutar, Ocak 1992 ayında 336,9 milyar liraya yükseltilmiştir. Devlet payı sadece yüzde 
65 artırıldığı halde, vergi tahsilatı yüzde 280 oranında artırılmıştır. Demek ki, vergilerde bir 
düşüş yok, sayın Kahveci. 

Bundan, fiyat artışının etkisini de düşseniz Akaryakıt Tüketim Vergisindeki artışı inkâr 
edemezsiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade ederseniz, şimdi de kısaca, sigara kaçakçı
lığı konusunda bilgi sunmaya çalışacağım. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 1985 yılına kadar 
-gazete kupürlerinden arzı ifadeye çalıştığım- kaçakçılığın mevcudiyetini belirttikten sonra, söz
lerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 38 inci maddesinin 3291 Sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılmasıyla -biliyorsunuz bu 38 inci madde, ANAP iktidarı döneminde 
kaldırılmıştır- sigara, gümrük kaçağı mallar arasına girmiş olup, yalnızca, 4250 Sayılı İspirto 
ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa dayalı olarak alkol ve alkollü içkiler kaçağı kapsamında 
bulunmaktadır. İlgili kanun değişikliğiyle, sigara, tekel kaçağı kapsamından çıkarılarak, güm
rük kaçağı kapsamına girmiştir. Yurt dışından kaçak olarak getirilen ve halk arasında "mavi 
bandrollü" olarak tabir edilen sigaraların, ayrıca, viskilerin ve alkollü içkilerin, devlet eliyle 
ithal edilen sigara ve içkilerden daha ucuza gelmesinden dolayı, tüketiciler tarafından tercih 
edildiği gözlenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sigara kaçakçılığıyla ilgili olarak 1988 yılında 158 olaya el konul
muş; bu olaylarda 206 sanık yakalanmış ve 193 874 paket sigara ele geçirilmiştir. 1989 yılında, 
391 olayda, 961 bin pake^ sigara; 1990 yılında, 829 olayda 1 082 sanık, 690 bin paket sigara; 
1991 yılında, 1 434 olayda, 1 797 sanık, 1 140 595 paket sigara ele geçirilmiştir. 1992 Ocak 
ayında 150 olaya el konulmuş, bu olaylarla ilgili olarak 172 sanık yakalanmış ve 73 694 paket 
sigara ele geçirilmiştir. Şubat ayında ise 307 olaya el konulmuş, bu olaylarla ilgili olarak 382 
sanık yakalanmış, 308 172 paket sigara ele geçirilmiştir. 

1991 yılı Aralık ayında Tekel tarafından satılan sigara tutarı 6 220 498 kilogram 
olarak gerçekleşmiştir. 1991 yılının Kasım ayında Tekel tarafından yapılan satışların tutarıy-
sa 5 866 449 kilogramdır. 

önergede iddia edildiği gibi, kaçak sigara girişi olsaydı, aralık ayı sigara satışları düşerdi. 
Görüldüğü gibi sigara satışı 600 bin kilogram artıyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda cevap aranması gereken bir diğer husus da, kasım ayın
da, aralık ayına göre, 354 049 kilogram sigaranın neden eksik satıldığı konusudur. Bu rakam
lar da, ileri sürülen iddiaların gerçek olmadığını açık olarak göstermektedir. 

Hükümet olarak göreve başladığımız 22.11.1991 tarihinden 1 Mart 1992 tarihine kadar ge
çen sürede, toplam 656 olaya el konulmuş; bu olaylarla ilgili 499 sanık yakalanmış ve 532 782 
paket sigara ele geçirilmiştir. Konunun üzerinde ciddî şekilde durulduğu, koşulların gerektirdi
ği etkin önlemlerin alındığı ve alınmakta olduğu, arz ettiğim istatistikî rakamlardan da anlaşıl
mıştır. Nitekim, 1992 yılı Şubat ayı içerisinde, Bulgaristan'ın Burgaz Limanından yüklendiği 
belirlenen çok sayıda kaçak sigaranın, emniyet güçlerince yakalandığı ve bunların gazetelerde 
de belirtildiği açıktır. 
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BAŞKAN — Sayın Sezgin, bitirin lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)'— Tutumunuz hakkında konuşmam için vesile veri

yor efendim.., 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 1918 Sayılı Ka

çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu değiştirip, kuşa çeviren, kaçakçılıkla mücadele eden 
memur sayısını, sekiz yılda yirmi misli azaltan, Aralık 1991'de satılan sigara miktarı, Kasım 
1991'e göre yüzde 6 arttığı halde sigara kaçakçılığı var diye kamuoyunu bulandırmaya çalışan 
eski iktidar sorumlularını ciddiye almaya, maalesef imkân yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izaha çalıştığım gibi, motorinde, benzinde ve sigara
da, 67 günlük dönemde, Hükümet, kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele etmiştir. Yakalanan 
miktarlar ve açılan davalar, bu alanda, yeni Hükümetin eskisine nazaran çok daha başarılı 
olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır. 

Muhterem muhalefetin, bu önergeyi, yolsuzlukla mücadeleyi hükümet programının ana 
ilkesi durumuna getirmiş bulunan Hükümetimiz hakkında, kamuoyunda şüphe ve istifham 
uyandırmak için verdiği anlaşılıyor, önerge sahipleri sayın milletvekilleri, yanlış kapı çalmışlardır. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Televizyonda programı yapıldı... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu, beyhude bir davranıştır dğerli 

arkadaşlarım. Hiçbir töhmet, arkadaşlarımızı, dönemlerinin sorumluluğundan, şaibesinden kur
taramayacak ve yolsuzlukların üzerinde önem ve özenle durulacaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Oturum Başkanının, usule uymadığı, sataşmalarda bulunduğu iddiasıyla, Ankara Milletve
kili M. Vehbi Dinçerler ve Rize Milletvekili A. Mesut Ydmaz'ın konuşmaları. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN — Söz veririm efendim, bir dakika... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İçtüzüğün 64 üncü maddesi, usulle ilgili işlemlerin 

her şeyden evvel gündeme alınmasını ve söz verilmesini gerektirmektedir. 

BAŞKAN — Tamam, kim konuşacaksa buyursun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Önce ben konuşacağım efendim. 

, A. MESUT YILMAZ (Rize) — Şahsımla ilgili ifadeler üzerine ben de söz istiyorum... 
BAŞKAN — önce olmaz efendim, bir tek kişi konuşacak... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Ben, şahsımla ilgili ifadenize cevap vermek için söz is

tiyorum... 
BAŞKAN — Şahsınıza bir şey söylenilmedi... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Zatıâlinizin şahsıma vaki sataşmasıyla ilgili... 
BAŞKAN — Hayır, benim zatıâlinize sataşmam yok, anlatırım şimdi... 
Buyurun Sayın Dinçerler. 
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M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esefle yaşı
yoruz, görüyoruz; Büyük Millet Meclisinin yönetiminde, içtüzüğe tamamen aykırı ve özel tak
dirlere, hatta belki, biraz sonra söyleyeceğim, özel kasıtlara yer veren veya bu hatırlatmaları 
düşündüren tatbikat yapılıyor. 

. Burası Büyük Millet Meclisidir; buna kinsenin hakkı yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — İçtüzüğü bilmiyorsun!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Bir dakika efendim, müsaade buyurun... Niye 

kızıyorsunuz kardeşim, bir dakika müsaade buyurun... Size İçtüzüğü okuyacağım... 
BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasını kesmeyelim, lütfen... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Sayın Başkanın, usulle ve Başkanın tutumuyla 

ilgili konularda öncelikle söz vermesi lazımdı. Bu konuşturmayı geciktirmesi bile bir usul ha
tasıdır. 

Size İçtüzüğün ilgili maddesini okuyorum: "Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gün
deme veya Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet -ki şimdi uymaya davet ediyoruz; 
niye davet ettiğimizi söyleyeceğim- bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait ko
nular, diğer işlerden önce konuşulur" deniyor. 

Teşekkür ederiz, bize, geç de olsa söz verdiler. 
65 inci maddeyi okumak istiyorum -ki bu madde, Büyük Millet Meclisinin çalışmasının 

özüdür, beynidir, ana noktasıdır ve Başkanlık Divanının ve Başkanın görevleri arasında da her 
an, her saniye dikkate alınması gereken bir noktadır- "Başkan ve BaşkanvekiUeri, görevlerinin 
yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar" deniyor. 

Sayın Başkana soruyorum: Burada partiler konuşuyor, siz de oturumu yönetiyorsunuz... 
Peki tartışmalara, dolaylı veya dolaysız katılma hakkını nereden alıyorsunuz?.. Yani, bize düş
manlığınız mı var?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Genel Başkanımızın tutumu veya Genel Başkanlık veya Başbakanlık yapıp yapma
ması, o kürsüde otururken, sizi ilgilendirmez; inersiniz kürsüden, şuraya gelirsiniz, istediğiniz 
şeyi söylersiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok tuhaf bir anlayış var. ayrıca, Sayın Başkana sormak isterim; Benim yarın yapacağım 
konuşmamdan dolayı beni şu anda azarlayacak mısınız?!.. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ona yakışır!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yarınki konuşmanın ne olduğunu biliyor musu

nuz?.. Ama, Sayın Keçeciler'in ne söyleyeceğini, Sayın Başkan biliyor; "Sizin söyleyeceğiniz 
şeyleri zaten Kahveci Bey söyledi" diyor!.. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Kendileri kâhin!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, ben bu kelimeyi söylemek istemiyorum, 

şu kürsüde tekrarlamak istemiyorum... Ne hukukta, ne de görüşme usulümüzde böyle bir uy
gulama yoktur; hele hele, bir Sayın Genel Başkana kendisine şahsiyetine gerçekten yüksek say
gı duyduğumuz bir kişiye karşı böyle bir tutuma girilmesi bizi üzmüştür, şaşırtmıştır. 

Kendilerini, bizim koyduğumuz kurallara göre değil veya kendisinin kendi mantığına göre 
koyduğu kurallara göre değil, teamüle ve İçtüzüğe göre işlem yapmaya davet ediyor ve üzüntü
lerimizi samimiyetle ve açıkça ifade ediyoruz. 
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İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Hocaoğlu için de geçerli mi?! 
M. VEHBt DİNÇERLER (Devamla) — Sayın Hocaoğlu'ya hesabınızı, gelir, burada gö

rürsünüz... Sayın Hocaoğlu bu işi, nezaket kaidelerinin dışına çıkarmadan yapıyor. Sayın Ge
nel Başkanınıza, Başbakana "Otur" diye hitap etmiyor, Sayın Demirel'e "Otur" diye hitap 
etmiyor! (ANAP sıralarından alkışlar). Ona da o zaman siz hak verirsiniz... Böyle söylerseniz, 
suimisal misal olur derseniz, yarın o kürsüden, Sayın Genel Başkanınıza veya Sayın Genel Başkan 
Yardımcılarınıza aynı muamele yapıldığında ona da hak verirsiniz. Biz, onu da istemiyoruz 
sizin Genel Başkanınıza da böyle bir muamele yapılmasını istemiyoruz; çünkü, bu Meclisin 
szaygınlığı var. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler... 
M. VEHBt DİNÇERLER (Devamla) — Üçüncü ve son naktayı söylüyorum efendim. 

BAŞKAN — Söyleyin... 
M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Bu Meclisin İçtüzüğü çok acık ve güzel yapılmış 

bir İçtüzüktür. Özünde büyük meseleler vardır. Başkan yalnız tartışmaya katılamaz değil, oy 
da veremez. 

(Muğla Milletvekili Latif Sakıcı'nın anlaşılamayan bir müdahalesi) 
Anlayamadım, duyamadım; tekrar söyler misin?.. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, karşılıklı konuşmayınız... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Duyamadım tekrar söyler misin... Ayağa kalk 

da söyle, yi gitsen! Ayağa kalk da söyle! söyle bakayım! 

BAŞKAN — Ne münasebet, siz kimi kaldırıyorsunuz?.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Ne söylüyorsun! Ne söylüyorsun! 

BAŞKAN— Sayın Dinçerler!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen kimsin (!).. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Devamla) — Ben Vehbi Dinçerlerim, bu devlete sekiz sene hiz

met etmişim... Sen kimsin (!).. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Kimseye "Ayağa kalk" diyemezsin! 
M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Gel, kürsüye gel! Yiğitsen kürsüye gel, gel bu

yur! (DYP sıralarından gürültüler ve ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen kimseye "Ayağa kalk" diyemezsin. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yerinize oturun, Meclisin adabını öğrenin; daha 

yenisiniz... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen yokken biz vardık burada. 
M. VEHBt DtNÇERLER (Devamla) — Başkan oy veremez, oy verememenin bir esası 

vardır; çünkü, buradaki görüşmelere katılamaz; ama, Başkan oy vermenin de ötesinde, takdir
de bulunuyor ve değerlendirme yapıyor... Buna hakkı yok. 

Son nokta olarak şunu söylüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, lütfen beni dinleyiniz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sen kimsin! Sen hissî bir adamsın... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz... Hadise çıkaracak 

tarzda konuşuyor. Lütfen... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sen buraya leke düşürüyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, lütfen... Ayıp! Lütfen... Bir dakika... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, son olarak şunu arz ediyo

rum: İçtüzükte açık hüküm var, müsaadenizle şu "Gürültü ve Kavga" başlıklı maddeyi okuya
cağım. "Gürültü ve Kavga: Başkan, görüşmeler sıralarında gürültü veya kavga çıkar ve bu ne
denle çalışma düzenini kuramazsa..." deniyor. 

Başkanın kendisi, kavga çıkarmaya, gürültü çıkarmaya vesile oluyor!.. Böyle Oturum mu 
yönetilir?! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok güzel konuşuyorsun!.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Son olarak şunu arz ediyorum: Usul tartışması 

açmak mecburiyetindesiniz ve Sayın Başkanın, usule uyup uymadığı konusunun, gene İçtüzü
ğün 64 üncü maddesi gereğince, konuşmalardan sonra oya konulması ihtiyacını duyuyoruz. 
bu usul tartışmasını açmaya ve oylamaya Sayın Başkanı davet ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Değerli milletvekilleri, Meclis çalışmalarının tarafsız bir 

şekilde yönetilmesi esastır. (DYP sıralarından "Sayın Başkan demek zorundasınız" sesleri ve 
sıralara vurmalar) Meclis çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için, Riyasetin tarafsızlığı esastır. 
(DYP sıralarından "Sayın Başkan de, Sayın Başkan desin" sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza edelim, hatibi dinleyelim, lütfen... (DYP 
sıralarından ayağa kalmalar, sıralara vurmalar ve "Sayın Başkan desin" sesleri) 

Lütfen, dinleyelim efendim... Lütfen... 
Buyurun efendim, devam edin. (DYP sıralarından gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sizler bağırdıkça beklerim... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Yılmaz, İçtüzüğe önce sen uy... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Niye ayakta duruyorsunuz?.. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana ne ulan! (Bursa Milletvekili İbrahim Gürdal ile, 

Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in birbirleri üzerine yürümeleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
Sayın Gürdal, lütfen... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, bu Doğru Yol terörü mü?! 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen... (Gürültüler) 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.13 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.26 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

. O •• . '" 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
1. — Oturum Başkanının, usule uymadığı, sataşmalarda bulunduğu iddiasıyla, Ankara Milletve

kili M. Vehbi Dinçerler ve Rize Milletvekili A, Mesut Ytlmaz'tn konuşmaları. (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerele kaldığımız yerden devam ediyoruz... 
Sayın Yılmaz söz almıştı... 
Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Yüce Meclisin değerli üyeleri... (DYP ve SHP sıraların

dan gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Yılmaz, saygılı olun Meclise. 
HASAN NAMAL (Antalya) — "Sayın Başkan" sözü nerede efendim? 

BAŞKAN — Efendim, usul öyle... İçtüzük "Başkana ve Meclise hitap ederek konuşulur" 
diyor; ama, ben söylediğim zaman suç oluyor... Takdir Sayın Yılmaz'ın..* 

Buyurun efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Dinçerler'in de biraz önce burada ifade ettiği 

gibi, Meclis çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için, yönetimin tarafsızlığı esastır. Bu, aynı 
zamanda bir İçtüzük emridir. Bu oturumu yönetmekte olan Sayın Başkanvekili, tutumuyla bu 
kuralı bozmuştur; İsmi zikredildiği için, -tahrif edilen bir olayın Genel Kurula intikali nedeniyle-
söz isteyen bir arkadaşımıza söz vermemek suretiyle İçtüzüğü çiğnemiştir. 

Ayrıca, söz isteyen bir arkadaşımızın söyleyeceği hususların, daha önce konuşan bir arka
daşımız tanafından söylendiğini ifade etmek suretiyle, Meclis literatürüne geçecek bir kehanet 
örneği göstermiştir! 

Sayın Başkan geçmiş oturumlardada sürelere riayet etmeyerek grup sözcüleri arasında ta
raf tutmak suretiyle, bu tutumunu bir itiyat haline getirmiştir. 

İsmimi zikretmek suretiyle beni hedef alan Bayenları da, işgal ettiği makamla bağdaşma
yan, tamamen siyasî amaç taşıyan bir tutumdur. 

Benim inanışıma göre, bir partinin genel başkanı olmak veya eski Başbakan olmak, İçtü
zük ihlaline karşı kayıtsız olmayı gerektirmez. (ANAP sıralarından alkışlar) Hatta tam tersine, 
daha duyarlı olmayı gerektirir. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hangi duyarlılık Sayın Yılmaz?!. (ANAP 
sıralarından "Otur yerine" sesleri, grültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, hatibin sözünü kesmeyelim, lütfen... 
Lütfen buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, tepkimin amacı, hiç kimseyi he

def almak değildir; tepkimin tek amacı, bu oturumu yönetmekte olan Sayın Başkanvekilinin 
-taraflı tutumu dolayısıyla- işgal ettiği makamın itibarının düşmesini engellemektir. 

