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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
TBMM'de grubu bulunan siyasî partilerden istifalar ve yeni oluşan siyasî parti grubu ne

deniyle, TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda meydana gelen oran de
ğişikliklerine uygun olarak siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ülkemizde konuşlandırılan çok uluslu gücün görev süresinin 31 Aralık 1992 tarihinden 
itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına; çok uluslu gücün yapısının, güce bağlı yabancı ülke silahlı 
loıvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve 
bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve mevzuatı 
çıkarmaya ve gerektiğinde,harekâtı nona erdirmeye Bakanlar Kurulunun yetldli kılınmasına izin 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmelerini takiben yapılan açık oyla
madan sonra kabul edildi. 

Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve "Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

, Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu ihsanları ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 

maddeleri, 
Kabul edildi., 
25 Aralık 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 02.37'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil ibrahim Artvinli 
İstanbul , Kocaeli 

Kütip Üye ' Kâtip Üye 
Ali Günaydın Cengiz Üretmen 

Konya - Manisa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim özdiş (Adana), Feridun Pehlivan (Bursa) 

," • " • a ; ' 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini 
açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S Sayısı: 211) (1) 

2. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) (1) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasgrısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (1) . . • • . ' 

4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katnia Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı: 219) (1) 

BAŞKAN — Programımıza göre, 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile, 1991 Yılı Kesinhesap kanun tasarıları üzerindeki son görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Gruplar adına ve kişisel söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : DYP adına 

Sayın Aykon Doğan, CHP adına Sayın Deniz Baykal, RP adına Sayın Necmettin Erbakan, 
SHP adına Sayın Ercan Karakaş, ANAP adına Sayın Mesut Yılmaz. 

İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, lehte, Sayın Azimet 
Köylüoğlu, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın Mustafa Kul; aleyhte, Sayın İbrahim Halil Çelik, 
Sayın Sırrı Sakık. 

Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 45'er dakika, kişisel konuşmalar ise 10'ar 
dakikadır. , 

Söz sırası Doğru Yol Partisi adına Sayın Aykon Doğan'indir. 
Buyurun Sayın Aykut Doğan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin Değerli üyeleri; 1993 malî yılı konsolide bütçe kanunu tasarısı üzerindeki son konuş
mayı yapmak ve Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sizlere arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

(1) 211,212, 223, 219 S Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sözlerimin başında, Yüce Meclisi, Başkanlık kürsüsünün üstünde "Hâkimiyet Kayıtsız 
Şartsız Milletindir" diye yazılı bu kutsal salondan bizleri dinleyen bütün vatandaşlarımızı, herkesi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugün yapılacak görüşmeler sonunda, bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanacak, büt
çeler oylanıp, Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra da, 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

tik dileğim, 1993 yılının, memleketimize hayırlı ve uğurlu olması, 1992 yılında yaşanan, 
memleketimizde hepimizin acı duyarak gözlediğimiz çığ düşmesi, grizu patlaması, Erzincan 
depremi gibi felaketlerin, 1993 yılında yaşanmaması ve Allah'ın milletimizi bu felaketlerden 
esirgemesidir. 

Değerli milletvekilleri, demokratik parlamenter rejimlerde, parlamento milletin kalbidir; 
parlamento, rejimin en güçlü organıdır. 

Bu parlamento sayesinde, hepinizin bildiği üzere, millet, gücünü burada toplamış; millet, 
bu parlamento sayesinde İstiklal Harbini yaşamış, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, tescil 
etmiş, Misaki Millî hudutlarını çizmiştir. 

Bugün huzurlarınızda memnuniyetle ifade ediyorum ki, Türkiye'nin bölünmez bütünlü
ğü ve Türkiye'nin MilK Misak hudutları, bu Parlamentonun ve sizlerin teminatı altındadır; 60 
milyon insanın teminatı altındadır. Bu parlamento, pek çok demokratik güçlükleri aşarak gel
miştir. Hepinizin bildiği üzere, 1980 buhranını da birlikte aşarak geldik, bunun için buradayız. 
Parlamentonun gücü sayesinde buradayız, milletin yenilmez gücü sayesinde buradayız. 

Değerli arkadaşlarım, bunları, şunun için söylüyorum: Bu parlamento, 1992 yılında, önemli 
bir merhale kaydetmiştir. Bu husus şudur : 1992 yılında, 1991 yılında, 1990 yılında, 1987 de 
yapılamayan, parlamentonun kendi görevlerine sahip olma erkini, 19 uncu dönem parlamen
tosu göstermiştir. 

Burada değinmek istediğim husus şudur: Geçen dönemlerde birlikte gördük ki, bu Parla
mentonun esas yetkisi olan kanun yapma yetkisi, kanun hükmündeki kararnamelerle çoğu de
fa, hükümet tarafından kullanılmıştır. 1987'den 1991'e kadar, 1984'ten 1987'ye kadar 2S1 tane 
kanun hükmünde kararname bu Meclise sevk edilmiştir. Sanki devlet, 8 yıllık süre içinde yasa
larla değil, bu Mecliste görüşülen yasalarla değil, sadece ANAP hükümetlerinin, belki de bir 
kişinin takdiriyle oluşan kanun hükmündeki kararnamelerle yönetilegelmiştir. 

Memnuniyetle ifade edeyim ki, bugüne kadar bu dönemde Meclise gelen kararname sayı
ları, yüzlerle değil, sadece onlarla ifade edilmektedir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir parlamento, görevine sahip değilse, yetkilerine sahip değil
se, onun içi dolu değildir, onun gücü yoktur. 

Huzurunuzda vemilletin huzurunda tescil ettirmek istediğim husus şudur: 1992 Yüce Mec
lisinin içi doludur, gücü doludur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, parlamentonun ikinci görevi, denetimdir. Denetimin en soylusu, kendi 
kendini denetlemedi^ otokontroldür, otodenetimdir. 

Gönül isterdi ki, bundan önceki Anavatan iktidarında ki Parlamento da, kendi kendine 
denetimini yapabilsin... 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Olmamış mii yapamamış mı? 
. ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yapamamıştır. 
RASÎM ZAlMOĞLU (Giresun) — Niye?.. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -*- Yapamamıştır, örneklerini veriyorum; ni
çin yapamamıştır? Bakın, 1987 döneminde KÎT denetimleri yapılamamıştır. O dönemde yapıl
mak istenen denetimler, yapılması gereken denetimler, 1992 yılında Sayın Gazioğlu Başkanlı
ğında kurulan KİT Komisyonu tarafından yapılmıştır. Bu denetim sonunda 45 tane...s 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Şimdi denetimler niye yapılmıyor; onu soruyorum. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 45 tane KÎT denetimi yapılmış, 12 tanesi 

de ibra edilmemiştir. 
Yani, sizin döneminizde mahkemeye sevk edilecek KİT'lerin, 1992 yılında, bu Yüce Mec

lisin denetim erkine sahip çıkmasıyla, denetimi yapılabilmiş ve ilgililer hakkında soruşturma 
açılması için gereken yapılmıştır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Şimdiki denetimler niye yapılmıyor? 
s BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Şimdiye kadar yapılmamışsa, şimdi niye yapılmıyor? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1987'de, 18 inci dö

nem Parlamentosunda hazır bulunanlar ve c günleri yaşayanlar şunları çok iyi görmüşlerdir 
ki, muhalefetin getirdiği bütün soruşturma ve araştırma önergeleri, Anavatan Partisinin 290 
kişilik, sadece sayıda, sadece kemiyette -keyfiyette değil- olan üstünlüğüyle iade edilmiştir. O 
gün -burada memnuniyetle ifade ediyorum ki- hiçbir soruşturma ve araştırma önergesine o günkü 
hükümet olumlu oy vermemiştir; ama, bugün memnuniyetle ifade ediyoruz ki, işte Koalisyon 
Hükümeti burada ve Mecliste şu anda 4 soruşturma komisyonu, 10 araştırma komisyonu da 
faaliyettedir. Bu, övünülecek bir husustur. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Cavit Çağlar'la ilgili soruşturmaya niye oy vermediniz? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Çünkü, Meclis, denetimini, kendi kontro

lünü, kendi döneminde yapabilmekte ve kendi hesabını, kendi özüne verebilmektedir. 
Değerli arkadaşlarım, bugün gazeteleri okumuşsanız, önemli bir husus vardır; o da, Çer

nobil olayıdır ve Anavatan hükümetlerinin günahı, 1992 Türkiyesinde yaşanmaktadır. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Ekonomi çöküyor. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1986 yılında bu memlekette yaşanan bir 

Çernobil felaketinin sonuçları, o gün Anavatan hükümetleri tarafından gizlenmiş; Anavatan 
Hükümetinin Meclis Grubunun aklına, bir araştırma komisyonu kurmak gelmemiş, bu mese
lenin aslını araştırmak, ne olduğunu tespit etmek hususunda bir adım atamamıştır. 

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Siz o zaman muhalefette değil miydiniz? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lat atmayın. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, şu hususu belirtmek istiyorum : Bu 

konuda, zamanın bakanının basında çıkan beyanları, ona atfen çıkan beyanlar. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, konuşmacı 17. nci ve 

18 inci Dönem Yüce Meclisine hakaret ediyor. 
BAŞKAN — Böyle bir usul yok Sayın Sungurlu. Lütfen... Hatip konuşuyor... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) ~ Konuşması Hükümete müteveccih de

ğildir; 17 nci ve 18 inci Dönem milletvekillerine, ANAP Grubuna hakaret ediyor; Hükümete 
müteveccih konuşma yapmıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Sungurlu böyle bir yöntem yok,v usulümüzde böyle bir imkân yok. Lüt
fen... Rica edeyim... Siz bakanlık yapmış bir arkadaşımızsınız; mümkün mü bu? Buyurun. 

Sayın hatip, devam ediniz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — sözleri, kendisi için geçerlidir. Millet

vekillerine, 17 nci ve 18 inci Dönem Meclisine hakaret ediyor. Meclise hakarete izin veremezsi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, sonra kalkar konuşursunuz. Mümkün mü?.. Bana, şu yap
tığınızın, şu İçtüzükte yerini gösterir misiniz?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; ben hiç kimseye hakaret etmiyorum; sadece, Yüce Meclisin, önündeki engelleri onurlu bir 
şekilde aşarak, bugüne kadar gelebildiğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin bugün 1992 yılında geldiği nokta onur vericidir. Bu 
onuru, hepimiz yüce milletle paylaşıyoruz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Çiğ köfte için de araştırma komisyonu kuracak 
mısınız?! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Aykon, iyi hazırlanmamışsın! Bütçeye gel, bütçeyle ilgili 

konuş... • 
- ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Burada belirtmek istediğim husus şudur : 

Yüce Meclis, bütün engelleri aşarak, onurlu ve kendisi için kıvançlı bir noktaya gelmiştir. Bun
da sizin,de payınız vardır, bizim de payımız vardır, 60 milyonun da payı vardır. (DYP sıraların
dan alkışlar) Bunu belirtmek istiyorum; burada herhangi bir kimseyi suçladığım falan yok. 

Çcrnobil konusuna değinmek istiyorum. ' 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 17 nci ve 18 inci döne

me hakaret ederken, siz müdahale etmediniz! 
BAŞKAN — Sayın Doğan, bir dakika müsaade eder misiniz!.. 
Sayın Sungurlu, size son defa ihtar ediyorum, yerinize oturun. Böyle bir usul yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sizin Meclis Başkanı olmadığınız Meclis 

de şerefli değil midir? 
BAKAN — Sayın hatip, fikrini söylüyor. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sizi kınıyorum, hatibi değil. Biz, bu 

hatibin, o sözlerine zaten alıştık! Siz nasıl izin verirsiniz, hakaret etmesine?.. 
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, oturun. (DYP sıralarından "otur" sesleri, gürültüler) Olur 

mu böyle şey? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sizin Başkan olmadığınız Yüce Mec

lisler de şereflidir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Estağfurullah arkadaşım... Yüce Meclisin şerefini korumak, ortak görevi

mizdir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu sizin vazifeniz, buna izin verme

niz lazım. 
BAŞKAN —- Bir hatibin konuşmasıyla, Yüce Meclisin şerefine bir şey olmaz. Siz oturun 

yerinize. 
Sayın Doğan devam edin. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün memnuni
yetle ifade ettiğim bir husus şudur: Bu Meclis, Çernobil konusuna da sahip çıkmıştır. Bu, Yü
ce Meclisin onurudur. Doğru Yol Partisi Grubunun araştırma önergesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemindedir. Çernobil konusundaki karanlık noktalar, bu milletten gizlenen nok
talar, gene bu Meclisin sinesinde yapılacak bir araştırma komisyonunun faaliyeti sonucunda 
ortaya çıkacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL tBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğru Yol o zaman yok muydu?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1992 yılında dünya

da ve Türkiye'de önemli olaylar olmuştur; bunlardan sadece ikisine değinmek istiyorum. 
; Bunlardan birisi, Somali'ye, Birleşmiş Milletler Teşkilatının askerî müdahalesi ve Türki
ye'nin de, bu müdahaleye, asker göndererek katılmasıdır. 

Bu karar, Türkiye'nin, dünyanın bir köşesindeki insanların ıstırabına duyarlılığını göste
ren büyük ülke olduğunun kanıtıdır. Bunu burada böylece tescil etmek istiyorum. 

Dileğim -sizin de ifade ettiğiniz gibi- Borsa-Hersek'te yaşanan insanlık dramını durdur
mak için Birleşmiş... . 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — "Borsa" değil, "Bosna" 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bosna-Hersek... Bosna-Hersek... Bilmi

yorsanız tescil edeyim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sizin hatiplerinizi dinlemezse İktidar Partisi; hakkınız 

kalır mı?!.'. ( 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — ... Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesin

de yapılacak askdrî müdahaleyle bu dramın da durdurulmasıdır. Bu konuda Doğru Yol Partisi 
olarak, Hükümetin bugüne kadar yaptıklarını ve Yüce Türk Milletinin maddî katkılarıyla; kü
çük çocuklarıyla manevî desteğiyle, Bosna-Hersek'te yaşanan drama karşı gösterdiği bu du
yarlılığı burada tescil etmek istiyorum; maddî ve manevî katkılarıyla, 60 milyonun, bir bütün 
olarak, Bosna-Hersek'te yaşanan dramı önlemek için gösterdiği duyarlılığa, Türk Milleti önünde 
şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün burada önemli bir konu tartışıldı. Bu, Çekiç Güç'ün süresinin 
6 ay daha uzatılmasıdır. ' 

. Bu karar, aklın bir gereğidir. 
MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Aklın değil, Amerika'nın emri! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Aklın gereği. (RP ve ANAP sıralarından 

gürültüler) j 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
Sayın Doğan, siz devam edin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Akıl, muhtemel bir felaketi önceden gör

medir. Akıl, Öngörüdür, 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ona "önsezgi" denir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Özsezgidir, akıl. 
Bunu şöylece ifade edelim : Memleketimizin güneydoğu bölgesine yakın bir Ortadoğu nok

tasında, muhtemel bir insanlık dramının önlenmesine yönelik bir karardır. İşte, akıl burada
dır; bu konuda dâhi olmaya gerek yoktur. 

Eğer bizim bilmediğimiz bir husus varsa, işte kürsü; 60 milyon insanın göremediği bir hu
sus varsa işte kürsü... Gelir, burada açıklarsınız... Bu Kararı böylece tescil etmek istiyorum. 
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Bugün Türkiye'de geldiğimiz sonuç şudur : Konuşan bir Türkiye vardır bugün; sendikası 
ve basını hür bir Türkiye vardır ve bu da Yüce Meclisin kararıyla büyük Türk tarihinin sayfa
larına intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa açıklamalarımdan sonra, huzurlarınızda 1993 bütçesinin 
ekonomik ve malî değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

1993 bütçesi üzerindeki açıklamalara başlamadan önce, değinmek istediğim önemli bir 
husus var: 1992 bütçesi üzerinde, acaba bundan 9 ay önce muhalefet parti sözcüleri ne demiş
tir? Buna kısaca değinmek istiyorum. 

Niçin?.. Eğer 1990 öncesi söylenen sözlerde isabet varsa, bugün görüştüğümüz 1993 büt
çesinde de burada söylenecek sözlerin isabeti konusunda da değerlendirmeler bize ışık tutacaktır. 

Bakın, o gün muhalefet sözcüleri; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hüsnü Doğan, 
Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Refah Partisi Grubu adına da, Refah 
Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan görüşlerini ifade ettiler. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Hüsnü Doğan'ın görüşlerinin şu noktada toplandığım görü
yoruz; bakın Sayın Hüsnü Doğan, 25 Mart 1992 tarihinde, bütçe görüşmelerinde ne diyor : 
"çok çeşitli konular var, onlara girmiyorum. Şu noktayı bilhassa belirtmek istiyorum ki, de
ğerli arkadaşlar, bu İktidarın, bu Koalisyonun içinde bulunduğu en önemli konu, çelişkidir. 
bana göre, bu Koalisyonu meydana getiren asıl sebep, Doğru Yol Partisinin veya SHP'nin gös
termelik bir koalisyon protokolünde uzlaşmış olmaları değildir. Bize göre, bize karşı olmaları
dır; bize karşı oldukları için de bir araya gelmişlerdir. Mini bunlar, herhangi bir sosyal mesele
nin çözümünde, ekonomik meselenin çözümünde hemfikir olduktan için, anlaştıktan için, dört 
başı mamur bir fikir birliği içinde bulunduktan için bir araya gelmediler. Bize karsı birlik kur
dular, yıkıcı bir birlikte oldular." 

Şimdi değerli arkadaşlarım, şu sözlere bakın! Kim kime karşıdır; bugün geldiğiniz nokta
da, siz onu değerlendirin... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğru söylemiş. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Doğru söylememiş. Kimse kimseye karşı 

değil. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Doğru söylemiş. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Asıl, sizin sözcünüzün kime karşı olduğu

nu siz değerlendirin... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Meclise hitap edin, bize değil. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Meclise hitap 

ediyorum. 

Evet, 1987 döneminde Doğru Yol Partisi, Anavatan Hükümetine karşı soylu ve dirayetli 
bir muhalefet yapmıştır. Bu muhalefetimizden sıkılmaya gerek yok. Siz iktidarda iken, biz mu
halefetimizi doğru yaptığımızı, güçlü yaptığımızı, soylu yaptığımızı ifade ediyoruz, siz de gelin 
burada, vaktiyle hükümette iken başarılı olduğunuzu ortaya koyun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çekiç Güç'e, olağanüstü hale, her şeye muhale
fettiniz. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sizin başarınız İsparta'ya. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarım
dan sonra belirtmek istediğim diğer bir husus var, o da şudur : Anavatan sözcüleri, her neden
se, 1992 yılının Mart ayında ekonomik konulara girmiyorlar. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) —, Anavatanı bırak da, babavatanı anlat. ( 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sayın Mesut Yılmaz'ın üzerinde en çok dur
duğu ve başlayıp bitirdiği konu terördür ve bugünkü Hükümete terör konusunda çok ağır eleş
tiriler getirmiştir. Bunları kısaca burada zikretmem, bu Parlamentoda meselelerin tartışılması 
konusunda önem arz etmektedir. 

Sayın Başbakanımızın o zamanki bir grup toplantısında teröre destek veren ülkeleri ismen 
zikretmesini ele alarak, Sayın Mesut Yılmaz bu konudaki görüşlerini şöyle söylüyor : "Hükü
met Başkanının, Türkiye'deki teröre destek veren iç ve dış mihrakları ve ülkeleri açıklaması 
yanlıştır; çünkü o devletlere bu durumdan rahatsızlık duyduğumuzu hissettirmenin başka yol
ları vardır. Siz Hükümet olarak, millete, hiçbir devleti şikayet etme hakkına sahip değilsiniz. 
Niye?.. Eğer şikayet eder de onları caydıramazsanız, onları Türkiye'ye karşı girişilen teröre destek 
olmaktan vaçzgeçiremezseniz, yaptığınız efelik milletin itibarından yapılmış demektir." Bu sözler 
üzerinde bugün biraz düşünmek durumundayız. Şimdi sizlerin ve milletin huzurunda sormak 
istiyorum: Bu Hükümetin, Sayın Demirel'in, teröre destek veren ülkeleri açıklaması sonucun
da gelinen nokta ortadadır. Millet itibarından bir şey kaybetmemiştir. Ben burada bu sözleri, 
bu üslubu eleştiriyorum. 

Şimdi kaldığımız yerden okumaya devam ediyorum : "Sanki Sayın Demirel'in Sayın Hü
kümetin bu meselede uzun bir hazırlığı varmış, sanki çaresi kafasında hazırmış gibi bir hava 
vermiştir kamuoyuna. Oysa, Sayın Başbakanın bu konuda bir hazırlığı yoktur, Sayın Başba
kan bu konuda çare değildir." Çare midir, değil midir; geçirilen sekiz yıl içinde fevkalade gö
rülmüştür. 

MEHMET CAVİT KAVAIC (İstanbul) — Ne çaresi?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ben burada, bütün Türk Milletine, 60 mil

yon vatandaşımıza ve siyasî partilerin temsilcilerine, terör konusunda verdikleri destek husu
sunda teşekkür ediyorum; ancak, anamuhalefet lideri, Anavatan Partisi Genci Başkam Sayın 
Mesut Yılmaz'ın sekiz ay önce söylediklerinin de, sekiz ay sonra isabetsiz olduğunu da burada 
belirtmek istiyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Neden isabetsizlik?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) İsabetsiz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sekiz ayda sekiz seneden daha fazla olmuştur. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şöyle söylüyor değerli arkadaşlar... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Hatip... Değerli arkadaşlar... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Siz Babadan bahsedin... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Neden isabetsiz?.. 
BAŞKAN —- Sayın Kalemli, lütfen.. Sayın Kalemli sakin olun; hatibin fikri bu, siz de bu

raya çıkar cevap verirsiniz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi deniyor ki: "Siz eğer bu teröre des

tek veren ülkeleri burada açıklarsanız, onları caydıramazsanız yanlış yapmış olursunuz." Evet, 
Hükümetimiz, teröre destek veren ülkeleri Türk ve dünya kamuoyuna açıklamıştır ve bu açık
lamaların sonunda da caydırıcılığı sağlanmıştır. 
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MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Siz İçendi ortağınıza bakın, ortağınıza. Siz bize de-
01, ortağınıza söyleyin onlan. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli lütfen... 
Sayın Doğan, siz Yüce Meclise hitap ediniz. 
ABDULLAH AYICON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi Anavatan Partisi 

Genel Başkam seldz ay önce bu kürsüye gelecek, "Sayın Demirel, terör konusunda siz çare 
değilsiniz" diyecek, dokuz ay sonra biz bunun cevabını buradan vermek durumundayız ve ve-
riyerum değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, şimdi kürsü bu hatibindir, bu hatibi dinleyelim. Buyuru
nuz, devam ediniz. 

MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Söyleyecek çok laf var; sen onları ortağına söyle. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakın Türkiye, ilk 

defa teröre karşı bir dış harekûtı başarıyla sonuçlandırmış ve bu konuda da dünya kamuoyu
nun desteğini yanında bulmuştur... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)'—- Cevap verirsek mahcup olursunuz. 
BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
ABDULLAH AYICON DOĞAN (Devamla) — Sadece teröre destek veren ülkeleri caydır

makla kalmamış, dünya kamuoyunu ve Türk kamuoyunu da yanında bulmuştur. Bugün Türk 
kamuoyu, bütünüyle Türk Devletinin teröre karşı yaptığı harekûtı, bir terör üzerine, bir cani 
£jrubua üzerine gidilen hareket olarak tescil etmiştir. 

MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Hah! Devletin harekatını tescil etmiştir... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Devletin harekâtını tescil etmiştir. 
DAgfCAN — Dcğsrii arkadaşlar izahlı bir saat değil bu,j hatip konuşuyor. 
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Yani, devletin harekâtı, biz de bunu söylüyoruz işte. 
ABDULLAH .AYKON DOĞAN (Devamla) — Biz de aksini söylemiyoruz; yalnız, biz de 

pamt'e&ylûyoruz... 
* MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz, devletin harekâtı olduğunu söyleyin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu konuda Hükümetin hazırlıksız olduğu 

şeklinde söylenenlerin yanlış olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. 
Değerli arkadalarım, bugün, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında teröre karşı gösterilen 

başarılı harekâtta şehit olan vatandaşlarımızı, emniyet mensuplarını ve silahlı kuvvetlerimiz 
mensuplarım rahmetle anıyorum. Bu harekâtta görev alan bütün güvenlik personeline, emni
yet personeline ve vatandaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı bir defa daha tekrar ederek 
bu konuyu kapatıyorum. 

MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Kapat, kapat, çok çuvalladın orada. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı bütçesi üze

rinde durmak istediğim iki husus var. Bundan onbeş gün önce muhalefet partilerinin sözcüleri 
buraya geldiler, konuştular... Anavatan Partisi sözcüsü geldi, dedi ki: "Bizim sekiz yıllık Eko
nomi politikalarımızı niçin beğenmiyorsunuz? Bakın, sekiz yılda ortalama yüzde 5,5'luk bir 
büyüme sağlanıyor." 

Değerli arkadaşlarım, bir ekonomi politikasının, sadece büyüme hızıyla ölçülemeyeceği
ni, beynelmilel literatür ve bu konuda yazılmış birçok ilmî eserler söylüyor. Orada yazılan, 
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orada söylenen şu : "Bir ekonomi politikası, sadece bir büyüme politikasına bağlanamaz; eko
nomi politikasının başarısı, sadece bir büyüme politikasıyla ölçülemez." 

Bu nedenle, ekonomi politikasının başarısında hangi noktalara değinmek gerektiğini şim
di huzurlarınızda açıklayacağım; bunu, 1984 yılından .1991 yılına kadar gelen ekonomi politi
kalarıyla huzurlarınızda mukayese edeceğim. 

Bu arada, CHP Genel Başkanı Sayın Baykal diyor ki: "Bugünkü Hükümetin ekonomi 
politikası da, ANAP'ın politikalarından farksızdır." 

Bunun da farklı olduğunu göreceğiz. 
Bakın, bunun için büyümeyi ele alalım. Sekiz yıllık Anavatan Partisi hükümetlerinin bü

yüme ortalaması yüzde 5,5; ama bütün Ortak Pazar ülkelerinde kriter, büyümede aranan, bü
yümenin istikrar içinde, yani belli bir trentte, dalgalanmadan, düze yakın bir çizgi halinde, olumlu 
yönde hareket etmesidir, gelişmesidir. Anavatan dönemindeki büyümede böyle olumlu bir çiz
giyi göremiyoruz. Bakın, rakam veriyorum; 1984'te 5,9, 1986'da 8,1, 1988'de 3,6, 1989'da 1,9 
ve 1990'da da yüzde 2'lik büyümelerden yüzde 9,2'ye fırlıyor; daha sonra geliyorsunuz 1991'de 
0,3 oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu büyüme,millete bir yıl varlık, beş yıllık yokluk çektirme şeklin
de izah edilebilecek bir büyüme politikasıdır. Hani istikrar büyümenizde?.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Siz hangi işi yaptınız da, büyüdünüz?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) Değerli arkadaşlarım, bakın, bu beş yıllık bü

yüme, kendi içinde istikrarsızdır; bununla beraber Anavatan dönemlerindeki büyüme, sadece 
yıllar itibariyle değil, yıl içinde de istikrareızdır. 

1991 yılındaki büyümeyi üçer aylık bölümler halinde inceleyelim, tik üç ayda ekonomi 1,1'lik 
büyüme gösteriyor; ama ikinci üç aylık dönemde gerileme gösteriyor ve -0,6; üçüncü üç aylık 
dönemde ise, birtakım ekonomik tedbirlerle, belki de farkında olmadan, yüzde, 2,7'lik bir bü
yüme gösteriyor ve son dilime geldiğimiz zaman yüzde 0,8'Iik bir büyüme; yani gerileme var. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Hangi bütçeyi konuşuyoruz Sayın Doğan? Bizim 
zamanınıızın bütçesini konuşmuyoruz efendim... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1992 ve 1993'te Doğru 
Yol Partisi ve Se, Aş Pe'nin (SHP), Koalisyon Hükümetinin büyüme hedefi, 1992 yılında yüz
de 5,5 idi... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O da nereden çıktı? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin... 
Ve 1993i yılında bu Hükümetin belirlediği büyüme de yüzde 5'tir; istikrar içinde bir bü

yümedir. ı 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, bununla ortağına ehemmiyet vermiyor de

mektir Sayın Yılmaz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen... Sıra size de gelecek... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Belirtmek istediğim husus budur. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Se Aş Pe" diyor, Sayın Yılmaz... Demek ki, ehem

miyet vermiyor size... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Burada, muhalefet gelmiş, demiştir ki; 

"Efendim, büyüme, tüketim mallarının katkısından kaynaklanıyor. 
Yani, 1992*de bu Hükümetin meydana getirdiği yüzde 5,5'Iuk büyüme, tüketimdeki artış

tan kaynaklanıyor... 
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Değerli arkadaşlarım, tüketim, liberal ekonomilerde, ekonominin dinamiğidir. Sanki ge
çen yıllarda bunlardan farklıdır!.. İsterseniz geçen yıllara bakalım : 1990 yılında, tüketimin 
büyümeye katkısı 8,4,1992'de 7,4'tür. Liberal ekonomilerde tüketimin ekonomiye katkısı do
ğaldır, tabiîdir; bunu böylece vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi hükümetlerinin üzerinde durulacak diğer bir eko
nomi politikası, sabit sermaye yatırımlarındaki artış hızıdır. Bu konuda da -özetle geçiyorum-
bir istikrar yoktur. Sabit sermaye artışlarında bir yıl müspet gelişme vardır, bir yıl da menfî 
gelişme vardır. Burada da istikrarsız... 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus; Anavatan Partisinin reel ücretler üzerindeki politi
kalarına bir bakalım, bir de Doğru Yol Partisinin ve Se, Aş Pe'nin, (SHP)'nin, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin, bugünkü Koalisyon Hükümetinin, reel ücretlerdeki artış sonuçlarıyla or
taya çıkan ücret politikasına bakalım : 1984'te, reel ücretlerde menfi bir olay var; yani, ekono
mideki büyümeden, işçiye, memura, emekliye, dula, yetime payını vermemişsiniz; 1985'te ver
memişsiniz, 1986'da aldığı pay sıfır, 1987'de sıfır, 1988'de, aklınız başınıza gelmiş, büyüme
den, işçi kesimine, emek kesimine yüzde 20'lik bir pay vermişsiniz. 1989'da, mahallî idareler 
seçimlerinin paniği sonucunda da, reel ücretlerde, akla gelmedik, ekonomik dengeleri sarsıcı 
bir artış vermişsiniz. İşte, geçen sekiz yıllık ücret politikanız budur. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 1984'te siz ne dediniz Maliye ve Bakanına bu konu
da? Siz orada memurdunuz, siz ne mütalaa verdiniz? 

BAŞKAN —Değerli arkadaşlarım... Sayın Kalemli, lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onu bırakın; 1992'deki 

gelişmelere bakalım : 1992'de bu Hükümet gelmiş, tarıma yüzde 5 reel artış vermiştir; yani, 
çiftçi, 1992 yılında yüzde 5'Iik bir büyüme hakkını alabilmiştir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Çiftçiyi öldürdünüz, çiftçiyi!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, bizim tatbikatımız farklıdır. Biz bu 

memlekette... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bunda sizin katkınız var, bürokrat olarak!.. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, Partiniz adına kimse konuşmayacak mı?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1987'de, 1988'de yaptığınız gibi, Alman

ya'nın, yenmeyen rokfor peynirlerini ithal etmiyoruz bugün!.. (DYP sıralarından alkışlar) 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazota gel, mazota!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Mazotu da cevaplayalım. 
Mazota rağmen, tarım ürünlerinde uygulanan fiyat politikasıyla, çiftçi, büyümedeki yüz

de 5 reel hakkını alabilmiştir. İşte sonuç budur. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Çiftçiye sor bakalım; çiftçi ne diyor sana!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakın, asgarî ücrete 
bu yıl verilen reel artış yüzde 17'dir. Kamu kesimi işçi ücretlerinde yüzde 9, özel kesim işçi üc
retlerinde yüzde 2, memur maaşlarında da yüzde 15 bir reel artış sağlanmıştır. Emekli Sandığı 
emeklilerine, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine müspet, Bağ-Kur'Iulara yüzde 40 oranın
da bir reel artış sağlanmıştır. 2022 sayılı 65 Yaş Kanunu bü Meclisten geçirmek için çok uğraş
tık ve bu Hükümet, bu konudaki tasarrufumuzu 1992 yılında gerçekleştirdi ve böylece maaşla
rında da yüzde 114'lük bir reel artış sağladı. 
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Değerli arkadaşlarım, işte bizim ortaya koymak istediğimiz husus budur, işte cevabım bu
dur, işte politika farklılığı budur; yüzde 5'lik, yüzde 5,5'Iik büyümeden, kamunun bütün ke
simlerine hakkı olan payı verebilmektir. 56 milyon insan, yüzde 5,5'lik büyümeden hakkını 
almıştır; bu Hükümet, bu hakkı vermiştir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Enflasyon ne oldu, enflasyon?.. 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Vatandaş mazot alamaz hale geldi... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ücretlerdeki artış, geçmiş dönemde oldu

ğu gibi, 1984'ten 1990*a kadar olduğu gibi olmamıştır. 
Bakın, 1992 yılı sosyal barış yılıdır. İsterseniz bir mukayese yapın. Neden sosyal barış yılı

dır?.. Sosyal politikaları da farklıdır bu Hükümetin. 1992 yılında, lokavtlar sebebiyle kaybedi
len işgünü 79 bindir, 1990'da, 1991'da kaybedilen işgünü' 1 milyon 188 biner gündür; 10-12 mis
li fazladır. Bu politika farklılığı değil midir? (DYP sıralarından alkışlar) 

Grevler sebebiyle kaybedilen işgününü verelim. "Bu Hükümetin sosyal politikasında farklılık 
yoktur" diyenlere verilecek en güzel cevap işte budur. Bakın, 1992'de kaybedilen işgünü 1 mil
yondur, 1990'da kaybedilen işgünü 3,5 milyon gündü. 1 milyon güne karşılık 3,5 milyon gün... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 1980'den önce 5 milyondu; onu da söylesene! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Heyecanlanmayın efendim, daha "3,5 mil

yon işgünü" dedik; daha 4 milyon işgünü var, 4 milyon işgünü!.. 
Sayın Kalemli, niye heyecanlanıyorsun!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) -— Sen heyecanlanıyorsun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 1980'den önce, 5 milyonu var, 5 milyonu... 
BAŞKAN — Burada artırma yapmıyoruz Sayın Kalemli, lütfen.., 
Buyurun, devam edin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 3 milyon 500 bin işgünü 1990'da kaybedil

miştir. Buna muhalefet şimdi itiraz ediyor; 1990'daki bu rakam, aslında 3 milyon 800 bindir. 
Burada daha büyük rekoronuz(î) var değerli arkadaşlarım; bunu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu, enerji fiyatları endekslerindeki, göstergelerindeki 
istikrarsızlıktır. Demek oluyor ki, geçmiş dönemde, enerji politikası da istikrarsızlık göstermiştir. 

Reel faizlerde istikrarsızlık vardır. 
İthalat ve ihracat değişmelerinde, bazı yıllarda hayalî ihracat primleriyle desteklenen, aşı

rı teşviklerle desteklenen bir ihracat politikası; ani fırlayışlar, ertesi yıl ani dönüşler... Buna 
"yok" diyebiliyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Değerli hatip, soru sormayın, devam edin. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — İsparta'yı anlat biraz! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, geçen hükümetin 

sadece bir tane istikrarlı politikası Olmuş; o da, şu : Kamu borçlanma gereğini devamlı artırmak! 
Burada trent, olumlu yönde ve müspet gelişiyor! 1984'te kamu borçlanma gereği gayri sa

fi millî hâsılanın yüzde 4'ü... Bakın nasıl gidiyor; 1985'te yüzde 4,2, 1986'da yüzde 4,4, 1987'de 
yüzde 7,8, 1988'de yüzde 6,2, 1989'da yüzde 7,1, 1990'da yüzde 10,5, 1991'de yüzde 14,4... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Kulislerde başka konuşuyorsun, burada başka! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — İşte, burada olumlu bir seyir var. 
MUSTAFA BAŞ (istanbul) — 1992Uc kaç?.. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAM (Devamla) — 1992'de yüzde 12,6. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — İyi, az değil yani... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şu 4 rakamını 14'e, 15'e çıkarmışsınız; bu

nu bir senede eski seyviyesine indirmek mümkün değil. Zaten bu noktaya nasıl gelindiyse, öyle 
inilecektir. Basamak basamak çıkan lcamu borçlanma gereğini, böyle asansörle iner gibi pat 
diye bir çırpıda indirmek mümkün müdür ekenomide? Mümkün değildir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sekiz sene mi lazım? 1 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Mümkün değildir. Ekonomi ilminin gereği 

budur, değerli arkadaşlarım. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Enflasyonu onun için indirmiyorsunuz... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, varmak istediğim 

sonuç şudur : Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidarı döneminde, ekonominin bütün temel 
göstergeleri, istikrarsızlık göstermektedir, özellik budur. 

Bu Hükümetin izlediği politika, istikrara ulaşma, istikrarı sağlama politikasıdır. Bir yıl
dan bir yıla saydığım temel ekonomik göstergelerin 1992 yılı gerçekleşmeleri, 1992*nih hedef
leriyle uyumludur. Vurgulamak istediğim nokta budur; 1993 yılına ümitle bakmamızın temeli 
de budur. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bayağı bilgili; Maliye Bakanı olabilir! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi burada bir hu

susa değinmek istiyorum. Sayın Baykal'ın değindiği husus şudur : "KİT'lerin süratle özelleş
tirilmesi lazımdır" deniyor. 

Evet, özelleştirilmesi lazımdır; ama, 1992 yılına gelindiğinde, KİT'lerin pek kolayca özel
leştirilecek durumu İcalmamıştır. Bakın, 1984'te KİT'lerin ürettiği malların maliyetleri içinde
ki işçilik oranı yüzde 14,2,1991'de yüzde 47,8. Faizlerin üretim maliyetlerin içindeki payı, 1984'te 
yüzde 2,2, 1991'de yüzde 13,9. Bu noktaya nasıl gelinmiştir? 

Değerli arkadaşlarım, bugün devletin bütün arşivleri açıktır. KİT'lerin neden bu şekilde 
borç batağına saplandığını, gelin, birlikte inceleyelim. 

Bu, şu politikanın sonucundur; denmiştir ki: "Devlete başvurmayın, Hazineye gelmeyin, 
Merkez Bankasına salan ha gelmeyin; gidin, birtakım özel bankalardan, istediğiniz fiyatla borç
lanın." 

Değerli arkadaşlarım, geçen dönemde KİT'ler, yüzde 150'nin üstünde bir faiz yüküyle borç
lanma yapılmıştır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Çay-Kur'un parasını neden ödemediniz? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, yüzde 150... KİT'leri birtakım ban

kalara peşkeş çekmişsiniz. (DYP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi de buraya gelip. 
"Bunlar niçin özelleştiril miyor?" diyorsunuz! Bugün... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz daha kötü yaparsınız. KİT'leri farklı vergilendiriyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri 

Ofisinin durumuna bakın. KİT'lerin başındaki birtakı yöneticileri, bugünkü hükümet, arasa 
da bulamaz, Türkiye'de bulamaz. Yurt dışından idareci getirmişsiniz, KİT'leri batırmışsınız, 
devretmişsiniz ve onlar da çekip gitmişlerdir. Varılan olay budur. (ANAP ve RP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen yerinizden konuşmayınız. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim 
bir husus da şudur : Sayın Baykal, burada enflâsyon konusuna değindiler. Burada açıkça bu 
enflasyon konusuna da değinmek istiyorum. 