Bu tür davranışların Sayın Başkanvekili tarafından bir daha tekrarlanmayacağı umuduy
la, kendisine teessüflerimi, Yüce Heteye saygılarımrsunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşlar, Riyasette bulunduğum için pek fazla derinlere 
girmeyeceğim. Ben burada, mümkün olanın üzerinde hassasiyet göstererek, tarafsız olmaya 
gayret etmişimdir ve bu tutumum, daima, Sayın Anavatan Partisi üyeleri tarafından da takdir 
edilmiştir. (ANAP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri) 

TEMEL GÖNDOĞDU (İstanbul).— öyle bir takdir yok... 

BAŞKAN — Lütfen sözümü kesmeyin... 
Bilemiyorum, muhalefette bulunmanın bir kaderi midir bu?.. Daha önce, bana, o sıralar

da oturan Doğru Yol Partisi Grubundaki arkadaşlarım, buradaki tutumumdan dolayı, "sen 
Anavatanlı mı oldun?" diye çok bağırmışlardır. Tarafsız tutumum, onların bu şekilde bağır
masına sebap olmuştur ve Anavatan Partisi Grubundaki arkadaşlarımdan da, şu ana kadar, 
bu konuda bir tek tariz duymamışımdır. 

Bir hadiseye daha -ilk defa- şahit oldum muhterem arkadaşlar; burada, riyaset ettiğim müd
det zarfında, hiçbir bakanın, hiçbir başbakanın, hiçbir genel başkanın, kürsüye veyahut da ha
tiplere söz attığını, onları küçümsediğini görmedim.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Pek muhterem arkadaşlar, bu Mecliste 6 tane sayın genel başkan var; fakat, üçüncü defadır... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Duygu sömürüsü yapma Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğdu... Lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, bakınız, üçüncü defadır, Sayın Yılmaz, kürsüde bana hakaret et

mektedir. ~ ' • 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yaptığın hatayı düzelteceğin yerde, duygu sömürüsü 

yapıyorsun... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yanlış idare ediyorsunuz, sizi onun için ikaz etti Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, ikaz değil Fecri Bey, lütfen...Bakınız... Neyse, bunlara girmeyeceğim... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — "Usule uygun" diyor, "teamüllere uygun" diyor... 

BAŞKAN — Peki, öyle olsun... öyle olsun... Hadiseleri ben sonra antalayım... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Aynen iade edeceksiniz... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Kınama cezası verilmesini oya sunun. 

BAŞKAN — Ayrıca, Sayın Dinçerler'in söyledikleri gibi, evet, usul tartışmasının her şey
den önce konuşulması lazımdır; fakat, kürsüde bir hatip vardı, konuşmak üzere gelmişti; onu 
indiremezdim: o hatip indikten sonra konuşturdum. 

-" ı ' ' 
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Ayrıca, benim müdahalem, tarafsızlığımı bozacak bir müdahale değildir. Ben, sükûneti 
temin temek için müdahalede bulundum; konuyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmadım; 
ne kaçakçılıktan ne Marlboro'dan ne sigaradan bahsettim; konuya girmedim, tarafsızlığını bo
zacak herhangi bir harekette bulunmadım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Kahveci'nin söylediği?... 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, zabıtları inceledim; bir beyanınız bahis mezuu değil. "Sayın 
Keçeciler'in de bulunduğu bir mecliste" deniliyor. Herhangi bir beyanınız bahis mezuu değil, 
beyanı, yapan siz değilsiniz. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, beyanı yapan eski Cumhurbaşkanımız... Lütfen... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Toplantının mahiyeti tamamen değişik oldu; açıkla
mama müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Efendim, inceledim... İşte efendim, işte... Açıklamaya gerek yok, söz hakkı
nız doğmuyor; bütün arkadaşlarla beraber inceledik... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Niye dinlemiyorsun Sayın Başkan, başka bir şey söy
leyecek belki!.. 

BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki... 
, MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Keçeciler... Lütfen... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, hatip, 1986'daki bir toplantıdan bah

setti ve o devrin Başbakanı... 

BAŞKAN — Efendim, okuyayım; işte burada, bakınız; "Eski Başbakan ve şimdiki Cum
hurbaşkanı, 1984 yılında, Mart ayında, Mardin ve Batman seyahatleri sırasında, dönemin ANAP 
Siirt Milletvekili Aydın Baran ve Batman Petrol Ofisi tesislerinde Sayın Mehmet Keçeciler'in 
de bulunduğu kalabalıkta..." deniyor, 

Zatıâlinizin herhangi bir beyanı yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Evet, ama kalabalıkta ne denmiş?.. O olayda çarpıt

ma var, o nedenle açıklama yapmama lazım... 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kanhramanmaraş) Keçeciler misin nesin, otur yerine be! 

BAŞKAN — Efendim, sizin beyanınızla ilgili değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Oya sunmak lazım... 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile 

yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel, içişleri Bakanı ismet Sezgen ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açûmasına ilişkin önergesi (9/2) (Devam) 
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BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. (Gü
rültüler) 

Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum... 
(ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Haktan, adaletten bahsediyorsunuz; Meliside istismar 
ediyorsunuz, ayıp be, Bakanlık yapmış adamsınız... (DYP sıralarından "Oyla, bekleme Sayın 
Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Görüşmeler bitti, görüşmeler tamamlandı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüşmeler tamamlandı, oylamaya geçiyoruz... (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Talebiniz nedir?.. Talebiniz nedir?.. Lütfen... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, size, "Sayın Başkanım" diye hitap 
eden bir üyenin, sizin dikkatinizi çekmesi için mutlaka gürültü mü yapması lazım?!. 

BAŞKAN — Hayır, hiçbir zaman öyle bir şey yok; gürültüden duyamıyorum, affedersiniz... 
Buyurun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, hatanız şu... 

BAŞKAN — Efendim, usul üzerinde, benim hatam üzerinde konuşmayın, onlar bitti, on
lar konuşuldu... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayır bitmedi... Neden bitti?.. Bir üye, eğer ken
disine sataşma olduğunu söylerse, siz, takdir hakkını kullanır, o üyeye, bir sataşma yoktur di
yebilirsiniz, İçtüzüğe göre bu sizin hakkınız; ama üye ısrar ederse yine, İçtüzüğe göre, oylama 
yapmak mecburiyetiniz var, İçtüzük bunu emrediyor, ama siz bunu yapmadınız... 

BAŞKAN — Efendim, ısrar ediyor musunuz? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Israr ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Israr ettiğini öğrendim; şimdi önce... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir dakika Sayın Başkanım, konuşmam bitmedi 
ki... Hep usulsüzlük yapıyorsunuz... 

BAŞKAN — Olabilir... 
Buyurun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Siz şimdi sayın üyeye söz hakkı vermek için oyla
ma yapamazsınız; çünkü, sizin tutumunuz hakkında (DYP sıralarından "Sen onun avukatı 
mısın?" sesleri) aleyhte konuşmalar olmuştur. Bunun gereği olarak tutumunuz hakkında gö
rüşme açma mecburiyetiniz, bu İçtüzük gereğidir. Lütfen İçtüzüğe uyun. 

BAŞKAN — Hayır efendim, değil. Daha evvel görüşmeler cereyan etti; biz onu konuştuk... 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Şimdi, Başbakan Süleyman Demirel, içişleri Bakanı tsmet Sezgin... (ANAP ve RP sırala
rından gürültüler ve sıralara vurmalar) 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, aynı ihlali devam ettiriyorsunuz... 
H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı) — Israrını sordunuz Sayın Başkan, ısrar ediyor... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Oylamaya devam et Sayın Başkan, ısrar ediyor... 
İBRAHİN GÜRDAL (Bursa) — Oylamaya devam et Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Meseleyi çözümlemek için maruzatta bulunmak 

istiyorum... (DYP sıralarından görültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika Hasan Bey... Hasan Bey, bir dakika, bir dakika... (DYP sıraların

dan "Sayın Başkan, oylamaya devam et" sesleri) 
Efendim, sataşmadan mütevellit söz zamanını takdir bana ait. Oylamaya geçtim; oylama

dan sonra kendileriyle konuşacağım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sataşmadan önce çözümlemeniz ge

reken bir konu var. (DYP sıralarından "Oylayın Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Hasan Bey, lütfen... Hasan Bey... Ben oylayayım... 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Efendim, Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün ortaya koy

duğu bir konu var... Tutumunuz hakkında, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre Sayın Dinçerler 
bir konuşma yaptı. Bunun üzerine bir usul müzakeresi açma mecburiyetiniz var. İki üyeye söz 
vereceksiniz, 10'ar dakika; biri lehte biri aleyhte konuşacak. Sonra oylamayı yapacak, ondan 
sonra da sataşma konusunu çözeceksizin... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, şu oylamayı bitireyim... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ama, önce usul hakkında... (DYP sıralarından 

gürültüler) Eğer sözü vaktinde vermiş olsaydınız yapardınız, ama şu anda yapamaszınız. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — İçtüzüğü bilenlere sor... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bütün bu hareketler başlamadan evvel oylamaya geç
miştik. (ANAP sıralarından, "Hayır" sesleri, gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Geçilmemişti. 
BAŞKAN — Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... (ANAP sıralarından, "Ha

yır, oylamaya geçmemiştiniz" sesleri, gürültüler) 
Geçmiştik, oylamaya geçmiştik... 
Kabul etmeyenler... (ANAP sıralarından gürültüler) , 
Efendim, oylamaya geçmiştik. 
Kabul edilmemiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bunu, sakat bir görüşme olarak Meclis tarihine geçire

ceksiniz. 

BAŞKAN — Genel Kurulun.... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Lütfen... Rica.ediyorum... İçtüzük hükümlerinin 

gereğini yapınız. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, muhatap almayınız lütfen... Gereksiz tartış
malara fırsat veriyorsunuz... 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Arkanızdaki insanlara sorunuz, tutumunuz hak
kında görüşme açtırmanız lazım... , 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Oradaki Beyefendiye bir sorun lütfen Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sormaya gerek yok; biz bunu mütalaa ettik, okuduk, daha evvel 

konuşuldu bu mesele üzerinde, tutumum üzerinde konuşma yapıldı. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, DYP'Ii arkadaşlarımız sizi müda

faa edecekler, diğer arkadaşlarımız fikirlerini söyleyecekler ve sizin, tutumunuz hakkında gö
rüşme açmanız halinde bu iş hallolacak... Israr ediyorsunuz, reaksiyon doğuyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, gereksiz tartışmalara fırsat vermeyin lütfen; 
devam edin. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kendi kendinize devam edin. 
(ANAP Grubu, Genel Kurul salonunu terk etti) 

,B) GÖRÜŞMELER 
1, — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup başkanvekükri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü

oglu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (3/6) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 26.2.1992 tarihli 45 inci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
üzerinde, 25.2.1992 tarihli 40 inci Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

parti grubu veya gruplarına; daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grup
ları adına birer üye ile, hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir ve bu suretle genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

önerge sahibi olarak söz isteyen?.. Yok. 
DYP Grubu adına Sayın Akçalı; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA RIZA AKÇALI (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum, 
Gençliğimizin meseleleriyle ilgili olarak, öngörüşmelerde de söylediğim gibi, memleketi

mizin nüfusunun yüzde 61'ini teşkil eden 0-30 yaş grubu genç nüfusumuz, en büyük dinamiği-
mizdir. Çağı yakalarken, bir büyük devlet geleneğinin devamı olarak, uygar dünyanın onurlu 
bir üyesi haline gelme yolunda, bu dinamik, bu hareketli, heyacanlı, enerjiyle dolu, cesaretli 
genç insanlarımızı en verimli bir biçimde motive etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü, böylesi bir 
genç nüfus, bütün Avrupa'nın gıpta ederek ve biraz da kıskanarak baktıkları, ekonomik, kül
türel, siyasî ve sosyal bir güçtür. 

Dünya Sağlık örgütü, yaptığı bir çalışmada, dünya gençlik nüfusunun 2000 yılında 1 milyar 
800 milyon olacağını ve bu artışın büyük bir kısmının Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmek
te olan ülkelerde meydana geleceğini belirtmiştir. Yurdumuz da bu ülkeler arasında yer almaktadır. 
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Çağın meselesi olarak değerlendirilen ve önemini hiç kaybetmeyen gençliğimizin mesele
lerini ortaya doğru koymak mecburiyetindeyiz. Onların, fikren, bedenen ve ahlaken geliştiril
melerinin çarelerini aramak, bunun için devletin imkânlarını tespit etmek ve bu yönde politi
kalar oluşturarak uygulamaya koymak, vazgeçilmez hedeflerimiz arasında olmalıdır. Çünkü, 
bir ülkede yaşayan insanların üçte ikisi genç insanlardan oluşuyorsa, o ülkede gençliğin sorun
ları, en önemli, en hayatî meselelerin başında gelecektir. ' 

Yurdumuzun kalkınmasında, "Demokrat Büyük Türkiye" idealinin gerçekleştirilmesin
de, çağdaş, demokrat, güçlü bir barış ve huzur Türkiyesinde, genç insanımızın yeri çok önemlidir. 

Gençliğin, ülke kalkınmasında üzerine düşen görevleri yerine getirebilmesi, eğitim ve öğ
retim sistemiyle doğrudan ilişkili gözükmektedir. Gençler, yakın bir gelecekte, toplum yaşa
mında çeştli görev ve sorumluluklar alacak olan bireyler olarak düşünüldüğünde, bunların en 
iyi biçimde yetiştirilmesi için gerekli tüm imkânların sağlanması, ülke çıkarları açısından, üze
rinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Gençlerimizin, bütün yetişme safhalarında, çok yakın ilgi ve takibe ihtiyacı vardır, Bu ilgi 
ve takibin uygulanması, sadece devletin değil, aynı zamanda, çevre olarak, aile olarak, bütün 
yetişkin nüfusun, kurum ve kuruluşlarında görevidir. Ancak, gençliğimizin hayatının her anı
nın, resmî ve şuurlu bir kontrol altına alınamayacağını peşinen kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Bütün mesele, bu resmî faaliyet ve sistemlerin, toplumda yaygın olan kanaat ve gelenekle
re, öz itibariyle yabancı değil, aksine, uyum içinde olmasının sağlanmasıdır. Bu yüzden, genç
liğimizin nasıl olması gerektiği hususunda, devlet ve toplum arasında mutabakat olması lazımdır. 

Gençlerimize, kendi iç ve dış dünyalarıyla barış içinde yaşamalarını öğretmek, onların doğru 
değer yargıları edinmelerini sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Genç nesillerimiz, gönlü, vatan ve millet sevgisiyle dolu, devletimizin bekasını sağlayıcı, 
ülkenin bölünmez bütünlüğünü canından aziz bilen, millî ve manevî değerlere bağlı ve sahip, 
çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, olaylar karşısında eğilip bükülmeyen, daima hakkı savu
nan, adaletin ve doğrunun yanında yer alan, kalbindeki insanla kafasındaki izanı sürekli ola
rak kaynaştırmasını bilen bir nitelikte olmalıdır. Böyle bir gençlik tanımı, öyle sanıyorum ki, 
bütün Meclisimizin, üzerinde mutabakat sağlayacağı bir gençlik tanımıdır. 

Geleceğimiz bakımından büyük önemi olan gençlerimizin; eğitim, sağlık, işsizlik, çevre, 
sosyal güvenlik, beslenme, kültür, spor, boş zamanlarını değerlendirme, zararlı alışkanlıklar, 
suçlu gençler, yurt dışı gençler, özürlü gençler ve demokrasi kültürünün yerleştirilmesi gibi pek 
çok problemleri çözüm ,beklemektedir. Bütün bu meselelerin çözümü için, demokratik vasata, 
bilimsel esaslara ve toplumsal uzlaşmaya dayanan bir millî devlet politikasına mutlaka ihtiyaç 
vardır. 

* v 

Sayın milletvekilleri, dünyamız yeniden şekilleniyor, yeni dengeler kuruluyor... Böyle bir 
yapılanma içinde, Türkiye, büyük devlet geleneğine yakışır bir biçimde, önemli ve güçlü yerini 
mutlaka alacaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda en büyük yardımcısı ve güç kaynağı, 
gençlerimizdir. Gençlerimizin, geçtiğimiz yıllar içinde biriken meselelerini ortaya dökerek, ça
relerini aramak azim ve kararın,da olan Grubumuz, Hükümetimize bu konuda her türlü destek 
ve yardıma hazırdır. 

Bu genel görüşme içinde, ana başlıklar halinde ele alınacak gençlik meselelerini ve çözüm 
önerilerini, ilgili bakanlıkların dikkate alacaklarını, gerekli yasal düzenleme ve yatırım çalış
malarını başlatacaklarını umuyor ve kendilerine güveniyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, gençlerimizin en başta gelen meselesi, eğitimdir. İlkokul çağına gele
rek öğrenime başlayan 100 çocuktan ancak 10 - 12'si -açıköğretim dahil- yükseköğretime ula
şabilmektedir. 1991-1992 öğretim yılı itibariyle, 15-17 yaş grubundaki 3 890 000 gencimizin yüzde 
40,64'üolan 1 580 729'unun ortaöğretime devam ettiği; yüzde 59,36'sı olan 2 309 271'inin 
ise ortaöğretim sistemi dışında kaldığı, maalesef, acı bir gerçektir. 

Bugün, ortaöğretim dışında, 18-24 yaş grubu genç nüfusumuz 7 630 500 kişi olup, bu nü
fusun ancak yüzde 9,1'i yükseköğretime devam etmektedir. Yine, 1991 yılında, üniversitelere 
müracaat eden 875 817 öğrencinin ancak yüzde 22,7'si bir yükseköğretim programına yerleşti
rilmiş olup, yüzde 77,3'ü sistem dışında kalmıştır. 