Biz, bu Meclise, bu kürsüden, enflasyon konusundaki sağlıklı doneleri arz etmek duru
mundayız. 1984'te yüzde 28'Ie devraldığınız enflasyon, 1985'de yükselişe geçiyor; fakat, he
men şunu da belirteyim ki, 1986'daki, 1987'deki gidiş fena değil; yani, enflasyonu aşağı çekme 
gayretlerinizi de burada açıkça ifade ediyorum; ama, 1988 genel seçimlerinden sonra ve 1989 
mahallî seçimlerinden sonra gayrisafî millî hâsıla deflatörü, geliyor, yüzde 65'lere oturuyor... 
İşte, o noktada enflasyon kronikleşiyor. 

Bakınız, bir taraftan enflasyonun kronikleştirdiğinizi, yani kronikleşmiş bir noktaya ge
tirdiğinizi ve bir taraftan da başarısızlığınızı ifade ediyorum. Bugün gayri safî millî hâsıla def-
latörlerinize bakınız; 1992 yılında gelinen nokta; 1988-1989'daki noktadan daha iyidir, Devlet 
Planlama Teşkilatının bütün dokümanlarım içine alan kitapçık 450 milletvekiline gönderilmiştir, 
bu dokümanlar odalarınıza dağıtılmıştır... 

.HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bize göndermiyorlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onlar odalarına gitmeye korkuyorlar. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Devlet Planlama Teşkilatının bu küçük ki

tabına bakın; enflasyonun nerede, ne şekilde kronikleştiğini orada görürsünüz. Burada tetkik 
etmezseniz, burada boşuna konuşursunuz. 

Burada bir hususu tescil etmek istiyorum; biz, bu dönemde bütün milletvekillerine gön
derilen bu bilgileri, 1987 yılında. 18 inci Parlâmento Döneminde Hükümetten alabilmek için 
çok kök söktük; bunun için, çok miktarda yazılı ve sözlü soru önergesi verdik, bu yollarla bilgi 
edinmeye çalıştık. 

Huzurlarınızda, Hükümete, Parlamentoyu bilgilendirme hususundaki üstün gayretlerin-
deri dolayı teşekkür etmek istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon konusuna tekrar dönüyorum. 
Sayın Baykal, "enflasyonu birden indirin" diyor... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — "Her yıl biraz biraz indirin" dedim; öyle değil... 

' ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal, öyle 
demese dahi, enflasyon konusunda İsrail, Arjantin ve Meksika örneklerini veriyor. 

Sayın BaykaFm, enflasyon konusundaki hassasiyetine katılmamak mümkün değil; ancak, 
durum, söylenen gibi değildir; Arjantin'de enflasyon 1989'da 4 923, 1990'da 1 600, 1991'de 
ise 188'dir; yani 3 yılda indirilmiştir... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — 4 binden,. 100'e indirilmiş... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Her yıl indirilmiş. . 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — öyle mi?!. 
Siz bu rakamların büyüklüklerine itiraz ediyorsanız, bu üç yılda indirilmiş diye iddia edi

yorsanız, size bir başka örnek de vereyim. Bakın, Meksika'da enflasyon oranı 1987'de yüzde 
132. 1988'de yüzde 114, 1989'da da yüzde 20 olmuş. Meksika'da millet üç yıl beklemiş, muha
lefet, üç yıl beklemiş... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Her yıl indiriliyor, yani iniştedir... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sizin 500 güne ne oldu? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, şunu ifade edeyim : Her yıl indiril

mesini arzu etmesi, saygıyla karşılanacak bir istektir; ancak... 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — 500 günün bitmesine kaç gün kaldı? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — ... ancak, enflasyon politikalarında belir

lenmiş stratejilerde izlenecek metot şudur : 
1. Enflasyonu, önce durdurmak, olduğu noktada bloke etmek. 
1992 yılım, enflasyonun bulunduğu bu noktada bloke edilen bir yıl olarak kabul edebili

riz. 1993'te de bu Hükümetten, biz Doğru Yol Partisi olarak, siz de muhalefet partisi grupları 
olarak, enflasyonun aşağıya çekilmesini isteyebiliriz, istemek de hakkınızdır; vatandaşında bunu 
beklemek, hakkıdır... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Vatandaş da, seçimlerde vaat ettiklerinizi sizden 
bekliyor. 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal'ın ver

giler konusundaki hassasiyetine de kısaca değinmek istiyorum, ' 

Değerli arkadaşlarım, geçen dönemde, Türk vergi sisteminde 28 defa değişiklik yapılmış
tır. Anavatan hükümetleri, her yıl 3'er defa, 4'er defa Türk vergi sisteminde değişiklik yapmış
tır. Gelinen nokta bir vergi karmaşasıdır. Huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki, Hükümet, 
böyle birtakım palyatif tedbirlerle değil, 1993 yılında bu Meclisin huzuruna derli toplu bir re
form kanunuyla gelecektir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Oraya gel işte, o önemli. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunu, Doğru Yol Partisi Grubu olarak Hü
kümetimizden istiyoruz ve bunu da temenni ediyoruz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yüzsüzleri açıklayın. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gelir dağıiunında ada

let sağlanmalıdır. Vergi tabanı genişletilmelidir. Vergi kaçaktan önlenmelidir ve zaten 60 mil
yonluk Türkiye'de bunu istemeyen var mı?.. \bk. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — \&pmayan var. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —• Değerli arkadaşlarım, yalnız şu hususa dik

katlerinizi çekmek istiyorum : Vergi reformu, sadece kanun değişikliği değildir. Bakın, örnek 
veriyorum... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Onu Maliye Bakanıyla görüş. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın örnek veriyorum : 1984'ten 19£t»e 
kadar vergi administrasyonundaki personel büyümesi yüzde 100'dür. 1984 yılında, Gelirler Genel 
Müdürlüğü makamım işgal ettiğim gün, bu genel müdürlüğün kadrosu 32 bin idi; şimdi 60 
bin. Peki, bu administrasyon bir misli büyütüldü; sonuç değişti mi?.. Hayu-. Burada yarmak 
istediğim nokta şudur: Modern vergicilikte, sağlıklı vergicilikte kemiyet değil, keyfiyet Önemli
dir. Sağlıklı, yeterli, deneyimli, ilgili, mükelleflerle sağlıklı ilişki kurabilen bir memur kadrosu
nun oluşturulması önemlidir. Bir memur reformudur, bir kadro reformudur önemli olan..Bu
na hiç değinmiyorsunuz; huzurlarınızda bunun ifade ediyorum. 

İkincisi, teşkilatlanmadır. Geçen sekiz yıl içinde, Anadolu'nun 10 bin nüfuslu bir kazası
na vergi dairesi açılmış mıdır? Açılmıştır; ama, geçende belediye başkanlığı seçimini yaptığı
mız 600 bin nüfuslu Güngören'de bir tek vergi dairesi yoktur. Var mı?.. Yok. 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Bir günde açılır; siz niye açmıyorsunuz? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Siz niye açmadınız canım sekiz yıl? (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN— Dinleyin arkadaşlar... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika değerli arkadaşlarım. 
1984 yılında ne vergi dairesi bırakılmışsa, 1991 yılında teslim ettiğiniz administrasyon odur. 
Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin, biraz da sosyal politikalarına değinmek istiyorum. 

Sosyal politikalar konusundaki görüşlerimiz şunlardır : Hükümetin eğitim politikası farklıdır. 
eğitim, 1993 yıl bütçesinde yüzde 23'Iük pay alacaktır. Sağlık hizmetleri de yüzde 2,5 pay ala
caktır. Sağlık yatırımları, 1991'de 250 milyar liradan, 1992'de 1 trilyon 300 milyar liraya çık
mıştır. 1993 yılı, Türkiye'de, 21 tane kamu, 2 tane vakıf, 1 tane de teknolojik üniversitenin açıl
dığı müstesna bir yıl olacaktır. Biz, 600 bin gencimizin yarısının üniversite kapısından dönme
sini içimize sindiremedik; bunun çaresini, yeni üniversite açmakta bulduk ve bu gerçekleştirile
cektir. 

Burada değinmek istediğim husus şudur : Sadece üniversite açmak yeterli değildir; üni
versitelerin keyfiyet bakımından da teçhiz edilmeleri zarurîdir. 

Bugün Türkiye'de, üzerinde önemle durulması gereken hususlardan biri de araştırmadır. 
Bugün Amerika'da 3 milyon kişi araştırmada çalışır. Türkiye'de de araştırma ve geliştirme ko
nularına önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, burada 1992 Martında, "otoyolları durdurdunuz" denmiş; zabıt
larda böyle yazıyor; muhalefet sözcüleri böyle demiş. 

Burada Sayın Mesut Yılmaz da, "otoyolların kurdelelerini kesiyorsunuz" buyurdular. 
Devletin devamlılığı gereği kesildi; ama, bir de malî haklılık var. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — İşinize geldiği zaman devletin devamlılığı var! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet. Ama bir de malî haklılık var; o ko

nuda sizi bilgilendireyim. Balan, 1985'ten, 1991'in sonuna kadar geçen beş yıl içinde Anavatan 
hükümetlerinin otoyollara harcadığı para, tam 5,2 milyar dolardır, 1992'de otoyollara harca
nan para ise 2,2 milyar dolardır. Yani, otoyollara, bir yılda sizin harcadığınız paranın yarısı 
kadar para harcanmıştır!... (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Demek ki, çok pahalıya mal etmişsiniz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz, bizim yaptığımız yolları açtınız. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sizin 5 yılda yapa

ğınızı 1 yılda gerçekleştiren bir Hükümetin, müsaade edin de bari kordela kesme hakkı olsun. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 5 dakikanız kaldı. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1992'de dünyadaki 

makro hedeflere değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. 
1992, dünyada ve Türkiye'nin konumunda önemli değişikliklerin olduğu yıldır. Türkiye, 

1992'den 2000 yılına doğru giderken, dünyada, jeopolitik noktadan jeoekonomik bir noktaya 
gelmiştir. Bugün, dünyada bulunduğumuz, nokta şudur : Türkiye, dünyada, bir Asya devleti
dir, bir Ortadoğu devletidir, bir Akdeniz devletidir, bir Kafkasya devletidir, bir Balkan devleti
dir, bir Avrupa devletidir. 

Türkiye, 2000 yılına doğru giderken, Parlamento olarak, 60 milyon insanımız olarak, ik
tidarı ve muhalefetiyle hepimiz, ülkemizin değişen konumu üzerinde dikkatle durmak duru
mundayız. 
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Eğer Türkiye, önüne çıkan bir tarihî fırsatı dcğerlcndiremezse, bu bölgede üzerine düşen 
politik ve ekonomik sorumluluklarını da yerine getirmesi mümkün olamaz. Bu düşüncemi, 
Yüce Milletin ve Yüce Parlamentonun huzurunda Hükümete iletmek istiyorum. 

Bugün dünya, globalleşmenin yanında, ekonomik entegrasyonların oluştuğu bir dünya
dır. Bir Avrupa Topluluğu entegrasyonu, 2000'Ii yıllarda, bir güç patlaması istidadı göstermek
tedir. Türkiye, Avrupa Topluluğu ile entegrasyon konusunda stratejisini belirlemelidir. Hükü
metin, 1993 yılında koyacağı, Gümrük Birliğine 1995 yılı sonuna kadar ulaşma gayretlerinin 
olumlu olduğunu ifade ediyorum. Bunu şunun için söylüyorum : Bugün, gümrülderin 12 yıllık 
listelerinde yaptığımız indirimler, Avrupa Topluluğunun yaptığı gümrük indirimlerinin bile ile
risindedir. Avrupa Topluluğuyla gümrük entegrasyonu konusunda büyük sorunlarla karşıla-
cağımız kanaatinde değilim; ama, bu entegrasyonda Türk sanayiinin ve özettikle de tekstilin, 
üzdükle deri sanayiinin, özellikle turizm sektörümüzün, özellikle toprak sanayimizin ye el iş
lerinin önemli avantajlar elde edeceği kanaatindeyim. 

Diğer bir konu da, Karadeniz Ekonomik İşbirliğidir. Bu konuda da Türkiye'nin ciddî ve 
önemli sorumlulukları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir cümleyle, çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. . 
Bugün Türkiye'de, vergi politikası bakımından da, KİT politikası halamından da üzerin

de durulması gereken husus, toplumda alın teri olmayan kazançları asgariye indirmektir. Bun
ların üdı, transfer kazançlarıdır. , 

Topîumda izlenecek sosyal ve ekonomik politikalarla, toplumda alın teriyle elde edilme
yen kazançların, yani transfer kazançlarının asgariye indirilmesi ve ekonomi politikalarında 
spekülasyona yer verilmemesi lazımdır. 

HASAN KORICMAZCAN (Denizli) — Karaborsa hortluyor, Aykon Bey. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) —- Faiz de aynı şekilde. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bugün, Merkez Bankasında para basılma

sı da, devlet için bir transfer geliridir. Bunu ben söylüyorum ve bu da asgariye indirilmelidir. 
Bugün, buğday üretmek, bir alın teridir; ama, buğdayı^gasp etmek, bir transferdir. Bu

gün, üretim yaratmayan bir sermayeye ödenen faiz, transfer geliridir. Evet, bunu da ben söylü
yorum ve diyorum ki, talih kazançları da bir transfer geliridir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada varmak Hediğim husus şudur : Bugün, KİT'lere fa
hiş fiyatlarla, yüksek faizle para satmak, transfer geliridir. KİT'lerin küçültülmesi... 

Bugün, devlet kadrolarındaki şişkinlik, transfer geliri yaratan bir husustur. Demek istedU 
ğim budur. Gayet hüsnüniyetle ifade ediyorum ki, Türkiye bu noktada, 1992, 1993 ve gelecek 
yıllarda önemli adımlar atmak mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlarım, temennilerim sadece bunlarla bitmemektedir. 2000'li yılların top
lumu aynı zamanda bilgi toplumudur. Devlet, bilgi toplumuna geçişi hızlandırmalıdır, 

Hükümetimiz, hukuk reformlarını düşünmelidir. Nedir bu reformlar?.. Haberleşme ve ile
tişim reformu; özel hukuk alanında reformlar; İcra İflas, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Kıymetli Senetler Kanunu gibi... Faksın olduğu bir ülkede, bugün Tebligat Kanununun mutla
ka gözden geçirilmesi lazımdır. Kamu hukukunda da reformlar söz konusudur; vergi refor-, 
munda da, personel reformunda da söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün en önemli husus, altını çizerek burada vurgulamak istide-
ğim, değinmek istediğim en Önemli husus, devlet ile vatandaş arasındaki ihtilafların asgarîye 
indirilmesidir. Bunlar, Hazine davaları, orman davaları, vergi davalarıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, hükümet modeli ve devletin organizasyonu, bürokrasinin azaltıl
ması konusunda da zorunludur. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, 2000'H yıllarda parlayan yıldızını mutlaka 
yakalamak; ama yakalamak durumundadır. Türkiye'nin önünde ekonomik bakımdan olsun, 
politik bakımdan olsun, bir dünya devleti olma noktasında parlayan bir yıldızı vardır. Biz bü
tün partiler olarak, Yüce Meclis olarak, 60 milyon insan olarak ve bütün Türk dünyası olarak, 
Türkiye'nin elini uzatıp, önünde parlayan yıldızını yakalamasını diliyoruz ve bunun için bura
da dua ediyoruz. 

Değreli arkadaşlarım, inancımız odur ki, 2000'H yıllarda Türkiye, bütün sosyal ve ekono
mik reformlarını gerçekleştirecek, bölgesinde siyasî ve ekonomik yönden ağırlığı olan bir ülke 
olacaktır; saygın bir ülke olacaktır; daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke olacaktır; dünya 
politikasında etkinliği artmış bir ülke olacaktır. Millet olarak buna inanıyoruz. Bugün ve ya
rın, hangi hükümet gelirse gelsin, bu Parlamento sıralarında kimler oturursa otursun, inancım 
odur ki, bu fırsat iyi olarak kullanılacaktır ve Türkiye layık olduğu yere gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygularla hepinizi tekrar selamlıyor; bütçenin, 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek ve saygılarımı tekrarlayarak huzurlarınızdan 
ayrılıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykon Doğan. 
Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Deniz Baykal'da. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Baykal. 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin değerli üyeleri, televizyonları başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarım; hepinizi Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına, şahsım adına en içten duygularla, sevgilerle, saygılarla se
lamlıyorum. 

1993 malî yılı bütçesinin tümüyle ilgili son görüşmeyi yapıyoruz. 1993 malî yılı bütçesi, 
1992 yılının bir genel değerlendirilmesine, 1993 yılına ilişkin düşüncelerin, umutların dile geti
rilmesine bir vesile olmuştur. Bu son oturumda, bütçeyi, geride bıraktığımız tartışma dönemi
nin ortaya koyduğu noktaları da dikkate alarak, teknik açıdan bir genel değerlendirmeye kısa
ca tabi tutmak istiyorum, sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin bu sorunlara, Türkiye'nin te
mel sorunlarına dönük bakış açısıyla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir bütçe tasarısını ayrıntılı olarak günlerdir konuşuyoruz. Bu büt
çe tasarısının çeşitli yönleriyle ilgili olarak çok şey söylenebilir. Üzerinde pek durulmayan bir 
iki temel noktaya dikkat çekmek istiyorum. 

1993 malî yılı bütçesi, bütün bütçeler gibi Anayasamız gereğince, Türkiye'nin beş yıllık 
plan uygulamalarının bir parçası olarak ele alınmak ve düzenlenmek durumundadır. Türkiye, 
sorunlarını, yıllık perspektiflerde değil, daha uzun dönemli gelişmeleri gözeterek ele almakta
dır, plan anlayışıyla hedeflerini belirlemekte ve uygulamalarını yönlendirmektedir; ama, ne yazık 
ki, 1993 malî yılı bütçesi, beş yıllık plan anlayışıyla herhangi bir biçimde ilişkilendirilmeden, 
kendinden önceki yılların plan hedeflerinden ve kendinden sonrasına dönük olan bekleyişle
rinden tamamen kopuk olarak, ayrı bir yıl gibi ele alınmış ve plan kavramının dışında hazır
lanmış, düzenlenmiştir. 1993 yılı bütçesinin rakamları, hedefleri uygulamaları, beş yıllık plan 
anlayışının bir parçası, bir yansıması değildir. Orta dönemli bir ufuktan, orta dönemli bir 
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iddiadan bu açıdan kopuk, plan uygulamacını bir kenara itmiş bir anlayışla düzenlenmiş bir 
bütçedir. Bunu vurgulamakta yarar var; çünkü, artık plan sözü konuşulmaz oldu, Türkiye'nin 
sanki plana gereksinmesi yokmuş gibi, plan sanki Anayasanın bir zorunluluğu değilmiş gibi, 
günübirlik yaşama anlayışı, ufuksuzluk, geleceğe dönük iddiasızlık, artık en yukarı düzeyde 
devlet sistemimize, ekonomi politikamıza, bütçe anlayışlınıza egemen olmaya başladı. Bunu, 
dile getirme ihtiyacı dahi duyulmuyor, fark dahi edilmiyor, plan unutuldu, plan bir tarafa atıl
dı; artık, devlet de günübirlik yaşamaya, hedefsiz yaşamaya yöneldi. Bunu, önemli bir nokta 
olarak saptamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçenin temel niteliği, sadece beş yıllık plan anlayışından ko
puk oluşuyla ilgili değildir; bu bütçenin ekonomik temeli, temel varsayımları, rakamları da 
bir kargaşayı yansıtmaktadır. Türkiye, 1987 yılından beri, gayri safî millî hâsılasıyla ilgili bir 
çalışmayı, Devlet İstatistik Enstitüsü aracılığıyla başlatmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü, Tür
kiye'nin ekonomik rakamlarının gerçekçi olmadığını düşünerek, yeni bir seri hazırlayarak, o 
seri ile rakamlarımızı belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışma tamamlanmıştır. Şimdi, 1992 yılının 
ekonomik parametreleriyle ilgili, resmî, el altında, iki tane, birbirinden farklı rakam dizisi var
dır. Bütçemiz, eski rakam dizisini esas alarak hazırlanmıştır; Hükümet, eski rakam dizisiyle 
yürümüştür; ama, artık onun geçersiz olduğu, yeni bir rakam dizisinin geçerli olduğu, resmî 
bir tespit olarak ortaya atılmıştır. 1993 yılıyla ilgili en temel noktadaki bu farklılık şöyle ortaya 
çıkmaktadır: Eski diziye göre gayri safı millî hâsılamız, 113,5 milyar dolardır. Türkiye'nin bütçesi, 
vergi yükü, sanayinin ekonomi içindeki ağırlığı ve temel pek çok konu, bu rakam esas alınarak 
düzenlenmektedir. Halbuki, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye'nin, 1992 yılı için gayri safî 
millî hâsıla rakamım 113,5 milyar dolar olarak değil, onun yüzde 38,5 fazlasıyla 158,5 milyar 
dolar olarak ortaya koymuştur. Şimdi, Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası 158,5 milyar dolar 
mıdır, 113,5 miyar dolar mıdır? Eğer, Türkiye'nin gayri safî Millî hâsılası 158,5 milyar dolar 
ise, bu bütçe, gerçek dışı rakamlara dayalı, artık önemini yitirmiş eski, geçersiz tespitlere daya
lı ve o nedenle de ekonomimizi sağlıklı bir şekilde yönlendirme yeteneğinden yoksun bir bütçe 
haline dönüşmektedir. Bu konuda bir zihnî kargaşa, o nedenle ortaya çıkıyor. 

Vergi yüküyle ilgili Sayın Başbakan bir rakam söylüyor, uzmanlar başka bir rakam söylü
yor. Bu rakam kargaşasını, bütçe kargaşasını ortadan kaldırmak lazımdır. Artık Türkiye, hesa
bını, 158,5 milyar dolarlık gayri safî millî hâsıla esasına göre yapma durumundadır. Böyle yap
tığımız zaman gördüğümüz şudur : Bu tespitin yol açtığı pek çok olay vardır. Bunlardan birisi, 
Türkiye'nin adam başına millî gelirinin, 2 bin dolar civarında değil, 3 bin dolar civarında, 
2 700 dolar civannda olduğudur. 

Bunun yol açacağı önemli gelişmeler vardır. Bu rakam gösteriyor ki, Türkiye, yeterince 
sanayileşmemiştir. Türkiye'nin sanayileşmesiyle ilgili oranı yüzde 29 civarında vermek, artık 
mümkün değildir. Bu yeni doğru diziye göre Türkiye'nin sanayileşme oranı yüzde 21 düzeyin
dedir, oldukça mütevazı bir saniyeleşme oranı içinde olduğumuz gözüküyor. 

Türkiye'de yapılan sabit sermaye yatırımları, tarihimizin çok az döneminde görüldüğü öl-
çüde düşük olmaktadır. Türkiye, yüzde 15,5'luk sabit sermaye yatırımı yapmıştır. Bu yatırım, 
kalkınmaya, geleceğe dönük bir iddiaya dayandırılamaz. 

Aynı şekilde, Türkiye'nin vergi yükü, Sayın Başbakanın zaman zaman iddia ettiği gibi, 
yüzde 26'lar düzeyinde değil, yüzde 17,1 düzeyindedir. 

Vergi yükü, millî hâsılanın gerekli kıldığı, mümkün kıldığı düzeyde dağıtılmamaktadır. 
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Bütün bunlar, son yıllarda bütçelerin giderek küçülmekte olduğunun ortaya çıkışıdır. Ar
tık, bütçe, yüzde 30'lar düzeyinde değil, onun bile altında bir bütçe haline dönüşmektedir. Bun
ları, bütçeyi konuşurken çok anlamlı bir şey konuşmadığımızı anlatmak için söylüyorum. 

Gayri safi millî hâsılanın şu ya da bu olması, bütün tartışmaların anlamını, önemini, de-. 
gerini, köklü bir biçimde değiştiriyor. Bir anlamda, buz üzerine yazı yazıyoruz... Toplumdan, 
ekonomiden, gerçek yaşamdan kopuk olarak kendi icat ettiğimiz, sonra kendimizin beğenme-
yip bir kenara ittiği rakamlarla ilgili tartışnıalar.götürüyoruz; hayattan kopuk, toplumdan ko
puk, ekonomiden kopuk bir tartışmanın içine giriyoruz. Bunu vurgulamak istedim, bunu be
lirtmek istedim. 

Bütçenin tümü hakkındaki geçen tartışmalarda ortaya atılan ve şimdi de üzerinde durul
ması gerektiğine inandığım bazı temel iddialar var. 

Bu iddialardan birisi, iktidarın enflasyona dönük bakış açısıyla ilgili. Bu konuda iki iddia 
var. İddialardan birisi, enflasyon düşürüldü; ama, çok az düşürüldü, fark edilemedi. Sayın 
Başbakan Yardımcısı bu iddiayı ortaya atıyor : "Enflasyon geçen yıl düşürüldü, 1992 yılında; 
ama, çok az düştüğü için, fark edilmedi" diyor. Bunu açmak istiyorum. 

Enflasyon nerede düşürüldü? Enflasyonun, çok az dahi olsa, düşürüldüğüne ilişkin so
mut gösterge, veri, bilgi, nerede vardır? Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarında, az dahi 
olsa, bir enflasyon düşüşünü kanıtlayacak işaret, bilgi var mıdır? Yoktur. ' . , ' • , 

Peki, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarında yoktur da, piyasada var mıdır, pazarda 
var mıdır, bakkalda, çarşıda, manavda var mıdır? Oralarda da yoktur. Enflasyon nerede düş
müştür, İdmin için düşmüştür; az dahi olsa, kimin için düşmüştür? 

Değerli arkadaşlarım, bu, söz konusu değildir. Gerçekçi olalım; olayı, bütün doğruluğuy-
la, önce, kabul etme cesaretini gösterelim; sonra önlemi arayalım. 

"Ekonomi düzelmeye başladı, enflasyon inmeye başladı; ama fark edilmedi. Kabahat, fark 
etmeyenlerdedir. Fark etmeyenlerin algılama yeteneği yeterince gelişmemiş olduğu için enflas
yon düşmemiştir" denilmektedir. (CHP ve ANAP sıralarından ?'Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu, bizi gerçek dünyadan" kopartan bir değerlendirme olur. 
Buna karşı, iktidarın kendisini sakınması gerektiğine inanıyorum. Enflasyonun düştüğü

nü fark edebilmek için, insanın herhalde Başbakan Yardımcılığı koltuğunda oturması gereki
yor! (CHP sıralarından alkışlar) ./ 

Ayrıca, Hükümetin, ekonomiye dönük, enflasyona dönük bir bakış açısı da şudur : Sayın 
Başbakan, şu bakış açısını dile getiriyor ve bakış açısı daha gerçekçi, daha deneyimli: "Enf
lasyon düşmedi; ama, biz, enflasyonun olumsuz etkilerinin, çiftçiye, memura, işçiye yansıma
sını önledik. Enflasyon var, yüzde 60'ın üzerinde; ölçüme göre 60 - 70 arasında bir enflasyon 
var; ama bu enflasyon, halka hissettirilmedi, biz bunu başardık" diyor. 

Şimdi, bunu da biraz tahkik etmek lazım. 
Bu nasıl bir enflasyondur ki, olumsuz etkisi çiftçiye yansımıyor, memura, esnafa, dar ge

lirliye yansımıyor; ama yüzde 60-70 oluyor! 
Enflasyonun bu olumsuz etkisinin kime yansıdığını söylermisiniz; kazançlarından vergi 

dahi almadığınız, faiz geliri sahibi olanlara mı, rant geliri sahibi olanlara mı, spekülatörlere 
mi yansıdı! (ANAP sıralarından "Yüzsüzlere" sesleri) Onlar mı zararını gördü bu enflasyonun?.. 

Türkiye'de, ekonomiyi işleten, yürüten, reel ekonominin içinde yer tutan toplum kesimleri 
enflasyondan korunabildiyse, enflasyonun bedelini, yükünü, ağırlığını kim taşıdı acaba sırtın
da? Varlıklı kesimler mi taşıdı?! (DYP sıralarından "kimse taşımadı" sesleri) 
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Ha, kimse taşımadı... O zaman enflasyona niye kargı çıkıyorsunuz? Eğer kimseye enflas
yonun olumsuz etkisini hissettirmemeyi başarabiliyorsamz, başardıysanız, enflasyona niye bu 
kadar karşısınız? 

Bu bir çelişkidir, bu mümkün değildir; bu, kavramlar üzerinde oynamadır. 
Enflasyon öyle bir olaydır ki, yılın başındaki rakamlardın sonundaki rakamı mukayese 

ederek, "falan kesime şu kadar gelir transfer ettik" deme imkanınız olur; ama bu, sizin istatis
tik cambazlığınızı gösterir, gerçeği kamufle etmeye yetmez. 

Açık bir gerçektir ki, enflasyon, bugün Türkiye'de, başta çiftçiler olmak üzere, işçileri me
murları, esnaf ve emeklileri, toplumun dar gelirli bütün kesimlerini silindir gibi ezmiştir. Bunu 
inkâr etmek mümkün değildir. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, "Çiftçiye enflasyonu hissettirmedik" diyor. 
Nasıl hissettirmediniz? "Taban fiyatları ona göre verdik" diyor. 
önce, başta çiftçiler olmak üzere, herkes biliyor ki, ilan edilen taban fiyatları, aynen uy

gulanan fiyatlar olmamıştır, örneğin, Ege'de pamuğa 6 200 lira taban fiyat verilmiştir; ama, 
uygulama 6 200 lira olmamıştır. Çukurova'da S 700 lira taban fiyat verilmiştir; ama, Çukuro
va'da 3 500 liraya pamuk satmış insanın olduğunu herkes biliyor; Ege'de pamuğunu 4 500 lira
ya satan insanların çoğunlukta olduğunu herkes biliyor. 

'.'Çiftçiyi enflasyonun altında ezdirmedik" diyorsunuz... Nasıl ezdirmediniz? 
"6 500 lira fiyat verdik" diyorsunuz; ama, kim aldı, kim sattı, 6 500 liradan? Pamuğunu 

satanlar da, sattıkları zaman paralarını almadılar, hâlâ alamamış olanlar var... En azından, 
üç ay gecikmeyle alındı... 

Parasız kalan çiftçinin, piyasada, "ayaldi banka" dediği faizcilere, tefecilere üç ayda öde
diği faiz oranının ne olduğunu biliyor musunuz? 

En azından, yüzde 20-25-30 oranında hesabın değiştirilmesi gerekiyor. O hesabı değiştir
diğiniz zaman, "enflasyon halkı ezmemiş oluyor" iddiasını söylemek mümkünümü? Hangi he
sapla yapıyorsunuz, köylünün enflasyondan ezilmediğini; ürününü sattığı fiyatla mı, eline geçtiği 
tarihteki paranın değeriyle mi? 

Bunların hepsi istatistik cambazlığıdır. O cambazlıkla, gerçeği kamufle edemezsiniz. Köylü 
ve çiftçi, ağır bir biçimde ezilmiştir. 

Pancar üreticisi parasını hâlâ alamadı ve ne zaman alacağına dair tek kelime söylenemiyor. 
"200 liralık pancarı, 330 liraya aldık" demek kolay. Aynı zamanda 330 liraya aldığınız 

pancarın fiyatını ödediğinizde, o paranın kaça ineceğinin hesabını da yapma gereği var. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, geride bıraktığımız dönemde, enf

lasyon, çiftçiyi, Trakya'daki ayçiçeği üreticisini, Ege ve Çukurova'daki pamuk üreticisini, Orta 
Anadolu'daki buğday üreticisini, pancar üreticisini ezmiş geçmiştir. (CHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, orman köylüsü, kestiği ağacı kendisi depoya, antrepoya kadar taşır, 
1 metreküp kereste için aldığı para 90 bin lira civarındadır. Yılda ancak beş-on metreküp keres
te hazırlayıp geçinmek durumunda olan milyonlar var Türkiye'de. 

Ayda 600 bin lira ilâ 1 milyon lira arasındaki ücrete verilen artış yüzde 25'tir. Türkiye'de 
enflasyonun yüzde 60'ın üzerinde olduğu açıkça bilindiğine göre, yüzde 25'lik bir biçimsel ar
tışla, enflasyonun köylüyü ezmesini önlemek mümkün mü? 
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Değerli arkadaşlarım, açıkça, nerede, ne yetiştirirse yetiştirsin, köylü ezilmiştir. Niğde'
nin, Nevşehir'in patates üreticisi, 600-700 liraya patates veriyor; alanı yok, depolarında çürü
yor şimdi; geçen yılda 600-700 liraya veriyordu. Elma üreticisi elmayı 1500 liraya veriyor, geçen 
yıl da 1 500'e veriyordu; ama, traktörün fiyatı da arttı, mazotun fiyatı da arttı, gübrenin fiyatı 
da katlanarak arttı... Böyle mi ezdirmediniz, üreticiyi, müstahsili enflasyona?! (DYP ve SHP 

, sıralarından gürültüler) 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) - - Yanlış rakamlar veriyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, rakamlar yanlışsa, düzeltirsiniz. 
Sayın Baykal, devam edin. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, enflasyon, doğal olarak, kaçınıl

maz olarak, açık olarak, dar gelirli, orta ve sabit gelirli toplum kesimlerini ezmiştir. 
Bari bunu söylemeyin; bari "ezmedik, koruduk" demeyin; "şu nedenle önleyemedik, se

neye önleriz" deyin, anlayalım, dinleyelim; eğer, hâlâ inandırıcılığınız kalmışsa, güvenelim, ama 
"ezmedik" demeyin. 

Ezdiniz; köylü ezildi, çiftçi ezildi... Aksini söylemeyin; yakışmıyor. Gerçek budur, sade 
gerçek budur; bu gerçeği herkesin kabul etmesi zorunludur diye düşünüyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, geçen tartışmada üzerinde durulması gereken bir nokta da, SHP 
sözcüsünün yaptığı konuşmayla ilgiliydi. 

Bütçenin tümüm hakkındaki konuşmada, SHP sözcüsü, enflasyonu savunma konusun
daki imkânsız işi başarmanın çırpınışı içinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 yılı uygulama
larına saldırarak, bugünkü enflasyonu mazur gösterme gayreti içincgirdi: 

Böyle bir çabanın, değerlendirilmesi gereken iki ayrı noktası var : Birisi, bu çabanın eko
nomik anlamının geçerliliğiyle ilgili; öbürü ise, siyasal yönüyle ilgili. 

önce, ekonomik açıdan olaya bakalım. 1974 yılında ne olmuş? Yüzde 20'ler civarında bir 
enflasyon gerçekleşmiş. 

SHP'nin sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 1974 yılındaki yüzde 20'ler ci
varındaki enflasyonun hesabını, şimdi bu Mecliste, Doğru YoPa iltica etmiş bir siyasî partinin 
sözcüsü olarak kürsüde dile getiriyor. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar; 
CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılının... (SHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... (SHP sıralarından gürültüler) Sosyal demokrat arka

daşlar, oturun... Buyurun... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... ekonomik koşullarını çok iyi anımsayalım,.. (SHP sı

ralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani sen de Doğru Yol'a iltica mı ettin?... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1974 yılında... (SHP sıralarından ayağa kalkmalar, gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın Baykal, bir dakika efendim. (SHP ve CHP sıralarından ayağa kalk

malar, karşılıklı tartışmalar) 
Değerli arkadaşlar... (SHP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) Sayın Kerimoğlu, 

o sıra senin elinden sağlam efendim!.. (Gürültüler) Oturun yerinize efendim. (CHP ve SHP 
sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
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değerli arkadaşlar, dinleyiniz efendim. 
Sayın Baykal devam edin. 
DENİZ BAYKAL (Devamla)—Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen Doğru Yol'a iltica mı ettin yani! (CHP ve SHP sıraların

dan karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 
BAŞKAN —• Değerli arkadaşlar, hatibi ben sansür edemem ki... Ben burada toplantıyı 

İdare ediyorum. 
Sayın Genç, buyurun yerinize efendim. Buyurun efendim. 
Sayın Baykal, siz konuşmanıza devam edin. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 1974 yılında enflasyon yüzde 20'Ier 
civarında olmuş... (CHP ve SHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, yerinize oturun, herkes yerine otursun, ayakta müzakere müm
kün değildir. (CHP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Genç, lütfen buyurun yerinize. (CHP ve SHP sıralarından gürültüler) Buyurunuz, 
oturunuz yerinize. Arkadaşlar işimiz uzun, bugün bir bütçe müzakeresi yapıyoruz, oturunuz 
yerinize. • • • , 

Devam ediniz Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1974 yılında enflas
yon yüzde 20'ler civarında olmuş. 

Bu, o Hükümetin, o dönemin, bugünkü Hükümetle, bugünkü dönemle mukayesesinde, 
sanki aleyhinde bir unsurmuş gibi dile getiriliyor. 

İnsaf ediniz değerli arkadaşlarım... Sene 1974... 1971'de başlayan petrol şokunun bütün 
olumsuz etkileri ekonomiye yansımış; 1974 yılında enflasyon oram, dünyanın bütün ülkelerin
de hızla tırmanışa geçmiş; hatta iki katı artmış; bankalar iflas etmeye başlamış; dünya ekono
misi bir büyük bunalıma girmiş; Amerika'sı da, Almanya'sı da, Fransa'sı da, dünyamn bütün 
ülkeleri de, çok yüksek enflasyon olaylarıyla karşı karşıya kalmışlar; Türkiye'de enflasyon yüzde 
20'ye çıkmış... 

Bunun faturasını, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin, 1974 dönemindeki, bu alkış
lanacak, takdir edilecek uygulamasının, şimdi bir fatura gibi, bir suçlama gibi burada dile ge
tirilmesine elbette biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sessiz kalamayız; Cumhuriyet Halk Par
tisine elbette sahip çıkacağız. (CHP sıralarından alkışlar) İftihar ediyoruz o dönemle. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1979 da ne oldu? i ; 

DENİZ BAYKAL (Devamla) —• Ne olmuştur 1974*te : Petrol şokuna rağmen, Türkiye'de 
yüzde 20'nin üzerinde ancak, enflasyon gerçekleşmiştir. O dönemde, Kıbrıs'ta Türkiye onurlu 
bir dış politikayı, ulusal bir dış politikayı ilk kez gerçekleştirmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 

SHP'nin Sözcüsü, bugünkü yüzde 60'ı geçen enflasyona gerekçe olarak, geçen yıl seçim 
yapılmış olmasını görüyor da, 1974 Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinde, Kıbrıs'ta savaş 
yapılmış olmasını, enflasyonu etkileyecek bir unsur gibi görmemeye çalışıyor! (CHP sıraların
dan alkışlar) . 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1979'a gel... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, 1974 Hü
kümeti döneminde var olan dünya koşullan içinde, sorumlu ciddî bir politika uygulamıştır. 
1974 dönemindeki çiftçiler, "altın dönem" diye o günleri hatırlıyorlar... 
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O döneme saldırmak, herhalde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Sözcüsüne düşen bir gö
rev değildir. O dönemin saldırıları karşısında da sessiz kalmamak, bizim görevimizdir. O göre
vi yaptık; bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1979'a gel... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, parti kongresi yapmıyoruz, Meclis müzakeresi yapıyoruz. 
Devam edin efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ülkemizin içinde bulunduğu dö

nem, çok sancılı bir dönem olarak gözüküyor. 
Dünya koşulları, Türkiye bakımından oldukça umut verici ve olumlu bir gelişme gösteri

yor. Gerçekten; Türkiye, sorunlarını çözebilse, bir büyük atılımı gerçekleştirmemek için hiçbir 
nedeni olmayacak, iç sorunlarımızı bu açıdan doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerektiği
ne inanıyorum. 

Nedir bu sorunlar? Enflasyon tartışıyoruz, ekonomi tartışıyoruz, kaynak yetersizliği tar
tışıyoruz... 

Elbette, ekonomik sorunlar önemlidir, çözülmelidir; ama öyle sanıyorum ki, artık, biz, 
dikkatimiz, ekonomi, enflasyon, kaynak yetersizliği tartışmasının ötesine geçirmek zorunda
yız. Daha temelde bazı şeyler var, bazı yanlışlıklar var; o yanlışlıkları görmeli ve onları değiş
tirmenin arayışına girmeliyiz. 

Nedir o yanlışlıklar? Türkiye'de idare ve siyaset uygulamaları sistemi, ne yazık ki, olum
suzluk üretiyor. Sanki Türkiye, yanlış programlanmış bir bilgisayar işleyişine teslim edilmiş gi
bi gözüküyor, öyle veriler koyuyorsunuz; sonuç daima olumsuz... 