Genellikle, gelişmiş veya orta gelişmiş düzeydeki ülkelerde yükseköğretimde okullaşma oran
lan yüzed 20'lerle yüzde 30'Iar seviyesindedir. Bu oran Amerika'da yüzde 60'lara ulaşmakta
dır. Türkiye'de yükseköğretimde okullaşma oranı ise 1990-1991 yılı için, açıköğretim hariç, yüzde 
9,6'dır. Halbuki bu oran, Fedaral Almanya'da yüzde 32; Yunanistan da yüzde 27; İspanya'da 
yüzde 31,5; Suriye'de yüzde 13: Kore'de yüzde 38; Kanada'da ise yüzde 62'dir. Bütün bu tablo
lar gösteriyor ki, eğitim, henüz toplumumuza girememiştir. 

Türkiye, sanayi toplumuna, bilgi toplumuna, yüksek teknoloji toplumuna geçmek için, 
hem nicelik hem de nitelik olarak okullarının seviyesini yükseltmek, artırmak mecburiyetinde
dir. Bu da ancak, eğitime ayrılan payların artmasıyla gerçekleşecektir. 1992 bütçesinde eğitime 
ayrılan paylardaki artışı memnuniyetle karşılıyor; ancak, yeterli görmediğimizi de belirtmek 
istiyorum. Bu seneki imkânlarla verilebilecek, budur. Önümüzdeki yıllarda, eğitime çok daha 
yüksek oranlarda, pay ayrıldığını göreceğimize olan inancımı da muhafaza ediyorum. 

Eğitim programlan, toplumsal ve ulusal değerlerin korunması ve geliştirilmesi bakımın
dan, gençlerin daha bilinçli ve sorumlu davranışlar kazanmalarını temin edecek bir biçimde 
geliştirilmelidir. Onlara, sınıf içinde ve dışında tartışma imkânı verilmelidir. Bu tartışmalar, 
demokratik ve uygar bir hava içinde yürütülmelidir. Eğitimde, kişisel araştırmaya ve uygula
maya daha fazla yer verilmelidir. Gençler, yönetime iştirak ettirilmeli, kendileriyle ilgili karar
ların alınmasında etkili olmalıdırlar. Rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurulmalıdır. 
Öğrenci-öğretim elemanı diyalogu, sürekli, seviyeli ve sağlıklı olmalıdır. Programlar, gereksiz 
bilgilerden arındırılarak, öğrencilerin ders yükü hafifletilmeli, serbest zamanları artırılmalı
dır. 

Sağlık kurumlarının gençlerimize daha etkin ve verimli hizmet vermesi sağlanmalıdır. 

12 Eylül 1980 rejimi ve onu izleyen 1983 ve sonrası ülke yönetimi, dünyadaki çağdaş geliş
melere taban tabana zıt ve çağın gerisinde bir düzenlemeyle, YÖK Kanunu ve uygulamalarıyla, 
Türk üniversite hayatını, özerkliğin, özgürlüğün ve bilimsel objektifliğin gerisine itmek gibi 
affedilmez bir hata işlemişlerdir. 

Doğru Yol Partisi Grubu, bu yapı içindeki üniversitelerimizi, milletimize, üniversite öğre
tim üyelerimize ve gençliğimize layık görmemektedir. YÖK Kanunu acilen değişmeli ve netice 
itibariyle eğitim ve öğretimin çağdaş bir biçimde yapıldığı ve bilimsel özerkliğin bulunduğu 
üniversiteyi verecek bir üniversite reformunun yapılması mutlaka temin edilmelidir. Üniversite 
reformu, üniversitelerimiz, gençlerimiz ve Meclisimiz birlikte çalışarak, bir konsensüs oluştur
mak suretiyle mutlaka gerçekleştirilmelidir. 
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Yine, üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin başörtüsünden kaynaklanan problem
leri vardır. Öğrencilerimize bu konuda bir kısıtlama getirilmemeli, öğrenciler kılık kıyafet ko
nusunda serbest bırakılmalıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, 1991-1992 öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarına yaklaşık 400 
bin öğrenci -açıköğretim hariç- devam etmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ise, 
toplam 113 bin öğrenciye barınma hizmete verilebilmektedir. Mevcut yurtların bir kısmı da, 
haddinden fazla öğrenci almış durumdadır; 4 öğrencinin kalması için projelendirilmiş odalar
da bazen 8'e kadar varan sayıda öğrenci barındırılarak, geçici tedbirlerle ihtiyaç karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Gençlerimize, çağdaş hizmet vermek için, özellikle-başta Ankara olmak üzere- üniversite
lerimizin bulunduğu illerde, yurt standartlarına uygun yeni ve modern yurtlar yaptırılmalı ve 
mevcut yurtlar, haddinden fazla doldurulmamalıdır. 

Yükseköğretimde okuyabilmek amacıyla kredi almak için müracaat eden, maddî imkan
lardan mahrum ve başarılı 114 bin öğrenciden, ancak 55 bini kredi alabilmiştir. Kredi miktarı, 
aylık 250 bin liradır. Hem krediden yararlanan öğreci sayısını hem de kredi miktarını artırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Okuyan öğrencilerimizle ilgili bir diğer önemli husus da, eğitim-istihdam dengesidir. Top-
yekûn kalkınma ve büyüme hedeflerimize uygun, ekonomik ihtiyaçlarla bağdaşan bir eğitim 
planlaması; yani, eğitim-istihdam dengesi, mutlaka sağlanmalıdır. 

Okumuş ve meslek sahibi olmuş gençlerimizin iş bulamaması, kendileri Ve aileleri bakı
mından birer facia, sosyal bakımdan büyük patlamaların habercisidir. 

Geleneksel aile yapımız; bu tip genç işsizliğini ve sosyal çalkantılara sebep olacak gelişme
leri önleme hususunda fedakârca davranmaktadır; genç evlatlarını bağrına basmakta, onları 
barındırmakta, beslemekte ve ceplerine harçlık koymakta büyük sabır göstermektedir. 

Böylesine asil davranışlar içinde olan ailelerimize şükranlarımı sunuyorum; ama, hemen 
bununla birlikte, onları bu yükten acilen kurtarmanın gerekli olduğunun ve bu büyük yaraya 
derhal neşter vurulması gereğinin herkese okul ve meslek, her vatandaşa iş ve ekmek kapısı 
bulmanın, sosyal devletin görevleri arasında oluduğunun ve devletin, yetişmiş insanına, "bana 
ne" deyip, arkasını dönemeyeceğinin altını önemle çiziyorum. 

Gençlerimiz için bir diğer önemli husus, eğitimde fırsat eşitliği ilkesidir. Yurdumuzdaki 
bütün gençlerimizi eğitim ve öğretimin nimetlerinden faydalandırmak ve istidadı olan, kendi
sine ulaşıldığı takdirde cevher insan olacak ve memleketine büyük hizmetler yapacak gençleri 
bulup çıkmak, bütün siyasî partilerimizin ortak hedefi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu genel görüşme içinde ele alınması gereken bir diğer mesele de, 
özürlü gençlerimizin meseleleridir. Global bir yaklaşımla, yurdumuzda bulunan 0-24 yaş gru
bu özürlü gençlerimizin sayısı 2-2,5 milyon civarındadır. Bu insanlarımızın, beslenme, beden 
ve ruh sağlığı, tıbbî, meslekî ve sosyal rehabilitasyonu, okul içi, okul dışı ve rehberlik eğitimi, 
toplumla kaynaşma, barınma, ulaşım, iş, kredi, burs, sosyal güvenlik, kültür, sanat, spor, aile, 
özel araç-gerç, kamuoyu oluşturma gibi çok özel sorunları, çözüm beklemektedir. 

Batı ülkelerinde, özürlü gençler, devletin ve toplumun sahip çıktığı kimseler haline gel
mişlerdir. Bu iki unsur, el ele vererek, özürlü gençleri, hayata atılmaya kadarki safhalar içinde 
himaye etmektedirler; böylece, onu, mutlu bir insan olarak hayata kazandırmaktadırlar. 

— 552 — '" 



KRM.M. • B : 43 3 . 3 . 1992 O : 2 

Devletin, bu konuya, nasıl bir yaklaşımla sahip çıkacağı ve alacağı tedbirler, ilgili bakan
lıklar tarafından ele alınması gerekli hususlardır. Tabiî, meseleye, sadece devlet meselesi olarak 
bakmamak lazımdır. Bu mesele, biraz da toplumun vicdanıyla ilgili bir meseledir. Bu yüzden, 
bizler de, her şeyden önce, konunun, millî bir konu olduğunda birleşmek, özürlü gençlerimize 
destek ve şefkatle yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizdeki bu insanlarımızın meselelerini, 
ancak bu şekilde çözme imkânına sahip olabiliriz. 

özürlülerle ilgili istatistiki bilgilerinin hiç olmaması hususunun, bu konudaki çözümü zor
laştıran amillerden biri olduğunuda burada belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir başka önemli konu da, gençliğin sağlığı ve alkol, uyuşturucu 
ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan korunması meselesidir. Gençlerimizin, fizik ve çevre ko
şullarının yetersizliğinden, tedavi yetersizliğinden, sağlık konusundaki yanlış yönlendirmeler
den kaynaklanan sağlık sorunları; aileden, okul ve arkadaşlık münasebetlerindeki aksaklık
tan, eğitim ve meslek seçimindeki zorlanmalardan kaynaklanan ruh sağlığı sorunları bulun
maktadır. 

Bağımlılık yapan, uyuşturucu, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklar, birey ve aile düze
yindeki sebepler ve toplumsal faktörler nedeniyle artma istidadındadır. Son yılların araştırma
ları, bu noktada ciddî endişeleri davet etmektedir. Nitekim, Yeşilayın konuyla ilgili olarak ha
zırladığı rapora göre, ülkemizde son on yıl içinde uyuşturucu madde kullananların sayısı yüz
de 350'lik bir artış göstermiştir. Ayın raporda, uyuşturucu maddeler için harcanan paramn ya
rım trilyon lirayı aştığı söylenmektedir. 

Ayrıca, narkotik büro istatistiklerine göre, 1980 yılında, 1 550 uyuşturcu satıcısına karşı
lık, 1 964 uyuşturcu müptelası yakalanmıştır. Bu iki rakam arasındaki tutarsızlık da, uyuşturu
cu iptilasına maruz olanlardan tespit edilemeyenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu bize 
ipucu olarak vermektedir. 

Tabiî afetlerle bile kıyaslanamayacak deredecede maddî ve manevî tahribata sebep olan 
bu tip bağımlılıklar, toplumumuzun dinamik unsurunu bir kurt gibi kemirmekte ve yarının 
neslini ciddî manada tehdit etmektedir. Bu hususta, ilk etapta ele alınacak tedbirlerin başında, 
Yeşilayın güçlendirilmesi gelmektedir. 

Başbakanlığa bağlı olarak, uyuşturucularla mücadele müsteşarlığı kurulması konusunda 
Yeşilay Genel Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor, elde mevcuttur. Bütün devlet üniteleri 
arasında koordinasyonu temin edecek böyle bir müsteşarlığın, Başbakanlık desteğini de kulla
narak, etkili sonuçlar alması, bu raporda hedeflenmektedir. 

Gençliğimizi uyuşturucu kültürüne karşı koruyacak en tesirli metot, aile yapımızın aşın
masını önleyici, millî ve moral değerlerin muhafazasıdır. Hem bedenen, hem de ruhen sağlıklı 
bir nesil yetiştirecek tedbirleri bulup çıkarmak, Yüce Meclisimizin aslî görevleri arasındadır. 
Ayrıca, uyuşturucu müptelası gençlerin topluma kazandırılması, çağdaş ve sosyal devletin en 
önde gelen görevlerindendir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yapılan araştırmalar, genç suçluluğu nedenlerinin, psikolo
jik, sosyal ve ekonomik olduğunu göstermektedir. Gençlerimizi suça iten nedenleri bulup çıkarma, 
bu nedenlerin önünü tıkama ve ayrıca, hangi sebeple olursa olsun suç işlemiş gençlerimizi tekrar 
topluma kazandırma yollarım arayıp bulmak zorundayız. Bu konuda, başta eğitimcilerimiz olmak 
üzere, hepimize büyük görevler düşmektedir. Toplum, bütün kurumlarıyla, bu gençlerimizi tekrar 
kazanma konusunda elinden geleni yapmalıdır. Bunun için, gençlerimiz maddî imkânlara.kavuştu-
rulurken, manevî ihtiyaçları da göz ardı edilmemeli ve mutlaka karşılanmalıdır. 
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Değerli milletvekilleri, başka bir önemli husus da, gençlerimize yoğun bir biçimde demokrasi 
kültürü verilmesidir. Maalesef, bugüne kadar, bu konuda pek mesafe alınamamıştır; çünkü, 
birbiri ardı sıra gelen darbeler, memlekette korkuyu hâkim kılmıştır. Hal böyle olunca, kötüle
me, karalama, ihtilal yapanı haklı çıkarma gayretleri revaç bulmuştur. Kötülemenin girdiği yerde, 
hakkı bulmak mümkün değildir. Bu yüzden, ihtilallerden sonra gelen dönemlerde, okulları
mızda, kitaplarımızda, demokrasi tahripleri övülmüş; ihtilaller, ihtilalciler ve demokrasi tah
ripkârları alkışlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, süreniz doldu. Lütfen, elinizdeki bütün metni okumaya gayret 
etmeyiniz; çünkü, gruplar adına konuşma süresi 20 dakikadır; sürenizi aştınız, bitiriniz lütfen. 

RIZA AKÇALI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bütün bunların neticesi olarak, demokrasi şuuru, memleketimizde bütün kavram ve ku

rallarıyla yerleşmemiştir. 27 Şubat tarihli Aktüel Dergisi şunları yazmaktadır: "işte Şok: Gençlik, 
demokrasiyi sevmiyor." 

Cumhuriyet ve Hacettepe Üniversiteleri öğrencileri arasında yapılan araştırmanın sonuç
larından bazılarını sizlere okumak istiyorum. 

Soru: "Karşıt görüşteki bir siyasî partinin demokrasiye etkisi nedir?" Cevap: "Tehlike 
yaratır" diyenler, yüzde 58,7; "keinlikle tehlikelidir" diyenler, yüzde 21,7; "tehlikesizdir" di
yenler sadece yüzde 17. ' 

"Çok partili parlamenter sistem sorunları çözer mi?" sorusunun karşılığında alınan ce
vaplar: "Hayır" diyenler, yüzde 51; "kararsız" diyenler, yüzde 22; "Evet" diyenler sadece yüzde 
26. 

Bir başka soru: "Bazı durumlarda diktatörlük gerekli mi?" Cevap: "Evet" diyenler, yüz
de 43; "hayır" diyenler, yüzde 57. 

Bu hazin tabloyu, Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 

Araştırmayı yapan öğretim üyesi Doçent Doktor İnan Özer'in yorumu: "Demokrasiyi genç
ler kirletmedi. Ara bir dönemin etkilerini yaşadılar ve ulaşılan sonuçta bu durumun olumsuz 
etkilerini halen yaşıyorlar. Bu sonuçlar, öğrencinin suçlanmasını, sorumluluğunu getiren bir 
anlayışla değerlerdirilmemeli. Bu, siyasal kültürle ilgili bir olaysa eğer, bunun nedenleri de öğ
rencileri biçimlendirilen sistemde aranmalıdır." Çünkü, şu anda üniversitelerde okuyan genç
lerimiz, çocuklarımız, 12 Eylülün etkilerini, en taze zamanlarda ve zihinlerinin en zinde oldu
ğu dönemde yaşadılar; onun meyveleridir bunlar. 

Yukarıda saydığım bütün bu olumsuzlukları silecek, gençlerimize engin demokrasi sevgi
sini ve kültürünü verecek olan hür ve açık toplumun bütün gerekleri mutlaka yerine getirilme
lidir. Gerekli yasal ve anayasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve demokratik olmayan statüler 
kaldırılarak, çağdaş yapılanmaya gidilmelidir. 

Demokrasinin sürekliliği için, gençlerimize, bilginin yanında, inanç, hür düşünce, muha
keme kabiliyeti, doğru karar.verebilme meziyeti ve sağlam kişilik behemehal verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, lütfen bitiriniz. 
RIZA AKÇALI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Yine, yurt dışında bulunan gençlerimizin pek çok meselesi vardır, bunlar çözüm bekle

mektedir. Süremizin yetmemesi .dolayısıyla bu meselelere girmek istemiyorum. 
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Sevinerek belirtmeliyim ki, gerek koalisyon protokolünde, gekerse Hükümetimizin prog
ramında, gençlik sorunlarına ilişkin önemli noktalara yer verilmiştir. Gençlik sorunlarına da
ha çok eğilecek ve bu konuda çeşitli birimlerde yapılacak çalışmaları koordine edecek Gençlik 
ve Spor Bakanlığının yeniden kuruluyor olması, çözüme doğru atılmış ilk ve en önemli adım 
olacaktır. 

Seçme yaşının 18'e, seçilme yaşının 25'e indirileceği; öğrencilerin, siyasî partilere üye ol
ması yönündeki engellerin kaldırılacağı; siyasî partilerin, kadın, gençlik ve meslek kolları kur
ması yönündeki engellerin kaldırılacağı müjdesi, Hükümetimizin, gençlik sorunlarına duyarlı 
olduğunun önemli işaretleridir. 

Dış dünyayla ilişkiler sürecinde ilk ilişkilerin genç kuşaklar tarafından kurulabileceğini 
unutmamalıyız. Bu nedenle, gençliğin, bilim, sanat ve kültürle ilgili her türlü faaliyetlerinin 
desteklenmesi ve bu tip faaliyetlerin, Türkiye dışında tertiplenen her düzeydeki toplantı, sergi, 
fuar kamp ve yarışmalarda en aktif şekilde temsil edilmesinin gerekliliğine inanıyoruz ve yine 
televizyon, basın ve yayın organlarının, hedeflediğimiz bir gençliğin yetiştirilmesinde önemli 
etken olduğu düşünülerek, bu kuruluşlarla, çok yapıcı, ortak çalışmalara girilmesinin yararlı 
olacağı inancındayız. Altıncı kanalın, "gençlik kanalı" olarak ayrılması, çok yerinde bir icra
at olacaktır. 