Geride bıraktığımız 1991 seçimlerinde de Türkiye, bir umutla bir heyecanla, bir yenileşme 
anlayışı içinde sandık başına gitti... Ortaya çıkan sonuç, ne yazık ki, bir yıl sonra gene aynı 
programın işlemekte olduğunu, şablonun, kurulu düzenin, Türkiye'de olumsuzluk ürettiğini 
ortaya koydu. 

O nedenle, ben, dikkati, bu olumsuzluk üreten temel yapıya çekme gereğini duyuyorum. 
Onun üzerinde biraz konuşmamız, düşünmemiz lazım. 

İyi niyetle geliyor partiler; ama, uygulama başarısız oluyor, aynı noktaya düşüyorlar. Ni
çin, neden?.. Bunu arayalım ve bunu tedavi edelim. 

Değerli arkadaşlarım, baktığımız zaman, benim gördüğüm : Türkiye'de birkaç alt sistem 
var. Bu sistemleri doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, partizanlık olayıdır. 

Türkiye'de partizanlık işlediği sürece, enflasyonun da, ekonomik yapının da, sağlıklı işle
tilmesini başarmamız oldukça güç olacaktır. 

Temel hastalıklardan birisi partizanlıktır. Partizanlık, sadece, siyasî yandaşını, işsizliğin 
yoğun olduğu bir ortamda, bir işe kavuşturma anlayışıyla ilgili değil; bunu aşan bir boyutu 
var. Partizanlık bir sistem... 

Türkiye'de bu sistemi köklü bir biçimde değiştirme durumunda olduğumuza inanıyorum. 
Nasıl işliyor bu sistem? Geçici işçi alırken işliyor, kadrolu işçi alınırken işliyor, KİT'lerde 

yönetim kurulu üyelilderi oluşturulurken işliyor, Genel Müdür tayin edilirken, bölge müdürü 
tayin edilirken işliyor. 

İşbaşına gelen siyasî kadrolar, kendi yandaşlarını, sadece himaye etmek istedikleri insan
ları değil; devlet iktidarını belli bir amaca dönük olarak kullanma umudunu onlara vererek 
bir kadrolaşmayı, iktidarda gerçekleştiriyorlar. Artık o yapılanma, partizan Icadrolaşma 
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devlete egemen olunca, devletin, halk için çalışması, toplum için çalışması, millet için çalışma
sı imkûnsız oluyor; devleti, özel imtiyazlı çıkarlar işgal etmiş oluyor, kontrol etmiş oluyor, sağ
maya başlıyor, yönlendirmeye başlıyor, işletmeye başlıyor. 

HACI FÎLİZ (Kırıkkale) — Yeni mi öğrendin?! ' , • 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Bu sistemi ortadan kaldırmak lazım. 
Değerli arkadaşlarım, ben önemli bir konuya dikkati çekiyorum. Bu, doğrudan bir siyasî 

partinin sorumluluğunda bir konu değildir. Geçmiş hükümetlerde de bu uygulamayı gördük; 
ama, artık bunu ortaya koyalım ve çıkış yolunu bulalım, buna ihtiyaç var. 

Bakınız, bu Hükümet büyük umutlarla işbaşına geldi. Geldi, ne oldu? Bu açıdan olumlu 
bir gelişmeyi görebildik mi? 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye Elektrik Kurumunun başında, ilk kez, elektrik mü-
hsndisi olmayan bir genel müdür var. Elektrik mühendisligiyle alakası olmayan bir genel mü
dür... Daha da ötesi, Türlüye Elektrik Kurumunun Yönetim Kurulunda, bir tane elektrik mü
hendisi yok! 

Böyle bir olay olur mu? Türkiye Elektrik Kurumunun başına, sizin, bir ilçe belediye baş
kan adaylarınızdan birisini, bir kimya mühendisini getireceksiniz; ondan sonra, "o kuruluş 
iyi çalışmıyor" diye şikâyet edeceksiniz! Türkiye Elektrik Kurumunun Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında bir tane elektrik mühendisi olmayacak ve o kurum sağlıklı işleyecek! Olur mu, değer
li arkadaşlarım, olur mu?!. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Hukukçudan Enerji Bakanı nasıl olur? 
RÎFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen bakanlık yapmış adamsın, bunu nasıl söylersin! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu sadece TEK'te görülen bir olay değil; bu, yaygın bir 

olay, bir zihniyet, bir anlayış, bir tutum. TURBAN'ın başında, Sayın DemirePin koruma mü
dürü ne arıyor kardeşim, ne arıyor? Niçin, o, oraya getiriliyor? (CHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) Onu, oraya getirirseniz, devleti sağlıklı çalıştırmak mümkün mü? Daha iki gün önce 
-Zincirbozan'dan sevdiğim arkadaşım- Sayın Ekrem Ceyhun, resmen bir yazıyla, "Vakıflar Ban
kası Yönetim Kuruluna şunları, şunları alın" diyor. İçişlerinde, bankacılıkta uzmanlık kazan
mış bir tek kimse yok! Olur mu böyle şey? (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, olay budur. Bu anlayışı mutlaka kırmak zorundayız. Mutlaka, her 
işe, layığını, erbabını almalıyız bilgisi ve yeteneğiyle, o işi en başarılı yapma olanağını ona ve
recek olan insanı oraya getirecek bir düzenlemeyi mutlaka sağlamak zorundayız. Bunu sağla
mazsak, bu sistemi başarılı çalıştırmak, işletmek, ne yazık ki, mümkün olmaz. 

Partizanlık, bu anlamda bir alt sistemdir. Bugün ne yazık ki, -hepimiz çok iyi biliyoruz-
yatırımcı kuruluşların bölge müdürlerinin atanması, siyasî kadroları çok yakından ilgilendiren 
bir iktidar kavgasına konu haline geliyor, "şuraya şu gelecek, buraya bu gelecek... Ne olacak 
o gelse, bu gelse?.. Bırakın, devletin işi yürüsün... Hayır, benim adamım gelecek... Senin ada
mın gelirse ne oluyor? O farklı sistemlerde onunla bütünleşerek, ihale sistemi de onunla bü
tünleşerek, kredi sistemi de onunla bütünleşerek, Türkiye, olumsuzluklara doğru sürükleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu acı gerçeği görmekten ve söylemekten kaçarak, Türkiye'nin, hiçbir 
yere varması mümkün değildir. 

Türkiye'de partizanlık sadece bir siyasî himaye olmaktan çıkmış, ekonomik iktidar arayı
şının, bir aracı, aleti haline dönüştürülmeye başlanmıştır. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bugün devletin en önemli bankalarının başına... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Mafya çöreklenmiştir. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... bir süre önce özel katkılarına muhatap olduğu insan

ları getirme uygulamasını, Bakanlar Kurulu başarabiliyorsa, elbette Türkiye'de kredi sistemi 
de, mâlî sistem de sağlıklı işlemez demektir. 

Aynı bankadan iki genel müdür yardımcısı, Türkiye'nin en önemli iki kamu kuruluşunun 
başına, genel müdür diye atanıyor... Bütün Türkiye bunu konuşuyor; nedenini de biliyor, ge
rekçesini de biliyor. 

Siz bunu saklamayı başaracağınızı mı zannediyorsunuz? 
Değerli arkadaşlarım, olay budur. Banka genel müdürlerini kendi yakınlarınızdan ataya

caksınız; yatırımcı kuruluşların genel müdürlerini, gene yakınlarınızdan atayacaksınız, bölge 
müdürlerini yakınlarınızdan atayacaksınız, ondan sonra, "Türkiye'de enflasyon yok. tşler 
düzeliyor" diye, burada rakam cambazlıkları yaparak, siyasî tabloyu berrak göstermeye çalı
şacaksınız! 

Değerli arkadaşlarım, bunun ortadan kaldırılması lazım. 
Türkiye'de partizanlık sistemiyle bütünleşen kredi sistemi vardır. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Biraz daha bağır! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şu akıl alacak iş midir? Hüküme

tin bankalarla sorumlu, ilgili bir üyesi... \ 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hortumlamayla ilgili! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu insanın bankaya borcu var, işadamı iken yaptığı bor

cu var... Sonra, bankalarla ilgili bakan sıfatıyla, bu Hükümet üyesi, aynı bankaya gidecek, o 
bankada borçlarının ertelenmesi için yeni bir model müzakere edecek ve bu, anlaşmaya bağla
nacak ve uygulanacak. "Borçlarımı ödeyemiyorum" diyecek; bakan olarak, ödeyebileceği uy
gun koşullarla yeni bir anlaşma yapacak! ' 

Dünyanın medeni hiçbir ülkesinde böyle bir uygulamaya izin verilmez, izin verilmez. Niye 
izin veriyoruz Türkiye'de? (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Patagonya'da izin verilir! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) *— Değerli arkadaşlarım, bu konuyu düzeltmek için yasaya 

gerek yok; normal anlayışla bu olur. Herkesin birbirine şükran borcu olur; ama, kimse, şükran 
borcunu, bu milletin Hazinesinden ödeme hakkına sahip değildir. (CHP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Eğer bu böyle olursa, Türkiye'de hiçbir şey değişmez, enflasyon da önlenmez, 
ekonomik yapı da önlenmez... 

Değerli arkadaşlarım, bunları açıkça görelim/Bunları konuşmaktan ben çekiniyorum, uta
nıyorum; ama, ülkemizin bir gerçeği; bunu dile getirmek zorundayız. Bunların Üzerine yürü
mezsek, nasıl çözeceğiz, nerede çözeceğiz? 

Bir başka örnek : Sayın Batallı körfez krizi zamanında Irak'a ihracat yapmış. O zamanki 
YPK kararıyla, Irak'tan alacağı olanlara, devlet eğer güvenceye bağlı ise o alacakla ilgili ban
ka teminat mektubu varsa, "sen uğraşma, siyasî engel var, onu ben hallederim; sen al param" 
diye ödeme yapmış; bu arada, ne yazık ki, Sayın Batallı, müracaatını YPK'dan çıkarma imkâ
nını bulamamış. Gün geçmiş, devir geçmiş, sap dönmüş, keser dönmüş, iktidar değişmiş; ikti
dar değiştikten sonra, aynı YPK kararma, bir Hazine Müsteşarlığı yorumu eklenerek, temina
ta bağlanmamış mal mukabili gönderilmiş olan alacakların da ödenebileceği fetvası verilmiş 
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ve bakanken, -gazetelerde çıkıyor, ilgili bankaya (Eximbanka) defalarca geldi, gitti diye herke
sin bildiği bir gerçek- gidiyor, 42 milyarlık alacağım, Hükümette görev yaparken tahsil etme 
imkânını buluyorl . -

Bu olmaz değerli arkadaşlarım, bu olmaz I (CHP ve ANAP sıralarından "Bravo sesleri, 
alkışlar) Ciddî bir ülkede ciddî bir bakan, 42 milyarını batırır, bütün servetini batırır; ama, 
hükümeti böyle bir olumsuzluğa alet etmez, (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bunların yaşandığı bir ekonomide, bir ülkede, siz, "köylüyü ezme
dik, işçiyi ezmedik, memuru ezmedik" diyerek hiçbir yere varamazsınız. 

Bu gerçeklerin konuşulması lazımdır, bunların ortaya konulması lazımdır, İnsan olarak 
arkadaşlarımızı severiz, sayarız; ama, görevimiz, gerçeğe sahip çıkmaktır, halkın hakkına sa
hip çıkmaktır, devletin hakkına, Hazinenin hakkına sahip çıkmaktır. . 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kredi uygulaması şöyle : Kredileri alıyorsunuz, bir süre 
sonra ödeyemiyorsunuz; ödeyemeyince, hangi koşullarla ödeyeceğinizi müzakereye tabi tutu
yorsunuz ve götürüyorsunuz. > . 

Peki, kimler bunu yapabiliyor? İktidara sırtını dayamış olanlar. Nereden bunu yapabili
yor? Devlet bankalarından bunu yapabiliyor. 

Bu sistemin mutlaka değişmesi lazım. Devlet bankaları, partizanlık aracılığıyla, siyasî ik
tidara el atmış bir kadronun istediği gibi kullanacağı kaynaklar olarak görülemez, görülme
melidir. 

İnceleyiniz erteleme operasyonlarını... Şimdiye kadar, kimler için ertelenmiştir, ne kadar 
ertelenmiştir, niçin ertelenmiştir? Altından daima, kirliliğin ve pis kokuların çıktığını görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kredi, ihale... Aynı olay, ihale olaylarında sık sık karşı
mıza çıkıyor. Daha dün gazetelere intikal etti; Güneydoğu Anadolu'da kullanılacak zırhlı araç
ların ihalesiyle ilgili bir büyük olumsuzluk kendisini gösterdi. Zırhlı diye alınan araçların, zırhlı 
olmadığı ve ilk olayda delik deşik bale geldiği, kevgir gibi olduğu açıkça görülmüş. 

Sözleşmede, zırhlı olduğu iddiası var; zırhlandırılması gerekiyor. 
Şimdi, devleti aldatmış olan aym firmaya onların zırhlandırılması için 8 milyar lira daha 

verilerek, devlet tekrar ek kaynak harcamasına giriyor. 
Değerli arkadaşlarım, bunlar, Türkiye'de sistemin, nasıl, sağlıksız, olumsuz işlediğini or

taya koyan örnekler. Bunları değiştirmeden, partizanlığı, kredi yolsuzluklarını, ihale çarpık
lıklarını ortadan kaldırmadan hiçbir yere varmanın mümkün olmadığına inanıyorum. 

Ne yapmak lazım?.. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de devleti yeniden yapılandırmak lazım; yapılması gereken 

iş budur. 
Türkiye'de devlet aşın büyüktür, aşın merkeziyetçidir; denetimden kopuktur, kapanın elinde 

kalacak bir niteliktedir. Bunu. değiştirmek lazımdır. Yapılması gereken işlerin başında, devleti 
yeniden düzenleme gelir. Devleti, hantal, denetimden kopuk bir büyük yığınak halinden çıka
rıp, etkin, başanh çalışacak, belki daha daraltılmış; ama, görevi iyi,tarif edilmiş ve denetime 
açık bir hale dönüştürmek lazım. 

Bunun temel gereği, Türkiye'de yönetimin artık yeniden düşünülmesi noktasında ortaya 
çıkıyor. Türkiye'de idare sistemimiz, 19 uncu yüzyıl döneminde şekillenmiş Fransız reijimin-
den aktarmadır, 1920'lerde bunu aktardık. Şimdi sene 1992, 2000 yılma gidiyoruz, Türkiye hâ
lâ 70 yıl önce aldığı sistemle çalışıyor! O sistemi başarılı çalıştırmak, artık mümkün değil-
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dir. Bakın, her gün Meclisin önüne 20 binin üzerinde insan geliyor... Niçin geliyor?.. Onlar, 
Türkiye'de idare sisteminin çalışmaz hale geldiğinin, tıkandığının, iflas ettiğinin birer işareti
dir, birer göstergesidir, insanların bölgesinde idareye güveni kalmamıştır; herkes, burada bir 
milletvekiline sırtını dayayarak iş yapmanın kaçınılmaz olduğunu görme noktasındadır. Dün
yanın hiçbir parlamentosunda 20 bin kişi her gün iş takibi için oraya yığılmaz. Türkiye'de olu
yor. Niçin oluyor?., idare sistemi tıkalı, onun için... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin idare sisteminin başlangıçta bu şekilde kurulmuş ol
masını çok doğal karşılamak gerekiyor. Elbette Öyle olacaktı; Türkiye'nin okumuş-yazmış in
sanı yoktu, bir savaşın içinden çıkmıştı, ortada başka örnek yoktu. İyi niyetle, o zamanki dev
let kurucuları böyle bir model içinde ülkeyi ayakta tutmaya, düzenlemeye çalıştılar. Bu nokta
ya kadar gelindi. Artık, onların başarısı, yeni bir yapılanma ihtiyacını Türkiye'ye çıkarmaya 
başlamıştır. 

Türkiye'yi sadece Ankara'dan yönetmeye kalkmak, artık başarılı olamayacağı açık bir işe 
kalkışmak demektir. 

Türkiye'nin yerel bir katılıma fırsat verecek, yerinden yönetime şans tanıyacak, karar al
ma sürecini Ankara'dan Anadolu'ya aktaracak bir yeni modele geçme ihtiyacı vardır. Böyle 
bir model, Türkiye'yi, daha ucuz, daha hızlı, daha verimli bir yönetim şansına sahip kılar. 

Falan yerdeki bir köprünün tamiratı için, önce müracaatlar yapacaksınız, DPT'ye aktara
caksınız; DPT'de programa alınacak, o programa alınma yazısı intikal edecek... Bir seneden 
önce o olayı resmiyete sokma imkânı yoktur; uygulaması, ayrıca yıllar alacak bir iştir. Bunlar 
artık yanlış, gereksiz, anlamsız... Bunları ortadan kaldıracak bir güveni Türkiye, halkına gös
terme noktasındadır. 

Türkiye'yi bugün, yerinden bir yönetim anlayışı içinde başarıyla yönetebilecek pek çok 
unsur her yerde vardır. Bunu değerlendirmek gerektiğine kesinlikle inanıyorum. 

Türkiye, yönetimini, merkeziyetçi sistemden, daha demokratik bir sisteme doğru değiştir
melidir; yerinden yönetime şans vermelidir, örnek aldığımız Fransa'da, bir süreden beri yeni 
bir yönetim anlayışı uygulanmakta, denenmekte. Onlar o sistemi bırakmışlar; biz eski sistemi 
aynen uygulamaya devam ediyoruz! 

Değerli arkadaşlarım, işin temelinde, yönetim anlayışını köklü biçimde değiştirme ihtiya
cı var; bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye bunu konuşacaktır ve karara bağlayacaktır. 

Çeşitli düzeylerde, çeşitli illeri bir araya getirerek, illerin altında ilçelere yetkiler tanıyarak, 
illere yetkiler tanıyarak, karar alacak olan atanmış kişilerin yanına, seçilmiş, etkili yetkili in
sanları koyarak, Türkiye'de yerinden yönetime hayatiyet verecek olan yetkileri (vergi toplama 
yetkisini, karar alma, harcama yapma yetkisini, kadro oluşturma yetkisini) yöreselleştiren bir 
anlayışa, Türkiye mutlaka geçmek durumundadır. Bunu konuşmadan, bu sorunların içinden 
çıkmamızın mümkün olacağını sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomide Türkiye'nin yeni bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Ekono
mide yapılması gereken işlerin başında adil bir vergi reformu gelir. Vergi reformu, işçiye yükle
nen, memura yüklenen, dolaylı vergiyi artırmaya dönük olan, tuttuğundan vergi almaya çalı
şan bir anlayışla yapılamaz. Tam tersine, Türkiye'de ciddî bir vergi reformuna ihtiyaç vardır. 
Bu vergi reformu, ücretlinin vergisini azaltmalıdır; işçinin, memurun vergisini azaltmalıdır; öte 
yandan da kayıt dışında olan ekonomiyi kayıtlı ekonomi haline getirecek yaklaşımları sergile-
yebilmelidir. 
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Türkiye'de bugün, ekonomimizin önemli bir kısmı -yansından tamamına kadar değerlen
dirilen boyutta ayrı bir ekonomi- kayıt dışında bulunuyor. Kayıt dışı ekonomiye yol açan çeşit
li nedenler var; başında gelen de, ücretlilerden alınan yüksek vergidir; işçiye verilen net ücretle 
brüt ücret arasındaki mesafenin çok açık oluşudur. Bunu daraltmak, azaltmak, vergileri ma
kul hale getirmek mutlak bir ihtiyaçtır; kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı ekonomiye geçirmenin ilk 
adımıdır. 

Bunun yanı sıra alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemler, dünyada, her yerde belli
dir; Amerika'sında da vardır, Avrupanın, OECD'nin bütün ülkelerinde de vardır... Her insana 
bir vergi numarası verme, belli bir mıktann üzerindeki ödemeleri çek ya da banka hesabıyla 
yapılmasını zorunlu kılma, nama yazılı gayrimenkul senetlerinin ağırlığım artırma, hamilin
den nama doğru bir geçişi hızlandırma, etkin bir vergi uygulama sistemini getirme... 