Buraya kadar sayılan, gençliğimizin bütün meselelerinin çözümü için gerekli yasal düzen
lemelerin bir bütün halinde gerçekleştirilmesi, koordinasyonunun sağlanması, ilgili bakanlık
larla birlikte çözüm üretilmesi amacıyla Parlamento çatısı altında bir gençlik komisyonunun, 
İçtüzüğün 20 nci maddesi gereğince kurulmasının da gerekli olduğunu, kanaatim olarak be
yan etmek istiyorum. 

2000'li yıllara yaklaştığımız şu günlerde, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi gerçekleştir
mek için, gençliğimizi, kendine güvenen, kendi kültürel özellikleriyle donanmış ve çağın bilgi
lerine sahip, nitelikli insanlar haline getirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmamalıdır ki, moral 
ve millî değerler; yani, din, tarih şuuru, vatan ve millet sevgisi gibi değerler, üniversel değerler
le ve globalleşen dünyanın hümanist değerleriyle birleştiği zaman, maddî ve manevî kalkınma
mızın dinamosu harekete geçmiş olacaktır. 

Hükümet programımızın gençlikle ilgili bölümünde;' 'okul içinde ve dışında bulunan, ça
lışan ve çalışmayan günümüz gençliğinin boş zamanlarının değerlerdirilmesi için gerekli ön
lemler alınacak ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılarak, gençliğimiz, ileri ülkeler gençliği
nin düzeyine çıkarılacaktır. Gençlik sorunları, öğretim kurumlarımız ve gençlerimizle birlikte 
saptanacak ve bu sorunların çözümü için gerekli önlemler alınacaktır" denilmektedir. 

Hükümetimizi, bu çerçevede yapacağı çalışmalarında sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade 
ediyor ve başarılar diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Adnan Ekmen; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ADNAN EKLEM (Batman) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; gençlik sorunlarıyla ilgili olarak açılan genel görüşmede SHP Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, tümünüze saygılar sunuyorum. 
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Saygıdeğer arkadaşlar, bilindiği gibi, 15-24 yaş arasındaki nüfusa, genç nüfus denir. Türkiye 
nüfusunun yüzde 20,5'ini genç nüfus oluşturmaktadır. Bu, Batı'ya göre yüksek bir orandır. 
Türkiye, bu anlamda, genç bir ülkedir, iyi yönlendirilirse, bu genç nüfus, Türkiye için büyük 
bir şanstır.. 

Gençlerimizin meselelerini Yüce Meclisimizin önünde tartışmak, devletin imkânlarını be
lirlemek, çözüm yollarını tespit etmek, ülkenin ve gençliğin geleceği bakımından önemli bir 
fırsattır. Gençliğin yetişmesinde hem devletin, hem toplumun, hem de ailenin sorumlulukları 
vardır. Türkiye'nin çağı yakalayabilmesi, doğayı ve insanı seven erdemli, barışçıl, çağdaş de
ğerlerle kavuşmuş, hoşgörülü, yaratıcı, özgür düşünce sahibi, onurlu bir gençliğin yetişmesiyle 
mümkündür. 

Sayın millevtekilleri, yüzde 80 oranla, Türkiye, en fazla genç işsizin olduğu ülkelerden bi
ridir. işsizlik, ekonomik sorunların yanı sıra, ruhsal sorunları da birlikte taşımaktadır. Çalı
şanların önemli bir kısmı ise, meslekî eğitim görmeden işe başlamıştır. Bu da, çıraklık eğitimi
nin önemini öne çıkarmaktadır. Gençlerin çoğu, ağır işlerde, düşük ücretle ve sigortasız çalış
maktadır. 

Milyonlarca gencimiz kahve köşelerinde beklerken, özellikle doğuda birçok fabrika kapa
tılmış, daha önce bitmiş olan fabrika inşaatları da başka amaçlara tahsis edilmiş veya kaderine 
terk edilmiştir. Türkiye'nin doğusundan, batısına büyük bir genç nüfus göçü vardır. Bunun 
nedeni, bölgedeki siyasal baskılar ve bölgede iş alanlarının açılmamış olmasıdır. Doğudaki genç
lerimiz, bu nedenlerle batıya göç etmekte; ancak, burada da pek çok problemle karşılaşmaktadır. 

Bu problemler, siyasal, sosyal ve ekonomiktir. Bu göçler ayrıca, kentlerde gecekondulaş
ma ve benzeri birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu gençlere, geldikleri yerlerde 
ve özgür siyasal ortamda iş olanakları sağlanmalı ve bu şekilde göçler durdurulmalıdır. Bu, 
aynı zamanda, Türkiye'de önemli sorun olan kötü kentleşmenin de önünü almak demektir. 

Sayın milletvekilleri, günümüz dünyası birtakım ideolojik dogmalardan arınarak yerini 
sosyal hukuk devleti kavramı ve toplumsal adalete dayalı refah toplumuna bırakmaktadır. Ay
rıca, dünya ülkeleri arasında görülmemiş bir rekabet ortamı da yaşanmaktadır. Dünya, sanayi 
toplumundan yüksek teknoloji toplumuna geçmektedir, Türkiye, huzuru, refahı ve barışı ya
kalamak istiyorsa, bu yarıştan geri kalmamalıdır. Bunun dinamizmi de gençlerimizdir. Genç
lerimizi teknolojik yenilikten, yaratıcılıktan yana yetiştirmenin de yollarını bulmalıyız. 

Yetişmiş insan gücü, zengin doğal kaynaklardan daha önemlidir. Buna misal olarak Ja
ponya'yı gösterebiliriz. Japonya, tarım alanları ve doğal kaynaklar bakımından çok yetersiz 
bir ülke olmasına rağmen, yetişmiş insan gücüyle, dünyanın en gelişmiş birkaç ülkesi arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, 12 Mart ye 12 Eylül yönetimleri, gençliği âdeta düşman görmüş, yüz-
binlerce genci gözaltına alarak, işkencelerden geçirmiştir ve geride, bedenen ve ruhen çökmüş, 
küskün bir kitle bırakmıştır. 

Üniversite gençliği, YÖK boyunduruğuna alınmıştır, üniversite ve yurtlar kışlaya çevril
miştir; kendine güvenmeyen, boyun eğen, susturulmuş bir gençlik amaçlanmıştır. 

Eğitimin temeline, halka hizmet ruhu yerleştirerek, boyun eğen değil, başı dik, toplumcu, 
haksızlığa direnmeyi karakter edinen barışçıl bir gençlik yetiştirmeliyiz. 
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Gençlerimize ayrıca demokrasi kültürü verilmelidir. Okullarda, demokrasi ve insan hak
ları dersi konulmalı ve bu konu tartışılmalıdır. Onlara gerekli eğitim ve öğretim yanında, hür 
düşünebilmeleri, inanç özgürlüğü aşılanmalıdır. 

Eğitim, sadece okullarda yürütülen bir meslek edinme aracı olmaktan çıkarılıp, daha gü
zel yaşama yaratıcılığı geliştirme, düşünme ve uygulama yollarını üreten bir sistem haline geti
rilmelidir. Gençlerimizin, doğru karar alabilme kabiliyetleri geliştirilmeli, ne istediğini bilen, 
kararlarında sebatlı ve sağlam kişilikli yetişmeleri sağlanmalıdır. 

Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği verilmelidir. Doğuda yetişen bir gençle, batıda yetişen 
bir genç, aynı eğitim koşullarına sahip değildir. Doğal olarak batının imkânları, doğu yöreleri
mize göre daha fazladır. Ayrıca, fakir bir aile, çocuğuna, zengin bir ailenin verebildiği olanak
ları sağlayamamaktadır.. 

Yıllardır Türkiye'nin millî gelirden eğitime ayırdığı pay ise, Ortadoğu ve Afrika ülkelerin
den birçoğunun ayırdığı payın yarısı kadardır. Millî gelirden eğitime ayrılan payı hızla artır
mak gerekmektedir. 

12 Eylül askerî yönetiminden sonra gelen hükümetler de, gençliği, potonsiyel tehlike ola
rak görmüş, gençlikle ilgili .meseleleri çözeceğine, artırarak devam ettirmiştir. 

Eğitim, çağın gereklerine uyum sağlayamamış, ekonomik sorunlar artmış, işsizlik artmış, 
beslenme yeterince yapılamamış ve gençlerimiz umutsuzluk içine düşmüşlerdir. 

Gençliği potansiyel suçlu gören düşüncelerin ürünü olan yasalar değiştirilerek, gençliğin 
katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Yükseköğretimdeki gençliğin durumunu incelersek, eğitimin kalitesinin düştüğünü görürüz. 
Okuyan gençlerimizin, yurt, kredi, sağlık, beslenme, barınma, çalışma, rehberlik, sosyal 

güvenlik, burs gibi acil meseleleri vardır. 
Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 
Bir diğer konu da, gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmesidir. Bu yolla, gençleri

mizin sağlıklı yetişmesi sağlanırken, onları zararlı alışkanlıklardan korumakda mümkün ola
caktır. 

Spor, bütün eğitim kurumları yanında, üretim merkezlerine de yayılmalıdır. Spor, seyirlik 
bir gösteri olmaktan kurtarılıp, gençliğin sağlığına hizmet eden bir olgu haline getirilmelidir. 

Eğitim ve öğretimde kalitenin düştüğü görülmektedir. Türkiye'nin yüksek teknoloji top
lumuna geçebilmesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesiyle mümkündür. . 

Gençlere, okul, ders ve meslek seçimlerinde tercihlerini kullanma imkânları sağlanmalı
dır. Eğitim ve öğretim ezbercilikten kurtarılmalı; gençler araştırmacı olarak yetiştirilmelidir. 

Her seviyedeki okul yönetimlerine, öğrenci gençliğin katılımı sağlanmalıdır. Böylece, genç
lere, daha okul sıralarında demokrasi kavramı aşılanmış olacaktır. 

18 yaşını dolduran her genç, siyasetle uğraşabilmeli, siyasî partilerin gençlik kollarında 
görev alabilmelidir. 

Seçme yaşı 18'e, seçilme yaşı da 25'e indirilmelidir. 
Okuyan gençlerimizle ilgili bir diğer konu da eğitim ve istihdam dengesinin sağlanması

dır. Eğitim, istihdam sorunlarını acilen çözmemiz gerekmektedir. Bu sorunları, bugüne kadar 
olduğu gibi merkeziyetçi politikalarla değil, ademî merkeziyetçi bir sistemle çözebiliriz. 
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Yurt dışındaki gençlerimizin sorunları özellik arz eder. Devlet, yurt içindeki gençliğe eği
lirken, yurt dışındaki gençlerimizi de ihmal etmemelidir. Bunlar, yurt dışında olsalar bile, bi
zim gençlerimizdir, geleceğimizin bir parçasıdır, yurt dışındaki temsilcilerimizdir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ilkokula başlayan çocuklarımızdan acaba kaçı yükseköğre
nim imkânına kavuşabilmektedir? Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde çocuklarımızın gele
ceği ne olacaktır? İstatistiklere göre 100 çocuktan ancak 10-12'si yükseköğrenime kadar gele
bilmektedir. Buna, açıköğrenim de dahildir. Okuyamayan gençlerimizin durumu ne olacaktır? 
Onlara çalışma imkânı verebilecek, kısa da olsa, bir eğitim verebiliyor muyuz? Pek tabiîdir 
ki, tüm gençlerimizin yükseköğrenim görmesi mümkün değildir; ancak, okumayan bu keşi-' 
min, asgarî yaşam şartlarının sağlanması gerekir. ' 

Gençlerimiz, çalıştıkları yerde sigortalı olabiliyorlar mı yoksa asgarî ücretten daha düşük 
bir ücretle ve sağlık şartları bozuk yerlerde kaçak olarak mı çalıştırılıyorlar? 

Gençliğimiz, istikbalimizdir. Devletin, bu gibi okumamış gençlere de el uzatması gerekir. 
Sayın milletvekilleri, ayrıca, özürlü gençlerimizin durumu içler acısıdır, özürlülerle ilgili 

istetistikî bilgiler dahi mevcut değildir; ancak, 0-24 yaş grubu özürlü gençlerimizin sayısının 
2 milyon civarında olduğu bilinmektedir. 

Devlet, önce, özürlü çocuk doğumlarını azaltacak eğitici faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu 
eğitimi, görsel ve yayın araçlarıyla yapmalı; öncelikle, gençleri bu konuda bilgilendirmelidir. 
Batı ülkelerinde, özürlü gençlere, devlet ve toplum sahip çıkmaktadır. Memleketimizde ise özürlü 
genç, ailsine büyük bir yüktür. Devlet, özürlü gençlerin sorunlarına daha çok eğilmeli, bu ko
nuda aileleri yalnız bırakmamalıdır ve onları hayata kazandırmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, dünya devletleri arasındaki yoğun bir rekabet ortamında 
gelişme ve güçlenme mücadelesi vermektedir. İleriye dönük tüm plan ve programlarımız, yetiş
tirdiğimiz gençlerimiz içindir. Gençlerimiz ne kadar bilinçli, çağdaş değerlerle donatılmış ve 
özgür düşünceli yetişirlerse, güçlenme savaşımız o nispette başarılı olur. Cehalet, fakirlik ve 
mağlubiyettir. Yarının mutlu Türkiyesini gerçekleştirmek bugünün meselelerini çözmekten geçer. 

Hükümetin bu konuda gerekeni yapacağını umuyor, inanıyor ve Yüce Meclîsinize saygılar 
sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Mukadder 

Başeğmez konuşacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Mukadder Başeğmez. 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; gençliğimizin meseleleri için açılmış olan bir genel görüşme üzerinde Refah Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Türkiye'de gençlik meselelerine ne derece önem verildiği, Parlamento sıralarının şu anda
ki halinden belli! Ancak, mademki görüşme açılmış ve konuşma yapacağız, hiç olmazsa Mec
lis zabıtlarına geçer düşüncesiyle konuşmak zorundayız. 
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Sayın milletvekilleri, bir kere, hemen sözlerimin başında ifade edeyim: Gençler, yaşlılar, 
kadınlar, erkerler, çocuklar, gibi ayırım yapmak, biraz sunî oluyor. Çünkü, kim gençtir; nasıl 
genç olur; gençliğin problemi, acaba yaşlıların probleminden farklı mıdır; gerçekten bir ayırım 
yapmak gerekir mi; yoksa, akıl sahibi insanların hepsini birden muhatap alıp, hepsini aynı mü
kellefiyet ve sorumlulukta tutup, hepsinin sıkıntılarının, problemlerinin, sorunlarının olduğu
nu hesaba katıp, top yekûn düşünmek mi daha faydalıdır acaba? Hani derler ya; bir ipliğini 
çeksen, kırk yamalığı dökülüyor; Türkiye'de de öyle bir yapı, öyle bir düzen var ki, burada 
parça parça, nokta nokta, grup grup problemleri, sorunları alıp konuşmak ne ifade eder bil
miyorum; ama, sadece konuşulmuş olur. 

Ülkenin ekonomisi tahrip edilmişse, ülke yöneticilerinin birbirlerine ithamları ayyuka çık
mışsa, ülkeyi yöneten dünün gençleri, bugünün ağabeyleri, büyükleri, kokuşmuş yolsuzluk dos
yalarının altında ezilmekteyse, acaba gençliğin hangi problemini çözeceğiz ve gençliğe, kimi, 
ne diye örnek göstereceğiz?! 

Değerli arkadaşlar, biz Refah Partisi olarak, meseleye bütün bakmak zorundayız. Sadece 
üniversite gençliğini değil, sadece köyde yaşayan gençleri değil, sadece yurt dışındakiler değil, 
sadece işçileri, doğudakileri, batıdakileri değil, bütün dünyayı içine alan bir perspektifle bak
mak mecburiyetimiz vardır; çünkü, bugün hiçbir ülke, dünyadan soyutlanamıyor. Çanak an
tenler, uydular, uydu antenleri... Ve iletişim ağının hızlı ve girift durumu, artık herkesi içine 
almış, herkes birbirinden etkileniyor; Amerika'da çıkan bir şarkı, Türkiye gençliğini ertesi gün 
etkiliyor; Fransa'da çıkan bir moda, bir ayakabbı, Türkiye'ye intikal ediyor; bir başka yerde 
çıkan bir laf, bir havadis, Türkiye'de konuşuluyor ve dünya insanlığı -gençliği de bilhassa ön 
planda olmak üzere- birbirinden hızla etkileniyor. 

Böyle bir dünyada, ayrı, özel, tedbirler almak, acaba hangi problemimizi, nereden çözü
me kavuşturur? 

Biz, bu dünyayı yaşanır kılma çabası içindeyiz; sadece gençler için değil, sadece yaşlılar 
için değil, sadece insanlar için değil, hayvanlar için, bitkiler için, su için, hava için, dünyayı 
yaşanır kılmak mecburiyetindeyiz; problemleri top yekûn ele almak mecburiyetindeyiz. 

Bu anlamda, şunu arz etmek istiyorum: Bugün, dünya, Batı medeniyetinin mıknatıs alanı 
içindedir; Türkiyede kendini bu mıknatısa, bu manyetik alana kaptırmış, hızla peşinde koş
maktadır. tşte, bu noktadan baktığımız zaman, şu netice çıkar orta yere: Batılılar, gladyatörle
ri dövüştürürlerdi; açılmış geniş çukurların içnideki aslanların önüne köleleri atarlardı; ya as
lanlar köleyi, gladyatörü parçalayacak ya da gladyatör aslanı öldürecek... Çoğu zaman, tabiî, 
aslanlar, kaplanlar, o köleleri öldürürdü ve Romalılar, çığlık çığlığa alkışlarlar, ayağa kalkar
lardı. Bununla ölümden ve kandan zevk alan bir medeniyetin kök anlayışlarından bahsetmek 
istiyorum sizlere. Aynen devam ediyor şimdi: Matadorlar, arenalarda boğaların boyunlarına 
sapladıkları mızraklarla kan fışkırttıkça, "oley" diye ayağa kalkıyor dünya gençliği. 