Bütün bunlar işin temelidir. Bırakınız yeni yaklaşımlan; bilgisayara geçmeyi, kontrolleri, 
çapraz kontrolleri... . 

Bugün maliye memurları, Türkiye'de genel idare sınıfında yer alan memurların 1/3'ü dü
zeyinde tazminat alıyorlar; yüzde 6-7 civannda tazminatları var, yüzde 20-25 tazminatı nor
mal memurlar alıyor. 

Maliye, önce kendi memuruna sahip çıkmalıdır, kendi idaresine sahip çıkmalıdır, vergi top- -
lamaya dönük önlemler almalıdır; özellikle vergi vermeyen kesimleri, yeni kesimleri ve güçlü, 
varlıklı kesimleri, vergi verecek hale getirmenin yolunu, yöntemini bulmalıdır. Bunu yapma
dan, Türkiye'nin, iki yakasını bir araya getirmesi, derlemesi, toparlaması, ne yazık ki, müm
kün değildir. 

Bunun üzerinde ciddî çalışmaya ihtiyaç vardır. Bir yıl harcanmıştır, 1993 'ün de harcana
cağından kaygı duyuyorum. Bu konudaki ihmalin bedelini bütün Türkiye ödüyor. Vergide atı
lacak bir adımın, ancak, bir iki yıl sonra olumlu sonuç vermesi söz konusudur. 

Vergi oranlan, işçiler için, memurlar için azaltılmalı; güçlü olan kesimler, bugünkü, uygu
lanmayan, yüksek, kâğıt üzerinde kalan oranlarda değil, belki daha aşağı oranlarda; ama, uy
gulanacak oranlarda etkin bir biçimde vergilendirilmeîidir. 

Ayrıca, Türkiye, rantların, kamu rantlarının özel ellere geçmesine imkân vermeyecek dü
zenlemeler de yapma durumundadır, özellikle kentlerin etrafındaki tarladan arsaya dönüşme
nin yarattığı olağanüstü rantı, yerel yönetimlerin etkin bir şekilde değerlendirmesine fırsat ve
recek düzenlemelere şiddetle ihtiyaç vardır. 

Gayrimenkul rantı, kamuya, idareye, belediyeye, yerel yönetime yansıtılmalıdır. 
Etkin vergi alınmalıdır; kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomi haline getirilmelidir. Bunun 

yaratacağı kaynaklarla da Türkiye, temel sorunalarının üzerine ciddiyetle yürümelidir. 
Temel sorunların başında kaliteli bir eğitim sorunu geliyor. Çağımız bilgi çağıdır. Hep bu

nu söylüyoruz; ama, gereğini ne yazık ki, yapmıyoruz. 
Bilgi çağını, Türkiye, bugün eğitimde olan kuşaklarıyla yakalayabilir. Türkiye, bugün eği

tilen gençlerini kaybedemez, kaybetmemelidir. Onları en verimli şekilde eğitecek önlemler bir 
an önce alınmalıdır. Eğitimin kalitesi ve sayısı hızla yükseltilmelidir. 

Bu, bütçe işidir, proje işidir, kaynak tahsisi işidir. Bugün, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi
nin -yetersiz o bütçenin- sadece yüzde 12,5'i ile Türkiye'nin ortaöğretimini bilgisayara dayata
cak bir projeyi, altı yıllık bir süre içinde uygulamaya koyması rahatlıkla mümkündür. Bugün 
eğitim sistemimizde sadece 3 600 tane bilgisayar var; bunların üçte ikisi de dolaplarda ka-
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palı duruyor. Bilgisayarı keşfetmemiş bir eğitim sistemiyle 2000'li yıllara nasıl uzanabiliriz, 2000'li 
yılları nasıl yakalayabiliriz? 

Türkiye, ortaöğretimiyle yabancı dilini, bilgisayarını ve çağdaş bilgiyi, olduğu yerde bilgi
yi arama yeteneğini insanlarına, gençlerine kazandırmalıdır. ' 

Değerli arkadaşlarım, bu konular konuşulmuyor, İhmal ediliyor. Almadığınız vergi, işte, 
gençleri, böyle, eğitmekten vazgeçmeniz sonucunu doğurur ya da şuna buna kaptırdığınız ba
tık kredi, gençlerin yetişmesi için harcanabilecek olan kaynaktan vazgeçmek anlamındadır. Şu 
kişiye, bu kişiye, hak etmeden kamu kaynaklarından ödenen kaynak, aslında, gençlerimizin 
eğitilmesi için kullanılabilecek kaynaklardan vazgeçme anlamındadır. Bunları bilelim ve bun
ları ciddiyetle, sorumlulukla ele alalım, takip edelim diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, 5 dakikanız var. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye, eğitim konusunda çok büyük bir hamle yapmak durumundadır. Ünivertise eğiti

minde, orta öğretimde, okul öncesi eğitiminde, ilkokul eğitiminde bunu gerçekleştirmeliyiz. 
Dünyada, daha beş yıllık eğitim zorunluluğunu vurgulayan 11 ülke var; bunlardan birisi 

de Türkiye. 
Sekiz yıllık eğitim; onun üzerinde 11 yıllık eğitim, artık, temel zorunlu eğitim haline gel

di; ama, Türkiye'de ne yazık ki, henüz bunu yapabilmiş noktada değiliz. Eğitimde bir an önce 
bir büyük hamleye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. 

Türkiye, sosyal güvenlik sistemini yeniden ele almak zorundadır. 
Birbiri ardından özelleştirmeleri konuşuyoruz; yeni yeni özelleştirme girişimleri yapılıyor... 

SEK satılıyor; SEK'Ie ilgili ilanlarla, gazetelerde, astarı yüzünden pahalı bir kampanya götü
rülüyor... * 

Değerli arkadaşlarım, sata sata, arayıp arayıp da, Türkiye'deki kurutuşların içinde SEK'i 
mi bulduk, Allah'ınızı severseniz?! Yani, öncelikle satılması gereken, SEK mi? 

Türkiye'de, süt üreticisinin sütünü, piyasanın bir miktar üzerinde alan, tüketiciye, süt ma
mullerini, piyasa fiyatının biraz altında ve kaliteli olarak veren ve bunu yaparken de çok önemli 
bir zarara uğramayan, 1986, 1987, 1988, 1989 yıllarında kâr etmiş bir kuruluşu mu bulduk?! 

Onu satarken, niçin, süt üreticilerini bir araya getirip, birlik kurup, o birliğe bunu intikal 
ettirmeyi düşünmüyoruz? 

Süt üreticileri talip, onlar satınalmak istiyorlar; bu konuda hiçbir girişim ortaya konul
muyor! Bursa'nın, Karacabey'in Balıkesir'in süt üreticileriyle konuşunuz; her birisinin yüreği 
kan ağlıyor; "verin SEK'i bize, biz kullanalım" diyorlar. 

Devlet, elini çekecekse çeksin; ama, tüccara vereceğine, süt birliğine versin, onlar işletsin. 
Tarım, Amerika'da, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Avrupa Topluluğunda, dünyanın her 

yerinde özel düzenlemeye tabi; himaye altında, destek altında. Her yerde kooperatifçilik kay
boluyor; ama, tarımda kooperatifçilik, hâlâ, önemini, anlamını sürdürüyor. Tarımda çalışan
lar, hayvancılıkla ilgili çalışanlar, dünyanın her yerinde, birlikler halinde örgütleniyor; devlet 
bunlara sahip çıkıyor, destek veriyor. Şimdi, bunu yapıyoruz! Özelleştirme uygulaması, böyle 
bir uygulama, giderek de artacak, 

özelleştirmenin beraberinde büyük bir olay ortaya çıkıyor; işsizlik olayı. Hızla işsiz sayısı 
artıyor... Sadece 1992 yılında 150 bin kişi işsiz kaldı. Türkiye'nin işsizlere dönük bir çaresi, 
bir çözümü var mı; bir projesi, bir programı var mı; onlara dönük bir yaklaşımı, uygulaması 
var mı? 

— 632 — 



T.B.M.M. B : 5 2 25.12.1992 0 : 1 

öncelikle yapılması gereken iş, çalışırken işsiz kalan insanlardan başlamak üzere, bir iş-
, sizlik sigortası sistemini devreye sokmaktır. İşsizlik sigortasını bu anlamda devreye sokmadan, 

özelleştirme konusunda atılacak olan adımlar, sosyal duyarsızlığa, sosyal tepkilere ve büyük 
kargaşalara yol açma eğiliminde olur. Buna fırsat vermemek gerektiğine inanıyorum. Sosyal 
güvenlik sistemimizi bir an önce devreye sokmamızın mutlak bir zorunluluk olduğunu söyle
mek istiyorum. 

Tarıma verilen destekler, çiftçiyi doğrudan etkileyecek biçimde ve doğrudan çiftçiye inti
kal edecek şekilde yansıtılmalıdır. 

Devletin, bankalara faiz ödemesi yapacak şekilde tarımı finanse etmesi, aslında tarımı de
ğil, bankaları finanse etmesinden başka bir anlam taşımıyor. O nedenle, çiftçiye destek vere-
cekseniz, lütfen doğrudan çiftçiye verin. Onun yolu var, yöntemi var, mekanizması var; onları 
arayıp, doğudan çiftçiye destek veren bir mekanizmayı harekete geçirme ihtiyacı var. 

Aynı şekilde, Türkiye, tarımda bir an önce etkin bir sosyal güvenlik sistemini de devreye 
sokmak zorundadır. Bugün iyi-kötü, sorunlu-sorunsuz, işçinin Sosyal Sigortalar Kurumu var, 
memurun Emekli Sandığı var, esnafın Bağ-Kur'u var; ama, ne yazık ki, çiftçimizin, kendine 
özgü, etkin, güven verici bir kuruluşu hâlâ yok. Bunu bir an önce gerçekleştirmenin mutlak. 
bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. 

Türkiye, kullanılmayan kaynaklarını üretime açmalıdır. Üretime açmanın yollarından bi
risi, bugün orman niteliğini yitirmiş olan makilik arazilerin kullanıma açılmasıdır, seracılık 
yapmak için, bahçe yetiştirmek için, traverten arazilerin üzerinde, Çanakkale'den başlayıp, ta 
Erzin'e, İskenderun'a kadar giden o büyük sahil şeridinde, orman niteliğinde olmayan; ama, 
ormana teslim edilmiş pek çok arazi, sağlıklı bir dağıtım mekanizması bulunabilse, ekonomi
mize çok büyük kazançlar sağlayabilecek bir potansiyeli temsil ediyor; ama, hâla onlar yete
rince kullanılamıyor, değerlendirilemiyor. 

Aynı şekilde, orman köylülerinin, ormandan sağlanan değeri -intifa hakkını- belli bir bi
çimde, belli bir oranda kullanmalarına fırsat verecek düzenlemelerin -birlikler gibi 
düzenlemelerin- de mutlaka devreye konulmasının zorunlu olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, kaynaklarını yeni bir anlayışla ele almalı ve değerlendir
meye başlamalıdır. Türkiye, sanayiini desteklemek için, mutlaka dünya rekabet koşullan için
de, girdi sağlama uygulamasına geçmelidir. Dünyada elektriğin fiyatı 3 sentse, Türkiye'de de 
3 sentten sanayici elektrik alabilmelidir. Verilebilecek en büyük destek, bu rekabet koşulunu, 
eşitliğini ona sağlamaktır, o imkânı ona vermektir. 

Türkiye'de kamu yönetiminde görev alacak olan insanların tümü, merkezî bir sınav siste
miyle ve bilgisine, becerisine bağlı olarak değerlendirilebilmelidir. Böyle, herkesin özel imti
yazla adam alması, her kuruluşun, her milletvekilinin himayesindeki insanları göreve yerleştir
mesi uygulamasına en kısa zamanda son verilmelidir. 

Türkiye, hâlâ emeklilerin emekli aylıklarını, vergi iadelerini, farklarını, sağlıklı ve çağdaş 
bir biçimde alma olanağını ona verecek bir düzenlemeyi başaramamış bir ülke konumunda. 
Bunun ayıbı altında hepimiz eziliyoruz. Bir an önce buna son vermek lazımdır. Milletvekilleri 
maaşlarını nasıl alıyorlarsa, emekli maaşlarını hasıl alıyorlarsa, Türkiye'deki bütün emekliler 
de aynı şekilde alabilmelidirler. Banka hesaplarına onu intikal ettirecek bir düzenleme bir an 
önce gerçekleştirilmelidir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 10 puan geldi! 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye, eh kısa zamanda kıymetli maden borsasını kur
malıdır. Borsalarımızı uluslararası sisteme entegre edecek yeni teknikleri uygulama şansını ona 
verecek, vadeli alışlar gibi, fiçur (future) alışları gibi uygulamalara onu götürebilecek yaklaşı
ma ihtiyaç vardır. t 

Türkiye, mutlaka küçük ve orta boy sanayiini desteklemelidir. En kısa zamanda bir "Es
naf Bakanlığı" kurulmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilk fırsatta bir "Esnaf Ba
kanlığının Türkiye'de kurulması gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik açıdan en önemli kesitinin başında esnaf geliyor; ama, 
esnafın sahibi yoktur, Parlamentoda temsilcisi yoktur, parti olarak da ona sahip çıkacak bir 
kuruluş, son zamanlara kadar kendisini gösterememiştir. Esnafa sahip çıkacak, onun sorunla
rını çözecek etkili bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, rica etsem... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
peğerli arkadaşlarım, vakıfların mal varlıkları, hızla belediyelere intikal ettirilmelidir. Meş

kûk hale gelmiş vakıfların, kaynağı belirsiz hale gelmiş olan vakıfların varlıkları, mutlaka, be
lediyelere intikal ettirilmelidir. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum : Kadınların toplum içindeki konumunu 
sağlamlaştıracak bir büyük reformu artık Türkiye'de gerçekleştirmeye ihtiyaç vardır. Bugün 
hepimiz yakından biliyoruz, kadınlarımız çoğu kere, haklarını kullanma şansından yoksun olarak 
yaşamak durumunda oluyorlar; evleniyorlar, daha sonra eğer bir ayrılık söz konusu olursa, 
bir nafakayla, yaşamlarının geride kalan kısmını sürdürmek durumunda kalıyorlar. 

Biz, bunda büyük bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. 
Evlilik kurumu; kaderde, kederde ve kıvançta bir paylaşmayı ifade etmelidir. Evlilikte herkes 

ne kazanmışsa, onu ortaklaşa kazanmış sayılmalıdır. Herkesin kendi mal varlığı, evleninceye 
kadar kendisine ait; ama, evlilikteki kazancın mutlaka adaletle, eşitlikle paylaşılması, eğer bir 
ayrılık söz konusu olursa, gerçekleştirilmelidir. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye, büyük tarihî şansını verimli kullanma ko
nusunda önemli dönüşümleri gerçekleştirmek zorunda olan bir ülke. Tarihî şansımızı en iyi, 
en verimli şekilde kullanmak durumundayız. 

Bugün ekonomik istikrarın sağlanmaması, Türkiye'nin, çok büyük bir teknoloji, yabancı 
sermaye, ekonomik işbirliği şansını kullanmaktan uzak kalmasına yol açıyor. 

Türkiye, bir an önce, kendi iç sorunlarını, iç güvenliğini, barışını, Güneydoğu Anadolu-
daki olumsuzlukları, ekonomisindeki çarpıklıkları, hukuk devleti, demokratik rejim anlayışı 
içinde uygulamalı ve başarmalıdır. Eğer bunu yapacak olursak, çok büyük bir ufkun önümüz
de açılacağına kesinlikle inanıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, bizi dinleyen yurttaşlarımızı, önümüzdeki günlerin ülke
mize, ulusumuza mutluluklar getirmesi dileğiyle, sevgilerle, saygılarla selamlayarak konuşma
mı bitiriyor, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Ben de teşekkür ederim Sayın Baykal, sağolun. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sesinizi duyamıyorum Sayın Bakan, şöyle gelir misiniz! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkanım, Sayın Baykal, burada bir 

rakam kullandı. Zannederim, kendisine verilen bu notu tetkik etme imkânı bulamamış; fakat, 
bu bir naklen yayın olduğu için, halkın yanlış bilgilenmesini istemiyorum. , 
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Sayın Bay kal, konuşmasında, orman köylüsünden ve orman işçisinden bahsederken; "Siz 
orman köylüsünü ve işçisini ezdirdiniz, yüzde 25 zam verdiniz ve bu da enflasyonun altındadır" 
dedi. 

Ormanımızda ild türlü işçi çalışıyor; bir sendikalı... (ANAP sıralarından "Ona Hükümet 
cevap versin" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; tçtüzüğe göre, yerinden konuşuyor. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ona Hükümet cevap verir. 

- BAŞKAN — Sayın Güney, Sayın Bakan söz istemiştir ve niçin söz istediğini arz ediyor. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) —- Sayın Başkan, sözcüleri var efendim, sözcüleri çıka

cak kürsüde konuşacak. (Gürültüler) . 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Arkadaşlar, Sayın Baykal'ı dinledik; Sayın Bakan söz istiyor, gerekçesini açıklıyor. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Böyle bir usul yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Söz verip vermeyeceğime karar vereceğim. Başka nasıl 

söz vereceğim? 
Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Efendim, bunun bir kısmı sendikalı işçidir; 

sendikal hakkını kullanmıştır, yüzde 86 almıştır. İkincisi, vahidî fiyatla, birim fiyatla çalışan 
isçilerdir. 

BAŞKAN — Rakam yanlış mı diyorsunuz?.. Doğru rakam vereceksiniz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) Doğru rakam veriyorum. 
BAŞKAN — Verin, söyleyin bitsin. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Vahidi fiyatla, birim fiyatla çalışan işçilere 

yılbaşında yüzde 35, yılın ortasında 1 inci aydan geçerli olmak üzere yüzde 20; etti yüzde 55, 
bu, bsdel farkı ve kanunî haklarla, toplam yüzde 74 zam oluyor. 

Yüzde 74 zam verdiğimiz halde, Sayın Baylcal, "yüzde 25" dedi. Hesabını düzeltsin. (DYP 
ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; CHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir, tamam. 
Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulumuzun kararına göre, arkadaşlarımızın cuma ibade

tini yapabilmesi için, saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 13.30 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Feridun Pehlivan (Bursa) 

' © • — — 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

IIL — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
7. — İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, Cumhuriyet Halk Partisine bir sataşmada 

bulunmadığı nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Güran'ın söz isteğini incledim, iki dakikayı geçmemek 
üzere söz veriyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı, bütçe genel konuşmasında, benim yaptığım birtakım karşılaştırmaları 
öne sürerek, Cumhuriyet Halk Partisine saldırdığımı bu kürsüden iddia etmiştir. 

Bu konuya açıklık getirmek için söz aldım; söz verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, dediğim yalnızca şundan ibarettir : "Sayın milletvekilleri, sizlere üç 

tane rakam okuyorum: 1972 yılında Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 17, o zaman Sayın Bay
kal hükümette değil; 1973 yılında Sayın Baykal hükümetin içindedir ve enflasyon oranı yüzde 
17'den yüzde 21,5'e yükselmiştir..." 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — 1973'te hükümette değilim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — "...1974 yılında Sayın Baykal hükümettedir, 

enflasyon oranı yüzde 29,9'dur." Bunları söylemişimdir. 
Bunun, Cumhuriyet Halk Partisine; onur duyduğum ve büyük tarihî misyonunu sahipsiz 

bırakmamak için en güç koşullarda çaba harcadığımız Cumhuriyet Halk Partisine saldırıyla, 
uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. 

Ayrıca, şunu söylemişim -tutanaklardan okuyorum- "Sayın milletvekilleri, 1973 yılında 
enflasyon oranı yüzde 24'tür. O zaman Sayın Baykal hükümette değildir" demişim; tekrar "1978 
yılında Sayın Baykal hükümette iken enflasyon oranı yüzde 52,6, 1973 yılında gene Sayın Bay
kal hükümette, enflasyon oranı yüzde 63,9'dur" demişim. 

Bunun, Cumhuriyet Halk Partisine saldırmakla, bu tarihî mirası karalamakla, uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Söylenen, sadece, enflasyonu düşürmekte Türkiye'nin karşılaştığı bü
yük zorluğu ifade etmekten ibarettir. 

Onun için.çok saygı duyduğumuz ve hepimizin, tüm Türkiye'nin sahiplenmek zorunda 
olduğu, durumunda olduğu, Cumhuriyet Halk Partisine aldırmış olmayı aklımdan geçirmedi
ğim gibi, onun bize bıraktığı görevleri de en iyi biçimde yerine getirmenin çabasını, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan böyle de sürdüreceğiz. 
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Saygıyla arz ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Sayın Gürkan, teşekkür ederim. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. > 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1993 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

2. —1991 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malt Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı vePlan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439,3/649) (S. Sayısı :223) (Devam) 

3. •— Katma Bütçeli İdareler 1993 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (Devam) 

4. —1991 Malt Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malt Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı vePlan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440,3/650) (S.'Sayı
sı : 219) (Devam) . 

BAŞKAN — Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan'da. 
Buyurun Sayın Erbakan. (DP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin Sayın üyeleri, Hükümetin sayın mensupları; hepinizi, Refah Partimiz Grubu adına, hür
metle, saygıyla selamlıyorum ve şu anda Meclisten yapılan yayını seyreden bütün milletimizev-
latlarını da aynı şekilde, kalpten selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1993 yılı bütçesinin son görüşmelerini yapıyo
ruz. Bu görüşmelerin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve daha sözlerime başlarken, 
milletimizin, hakikî, hayırlı bütçelere en kısa zamanda kavuşmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyorum. 

Bundan önce yapmış olduğumuz ilk görüşmede, bütçenin, daha ziyade ekonomik yönü 
üzerinde durmuştuk. Şimdi, bugünkü konuşmamda, buna ilaveten, ülkenin baş meselesi olan 
terör üzerinde ve aynı şekilde dış politika konuları üzerinde, demokratikleşme adı altındaki 
bir iki basit hareket üzerinde ve asıl bunlardan çok daha önemli olan, ahlak tahribatı üzerinde 
durmak istiyorum. Bu önemli konulara geçerken, bundan önceki toplantımızda ekonomik ko
nular hakkında yapmış olduğum konuşmayı birkaç cümleyle özetlemekte yarar görüyorum. 

önce, bir defa, bu bütçeyi getirip önümüze koymuş olan Hükümet, bir DYP - SHP Koa
lisyonudur. Bu Hükümet, Türkiye'deki hileli Seçim Kanununun bir ürünüdür ve bu yanlış TRT 
tatbikatının bir ürünüdür. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şık bir laf değil... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Nitekim, daha geçen yıl 20 Ekim seçimlerinde, 

bu Koalisyonu teşkil eden her iki parti, milletten ancak yüzde 48 oranında oy alabilmiştir; ya
ni, bir azınlığı temsil etmektedir. Ne var ki, hileli Seçim Kanunu Mecliste, her iki partinin top
lam olarak 215 sandalyeye sahip olmaları lazım gelirken, kendilerine 266 sandalye verdiği için, 
bu hile kanununun ürünü olarak kurulabilmiştir. Yoksa, bu Hükümetin dışındaki muhalefet 
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partileri, milletten yüzde 52 oy almışlar ve adil bir seçim kanunu olsaydı, Mecliste 234 sandale-
Ierl bulunarak, hükümeti bunlar kuracaklardı. 

Bu hileli Seçim Kanununun ürünü olarak, millet istemediği halde kurulmuş olan bu Hü
kümet, ne yazık ki, bir yıl içerisinde, büyük vaatlerle işe geldiği halde, her şeyi daha kötü hale 
getirmiş, hiçbir vaadini tutmamıştır. 

Bundan önce yapmış olduğum.konuşmalarda, delilleriyle, rakamlarıyla bu gerçekleri or
taya koymuştum. Esasen, bu gerçek 1 Kasım seçimlerinde de milletin kararıyla tescil edilmiş
tir. 2 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı bölgede yapılan bu seçimlerde, milletimiz, adil 
düzeni, millî görüşü temsil eden Refah Partisini bugün en büyük parti yapmıştır; bu Koalisyo
nun iki partisi ise, büyük oranda oy kaybına uğramıştır. DYP, Türkiye genelinde yüzde 16'ya, 
İstanbul gibi 10 milyonluk bir bölgede ise, yüzde 14'e düşmüştür, Refah Partisinin İstanbul'da 
yüzde 28 oranında oy almasına rağmen... Şimdi, Sayın Demirel'in "İstanbul hiç önemli bir 
yer değildir, yok sayabiliriz" şeklindeki tavırları, elbette bu gerçeği değiştirmez. 

Sayın Demirel, "yüzde 21'le hükümet olunmaz" diyordu. 
Geçen toplantıda seslendiğim gibi, kendisine şimdi bir kere daha sesleniyorum : Yüzde 

21'le hükümet olunmaz da, yüzde 14'Ie, yüzde 16'yla hükümet olunur mu?! 
Sayın Demirel'in, gerek kendi iyiliği ve gerekse milletin iyiliği için, bu Hükümeti bir an 

evvel terk etmesi, en hayırlı yoldur. Zaten milletimiz, bunu, ne yapıp yapıp, en kısa zamanda 
gerçekleştirecektir. Bu bütçe, Sayın Demirel'in, "millet ne derse desin, ben bu sandalyede zor
la oturacağım; tahribatıma, milleti ezmeye; geri bırakmaya devam edeceğim" manasını taşıyan 
bir bütçedir. Nitekim, bu bütçe hangi gerçekleri orta yere koyuyor? 

önce bir defa, Sayın Demirel, bir kere daha geldi ne oldu? Geçen toplantıda söyledim : 
Ekmek 800 liradan 1 800 liraya çıktı; peynir 12 bin liradan 26 500 liraya çıktı; köylünün mazo
tu 2 700 liradan 5 bin liraya çıktı; odun, 350 bin liradan 900 bin liraya, kömür 800 bin liradan 
1 milyon 800 bin liraya çıktı... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Buğday kaç paraya çıktı?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Böylece, işçi,'köylü, memur, esnaf, bu bir yıl 

içerisinde çok daha fazla ezildi ve gerçek enflasyon, milletimizi ilgilendiren enflasyon, yüzde 
125 - yüzde 150 oldu. 

Bunda şaşılacak bir şey yok; çünkü, biz Sayın Demirel'i 6 kere biliriz! 1980'de geldiği za
man da, enflasyon zaten yüzde 107 olmuştu; şimdi geldi, gerçek enflasyonu yüzde 125 - yüzde 
150'ye çıkardı... 

Esasen, yayacağı da buydu. Sözde, kendisi enflasyonu yüzde 30'a indirecekti ve 500 gün 
sonra da, -500. güne de bir. şey kalmadı- yüzde 10'a indirecekti. 

Şimdi gelmiş, "Seçim vaatleri başka, olabilirlik başkadır" diye yeni edebiyatlar icat etme
ye kalkışıyor. 

Lafla, palavrayla devlet idare edilmez. Bu sözlerle hiç kimseyi aldatması mümkün değil
dir. Ortada koskocaman bir iflas yardır. 

Sayın Demirel geldi, ne oldu? Bakınız, enflasyon, işte ifade ettiğim gibi, çok büyük mik
tarlara yükselmiştir. Ayrıca, Sayın Demirel geldi ne oldu? 20 Kasım tarihinde geldiği zaman, 
1 dolar 4 800 küsur liraydı, şimdi bugün 1 dolar 8 600 liraya çıktı... Bu ne demektir? Yüzde 
80 devalüasyon demektir. Herkes hafızasını bir yoklasın : 24 Ocak Kararlan alındığı zaman 
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. 1 dolar 40 liradan 70 liraya çıkarılırken, para yüzde 70 oranında devalüe edildiği zaman nasıl 
kıyametler kopmuştu!.. Şimdi, bir yılda para yüzde 80 oranında devalüe edildi... Zehir usta-
laştı artık... "lavaş yavaş vücuda zerk edildiği için,milleti uyutuyorum zannediyor. Halbuki millet, 
işte 1 Kasımda, uyumadığını göstermiştir. 

Demirel geldi ne oldu? Bir kere daha, kredi faizleri yüzde 130 - yüzde 150'ye çıktı. Asgarî 
ücret hâlâ 1 milyon 400 bin liradır, bundan vergi kesiyor ve 900 bin lira veriyor. Bu vermiş ol
duğu para, simit parasına bile yetmiyor. 

Hani bunlardan vergi almayacaktı? Gelmiştir, işçiyi, köylüyü, memuru ezmiştir, dargelir-
liyi ezmiştir, sadece bir avuç holdingi zengin etmeye çalışmıştır. 

Demirel geldi ne oldu? Devletin 350 trilyon liralık iç ve dış borçla teslim aldı; bu borcu, 
bir yılda 600 trilyon Türk Lirasına çıkardı. Bugün yeni doğan bebek bile 10 milyon lira borç 
ödemeye mecbur olarak doğuyor. İşte, Sayın DemireTin milletimize doğum günü hediyesi! (RP 
sıralarından alkışlar) 

Demirel geldi ne oldu? Sadece mutlu bir azınlık zengin edildi. Geçen toplantıda devlet 
bankalarının, mutlu azınlığa nasıl peşkeş çekildiğini.misalleriyle söyledim; teferruata girecek 
değilim. Bir tek banka, Türkiye Kalkınma Bankası; Uğur Mengenecioğlu'na 101 milyar... (ANAP 
sıralarından "Kim o?" sesleri) 

REFlK ARSLAN (Kastamonu)— Kim o?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Kula Mensucat'a 42,7 milyar... Bu kim mi?.. Sayın 

İnönü'nün bacanağıdır. Kim olacak... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyelim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hangisini arasanız, ucunda mutlaka bu Hükü

metin içerisinde bir ilgilisini bulursunuz! 
Birlik Mensucat'a 40 milyar, Korsiti'ye 39,5 milyar, Bayındır İnşaata 33 milyar, Ünivar'a 

32 milyar, Günmak'a 29 milyar, Birko'ya 29 milyar lira kredi verilmiştir. 
Bir tek bankadan bir yıl içerisinde bir trilyon lirayı kredi olarak almışlar; çünkü, bu ban

ka kendi emirlerindedir. İşte, yaptıkları iş budur! 
Bakınız, geldiler de ne oldu?.. Geldiler, partizanca tayinler yaptılar... İşte, milletin önün

de bir vesika arz ediyorum : Bu Sağlık Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı özcan Ünal Be
yefendi -adını da söyleyeyim- Sayın Bakana bilgi veriyor : "Sayın Bakanım, doktor vekil Ne
cati Şimşek, Amasya Taşova Merkez Sağlık Ocağı Tabibi iken, 10.8.1992 tarihli kararla, Amas
ya Doğru Yol İl Teşkilatının isteği üzerine, Kastamonu Abana Merkez Sağlık Ocağı Tabibliğine 
atanması yapılmıştır. 

İşte, yazının altında imzası var. Bu Sayın Bakana gösterildiği zaman, "Vay canına, bu ve
sika gizliydi; nasıl dışarıya verilmiş?!" diyor! (RP sıralarınan alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) —.Sen imam tayinlerine gel... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İşte haliniz, yaptığınız iş bu. Siz bir senede dört 

bin tane partizan tayin yaptınız... Milleti eziyorsunuz... Sadece mutlu azınlığı ve kendi yandaş
larınızı destekliyorsunuz. Hani siz bunları ortadan kaldırmak için gelecektiniz?!. 

NECMİHOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, Meclise hitap etsin. Hükümete değil efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen Meclise hitap ediniz. Dinleyelim arkadaşlar. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bakınız, bu Hükümet geldi 
de, ne oldu? Yozgat'ta işçi alınacak; DYP il başkanının çiftliğinde imtihan yaptırılıyor! Turban 
Genel Müdürü, AP Kongresinde oy sayıyor! Yaşar Topçu Bey, içtiği puronun paketinin 180 
dolar olduğunu söylüyor; yani bir paket 1,5 milyon lira, Sayın Yaşar Topçu bey ayda 15 milyon 
lira puro parası harcıyormuş! 

iplik fiyatları; DYP - SHP İktidara geldi, iplik fiyatları ne oldu? 
Siz İktidara geldiğiniz zaman iplik 24 bin liraydı. Sayın Cavit Bey sayesinde şu anda 57 

bin liraya çıktı; yüzde 150 zam!.. Hani enflasyon yüzde 60 - 70 idi; hani bu sanayiciler, "niye 
enflasyondan fazla zam yapıyorsunuz?" diye azarlanıyordu?! Neden, Sayın Çağlar'ın kendisi, 
enflasyonun yüzde 60 - 70 olduğunu iddia ettiği halde, yüzde 159 zam yapıyor?! (RP sıraların
dan alkışlar) 

İşte, sizin icraatınız budur. Siz sadece bir mutlu azınlığı destekleyen bir kuruluşsunuz, milleti 
ezen bir kuruluşsunuz. 

Bakınız, siz bu bir yıllık tatbikatınızla tekrar önümüze dapdaracık bir bütçe getirdiniz; 
çünkü, 40 yıllık dönemin 25 yılının mesulü Sayın Demirel'dir. Demirci, her zaman böyle yap
tı... Türkiye'yi geri bırakmanın en büyük mesulüdür. Kendisini hep ikaz Ediyorum; ama ne 
yazık ki, bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor!.. (DYP ve SHP sıralarından "Genel 
Kurula hitap et" sesleri) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, Genel Kurula hitap etsin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Türkiye, bu zat yüzünden geri kalıyor. İnanarak 

söylüyorum : Uyanması lazım. (RP sıralarından alkışlar) 
' Bakınız, geçen 40 sene zarfında, işte Türkiye bunların elinde kaldığı için, yıllık geliri 100 

milyon dolardır; öbür taraftan İtalya'nın yıllık geliri 1 trilyon 100 milyon dolardır, ispanya'-
nınki, 500 milyar dolardır. Biz, niçin güdük kaldık? Biz niçin geri kaldık? İşte bu taklitçi zih
niyetler yüzünden. < 

Şimdi, önümüze getirdiğiniz bütçeyle, "biz, aynı güdüklüğü devam ettireceğiz, yine eze
ceğiz, yine yatırmışız, yine açıkla milleti perişan edeceğiz"diyorsunuz. İşte, bizim telaşımız bun
dandır. 

Siz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz... Sizi uyandırmak için çırpınıyoruz. Kendinize de acı
yın. Sizin kenara çekilmeniz lazım; önce, ne yaptığınızı düşünmeniz lazım sonra ülke meselele
rine çözüm aramanız lazım... (DYP ve SHP sıralarından "Genel Kurula hitap etsin" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Yüce Meclise hitap etmenizi rica ediyorum. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hazırlık yapıp, ondan sonra gelmeniz lazım. Böyle 

iktidara gelirseniz, memleketi kısa zamanda işte bu hale sokarsınız. (RP sıralarından alkışlar) 
Bakınız, iktidara geldiniz, Türkiye'nin büyüme hızını küçülttünüz; enflasyonu en büyük 

değerlere çıkardınız. Hiçbir sözünüze güvenilmez. Dış ticaret açığını büyüttünüz, borçları ar
tırdınız ve bütçe açığını hızla büyüttünüz. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Önüne bak, önüne! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz, sözde bütçe açığını kapatacaktınız. Bu se-

neki bütçenizi size uzmanlar 130 trilyon diye getirdi. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Hoca, boynun tutulacak. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir toplantıda rötuşla bunu 53 trilyon göster
mekle, bu iş halloluyor mu zannediyorsunuz. Bak, geçen sene 32 trilyon dediniz, 1992'de 60 
trilyon oldu. Şimdi, 53 diyorsunuz, en aşağı 120 - 130 trilyon olacaktır. 

Kamu borçlanma gereğini sözde azaltacaktınız. Seçim beyannamenizde açıkça taahhüt et
tiniz, 1993 yılında bunu yüzde 3'lere, yüzde 4'Iere imdireceğiz dediniz. Halbuki siz, devletin 
bütün stoklarını erittiğiniz halde, aynı zamanda KİT'leri ve fonları, devlete emanet edilmiş bu 
iki tane çocuğu, Afrika'dakiler gibi yiyip bitirdiğiniz halde, devletin borç gereksinimini yine 
1992'de yüzde 20'ye çıkarmış bulunuyorsunuz gerçekte ve 1993 'te de yüzde 9 göstermenize rağ
men, yüzde 22,6'ya çıkartıyorsunuz. Geçen toplantıda, kuruşu kuruşuna hesaplarla bunları 
ortaya koymuştum. 

Yatırımlar, hem bütçede oran itibariyle çok azalıyor, -1991'de yüzde 14,4'tü, 1992'de yüz
de 12,9'du, şimdi yüzde 11,78- hem de gayri safî millî hâsılaya göre azalıyor. Böylece, siz Tür
kiye'de işsizliği artırıyorsunuz. Türkiye'yi geri bırakıyorsunuz. Yatırımları rantabl olmaktan çı
karıyorsunuz, ülkenin yakın geleceğini de tahrip ediyorsunuz. ' 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hoca, ormanlara gel. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz, mutlu azınlığı krediler, teşviklerle besliyor

sunuz. Mutlu azınlığın fabrikalarını kurtarıyorsunuz. Batık "kredilere sesiniz çıkmıyor. Mutlu 
azınlığın israfları, masrafları faize yazılıyor, fakir fukaraya ödettiriliyor. Mutlu azınlık, banka
lar vasıtasıyla, hiç vergi vermiyor. KİT'ler yok ediliyor; ya dış borca mahsup edilerek başkala
rına satılıyor veyahut da mutlu azınlığa veriliyor. İşte Sayın Çağlar ve Şevket Demirel. En körü 
Denizli fabrikasını sözde bunlar satın aldılar. Sizin yaptığınız iş bu. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — \alan, yalan? \alan beyanda bulunma. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Araştırırsanız görürsünüz arkasında. 
İhalelerle mutlu azınlık besleniyor, KİT'lere, mutlu azınlık bankalarından yüksek faizle 

kredi alıyorsunuz, sonra da buraya gelmişsiniz, efendim, tek saatte 1,5 milyar faiz ödüyor... 
İşte elinize geçerse böyle olur! Bu faizler nereye ödeniyor? Mutlu azınlığa ödeniyor. Bir nevi 
yasal soygun yapılıyor. (RP sıralarından alkışlar) Faldr fukaradan alınıyor, bir avuç mutlu azınlık 
besleniyor. 

Bak, ben bunlan söylüyorum, zapta da geçiyor; günün birinde de hesabını soracağız. (RP 
sıralarından alkışlar) Bu milletin, saçı bitmedik yetimin hakkım korumak için, şu milletin saa-, 
deti için bu konuşmaları yapıyorum. 

Gelir dağılımı daha da bozuluyor.Bak, demin arkadaşım hatırlattı, geliyorum, asıl Hükü
met olarak yapmanız icap eden hiçbir şeyi de yapmıyorsunuz. İşte bak, ormanlar, gelir getire
ceğine, masraf götürüyor. İşte madenler... İşte tarımı öldürdünüz. Hani çikita muz ithal edil
meyecekti!.. 2 milyar dolarlık ithalat yapıyorsunuz; 2 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor
sunuz. (RP sıralarından alkışlar) Siz ne söylüyorsunuz, ne yapıyorsunuz; haberiniz yok! Tarı
mı siz öldürdünüz, hayvancılığı siz öldürdünüz; üllceyi perişan ettiniz. "Efendim, biz hizmet 
Hükümetiyiz" diye köylere kâğıt... Evet, hizmet; ama İsrail'e hizmet, Türkiye'ye değil. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Sağlık ve eğitim hizmetleri perişandır. Bütçe açıklarla 
kapalı ve muzır israflarla doludur. Sözde, fonlar bütçeye dahil edildi; Sayın Demirci'm emrine 
70 trilyon tahsisatı mesture verdiniz; çünkü bunlar bütçeye ithal edildi diye, lafla Meclisi alda
tacaksınız. Bütün kullanma yetkisi Başbakanda. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Aynı lafları elli kere söyledin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bak, SHP'nin elindeki Konut Fonunu bile Baş

bakana bağladınız. Onların zaten sesi çıkmıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bakın, seçimden önce "benim köylüm" diye kucakladınız; ama köylünün kaburgasını nasıl 

kırdınız, göstereyim size. Bak, gübre, mazot, ekmek, peynir fiyatları korkunç bir şekilde arttı; 
buna mukabil, tarım ürünlerinin fiyatı IMF'nin emriyle düşük tutuluyor. Köylünün şu anda 
pamuk, fındık ve tütünden 1,5 trilyon liralık, pancardan da 3,5 trilyon liralık alacağı var. 