ölümden ve kandan zevk alan, kökü ölüm ve kan olan bir medeniyetin manyetik alanı 
içinde bugünkü dünya. Bu medeniyetin aslı esası, yemek, tüketmek, öldürmek, bir dakika faz
la yaşamak, bir lokma fazla yemek; fakat, ille başkaları ölsün, başkaları aç kalsın, hiç önemli 
değil; işte, böyle, sinsice, sadistçe ve egoistçe bir anlayışın ürünü: dünyada bunun etkisi altın
da. Amerikan lisesinde, arka bahçelerin duvarları arkasında nike marka ayakkabıyı arkadaşın
dan alabilmek için arkadaşının gırtlağını kesiyorsa Amerikan genci ve bu akım Türkiye'ye kadar 
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intikal etmişse ve îstabul'un sokaklarında lise çağındaki gençlerimiz çeteler kuruyorsa, bakı
nız, dünya neyin etkisi altında, hangi rüzgârların etkisi altında!.. 

Ne demek istiyoruz? Bugün, yetiştirelim, kavuşturalım, atlatalım, zıplatalım, aman bu da 
bunlardan olsun, dediğimiz bir dünyada; eğitim müessesesini kurduğumuz, aman bu çocuk 
da yetişsin, dediğimiz bir dünyada yapılan hesaplar acaba ters mi oluyor? Yani, son derece 
mükemmel olarak yetiştirdiğimiz, kültürlü, bilgili, dünyadan haberi olan, kitapları okumuş 
olan bir genç, acaba bu dünyada gerçekten işe yarayacak mı? Biraz da, işe tersinden bakmak 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlar, işte bu anlayış, bugün bize kan kokusunu getirdi. Ben, burada gençlik 
meselelerini konuşurken, şu anda yüreğim Azerbaycan'da, Karabağ'da, Ermeni tanklarının al
tındaki kardeşlerimi, genç insanları düşünüyorum. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Ben, burada gençlik meselesini konuşurken, Filistin'de, Kudüs'te Mescidi Aksa'nın önün
de İsrail askerinin dipçiği altında kolu ve kafası ezilen genç kardeşlerimi düşünüyorum... 

Ben, burada gençlik meselelerini konuşurken, Cezayir'de Fransız güdümlü tankların al
tında ezilen imanlı, asil Cezayirli kardeşlerimi düşünüyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri; genç kim?; Bırakın, genci yaşlıyı, ben kimim?; tşte, 
Türkiye'de insana bunu söylettiğiniz zaman, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum; 
hangi davanın, hangi sevdanın, hangi inadın, hangi iddianın, hangi gayretin adamıyım; hangi 
kültürü, hangi medeniyeti temsil ediyorum?.. 

Bugün, maalesef gidin liseye, gidin üniversiteye, gidin kahvehaneye, gidin diskoteğe; ne 
geçmişten izler taşıyor, ne geleceğe ışık taşıyor bu gençlik! Kültürümüz bu, medeniyetimiz bu!.. 

Batı'dan gelen turist akınları, benim ecdadımın yapmış olduğu camiye, köprüye, şadırva
na hayranlıkla alık alık bakarken, benim genç adamım, bugün, Amirakahnın, Avrupalının.yaptığı 
herhangi bir makineye, arabaya veya alete edevata hayranlıkla bakıyor ve kendine olan güveni
ni yitirmiş. 

özet olarak söyleyecek olursak, Türkiye'deki gençler, "ben kimim?" dediğinde, kendisi
ne bir kimlik bulamıyor. Ne tarih şuuru var, ne toplum şuuru... İnancı hor görülmüş, ecdadı
na sövülmüş, resmî ideoloji kalıpları arasında sıkıştırılmış, ezilmiş. Heykellerin yıkıldığı, du
varların devrildiği bir dünyada, benim gencimin ruhu heykelleştirilmek istenmektedir. Böyle 
bir toplumda, nasıl bir genç yetişir!.. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Felsefe yapma. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Felsefe, yüksek kafaların işidir. (RP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Varsa, işidir!.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün terör meselesi ko
nuşulsa, terör üzerine konuşulacak; sanayi meselesi konuşulsa, sanayi üzerine konuşulacak; 
konut meselesi konuşulsa, konut üzerine konuşulacak; ama özü yakalamadıktan sonra, beyin 
ile organlar arasında bağ kuramadıktan sonra, "bu kol niye böyle hareket ediyor; beyin emret
tiği halde, ayak niye yürümüyor?" der, şaşırır kalırız! 
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Şimdi, gençlik meselesini görüşürken size şunu sormak sitiyorum: Bu nasıl gençlik politi
kaları ki, bu nasıl resmî ideoloji ki, 12 Eylülde mektebe teslim ettiğim 7 yaşındaki çocuk, bu
gün, Bakırköy'de, Yenibosna'da polis vuruyor?! 

Bu işte bir bityeniği var. Çocuklarımıza ne yapıyoruz ki -ben, hiçbir kimseyi, hiçbir gru
bu, hiçbir partiyi itham etmiyorum- ne veriyoruz bu çocuklara ki, ya ayyaş, serkeş oluyor ya 
da terörist oluyor, tabanca alıp adam öldürüyor?! Ne oluyor?.. Ama, bir başka şeyi, hemen 
arkasından söylemem lazım: Bizim geçliğimiz, her şeye rağmen ahlaklı, her şeye rağmen dü
rüst -büyük kitleyi kastediyorum- her şeye rağmen namuslu. Çünkü, biliyor musunuz, bilerek, 
isteyerek, devlet politikalarıyla, bu gençliğin ahlakı, maneviyatı, namusu, fazileti tahrip edil
mek istenmiştir; buna rağmen, benim gençliğim, direnmiştir. 

Resmî programlara bakınız TRT'nin programlarına bakınız... Hatta, Doğru Yol Partisi 
sözcüsü değerli genç arkadaşım, alkolizmden ve gençliğin alkole teşvik edildiğinden bahsetti; 
ama, bir de, bu gençliğin, resmî makamlar, insanlar, kurumlar vasıtasıyla tahrip edilmek isten
diğine bakınız! 

Bu kürsüye çıkıp bir yandan, alkolizmle mücadeleden bahsedeceksiniz -alkolün kaç gra
mı, kaç dereccesi, bu önemli değil- alkolün insan sağlığına ve gençliğe zararından söz edecek
siniz, diğer yandan da, taa uzak diyarlardan gelen, yüzlerce yıl hasretini çektiğimiz Özbekis
tan'dan gelen, Müslüman Özbek Türklerinin temsilcisini yanınıza alıp, kalpak giyip, cüppe gi
yip, bütün milletin ve dünyanın huzurunda, televizyon ekranlarında kadehler tokuşturacaksı
nız!.. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz size bir numune daha söyleyeyim: Doğru Yol Partisi 
Bursa Kadınlar Kolu, bir program düzenliyor... Bu programda, pist, podyum var; kadınlar, 
mankenler geliyor... Mankenler, başları örtülü, geniş abalarla üstleri örtülü şekilde geliyorlar; 
Sonra yavaş yavaş soyunarak en sonunda, sutyen ve bikiniyle kalıyorlar ve alkış üstüne alkış. 
îşte çağdaş kadın, diye!.. 

Bütün bu programlara rağmen, benim kadınım, kızım, gencim, yaşlım direniyor; "hayır, 
bu bir arızî haldir, bu geçicidir; bu Batı taklitçileri, her ne kadar, bize şimdi kötü yollar göster
se de, ben, aslım, neslim gibi Allah'a kul olan mümin ve Müslüman olarak yaşayacağım" de
yip, direncini sürdürüyor değerli arkadaşlarım. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Bu, halkın içinden gelen bir dirençtir. Halk, devletin beş kuruşu ayrılmadan okullar aç
maktadır. Bakanlar, bu okulları açmak istememektedir, diretmektedir; ama, halk, yine de bu 
okulları açmaktadır okumaktadır okutmaktadır. Ne yaparsanız yapınız, Türkiye, çok güzel gün
lere doğru gitmektedir. 

Resmî ideolojinin ve ülke yöneticilerinin olumsuz baskılarına rağmen bu ülkeden imanlı 
bir gençlik fışkırmaktadır. Doğru Yol Partisi Grubu adına gençlik meseleleri üzerine burada 
konuşan kardeşimi takdir ve tebrik ediyorum. Genç bir insan olduğu için burada böyle konuş
tu; çünkü, yeni yetişen filizler, kimliğini ve tarihini aramaktadır. Doğru Yol Partisi buraya ya 
emekli konsolos birisini gönderseydi, ne yapardık?!. (RP sıralarından alkışlar) 

Aziz kardeşlerim, öz olarak, gençlikle iletişim kuramıyoruz; lisanımız tahrip edilmiş ba
ba, dedeyi; oğul, babayı anlayamtyor; geçmiş kültür birikiminden istifade edemiyoruz, bu bir. 

İkincisi; gerçekten, iletişim bozukluğu, düşünce yoksunluğundan da kaynaklanıyor. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — "iletişim" diyorsunuz... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Öğrettiniz ne yapalım!.. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Emekli Konsolos var burada kendi kendine takıl... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Hayır; ben, kelimelere takılmıyorum, kullanı

rım... Espiriyi seviyorsunuz... 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Oldukça... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Neyse, buna cevap vermeyeyim... 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Biz bizeyiz nasıl olsa... 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Gençlerimizin meselelerini biz bize konuşuyoruz. 
Türkiye büyüyor; büyüyor, büyüyor da neden geçlerin sorunları da büyüyor? Geçen sene 

100 bin kişi yükseköğretime alındıysa, bu sene 200 bin kişi, gelecek sene 400 bin kişi alınmak 
suretiyle, acaba, yükseköğretimin dışında kalanların sayısı giderek sıfıra doğru inecek mi; yok
sa yükseköğretimin dışında kalanlar giderek çoğalacak mı? Zaman niye bizim aleyhimize işliyor? 

Değerli arkadaşlarım, acaba, hükümetler geldikçe; planlar, bütçeler yapıldıkça; Türkiye 
büyüdükçe, geliştikçe, atladıkça, zıpladıkça, işsizlik önlenecek mi, dışarıda kalan işsiz gençle
rimiz azalacak mı? Ne yapmaya çalışıyoruz Allah aşkına?.. Üniversiteyi bitirmiş genç, ekmek 
bulamıyor, iş bulamıyor; lise mezunu genç, üniversiteye gidiyor kafasını vuruyor, geliyor kah
vehaneye; kahvehanede arkadaşlarına karşı mahcup, evde ana-babasına karşı mahzun. 

Sosyal müesseselerimiz, kurumlarımız, Allah'a şükür, ayakta; onları bozamadınız, boza
madık, bozamadılar, tahrip edemediler... Dayısı, askerdeki yeğenine para gönderiyor da gece
kondudaki adam, komşusunun oğlunun düğününe maddî yardımda bulunuyor köyden gelmiş, 
okuyan akrabası ile iki odalı gecekondusunu paylaşıyor da, ayakta duruyoruz. Yoksa, bu poli
tikalarla, bu bütçelerle, bu anlayışla, emin olun. Batı tipi bir gençlik olsa, tam bir Batı tipi 
anlayış olsa; öyle babasına bile bir kahveyi karşılıksız ikram etmeyen, kardeşine bile bir sigara
yı.karşılıksız vermeyen bir anlayışta olsak, tam olarak, -arzu ettiğimiz- o Batılılar gibi olsak, 
iki günde devrilir gider bu rejim... Halk ayakta tutuyor. 

- Değerli arkadaşlar, sorunlar, anlatmakla bitmez. Biz, burada, sorunun adını koymak zo
rundayız, çözüm de önermek zorundayız; ama, neyi önerebiliriz ki?! Ben gençliğe iş bulun der
ken, gençlerin işsizlik sorununu konuşurken, kafam bir yandan da ekonomik paketlere takılı
yor; bunlara kim iş bulacak? Eğer, Türkiye'nin ekonomik politikaları, kapalı kapılar ardında, 
Washington'da planlanıyorsa, bu gençlerin işsizlik problemlerini kim çözecek? (RP sıraların
dan alkışlar) 

RAHMÎ ÖZER (Çanakkale) — Buraya kadar iyiydi, şimdi dağıtıyorsun işi... 

BAŞKAN — Sayın Başeğmez, toparlayın lütfen. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Olur1 efendim. 
Değerli arkadaşlar, istanbul'da 30 bin konfeksiyon atölyesi var; buralarda, 300 bin genç 

kızımız, delikanlımız çalışmaktadır. 300 bin gencin meselesini konuşacağız; tekstil fabrikala
rında, konfeksiyon atölyelerinde gece gündüz demeden çalışan gençlerimizin meselelerini ko
nuşacağız. Eğer Türkiye'nin ihracat problemi haüedilememişse, ben o gençlerin işsizlik mese
lelerini nasıl konuşacağım? (DYP sıralarından, "yardım eden olursa hallederiz" sesleri) 
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Nereden nereye geliyoruz; dikkat ediniz. Mesele şudur: Evet, beraber oluruz, hallederiz, 
biz, bu ülkeye hizmet için varız; ama, yıllardır uygulanan kırk yıldır uygulanan zihniyetlerle 
görüyoruz ki, yara azıyor, hastalık çoğalıyor, işsizimiz çoğalıyor, okuma yazma oranımız dü
şüyor ve köyden kente göç durmuyor; köylerimiz harabe, şehirlerimiz virane durumda ve bura
larda yaşayan insanlar, yarınından umutsuz, geleceğinden umutsuz. Gençliğimize, geleceğin 
güvencesi olarak bakmalıyız; ama, bu zihniyetler, gençliğimize, geleceğin problemi olarak bak
maktadır. 

tzin verirseniz, bir cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. "Yardım edin düzeltelim" di
yorlar. Karadeniz'de bir köye -özür dilerim- bir adam gelmiş... 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Karadeniz'e girme. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sözünüzü bitirin, çok uzattınız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Ama, sözümü çok kestiler efendim. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim... Çok uzattınız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Özür dilerim; bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu durumda, Başkan ne yapsın; ikaz etsek, kızıyorsunuz; hatip biraz uzat
sa, bu sefer de ikaz ediyorsunuz, zamana riayet etmiyor diye. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Yok Sayın Başkanım; burada biz bizeyiz> zaten ' 
azaldık. 

BAŞKAN — Hayır efendim, daha konuşacaklar var, saat 19.00'a geliyor. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Şimdiye kadar bitirirdim belki efendim. 
Karadeniz'de bir köye bir adam gelmiş; köyde kocaman bir kaya var. Köylülere demiş ki, 

"beni altı ay kuzuyla beslerseniz, bunu sırtıma alırım." "Alır mısın?" demişler, "alırım" de
miş. Adamı altı ay beslemişler, sonra kocaman bir zincir getirmişler. Adam, köylülere demiş 
ki, "hadi bakalım, kaldırın bunu sırtıma." Köylüler, "olmadı, biz bunu kaldıramayız" demiş
ler. Adam da köylülere, "siz bunu sırtıma kaldıramazsanız, bu taş da bu yerde kalır" demiş. 

Şimdi, "düşün benim arkama, her şeyi halledeceğim" diye geliyorlar, ondan sonra "yar
dım edin, kaldıralım" diyorlar. 

Etmiyoruz; kaldı burada bu iş! (RP sıralarından alkışlar) 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yardıma çağırmak, Müslümanlığın en tabiî bir kaidesidir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başeğmez, lütfen toparlayınız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Hemen bitiyorum efendim. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Merak etmeyin; biz, bu işi, siz olmasanız da yaparız. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, burada gençliğin meselele
rini konuşmaya çalıştık. Biz, Refah Partisi olarak, dününü bilen, önünü gören, imanı olan, 
davası olan, sevdası olan bir gençlik istiyoruz. Günübirlik oyunla, oynaşla meşgul olan değil, 
büyük rüyaların gençliğini istiyoruz. Enazından Japon genci kadar, benim ülkem, benim hal
kım, benim milletim de yapar eder, becerir inancı içinde, barışçı, hoşgörülü, çağdaş, medenî 
bir gençlik istiyoruz; ama, betonlaşmış kafalarla bir yere gideceğimize de inanmadığımız için, 
betonların kırılıp, gönüllerin açılması taraftarıyız. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

— 563 — 



T.B.M.M. B : 43 3 . 3 . 1992 O : 2 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşmeyi bitirinceye kadar müzakerelere devam edeceğiz. Şimdi 

şahısları adına iki sayın üyeye daha söz vereceğim. Bugün de genel görüşmenin son günüdür, 
onun için bitirmek mecburiyetindeyiz; hatiplerin de zamana riayet etmelerini istirham ediyorum. 

Şahsı adına ilk konuşmayı yapmak üzere Sayın Muharrem Şemsek, buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görü

şülmekte olan gençlik meseleleri üzerindeki genel görüşme münasebetiyle görüşlerimi arz et
mek için söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarak ifademe geçmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, böyle mühim bir meseleyi genel görüşme konusu yapmak 
suretiyle, Yüce Meclisin huzuruna getirdikleri için değerli arkadaşlarımıza ve partilerine teşek
kür ediyorum. 

Aziz arkadaşlar, gençlik meselesi, memleketin genel meselelerinden ayrı düşünülmemesi 
icap eden bir meseledir. Gençlik meselesini halledemeyen, gençlik meselesini çözemeyen hiçbir 
ülkenin, hiçbir devletin, istikbalini teminat altına alması da mümkün değildir. 

, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalı yetmiş sene olmuştur. Yetmiş senedir, Türkiye'nin 
meselelerinin ana başlıkları, üç aşağı beş yukarı aynıdır. Cumhuriyet kurulduğu zaman nüfu
sumuz 13 milyondu; cumhuriyet kurulduğu zamanki bu 13 milyonluk nüfus bugün, sadece 
gençlik nüfusumuz haline gelmiştir. Cumhuriyet kurulduğu zaman, ülkenin meselelerinden biri 
gençlikti; yetmiş sene sonra bugün, yine meselelerimizden birisi, gençlik. Şimdi bu noktada, 
yetmiş sene sonra, oturup hep beraber düşünmemiz lazım geldiği kanaatindeyim. Acaba yet
miş senedir, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meseleleri niçin çözülemedi; tabiî, bu ölçüde de 
acaba gençlik meselelerimiz yetmiş senedir niye çözülemedi? Tabiî, bu sualin cevapları farklı 
olabilir, ama, ana başlık, bu sualin ana cevabı, şudur; Türkiye'nin meseleleriyle ilgili, bugün
kü konumuz itibariyle de gençlik meselesiyle ilgili teşhisimiz yanlıştır. Teşhis yanlış olduğu için 
de, "gençlik meselelerini çözüyoruz" diye uygulamaya koyduğumuz politikalarla, meseleleri, 
çözme yerine, bir problemler yumağı haline getirdik. Bugüne kadar ülkemizi idare eden siyasî 
iktidarlar -kimseyi incitmek veya tenkit etmek için ifade etmiyorum- bu yanlış teşhisten hare
ketle gençlik meselelerini çözmeye koyulmuşlar ve memleketimizin gençlik meselesi, bugün, 
problem yumağı haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenlerimiz, iktidar olanlarımız, öncelikle şu suallere ce
vap bulmalıdır: Nasıl bir Türkiye istiyoruz? Nasıl bir Türk Devleti istiyoruz? İstediğimiz bu 
Türkiye'ye, istediğimiz bu Türk Devletine, hangi tip gençlikle ulaşırız; nasıl bir insan tipiyle 
ulaşırız? 

İktidar mensupları, iktidara namzet olan siyasî partiler, yetkililerin tamamı, hem zihinle
rinde, hem de programlarında bu sorulara doğru cevaplar bulmalıdırlar. Aksi takdirde, ne gençlik 
meselesini halledebilmemiz ne de ülkenin diğer problemlerini çözebilmemiz mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, bizim kanaatimize göre, Türk Devletini ilimde, teknikte, sanayide, kül
türde, ahlak ve maneviyatta, en kısa zamanda, dünyanın en ön safında bir devlet, Türk Mille
tini de en ön safında bir millet haline getirebilmek için yetiştirilmesi lazım gelen insan tipinde 
aranacak özellik, Müslüman-Türk kimliğidir. Ancak, bu konuda geçmişte hep beraber, çok ciddî 
yanlışlar yaptık. Gençlerimize öncelikle verilmesi lazım gelen iki ana düşünce, iki ana felsefe 
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varken; bunlardan, Türklükten bahsedildiği zaman, faşizm suçlamasıyla; Islamiyetten bahse
dildiği zaman, gericilik ve yobazlık suçlamasıyla, gençlerimizi, bu işlerle ilgilenenleri ve yetki
lileri suçladık. Sonuçta gençlerimizi başıboş, geleceğinden bihaber, millî şuur ve ülküden biha
ber ve kurumuş yaprakların istikbalini rüzgârın tayin ettiği gibi, istikballerin rüzgârlara bıra
kan yahut esen başka tür yellere bırakan bir duruma getirdik. 

Değerli arkadaşlar, cumhuriyet kurulduğu zaman bir yanlış tercih yapılmıştır. Ülkenin eğitim 
sistemi, iktisadî sistemi, kültürel sistemi ve siyasî sistemi, yabancı sistemlere angaje edilmiştir. 
Hukukta, Roma hukukunu; iktisadî sistemde, Batı kapitalizmini; eğitim ve kültür hayatında, 
Grek kültürünü, Latin kültürünü, Yunan kültürünü esas almak suretiyle, Türkiye'nin şekillen-
dirilmesine geçilmiş ve yapılmış olan bu ciddî yanlış tercihten dolayı da, devamlı surette yanlış
lar üzerine inşa edilmiştin 

Gençlik meselesini çözebilmek için, öncelikle bu yanlış tercihten vazgeçilmelidir. Türk Mil
letinin tarihine, Türk Milletinin miltî kültür değerlerine, ahlak değerlerine, millî ülküsüne önem 
veren yeni bir gençlik politikası ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde gençlik meselelerimizi bu
rada konuşur, ancak çözüm getiremeyiz. 

Değerli arkadaşlar, gençlerimizi, okuyan gençlik ve okul dışı gençlik olarak ikiye ayırmak 
âdet haline gelmiştir. Okuyan gençliğin meseleleri ve okumayan gençliğin meseleleri farklı fark
lıdır. Mesela, bir çalışan gençlik meselesi, bir köylü gençlik meselesi; bir asker gençliği mesele
si; bir gecekondu gcçliği meselesi; bir özel durumu olan özürlü gençlik meselesi; yurt dışındaki 
işçi çocuklarının, gençlerinin meselesi... Bunların hepsi birbirinden farklı özellik arz eden ve 
Özellikleriyle birlikte ele alınması icap eden gençlik kesimlerimizi teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlar; gençler, ülkeleri içeriden fethedebilmek için ideolojik saldırıların de
vamlı hedefi olmuşlardır. Türk gençliği de bu konuda çok büyük talihsizlikler ve bahtsızlıklar 
içinde bulunmuştur. Geçmişte, Türk Milletini yok etmek isteyen, Türk Milletini bölmek, par
çalamak isteyen unsurlar, hedef olarak gençleri seçmişlerdir ve ideolojik saldırının hedefi ola
rak seçilmiş olan bu gençlik kesimimiz hâlâ bugün Türkiye'de potansiyel suçlu olarak mütalaa 
edilmektedir. 

İktidara tavsiyemiz, gençliğin potansiyel suçlu olarak görülmesi anlayışının Türkiye'den 
uzaklaştırılmasını bir an önce temin etmesidir. Yani, üniversitede okuyan gençliğe yahut çalı
şan gençliğe yahut işsiz gençliğe, köylü gençliğe, "bunlar, heran suç işlemeye müsait insanlardır" 
anlayışı ile yaklaşılırsa, gençlik meselesini çözmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkaşdaşlar, diyeceksiniz ki, geçmişte çok acı olaylar oldu. Doğrudur. Aslında, 
gerçekten, dünya üzerinde devletlerine ihanet edenler de, devletlerine hizmet edenler de, genel
de genç nüfus içinden çıkarılmaktadır, buralardan yetiştirilmektedir; hedef olarak orası seçil
mektedir. Ancak, bu kesim içinde devletine ihanet eden unsurlar bulunmaktadır düşüncesin
den hareketle, kötü örnekten hareketle, o unsurlar içresinde iyi örnekleri ihmal etmenin doğru 
bir düşünce olduğu kanaatinde değiliz. Onun için, geçmiş acıları da unutturacak şekilde, geç
miş yanlışları da düzeltecek şekilde bu mesele ele alınmalıdır.. 12 Eylül öncesinde meydana gel
miş olan gençlik olaylarında, gençlerimiz aslında çok mağdur edildi. Bu da, teşhis yanlışlığın
dan oldu. Zamanın yetkilileri, 12 Eylül'ü yapanlar da dahil olmak üzere, "aşırı uç" edebiya
tıyla, "aşırı sağcı-aşırı solcu" edebiyatıyla, Türkiye'nin o günlere gelmesinin mesulü olarak 
gençlerimizi gördüler. 
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Oysa, yanlış Türkiye'nin o güne gelmesinin sebebi, gençler değildi; hatta en masumu, gençlik 
kesimiydi. Gençler içinde belki yanlış hareket eden, kusurlu hareket edenler olmuş olabilir; ama, 
topyekûn bir dönemin mesuliyetini ve kabahatini gençlere yüklemek büyük bir yanlışlıktı. 12 
Eylül döneminde, gerçekten suçsuz gençlerimiz, özellikle devlete, millete sahip çıkmış olan; 
vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle haşır neşir olmuş olan; Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ha
şır neşir olmuş olan; "Devlet var olsun, millet bölünmesin, parçlanmasın, semalarımızda ay 
yıldızlı bayrak inmesin, minarelerimizde ezan sesi dinmesin" diye çalışanlar da dahil olmak 
üzere, gençlik kesimimiz hapishanelere tıkılmak suretiyle, zindanlara tıkılmak suretiyle, işken
ce yapılmak suretiyle büyük haksızlıklara uğramışlardır; onlara büyük haksızlıklar yapılmış
tır. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Devletimiz bu noktada da bir vazifeyle yükümlüdür. Türk Devleti, özellikle 12 Eylül dö
neminin yapmış olduğu bu haksızlıklarla ilgili, başta gençlik kesimimiz olmak üzere, hiçbir 
şekilde sağ-sol ayrımı yapılmadan, haksızlık yapılmış olan bütün vatandaşlarımızdan özür di
lemeli ve onların hakkını teslim etmelidir. 

Değerli arkadaşlar, gençlerimizin demokratik hakları bugün maalesef kısıtlanmıştır. Ana
yasadan kaynaklanan, Dernekler Kanunundan kaynaklanan ve diğer mevzuattan kaynaklanan 
ciddî sıkıntıları vardır. Gençlerimizin hâlâ seçme hakkı yoktur, seçilme hakkı yoktur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündeminde olan, verilmiş bir Anayasa değişikliği teklifi vardır. Bu tek
lif, gençlerin meseleleriyle ilgilidir; yani gençlere seçme ve seçilme hakkının verilmesini düzen
lemekle ilgilidir. 

Geliniz, bütün siyasî partiler, -başka konularda Anayasa değişikliği yapmaya imkânımız 
olmuyorsa, zamanımız elvermiyorsa- gençlere seçme ve seçilme hakkı verecek olan bu Anaya
sa değişikliğini bir an önce yapalım ve gençlere şahsiyet verelim. 

Gençlerin, okullarda dernek kurmaları hâlâ yasak... Üniversite gençleri dernek kuramı
yor, diğer gençler dernek kurup, organize olamıyorlar. Her fakültede bir derneğe müsaade 
ediliyor... 

Arkadaşlar, böyle demokrasi olmaz, gençliğe böyle önem verilemez. Hükümetimiz, bu 
konuda, Hükümet Programında, demokratikleşmeyi, şeffaflaşmayı esas aldığını beyan etmiş
tir; bundan dolayı memnuniyetimiz vardır. Bununla ilgili düzenlemeleri toparlayıp Meclis gün
demine getirmek suretiyle, gençlerin dernek kurmaları, seçme ve seçilmeleri önündeki engelle
ri bir an önce kaldırabilirler. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan hatip arkadaşlarımızdan birisi de ifade etti -
okuyan gençliğin meselesi bunlar- genç-kızlarımızın başörtüsünden dolayı mağduriyetleri hâ
lâ devam ediyor. Başkaları uzaya gidiyor; bilgi çağından bahsediyoruz, enformasyon çağından 
bahsediyoruz; Türkiye'de hâlâ insanların başındaki örtüyle, iffetlerinin ifadesi başörtüsüyle 
uğraşılıyor ve başörtüsü taktığından dolayı da genç kızlarımız üniversitelerimizden atılabiliyor... 

Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Hakları Komisyonumuz bir 
rapor hazırlıyor ve Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi in
san Hakları Komisyonunun hazırladığı bu raporu uygun bulmadığını, bunun yanlış olduğu
nu, milletvekillerinin ve tnsan Haklan Komisyonunun böyle bir rapor hazırlamaya hakla ol
madığını beyan ediyor... Yüce Meclisin yetkilerine kendisi müdaheîe ediyor, tnsan Hakları 
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Komisyonu üyesi olan, Meclis adına görev yapan değerli arkadaşların hazırladığı raporun hu
kuka uygun olmadığını ifade ederek fetva vermeye kalkışıyor... 

Huzurunuzda, bütün siyasî partileri; Anayasa Mahkemesi Başkanının, Yüce Meclisin ira
desine saygısızlık ifadesi teşkil eden bu beyanlarını kınamaya çağırıyorum. (RP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

Meclisimiz adına hareket eden, karar veren tnsan Hakları Komisyonumuzun hazırlamış 
olduğu raporun da bir an önce uygulatılarak, eğer başka kanunî mevzuat eksikliği varsa, onun 
da Hükümetimiz getirerek, bu konuyu artık, ne Yüce Meclisin gündeminde bir konu, ne de 
efkârı umumiyenin, kamuoyunun gündeminde bir konu olmak durumunda bırakmamasını di
liyoruz, tavsiye ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, gençlik meseleleriyle ilgili önemli problemlerden birisi de, gençliğin, 
yönetime katılmasıdır. Hâla gençlerimiz üniversitelerde yönetime katılamamaktadır. 

Üniversiteye giriş imtihanları, gençlik meselelerinden, okuyan gençliğin önündeki ciddî 
bir problemdir. Hükümete tavsiye ediyoruz ve teklif ediyoruz: Üniversiteye giriş imtihanları 
kaldırılsın; liseleri bitiren, lise mezunu olan bütün gençlerimiz üniversitelere girsin. Bu düzen
leme, Türkiye'nin imkânları dahilindedir; yapılabilir. Yani, bu, çok fantazi bir düşünce değil
dir. Bunun plan ve programları da, arzu edilirse, ortaya konulabilir. Üniversiteye giriş imtihan
ları kaldırılsın ve gençlerimiz, üniversiteye giriş imtihanlarından dolayı mağdur olma psikolo
jisinden kurtarılsın. 

Değerli arkadaşlar, köy çocuklarıyla ilgili, yatılılık sistemini geliştirmek suretiyle, okuma 
imkânı bulamayan köy çocuklarının, gençlik kesimindeki diğer çocukların elde ettiği bütün 
imkânlara kavuşturulması yönünde tedbir alınmalıdır. Köy çocukları içerisinde fevkalade ze
ki, zekâ seviyesi normalin üzerinde olan çocuklarımız çoktur. Devletimiz, bunu bir devlet po
litikası olarak ele alıp, bu zeki köy çocuklarının, ilkokuldan üniversiteye, hatta yurt dışı bö
lümleri dahil olmak üzere, yüksek tahsilleri yaptırılmak suretiyle, Türk Milletinin kalkınma
sında bu zekâ, bu beyin gücünden İstifade edilebilir. Bu da değerlendirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, bitiriniz lütfen. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar; Türkiye'de özürlü gençlik meselesi de ciddî bir problemdir. Bu konu

yu genel olarak ifade edeyim ki, Hükümetimiz, öncelikle, gençlik konusunda ciddî ilmî bir 
araştırma yapmalıdır. Bu konuda elde ciddî bir done yoktur. Yani, Türkiye'de, gençlikle ilgili, 
gençliğe münhasıran yapılan ilmî bir araştırma hâlâ yoktur. Yapılmış olan bir-iki gençlik ku
rultayı vesaire vardır, onun dışında, gençlikle ilgili gençlik meseleleriyle ilgili yapılmış ciddî 
ilmî bir araştırma söz konusu değildir, özürlü gençlik konusunda verilen rakamlar da çeşitlidir. 

Hükümet, ciddî bir şekilde araştırma yapıp, gençliğin meseleleriyle ilgili bu konuyu ilmî 
şekilde ortaya koyarsa faydalı olur. 

özürlü gençlik meselesiyle ilgili olarak verilen rakamlar 2-3 milyon arasında değişmekte
dir. Yani, nüfusumuzun büyük çoğunluğu addedilecek bir kısmının içinde bulunan özürlülerin 
-ki, devletimizin normal araştırmalarında, Çocuk Esirgeme Kurumunun rakamlarında, 8 mil
yon civarında özürlü olduğu ifade edilmektedir- 2,5-3 milyonu genç özürlüdür. 

Devlet, özürlü gençlerle ilgili olarak öncelikle bir zihniyet meselesini ortaya çıkarmalıdır. 
Yani, Hükümetimiz, özürlü gençlere, yardıma muhtaç bir unsurmuş gibi bakmak yerine, onları 
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iş sahibi yaparak, onların okumalarının önündeki engeli kaldırarak, onların hayatlarını idame 
ettirmelerindeki engelleri ortadan kaldırarak, şahsiyet yapacak politikalar! ortaya koymalıdır 
ve buna da Yüce Meclisimizden başlanmalıdır. 

Geçen gün bir arkadaşımızın teşebbüsüyle, özürlülerle ilgili olarak, bütün milletvekilleri-
mizin imzaları toplandı. Ben, bütün milletvekili arkadaşlara onu tavsiye ve teklif ediyorum: 
Bu partilerüstü bir konudur. O teklifin, bütün arkadaşlarımızca, eksiksiz, 450 milletvekilinin 
imzasıyla Millet Meclisi Başkanına iletilmesinde fayda vardır. Eksik imzayla değil, 450 millet
vekili arkadaşımız bu konuya imzasını koymalı, başta Hükümet erkânı olmak üzere, Meclis 
Başkanımıza öylece göndermeli ve bu, basında, kamoyunda değerlendirilmek suretiyle, diğer 
müesseselerimize de, Millî Eğitimimize ve diğer bakanlıklarımıza karşı da, Meclisimiz örnek 
bir davranış içine girmelidir. Bunu da tavsiye ediyorum. * 

Değerli arkadaşlar, özürlü gençlerimizle ilgili meselelere devletimiz, imkânlarını kullan
mak suretiyle çözüm bulabilir. "Devletimizin imkânı yoktur" denilmesini ben uygun bulmu
yorum. Devlet, imkân bulabilir ve bu çözüme de, özürlü gençlerimizden başlanmak suretiyle 
yürünürse, faydalı olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasî ve psikolojik hedeflerini ön 
planda tutan ciddî bir gençlik politikasıyla, partilerüstü bir gençlik politikasıyla, millî bir gençlik 
politikasıyla mesele ele alınmak ve bütün siyasî partilerimizin yardımı da talep edilmek sure
tiyle tonunun topyekûn çözülebileceği kanaatindeyiz. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Şahısları, adına son konuşmacı Sayın İsmet Gür, buyurun. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla

yarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Gençliğin meselelerini, ülkenin meselelerinden ayırmak, soyutlamak mümkün değildir. Şüp
hesiz, toplumların en dinamik ve önem arz eden birimi gençleridir; ancak, gençliğin sağlıklı 
yetişmesi ve yarınlarının garanti altına alınabilmesi için, mutlaka, devletin üzerine düşen önemli 
görevleri vardır. 

Bugün, gençliğimize millî hedefler gösterilememekte; aksine, gençler, daha okul çağların-
dayken, çocukluk çağlarındayken, zararlı yönelimlere kanalize edilmektedir. Bilhassa, Batı kül
türünün tesiri altına sokulmaya çalışılan gençliğimiz, âdeta bir kültür dönüşümü sürecine so
kulmuştur; bunda, basının ve televizyonun çok büyük etkisi mevcuttur. Bugün ülkemizde boy
nuna haç takarak gezen gençlerimiz bulunmaktadır. Gençlik, âdeta, RTL'siyle, SAT-l'iyle, Show 
TV'siyle, Yalan Rüzgârı'yla, yanlış, sapık çarpık cinsel eğilimlere, hatta ahlaksızlıklara doğru 
itilmeye çalışılmaktadır. ' 

Biraz önce konuşan Sayın Refah Partisi Sözcüsü, "ne yaparlarsa yapsınlar, imanlı, ihlâslı 
bir gençlik yetişecektir, yetişiyor" dediler. 

Elbette, hedefimiz, idealimiz, arzumuz ve amacımız odur; o idealimizden de ebediyen yıl
mayacağız; ama bu gidişle 2000'li yıllarda kültürel manada Batı toplumunun bir parçası olma 
durumuna geleceğiz. Bunu bir manada, kimlik bunalımına girmenin başlangıcı olarak değer
lendiriyorum ve özellikle de dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, insan yetiş
tirme düzeni tartışma konusu olmalıdır. Tabiî, başta gençliğimiz olmak üzere, toplumdaki bü
tün insanlarımız, devletin, sakat insan yetiştirme düzeninden nasibini almıştır. Eğer bu ülke, 
yetişmiş senedir problemlerini çözemediyse, kalkınmasını gerçekleştirmediyse, sebep, insan ye
tiştirme düzeninin Türklüğe ve Müslümanlığa aykırı olmasıdır. Bizim Almanya'dan neyimiz 
eksikti? İnsan gücümüz mü, yoksa tabiî kaynaklarımız mı eksikti? Hiç birisi. O halde biz, 1940'lı 
yıllarda yerle bir olmuş Almanya'nın neden gerisinde kaldık? Sebep, insan yetiştirme düzeni
dir. Bu nedenle, gençlik meselesi ele alınırken, insan yetiştirme düzeni iyice sorgulanmalıdır. 
Aslolan, millî bir kimliğin ortaya konulması ve gençliğin yetiştirilmesinde bu millî kimliğin 
esas alınmasıdır. 

tnsan yetiştirme düzeni sorgulandıktan sonra, insanımızın yaşadığı sosyo-kültürel çevre 
dikkate alınarak, gençlerimizin meseleleri değerlendirilmeli ve makro politikalarla halledilme
lidir. "Vani, Gençlik Bakanlığı kurularak, gençlik meseleleri çözülemez; bunlar, meselelerin üzerine 
örtü çeken emniyet supaplarıdır. Probleme, oldukça genel boyutlarıyla bakmak ve radikal ted
birler almak lazımdır. Türkiye'de, gençlik meseleleri denilince, futbol sahaları, dinlenme yerle
ri, boş zamanların değerlerdirilebileceği etkinlikler vesaire gibi tali unsurlar akla gelmiştir; ama, 
gençlik kültür merkezlerinin açılmasına gereken önem verilememiştir, "bizim gençlerimiz na
sıl iyi avukat, nasıl iyi mühendis olabilirler?" şeklinde, yarınlarını değerlendirebilecek yakla
şımlardan kaçınılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evet, Türkiye'de gençliğin önünde bir yarın korkusu 
vardır, yarının ne olacağı da belli değildir. Üniversiteyi kazanmak bir derttir, yurt bulmak bir 
derttir, kredi alabilmek ayrı bir derttir, üniversiteyi bitirmek ayrı bir derttir; daha sonra da iş 
bulup hayata atılmak ayrı bir sorundur. Bu, sadece gençlik kesimi için değil, toplumun bütün 
kesimleri için de aynıdır. Bu ülke, insanlarının yarınlara umutla baktıkları, mutlu ve huzurlu 
şekilde yaşayacakları hale dönüştürülemezse, meseleyi, ne futbol sahası açarak, ne de millyar-
larca lira para harcayarak diskotekler açıp, Pavarotti'yi dinleterek çözebiliriz. 

Lütfen, gençlik meselelerini, emniyet supaplarıyla ileri tarihlere erteleme politikalarından 
vazgeçelim. Aksi takdirde, toplumda potansiyel olarak var olan pek çok sosyal problemin so
rumlusu olarak gençlerimizi gösterme eğilimi devam edecektir. Bunun için, makro gençlik po
litikaları oluşturulmalı, belirli bir yaş kuşağının mensuplarının davranış özellikleri, ilmî yön
temlerle tespit edilmeli ve yarınlarımızın daha güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Burada, özellikle Yeşilay Haftasının içerisinde bulunmamız dolayısıyla, gençlerimizin za
rarlı alışkanlıklardan korunması hususunda da birkaç kelime söylemek istiyorum. Gençlerin 
sağlığının bozulması ve zararlı alışkanlıklar edinmesi; toplum sağlığı, ekonomi, kültür ve ah
lak hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Gencin yaşadığı yer ve ailesinin ekonomik durumu 
gibi faktörlere bağlı olarak, fizikî çevre koşullarındaki yetersizlik -ki, özellikle çalışan gençler 
açısından- sağlık konusundaki yanlış yönlendirmeler ve tedavi yetersizlikleri, gencin beden sağ
lığında etkili olmaktadır. 

Toplum ve ailenin, gençlik konusunda bilgi eksikliği, ailelerin parçalanması, okul sorun
ları ve arkadaşlık ilişkileri, eğitim ve meslek seçimindeki zorluklar ile, başarısız istihdam poli
tikaları, gencin ruh sağlığını bozmaktadır. Bu bakımdan, sağlık eğitimi, beslenme, rehberlik 
ve koruyucu sağlık hikmetleri, bütün gençlik kesimlerini içine alacak şekilde genişletilmelidir. 
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Gençler, genellikle kopuk aile ilişkileri, sürekli kaygı ve sıkıntılar, kırılmış olan idealleri, 
inançlarını kaybetmeleri; türlü nedenlerle içinde yaşadıkları sosyal, ekonomik, siyasî ve kültü
rel sistemlerden memnun olmamaları gibi, ferdî, ailevî ve toplumsal nedenlerden ötürü beyaz 
madde, alkol, sigara, fuhuş ve kumar gibi kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklar edinmektedirler. 

Zararlı alışkanlıkların giderilmesinde, aile, okul, sağlık, emniyet, adalet ve dinî hizmet bi
rimlerinin işbirliği içinde çalışmaları çok önemlidir. 

Söz konusu alışkanlıkların giderilmesinde ve yerlerinin doldurulmasında başarı sağlana
bilmesi için, gençlere öncelikle, millî, manevî, ahlakî ve kültürel değerler ile ideallerin verilme
si gerekmektedir. v 

Zararlı alışkanlıkları ve bağımlılıkları özendirici kitle haberleşmelerine ve rekmalara sı
nırlamalar konulmalı; alkollü içeceklerin belli yerlerde satılması, yaş sınırının yükseltilmesi gi
bi, ulaşmayı zorlaştırıcı tedbirlerle, gençlerin, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklardan kurtarıl
malarına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. 

Zararlı alışkanlık ve bağımlılığı olan gençlere, sağlıklarına kavuşmaları ve topluma ka
zandırılmaları için koruyucu tedbirler yanında, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de sunul
malıdır. Fuhuş ve evden kaçma gibi önem arz eden sosyal problemlere yönelik çeşitli tedbirler 
alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özet olarak şunları Yüce Meclise sunmak istiyorum: 
Günümüz Türk gençliğinin çeşitli kesimlerinde, gerek kendilerine has, gerekse tamamında or
tak olan bazı problemler ve devletten beklentiler söz konusudur. 

Gençliğimiz, kendilerine sunulan hizmetlerdeki dengesizlik ile, imkân ve fırsat eşitliğinin 
hafife alınması durumlarından, sosyo-psikolojik açılardan rahatsız olmakta, ümidini yitirmekte 
ve devlete olan güveni sarsılmaktadır. 

Hizmetlerin artırılmasında, öncelikle bu prensiplerin hayata geçirilmeye çalışılması daha 
güven verici, daha köktenci ve daha uzun süreli bir çözüm olacaktır. 

Gençlerimizin en büyük ve en öncelikli problemleri, eğitim ve istihdam konularında yo
ğunlaşmaktadır. Bugüne kadar yapılan bütün araştırmalar, gençlerimizin geleceklerinden en
dişe duyduklarını ve güvensizlik içinde olduklarını göstermiştir. Devletten en büyük beklenti
leri de bu noktalarda toplanmaktadır. 

21 inci yüzyıl, her şeyin en iyisini, en güzelini ve en mükemmelini gençlerine layık gören 
milletlerin çağı olacaktır. Türk Devleti, gelişmiş ülke gençlerinin sahip oldukları bütün imkân
lardan daha fazlasını, Âsım'ın nesline sunmak zorundadır. Pırıl pırıl bir Müslüman Türk asrı, 
sadece biri için bile tereddütsüz bütün dünyaların feda edileceği Türk gençliğinin kalbinde, ka
fasında ve kollarında yükselecektir. < ' 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
"Gençliğin sorunları" konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır. 
9/3 ve 9/4 esas numaralı Meclis soruşturması önergelerini, sözlü sorular ve kanun tasarı 

ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Mart 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Ycrlîkaya 'tan, Tunceli ilinde Jel Dağı bölgesinde havadan 
bombalama olup olmadığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/31) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istiyorum. 
Saygılarımla İ 6.1.1992 

V. Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Sorularım: 
1. Tunceli İli Hudutları içinde bulunan ve Jeî Dağı ile maruf bölgede havadan herhangi 

bir bombalanma olayının olup olmadığı, 
2. Bombalama harekatı olmuşsa ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği, 
3. Bu mıntıkada bulunan köylere bir zararın olup olmadığı, 

4. Bu mıntıkada bulunan köylülere bir zararın bulunup bulunmadığı, 

5. Gökçek ve Gözen köylerinde bu sırada vatandaşların evlerinden çıkartılıp asker yer
leştirilip yerleştirilmediği. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 27.2.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-114-92/Asyş.Ş.(351) 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk.lığının 21 Ocak 1992 gün ve 7/31-426/2144 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'ya ait 7/31-426 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Tunceli İli hudutları içinde Jel Dağı'nın 4 km. kuzeydoğusundaki Kutu Deresi bölge
sinde; yerleri kesin olarak tesbit edilen PKK Terör örgütü mensuplarının yalcalanması amacıy
la 12 Ocak 1992 günü bir operasyon düzenlenmiştir. 

2. Bu operasyon sırasında köylere ve köylülere herhangi bir zarar verilmediği gibi köy
lerdeki vatandaşların evlerinden çıkarılarak asker de yerleştirilmediğini arz ederim. 

İsmet Sezgin • 
İçişleri Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dsrin'in, Kütahya ili Emet ilçesi Çimento Fabrikasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/38) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 24.1.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 
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önceki iktidarlar döneminde fizibilitesi yapılıp, planları tamamlanmış, arsası satın alınıp 
üzerine temelleri atılmış tüm ham maddesi yörede mevcut Kütahya îli Emet îlçesi Çimento Fab
rikasına yatırım yapılacak mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B. 140 BHÎ 01-34 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29.1.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.01.Ü0.02-7/38-5I0/240İ sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ÎIi Emet îlçesi Çimento Fabrikasına ilişkin 

olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M: Tahir Köse 

, Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Yazılı Sorusuna Cevabimiz 
Soru : önceki iktidarlar döneminde fizibilitesi yapılıp, planları tamamlanmış, arsası satın 

alınıp üzerine temelleri atılmış tüm ham maddesi yörede mevcut, Kütahya îli Emet İlçesi Çi
mento Fabrikasına yatırım yapılacak mıdır? 

Cevap : Kütahya/Emet Çimento Fabrikası Projesi, Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş/nin 1977 
yılı yatırım programında yer almıştır. 

Aynı yıl 1 236 810 m1 lik fabrika arazisi Emet Orman İşletmesinden 99 yıl süreyle kirala
narak irtifak hakkı tesis edilmiştir. 

Emet Çimento Fabrikası için Çimento Sanayii 'ile MTA Enstitüsünün müştereken yapmış 
olduğu detay hammadde edütleri, tesisin hammade yönünden ciddi sorunlarının bulunduğu
nu ve bu durumda yatırım faaliyetlerine devam edilmesinin çok sakıncalı olacağını ortaya koy
muştur. Bunun üzerine anılan proje, Devlet Planlama Teşldlatı Müsteşarlığınca 1981 yılında 
"Tasfiyesi Zorunlu Projeler" kapsamına alınmış, 1982 yılında da Yatınm Programından ta
mamen çıkartılmıştır. 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlğünce Taahhüt Senedinin 5 nci 
maddesine göre iznin gerektirdiği faaliyetin sona erdiği, Orman Genel Müdürlüğüne bildirile
rek irtifak hakkınının kaldırılması ve fabrika sahasının teslim alınması talep edilmiştir. 

Emet Orman İşletmesi ile ÇİTOSAN yetkilileri mahallinde tanzim olunan 29.5.1990 ta
rihli tutanakla 1 236 810 m2 lik Emet Fabrika sahasını devir ve teslim almışlardır. 

Günümüz fiyatları ile 700 bin ton/yıl kapasiteli bir çimento fabrikasının maliyeti asgari 
300 milyar TL. civarındadır. Bölgede mevcut çimento fabrikaları, çimento ihtiyacını uzun yıl
lar karşılayacak üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. 

Emet ilçesinin çimento ihtiyacı da öncelikle Bursa Çimento Fabrikasından karşılanmakta 
olup, bölgedeki diğer fabrikalardan da kolaylıkla temin edilebilecektir. 

Bu nedenle Emet'te Çimento Fabrikası kurulması düşünülmemektedir. 
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3. — Bitlis Müktvsküi Zeki Ergezen'in, keyekrn, çığ ve sel basktnlanna maruz kalan yerleşim 
alanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık vs iskân Bakam Onur Kumbaractbaşt'nın yazılı 
cevabı (7/46) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 94 üncü maddesi gereği aşağıdaki soruların Bayındırlık 

ve İskan Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
1. Ciddî heyelan tehdidi altında olan Bitlis-Adilcevaz ilçesi tpekçayır köyünün nakli ve 

uygun bir yer seçilmesi konusunda yıllardır yapılan müracaat ve yazışmalara rağmen neden 
can teklikesi olan bu köyün nakli bugüne kadar yapılmamıştır? 

2. Can ve mal tehlikesi ile karşı karşıya olan ve katlanmada öncelikli yörelerden sayılan 
bu köyün nakli ve konut yapımı ne zamana kadar gerçekleşebilir? 

3. Bitlis tli Mutki İlçesinin Alkaya, Bozburun, Meydan, Tolgalı, Sekili, Çığır Köylerinin 
heyelan, çığ, sel baskınları nedeniyle nakilleri gerekli olduğu halde bu vatandaşlar daha fazla 
mağdur olmadan can ve mallarına zarar gelmeden bu köylerde gerekli çalışmalar hızlandırıl
malıdır. Bu nedenle söz konusu köyler için çalışmalar hangi seviyededir? 

4. Bu köylerin nakli ve konut yapımları ne zamana kadar gerçekleşebilir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.2.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/606 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in ya- . . , . . -
zıh soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M Başkanlığının 10.2.1992 gün ve KAN. KAR. MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/46-587/2737 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan Bitlis Milletvekili Zeld Ergezen'in, heyelan, çığ ve sel afetine ma
ruz kalan bazı yerleşim alanlarındaki sorunlara ilişkin olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Bitlis-Adilcevaz-İpekçayırı köyünde meydana gelen heyelen nedeniyle haksahibi olan ve 
borçlanmalarını yapan 19 afetzede için, Adilcevaz ilçe merkezinde yeni yerleşim yeri seçilmiş
tir. Bu yerle ilgili olarak düzenlenen protokol hükümleri ve Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 
harita, etüt-proje gibi çalışmaları bitirilerek, plan ve kadastro işlerine geçilmiştir. Bunların ta
mamlanmasını müteakip, bütçe imkânları ölçüsünde İpekçayırı köyünün inşaası yatırım prog
ramına alınabilecektir. 

1988 yılında Bitlis tli, Mutki İlçesine bağlı Çığır köyünde meydana gelen şiddetli yağışlar 
sonucunda, afete maruz kaldığı belirlenen 38 haksahibi vatandaşımız, Evini Yapana Yardım 
Metoduyla 1991 yılı yatırım programına alınmıştır. Her aileye 25 000 000.- TL. konut, 10 000 
000.- TL'de tamamlama olmak üzere, 35 000 OOO.-'er TL. kredi açılmıştır. Valiliğinden edinilen 
bilgilere göre de konutların inşaası % 90 seviyesine gelmiştir. 
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Mutki ilçesinin Sekiliyazı (Sekili) köyünde şiddetli yağışlar sonucunda afete maruz kalan 
ve haksahibi olan 4 ailenin konutlarının yapımı, Evini Yapana Yardım Metoduna göre 1991 
yılı programına alınmış ve her aileye 25 000 000.- TL. kredi açılmıştır. Ayrıca, bunlardan konu
tunun tabiiye betonunu döken bir kişiye 10 000 000.- TL de tamamlama kredisi açılmıştır. Di
ğer 3 aile de konutlarını bu seviyeye getirmeleri halinde tamamlama kredisinden yararlandırı
lacaktır. 

Yine Mutki İlçesine bağlı Alkoyunlu köyünde muhtemel çığ düşmesi afetine maruz 8 ko
nutun, Tolgalı köyünde heyelana maruz 6 konutun nakli öngörülmüştür. Bu afetzedelerin yer 
seçimleri dahil etüt-proje işleri eksik olup, bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için 
Valiliğine talimat verilmiştir. 

Mutki İlçesinin Bozburun köyü ile ilgili olarak herhangi bir afet kaydına rastlanmamıştır. 
Ancak, 1988 yılında Mutki İlçesine bağlı Meydan köyünde yapılan incelemler sonucu dü- • 

zenlenen raporda 6 konutun muhtemel heyelen ve kaya düşmesinden etkilenebileceği belirlen
miş, 7269 Sayılı Yasa uyarınca genel hayata etkili bulunmadığından, söz konusu ailelere konut 
yardımı yapılması mümkün görülmemiştir. 

Mutki İlçesine bağlı Alkoyunlu (Alkaya) ve Tolgalı köylerinin etüt-proje hizmetlerinin ta
mamlanmasını müteakip, konutların inşaası bütçe imkânlarına göre yatırım programına alı
nabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. , 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis IH Âhlat-Bulanık karayoluna ve bazı köylerin su
lama sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Onur Kumbaractbası'nmyazût cevabı (7/47) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98. ve içtüzüğün 94. maddesi gereği aşağıdaki soruların Bayındırlık ve tskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Zeki Ergezen 

, • Bitlis 
1. Bitlis İli Ahlat-Bulanık karayolunun yapımına yaklaşık olarak 15 yıl önce başlandığı 

halde bu güne kadar sürüncemede kalan bu yol iki ilçenin ve bir çok köyün ulaşımını kolaylaş
tıracaktır. Bu nedenle yıllardır sürüncemede kalan söz konusu yol ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Ahlat-Nazik Gölü suları Ahlat'ın ve Tatvan'ın bir kısım arazilerini suladığı ve sula
manın yapıldığı köylerde ekonominin düzeldiği müşahade edilmektedir. Bu nedenle Nazik Gölü 
bitişiğindeki Ovakışla Nahiyesi'nin tarıma elverişli arazileri kod yüksekliği gerekçesiyle bugü
ne kadar sulamadan mahrum bırakılmış, belde halkı mağdur edilmiştir. Bu beldenin sulanma
sı için Yoğurtyemez deresinin suyu Nazik Gölü'ne alınarak Ovakışla Nahiyesi'nin arazisini su
lamanın mümkün olacağı ayrıca, kalkınmada öncelikli iller olduğuna göre bu sulamaya en kı
sa zamanda başlanması konusunda Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları var? Yapımına ne za
man başlanacaktır? 

3. Tatvan-Bitlis-Güroymak arasındaki Rahova düzlüğü susuzluk nedeniyle verimsiz hal
de bekliyor. Bu arazinin yer altı suyu ile sulanması mümkün olduğu halde ekonomik yönden 
geri kalmış ve kalkınmada öncelikli olan bu ilin okonomisine katkıda bulunmak maksadıyla,' 
bu tarım arazisinin sulanması için bir çalışma var mı? Çalışma varsa bu proje ne zaman ger
çekleşebilir? 
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4. Bitlis tli Adilcevaz İlçesinin Göldüzü, Erikbağı, Yukarı Süphan, Aşağı Süphan köyle
rinin sulanması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kuyular açıldığı halde yıllardır ku
yulara tapa vurularak bekletilmekte. Bu sulama kuyuları ne zaman devreye sokularak halkın 
arazilerini sulamaları sağlanacak? Veya 1992 de bu sulama kuyularının devreye sokulması müm
kün değil mi? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 28.2.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/604 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Igli.: T.B.M.M. Başkanlığının 10.2.1992 gün ve KAN.KAR.MD.:A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/47-588/2738 sayılı yazısı. , • • ' ' 

İlgili yazı ilişiğinde alınan Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Ahlat-Bulanık karayolu ile 
bazı köylerin sulama sorununa ilişkin olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

-Halen proje çalışmaları sürdürülen 68 km. uzunluğundaki Âhlat-Bulanık yolunun yak
laşık 6 km. si geçmiş yıllarda stabilize olarak yapılmış, 10 km. sinin de toprak ve alttemel işleri 
1991 yılında 845 120 000.- TL. keşif bedeli üzerinden ihale edilmiştir. 

Söz konusu işler için bugüne kadar 188 000 000.- TL. harcama yapılmış ve geriye kalan 
eksik işlerin de 1992 yılında sarilendirilerek, bu kesimin alttemel seviyesine kadar bitirilmesi 
planlanmış olup, bütçe imkânlarına göre çalışmalar sürdürülecektir. 

-Sogaz çayının Nazik gölüne derivesi ile 1 737 ha tarım arazisinin pompajla sulanabilmesi 
için ön inceleme çalışmalar yapılmaktadır. Bunun tamamlanmasını müteakip planlama işleri
ne geçilecek ve projenin teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliğinin uygun bulunması halin
de, kesin proje çalışmalarına başlanacak ve uygulama programına teklif edilecektir, 

1992 yılı etüt programına alınan Rahva ovasındaki yeraltı suyu potansiyelinin tespiti ko
nusunda yapılacak olan hidrojeolojik incelemeler sonucunda, böyle bir sulama projesinin ge
liştirilip, geliştirilemiyeceğine karar verilecektir. 

Bitlis İli Adilcevaz ilçesi Aşağı ve Yukarı Süphan mevkilerinde kurulan sulama kooperati
finin sondaj kuyuları açılmış ve elektrik şebekesi de 1991 yılında tamamlanmıştır. 1992 yılında 
tahsis edilen motopomp ve barakalar monte edilecek, elektriği de TEK'ce bağlanarak tesis iş
ler hale getirilecektir. 

Ancak, biten tesisin ilgililere devredilebilmesi için fesih olmuş kooperatif yönetiminin ye
rine bir yenisinin seçilmesi beklenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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5. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dütki'nin, Soğütlü-Hasan Ali-Sisns-Geben barajları 
ve Sarsap-Büyük Yapalak-Gündere göktkrim ilişkin sorusu vs BaymdırltJe vs iskân Bakam Onur Kum-
baracıbaşt'nm yazût cevabt (7/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

1. 7274 Hektar araziyi sulayacak ve ön incelemesi yapılan Söğütlü Barajınının projelen
dirilmesine ne zaman geçilecektir? 

2. ön inceleme safhasında bulunan Hasan Ali Barajının ön incelemesi ne zaman bitiri
lecektir? 

3. Sisne- Geben Barajı ön inceleme safhasında bulunmaktadır. Söz konusu barajın ön 
incelemesi ne zaman bitirilecektir? 

4. Sarsap Göleti ön inceleme safhasındadır, ön incelemesi nç zaman bitirilecektir? 
5. Büyük Yapalak Göletininön incelemesi ne zaman tamamlanacaktır? 
6. Gündere Göletinin ön incelemesi ne zaman bitirilecektir? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 2.3.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHÎ.O,00.00.25/2^/612 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan 
Dikici'nin T&zılı Soru önergesi. 

^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1992 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/50-675/2997 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Bakanlığıma yö

nelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru 1. 7 274 Hektar araziyi sulayacak ve ön incelenmesi yapılan Söğütlü barajının pro

jelendirilmesine ne zaman geçilecektir? 
Cevap 1. Elbistan-Söğütlü projesi içinde yapımı öngörülen temelden 57 m. yükseklikte, 

kaya dolgu tipindeki Söğütlü barajında depolanacak 81,2 milyon m* su ile, toplam 7 274 hek
tar tarım arazisinin sulanması planlanmıştır. Projenin ön incelemeleri tamamlanmış olup; 1992 
yılında planlama çalışmalarına geçilecek ve bunun bitimini müteakip, konu ekonomik yönden 
uygun bulunduğu takdirde kesin proje işlerine başlanacaktır. 

Soru 2. ön inceleme safhasında bulunan Hasanlı barajının ön incelemesi ne zaman biti
rilecektir? 

Cevap 2. Kahramanmaraş-Elbistan ilçesinin, Hasanali deresi üzerinde inşa edilecek olan 
Hasanali barajı 72 m. yükseklikte ve kaya dolgu tipinde olup; burada depolanacak30,4 milyon 
mJ su ile, Elbistan ovasında,toplam 3.194 hektar tarım arazisinin sulanması öngörülmüş ve 
projenin öri incelemeleri tamamlanmıştır. 
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Soru 3. Sisne-Geben barajı ön inceleme safhasında bulunmaktadır, ön incelemesi ne, za
man bitirilecektir? 

Cevap 3. Kahramanmaraş-Andırın ilçesinin, Kayranlı ve Koyunyolu dereleri üzerinde inşa 
edilecek olan Geben barajı temelden 34 m. yükseklikte ve toprak dolgu tipir|de olup; depola
nacak 19.5 milyon m1 su ile, 4.286 hektar arazinin sulanması planlanmış ve projenin ön incele
meleri de tamamlanmıştır. 

Soru 4. Sarsap göleti ön inceleme safhasındadır, ön incelemesi ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 4. Kahramanmaraş-Elbistan ilçesinde, 23 m. yükseklikte ve homojen toprak dol

gu tipinde inşa edilecek olan Sarsap göletinde depolanacak 4,2 milyon m3 su ite, 557 hektar 
arazinin sulanması amaçlanmış olup; ön inceleme çalışmaları bitirilmiş, planlama çalışmalan 
ise sürdürülmektedir. 

Soru 5. Büyükyapalak göletinin ön incelemesi ne zaman tamamlanacaktır? 
Cevap 5. Kahramanmaraş-Elbistan ilçesi Ortadere Üzerinde, temelden 24,5 m. yüksek

likte ve homojen toprak dolgu tipinde inşa edilecek olan Büyükyapalak barajında depolana
cak 10 milyon m' su ile, 1.586 hektar alanın sulanması amaçlanmış olup; projenin ön incele
me, planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Soru 6. Gündere göletinin ön incelemesi ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 6. Homojen toprak dolgu tipinde ve temelden 24,5 m. yükseklikte inşa edilecek 

olan Kahramanmaraş-Elbistan Gündere göletinde depolanacak 3,8 milyon m3 su ile, 661 hek
tar arazinin sulanması sağlanacak olup; göletin ön incelemesi bitirilmiş ve halen planlama ça
lışmalarına devam edilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

6". —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Aksu Çayı ıslahı ve Kartalkaya Barajına 
ilişkin sorusu vs Bayındırlık vs iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

., • • Kahramanmaraş 
1. Aksu Çayı Islahı hangi tarihte tamamlanacaktır? 
2. Kartalkaya Barajı İkinci merhale projesi ne zaman bitirilecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 2.3.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/610 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan 
Dikici'nin Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1992 gün ve KAN.ICAR,MD.:A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/51-676/2998 sayılı yazısı: 
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tlgi yazı ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Aksu Çayı ıslahı 
ve Kartalkaya Barajına ilişkin olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ceyhan nehrinin ana kollarından olan Aksu çayının, Dehliz regülatöründen, Sır barajı 
gölüne kadar olan toplam 53.400 m. uzunluğundaki yatağının ıslah edilerek 5.215 hektar ala
nın taşkınlardan korunmasını amaçlayan ve toplam 50 milyar TL. sı yatırım gerektiren Aksu 
çayı ıslahı projesi, 1992 yılı yatırım programında 500 milyon TL. ödenekle yer almakta olup; 
bütçe imkânları ölçüsünde çalışmalar sürdürülecektir. 

Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesinin 5 km. batısında, Aksu çayı üzerinde daha önce inşa 
edilen ve Kartalkaya barajının dipsavak tüneline paralel olarak daha üst kotta yeni bir dipsa-
vak tüneli inşasını içeren ve toplam 329,5 milyar TL. lik bir yatırım gerektiren Orta Ceyhan 
Kartalkaya II. Merhale projesinin 1992 yılı ödeneği 3 milyar TL. dir. 

Söz konusu iş, finansman imkânlarına göre sürdürülmektedir. 
Bilginize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakam 

7. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karakuz-Kavaktepe barajları, Kümbet-
Tombak pompaj sulaması ve Sıtma Pınarı regülatör sulama projelerinin ne zaman programa qlınacağına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı, (7/52) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

1. 13.876 Hektar araziyi sulayacak olan Karakuz Barajının planlaması bitmiştir. Progra
ma ne zaman alınacaktır? 

2. 18.118 Hektar araziyi sulayacak olan Kavaktepe Barajı hangi yılın programına alına
caktır? 

3. Kümbet Pompaj sulaması Afşin-Elbistan Ovasında 4320 Hektar araziyi sulayacaktır. 
1992 programına alınmadığına göre 1993 programına alınacak mıdır? 

4. Sıtma Pınarı regilatör sulaması hangi yılın programına alınacaktır. 
5. Tombak Pompaj sulaması planlaması hangi tarihte tamamlanacaktır. 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 2.3.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/622 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan 
Dikici'nin Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1992 gün ve KAN.KAR.MD.:A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/52-678/3000 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; Karakuz-Kavaktepe 
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barajları ile Kümbet-Tombak pompaj sulaması ve Sıtma Pınarı regülatör sulama projelerinin 
ne zaman programa alınacağına ilişkin olarak Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. .% ' 

Kahramanmaraş-Afşin ilçesinin 37 km. kuzeyinde, Hurman çayı üzerinde kaya dolgu ti
pinde, temelden 67 m. yükseklikte inşa edilecek olan Karakuz barajında depolanacak 58 mil
yon m3 su ile, toplam 13 876 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Kesin projeleri 
de hazırlanan ve toplam 264,5 milyar TL. lik bir yatırımı gerektiren Karakuz projesi 1992 yılı 
yatırım programına alınamamıştır. 

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, Söğütlü çayı üzerinde temelden 60 m. yükseklikte ve 
kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan Kavaktepe barajında depolanacak 59,5 milyon m3 su ile, 
10.118 hektar tarım arazisinin sulanması amaçlanmış ve projenin ön incelemeleri tamamlan
mıştır. önümüzdeki yıllarda da planlama ve kesin proje çalışmalarının bitirilmesini müteakip, 
işin program yönü belirlenecektir. 

Daha önce pompajlı olarak düşünülen Kümbet, Sıtma Pınarı ve Tombak sulama projeleri 
1989 yılında yapılan planlama revizyon çalışmaları ile Adatepe projesi kapsamına alınarak, 
cazibeli sulama haline getirilmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
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 görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/6) . 

3. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 47 arkadaşının, İmar Bankasına ayrı
calıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakanlar Yıldı
rım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş Ta
ner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 4.3.1992 Çarşamba) 

4. _ Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü 
Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya de
vam etmek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) (GÖRÜŞ
ME GÜNÜ : 4.3.1992 Çarşamba) Q 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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, İçtüzüğün 102,ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

2. — Aksaray Milletvekili İsmet 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 husüsdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

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

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

5. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — 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) 

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

8. — 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) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını 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) 

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

12. — 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

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

14. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

15. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında 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) 

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

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

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20. arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

_______ _ H — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMEL^R 

19. — 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) 

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

21. —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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı 
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/27) 

0 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

2. — 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) 

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

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

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili 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) 

6. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

7. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

9. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'-
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/44) 

11. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

12. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

13. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

14. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

5 
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15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne.zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

,16. —. Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardim ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

17. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/52) 

18. —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) 

19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

20. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'uri, bazı kurum ve kuruluşlarda. 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) -

23. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

25.—Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) 

27. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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28. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

29. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

30. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret-' 
lcrine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

31. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

32. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon- Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

33. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

34. —İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'iri, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

35..— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

36. — İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

37. — 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) 

38. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

39. — Bursa Milletvekili Mümin Gcnçoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

40. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'm, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın; din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'lc ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

- — — — — — — — — R — 
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45. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

46. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

47. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

48. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

49. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

51. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

55. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

56. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

58. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

59. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

60. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

61. — 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) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

62. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, îpragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

63. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlü'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru, önergesi (6/99) 

64. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlü'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

65. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 

67. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü.soru öner
gesi (6/106) 

71. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 

72. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 

73. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam -
hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/109) 

74. — 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) 

75. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soy
daşlarımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/111) 

76. —Afyon Millctvikİli Halil ibrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenme
si ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/112) 
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77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

79. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

80. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

, 83. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule yakın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

84. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

85. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) ' 

87. —-İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi" (6/124) 

89. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

90. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novah erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

91. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mi" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) 
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93. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul ilinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

94."— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

96. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

97. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

98. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/134) 

99. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı -
Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) 

' 102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

103. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

104. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/141) 

-106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Kara-
kuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/143) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân "Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 
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^ 109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan'Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 

İ H . — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

112. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

113. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

114. _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

115. — 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) 

116. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

117. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

118.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

119. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) , 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

122. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

123. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 
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124. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

125. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

127. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

128. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'm, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

129. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Marmaris Devlet Hastanesi başhekk 
minin görevden alınmasının nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/165) 

130. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

131. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

132. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

133. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

134. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

137. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

138. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

139. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 
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140. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiyc İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ye Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

141. — îzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova, İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

142. —İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

143. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon îli Şuhut îlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

144. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

145. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpmar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

146. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da ''Eğitilebilir Çocuk
lar îş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

149.— Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

150. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, yolsuzluk yaptığı iddia 
edilen bir bakana ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

151. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'mn 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

152. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 



7 . 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair 6.2.1992 Tarih ve 3772 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/350) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile 
Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grup.Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'm, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Va
tandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun 
Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/198) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 26.2.1992) 

3. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürür-* 
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'-
ın 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Değişik Birinci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/328, 2/79) 
(S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi 26.2.1992) 

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/327) (S. Sayısı : 31) (Dağıtma tarihi : 18.2.1992) 

5. —Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 
9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

7. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı 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) 

8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkam ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

X 10. — Kamu Kurum ye Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 
20) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

11. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 12. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

15. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Ta
rih ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fık
rası Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1992) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

X 19. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Ge
nel Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılma
mızın Uyguft Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/298) (S. Sayısı.: 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

20. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sa
yılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 41) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1992) 

16 
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 