Hani köylünün hakkını vaktinde ödeyecektiniz? Bakın, aradan bir yıl geçti, köylünün 5 
trilyon liralık hakkını yiyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yalan söylüyorsun. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Allah'tan kork Hoca, Allah'tan kork... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi bunu verseniz ne kıymeti var? Evet, şeker 

fabrikalarının pancar üreticisine 3,5 trilyon lira borcu var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Pamuk, fındık ve tütün üreticisine devletin 1,5 trilyon lira borcu var. Rakamların hep
si elimizde. Biz bunları umum müdürlükten alıyoruz. 

Sayın Demirel buraya geliyor, bir kahve konuşması yapıyor; ama şu rakamlarla niye karaku
cak güreşine çıkmıyor? Gelsin bakayım, yalan mı, doğru mu?.. (RP ve ANAP sıralanndan alkışlar) 

Bakın, şimdi, Orta Anadolu'da, Niğde, Nevşehir, Konya ve Kayseri'deki, patates eken, 
mısır eken, soğan eken bütün köylüler beni dinliyor ve bana "Hoca yaşa" diyorlar; ben bura
da, televizyondan seslerini duyuyorum! 

Siz bu köylülere, dönüm başına yüzbinlerce lira zarar ettiriyorsunuz, zarar. Soğan ekeni 
mahvettiniz, patates ekeni mahvettiniz, mısır ekeni mahvettiniz... Köylünün istimlak bedelleri
ni ödemiyorsunuz... Köylünün sulama işlerini yapmadınız... Köylünün sağlık ve emeklilik si
gortası yok. Köylünün, sadece borçları artıyor... İthalat yapıyorsunuz, dampingle tarımı öldü
rüyorsunuz, tarıma dayalı sanayii öldürüyorsunuz. Thnm kredileri yetersiz ve orman köylüsü 
daha da perişan; hayvancılık ise, sayenizde (!) tamamen öldürülmüştür, 

Memura gelince: Memuru enflasyona ezdiriyorsunuz. Bunu, geçen konuşmamda rakam
larla ispat ettim. Madem enflasyona ezdirmeyeceksiniz, o zaman bizim eşel-mobil kanun tek
lifini niçin kabul etmiyorsunuz? Sizin işiniz gücünüz, sadece oyalama, boş laf ve aldatmadır... 

Vergi yükü tamamen memura, işçiye ve köylüye ödettiriliyor ve onlardan bu vergiler peşin 
olarak alınıyor; sizin holdingleriniz ise, bir kuruş bile vergi vermiyor. 

Korkunç bir kıyım; bir yılda 4 binden fazla partizanca tayin yaptınız. 
Memurun konutu, lojmanı yok; bütün aylığı bile ev kirasına yetmiyor. Çocuk yardımı, hiç 

mesabesindedir. Emekli ikramiyesi hiçbir işe yaramıyor. Sendika kurdurtmuyorsunuz. İşte ba
kın, ikisi arasında çekişme var. O, gene hâlâ atlatıyor, oyalıyor... "O" dediğim, Sayın Demirel... 
Şimdi nerededir bitmiyorum; ben konuşurken hiç burada otüramıyor!.. (RP ve ANAP sıraların
dan gülüşmeler, alkışlar) Bugün, gene aynı durumu görüyorum. Şimdi, biraz sonra çıkar gelir!.. 

Siz işçiyi, hâlâ asgarî ücretten vergi alarak eziyorsunuz. 
İşçi ücretleri adaletsizdir. Büyük kısmının aldığı maaşları, çay ve simit almaya yetmiyor... 

Bugün asgarî ücretle geçinen dört çocuklu bir aile, ancak yarım simit yiyebilir, yarım simit!.. 
Bir simit alıp, yanında da bir bardak çay içemez! 
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Hızla işçi çıkartılıyor. 
İşçinin aldığı paranın yüzde 35'i vergi olarak kesiliyor; halbuki holdingler sadece yüzde 

12 vergi ödüyor, tşçi, memur ve esnaftan vergi alıyorsunuz; ama mutlu azınlık vergi vermiyor. 
KİT'ler partizanca idare ediliyor... İşsizlik sigortası yok... özelleştirme, işsizliği daha da 

artırıyon.. 
Esnaf ve sanayiciyi, enflasyon ve faizle yok ettiniz. Kısa vadeli kredi faizi yüzde 130-150; 

sözde esnafa verdiğiniz orta vadeli kredi faizi yüzde 65!.. 
Şu halinize bakini Kredi için başvuran mahvoluyor... Enflasyon karşısında hepsi kendi 

kendisini kemiriyor, haksız vergiler canından bezdiriyor... Kâr ve zarara bakmadan, hayat stan
dardına göre vergi alıyorsunuz, hem de peşin alıyorsunuz ve hem de eğer bir esnaf Hacca gi
derse, daha çok vergi alıyorsunuz. Haberiniz yok ne yaptığınızdan! 

Esnaftan vergi resmi alıyorsunuz, zarar da etse alıyorsunuz!.. Düzensiz ithalatla, mutlu 
camitsin arzusuna göre her gün gümrük tarifelerini değiştirip, ülke ekonomisini perişan edi
yorsunuz. 

Enerji, malzeme ve finansman maliyetler rakip ülkelere göre yüksek olduğu için, ihracat 
yapma imkânı yok. Mîtırım teşviklerinde keyfî değişiklikler yapıyorsunuz. Esnaf ve sanayici 
kredileri yetersizdir. Trilyonları mutlu azınlığa veriyorsunuz. 

Emeklilere gelince; sayenizde durumları hazindir, perişandırlar. Aylık alacağız diye hâlâ 
banim kapılarında bir yıldan beri inim inim inliyorlar, vergi iadelerini bile alamıyorlar. 

Bağ-Kur emeklisi daha da perişandır. 300-400 bin lira aylıkla, dört çocuklu, emekli bir 
insan nasıl geçinecek?! V . 

Hastaneleri perişandır, ilaçları yoktur. 
Dul, yetim ve dar gelirlilerin durumu daha da acıklıdır. 
Emekli kurumları da, sayenizde iflas ettirilmiştir... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) —- Neler yapmışız biz Hoca, yay anasına! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İşte sizin yaptığınız işler, ekonomi diye yaptığı

nız işler bunlardır. Bunların hepsini, geçen toplantıda, rakamlarıyla, bir bir gösterdim. 
Milleti böyle ezerken bu Hükümet ne yapıyor? 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Biz düzeltiyoruz Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İşte, buyurun! Bir defa daha göstermiştim, ba

lan : Bu Hükümet düğün dernekte; çalgılar, sazlar, tef çalıyor... İşte bakın, Hükümet ne yapı
yor, görün; millet de görsün. (RP sıralarından alkışlar) 

Millet ezilirken, çöp yığınları demokratik hayatımızın zaferiymiş! Sayın Demirel gene, Çinli 
filozoflar gibi hikmet buyuruyor! (Gülüşmeler) Bakanlar, vur patlasın çal oynasın... Bakın, 
Sağlık Bakanı partizan tayin yapmış, şimdi tef çalıyor!.. (RP sıralarından alkışlar) Sayın De
mirel... İşte, işte haliniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca, millet sana gülüyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, evet, işte haliniz. Milleti ezdiniz; siz sade

ce düğün dernekte kirvelik yapıyorsunuz! 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, Hükümetin sayın mensupları; ülkemizin en 

önemli meselesi terördür. Bu Hükümet işe başlarken, terör, en önemli mesele değildi; fakat 
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ne yazık ki, bu Hükümetin terör sahasında boş laftan başka hiçbir şey yapmaması, terörü büs
bütün tırmandırmış, memlekette, mal, can, ırz güvenliği kalmamış, devlet otoritesi kalmamıştır. 

Bakınız, terör konusunda Sayın Demirel, vaktiyle özal'a, "Bunlar karşısında söyledikle
rinin hepsi laftır. Dökülen kan yerde kalmıştır. Meclisten partileri kazıdılar; ama bir eşkıya 
sürüsünün kökünü kazıyamadılar" diyordu. Şimdi bunların hepsi mizah mecmualarına konu 
oldu. "Bir kere Midyat'ın Sarıköy yolunda mayın ne arar dersiniz; bu tuzaktır, bu kan denizi
dir. Türkiye, ne yapıp yapıp, bu işin kökünü kazımahdır." 

Haydi, geldin, kazı bakayım! O vakit bir yerde mayın vardı, şimdi her tarafı mayınla dol-
durdunuz... Bunu söylüyoruz; Hükümet Programının tartışılması sırasında da söyledik... 

SELAHATTİN KARADEMIR (Kahramanmaraş) — Yakışmıyor... Yakışmıyor... Ayıp... 
Ayıp... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Böyle demiş. 
"Eskiden de Ölüyordu; ne yapalım, şimdi de ölüyor diyorsunuz. Bu, bunun cevabı değildir" 

diyor; şimdi gelmiş, "bu cevap olmaz" dediği şeyi, kendisi cevap diye veriyor! 
"Bu olaylar karşısında, vurdumduymazların ve bu cinayetleri işleyenlerin mutlaka yaka

sına yapışılacaktır gibi laflara kimsenin tahammülü kalmamıştır. Mütemadiyen kan dökülme
ye devam ediyor. 

Hükümet çare müessesesidir. Bundan herkesin yüreği sızlamalıdır -Sayın DemirePin söz-
. leri bunlar- Devlet, bu ülkenin topluiğne ucu kadar yerde yoksa, o devlet, devlet değildir. Tür

kiye'nin gündeminde başka meseleler var gibi görünüyor; fakat Türkiye'nin gündeminde esas 
mesele budur. Buna mutlaka çare bulmaları lazım. Hükümeti, siyasî iktidarı ikaz ediyorum. 
Durdurun bu kan deryasını; durduramayacaktanız ki, bugüne kadar durduramamalardır, o 
zaman görevi bırakın da başkaları gelsin. İstifa etmezlerse cezaî sorumlulukları da vardır. Kan 
dökenlerle beraber cezaî sorumluluğa tabi tutacağımızı, katillerle birlikte hesap soracağımızı 
ifade ederim." 

Sayın DemirePin sözleri bunlar... Demirel, olayların dökülen bir siyasî heyetin, yani dağı
lan dökülen iktidarsızlığın eseri olduğunu söylemiş. Çok doğru. Muhalefette bunları söylüyor; 
ama şimdi geldiği zaman hepsinin tersi... Bütün bu sözleri, DemirePin kendi fetvasını kendisi
ne uygulamak lazım gelir. 

Şimdi Hükümet olmuş, Hükümet programında ne diyor; "Ülkemizin her yanında terör 
mutlaka önlenecek, can güvenliği sağlanacak..." Cek ve cak. Bütün bunların hepsini söylemiş; 
"istihbaratı kuvvetlendireceğiz, ülkenin her yerine devlet sahip olacak"; demiş, demiş, demiş 
ve de onüç ay geçmiş. 

Şimdi ülkenin durumu nedir? önce, bir defa, 2 yaşındaki masum çocuklar katlediliyor, 
her gün; 18-20 yaşındaki gençler hayatını kaybediyor, hazin törenlerle toprağa veriliyor; askeri
miz, polisimiz şehit ediliyor, karakollarımız basılıyor; hâkim, savcı, belediye başkanı kaçırılı
yor, rehnediliyor, öldürülüyor. Uçak, tren kaçırılıyor, taranıyor, yakılıyor... Ülkede, can, mal, 
ırz emniyeti kalmamış... Kurtarılmış bölgeler, ülkenin büyük bir kısmını kaplamış. Boşaltılmış 
köyler, tahrip edilmiş kasabalar, köyler ve yapılamayan ulaşım; göçler, sefaletler, ıstıraplar... 
Göç edenlerin gittikleri yerlerde büyük yığıntı... Bugüne kadar, göç edip de dönebilen hiç kim
se yok. Terörden ve afetlerden zarar görenlere, bugüne kadar, tazminat diye bir tek kuruş veril
memiş.; Faili meçhul cinayetler, korkunç rakamlara ulaşmış, 14 yıldan beri örfi idare ve 
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olağanüstü hal tatbikatıyla, bölge halkının hürriyetleri kısıtlanmış; bu bölgede, hâlâ ayrı bir 
rejim uygulanıyor. Bölgede yatırım diye bir şey yok, sağlık hizmetleri perişan, okulların pek 
çoğu kapalı. PKK, halktan, baskıyla vergi ve haraç alıyor. PKK, büyük şehirlerdeki güneydo
ğululara, askere birer çocuklarını vermeleri için baskı yapıyor. Teröristler, bir-iki kişiyle değil, 
100,200, 500 kişiyle saldırıyor. Halk, kendisini iki ateş arasında hissediyor ve kendisine potan
siyel suçlu gözüyle bakılmasından son derece rahatsızdır. Bu Hükümetten memnun olan bir 
tek güneydoğulu vatandaşımız dahi yoktur. 

Bu Hükümetin yanlış politikalarıyla, bir yönden terör artıyor, tırmanıyor, diğer yönden 
de ülke, farkında olmadan, bölünmeye götürülüyor. Resmî rakamlar, İstiklal Harbinde 5 713 
şehit verdiğimizi, Kıbrıs Barış Harekâtında ise 418 şehit verdiğimizi gösteriyor. Halbuki, sekiz 
yılda, 2 518 olay vukubulmuş; 20 Kasım 1991 - 15 Kasım 1992 arasında, bir yılda 5 594 olay 
vukubulmuş. Resmî makamların verdiği rakamları söylüyorum. Bugüne kadar, sekizyılda, ölü 
vatandaş sayısı 941, bu Hükümetin bir yıllık icraatı döneminde 834. Bugüne kadar, bundan 
önceki sekiz yılda güvenlik kuvvetlerinden şehit olanların sayısı 3 925, bu Hükümet zamanın
da 683, yine bu bir sene içerisinde güvenlik kuvvetlerinden yararlananların sayısı 1 296. Bugü
ne kadar, sadece vatandaşlardan ve güvenlik kuvvetlerinden şehit olanların sayısı 6 3 83, -istiklal 
Savaşında artmış- ölü terörist sayısı 2 411; böylece, ülkede ölenlerin adedi, İstiklal Savaşında 
ölenlerin iki mislini geçmiş. 

Sadece son iki yılı mukayese edersek, bakınız, 1991 yılında, şehit güvenlik görevlisi 242, 
1992 yılında şehit güvenlik görevlisi 546; yani iki misline çıkmış. Hani anarşi azalacaktı? Bu 
son iki yılda yaralı sayısına bakalım, bir önceki yıl 500 olan yaralı sayısı, şimdi 1 000'i geçiyor. 
Hayatını kaybeden vatandaş sayısı, 1991'de 106, 1992'de 510. Yaralı vatandaş sayısı, 1991'de 
208; 1992'de 503. İşte, bu Hükümetin terör karnesi!.. « 

Bakını, bugün, İdil, Kulp, Hazro, Genç, Silvan, Dargeçit ilçelerinin kırsal alanlarının hiç
birisine gitmek mümkün değildir, bütün buralar âdeta kurtarılmış bölge gibidir. Bingöl'ün Kasıklı 
Köyü; Diyarbakır'ın Kaledibi Köyü; Kulp, Hani ve Genc'in birçok köyü; Şırnak'ta başta eski 
ismiyle Hestan, Dahlabi, Zarova, Kirivan, Zarhadahle olmak üzere, köylerin hepsi boşaltıl
mıştır. Güvenlik sebebiyle bu köyler boşaltılıyor, vatandaşlar Siirt'e, Diyarbakır'a gidiyor. Bu
gün Diyarbakır'da, bir evde 40 kişi kalıyor ve bu göç edenlerden bir tanesinin de geri döndüğü 
yok; çünkü, köyler boşaltılmış ve o şekilde bırakılmış. Ortada Hükümet yok, sahibi yok; bo
şaltılıyor o kadar... Sadece zulüm... 

Bakınız, biz Refah Partisi olarak, hemen hemen her ay güneydoğuya bir heyet gönderiyo
ruz. 7 ili kapsayan 1 500 kilometrelik seyahatleri esnasında, büyük şehirler dışında bir tek gü
venlik gücüne rastlamamışlardır. Malabadi Köprüsü Silvan'a 7 kilometredir, orada bir güven
lik kuvvetine rastlıyorlar, güvenlik kuvvetleri, "sakın ileri gitmeyin, yol emin değildir" diyorlar. 

Bingöl'le Diyarbakır arasındaki yolda, bugün gidip gelmek mümkün değildir. Masum in
sanlar kurşuna diziliyor. Birçok bölgeler, bugün, maalesef, kurtarılmış bölge durumundadır, 
devlet yoktur. Göç edilen yerlerde vatandaşlarımız büyük sıkıntılar içindedirler; hiçbirisine bu
güne kadar bir tek kuruş tazminat verilmemiştir. Sözde Çukurca ve Şırnak, Erzincan Kanunu
nun içine kondu ama bir tek kuruş tazminat verilmedi. Çünkü, Güneydoğu Anadolumuzda 
afetlerden dolayı ödenmesi lazım gelen, 1993 senesinde 1,2 trilyon. Bugüne kadarki afetlerden 
dolayı ödenmesi lazım gelen meblağa mukabil, şu getirdiğiniz bütçede, afetler için 28,5 milyar 
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lira koymuşsunuz. 1,2 trilyona karşı 28,5 milyar! Bununla ne yapabilirsiniz? Siz iflas etmiş bir 
Hükümetsiniz, hiçbir hizmeti göremezsiniz. 

Faili meçhul cinayetler hızla artmıştır. Biz, Refah Partisi olarak kendi Güneydoğu Komi
temizle yaptığımız tespitle 260'dan fazla faili meçhul cinayet tespit ettik Güneydoğu Anadoluda. 

Bu faili meçhul cinayetler, halkın indinde, devletin üzerinde kalıyor. Kısmen de doğrudur. 
Devlet, kimin yaptığını bulmakla mükelleftir. Bulmazsa, demek ki, bunu Gladio yapıyor, de
mek ki bunu Özel Harp Dairesi yapıyor diye halk inanıyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Bundan dolayıdır ki, hani bir tane faili meçhul olay kalmayacaktı? Demir okudum, Sayın 
Demirel muhalefette iken konuşmuş, konuşmuş durmuş; şimdi gelmiş, hepsinin tersi yapılıyor. 

Olağanüstü hal tatbikatında birçok yanlışlıklar vardır. Çünkü bu Hükümet, oraya gön
derdiği görevlileri eğitmemiş, ne güvenlik görevlisini, ne devlet görevlisini, 70 yaşındaki insanı 
öldürüyor güvenlik kuvvetleri, sonra da "terörist" diye ilan ediyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ayıp oluyor Hoca. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu durum karşısında halk kendisini iki ateş ara

sında hissediyor. Ben bunları niçin söylüyorum... 
Ayıp olan -40 defa, bugüne kadar bir senedir bu olayları söyledik- bu Hükümetin bir ta

nesiyle ilgilenmemesi. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Olmaz, olmaz Hoca... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Gördünüz, kaç defa milletin önünde fotoğraf

lar gösterdik, olaylar söyledik "yok böyle şey, gök kubbeyi yıkarız" dedi; halk orada dinliyor 
ve gülüyor bu hükümetin haline... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Devleti tahrip ediyorsun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Devleti bölme Hoca, bölme... Bölme... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Acıyor. Bu bölgelerde... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ne dinimizi böl, ne de devleti böl Hoca. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, biraz sonra isimlerini vereceğim, me

rak etmeyin. 
Kimin için ne yapılmış... Memleket bölünmesin diye çırpmıyorum. Bu Hükümetin elinde 

bölünüyor, bu ilgisizlik buraya götürüyor bu memleketi. 
Bakınız, buralarda yatırım diye bir şey yoktur. Biz, millî görüş olarak, sadece Güneydoğu 

ve Doğu Anadolumuza 47 tane ağır sanayi fabrikası yapmışız* 13 tane organize sanayi bölgesi, 
200 bin memleket evladına işyeri hazırlamışız. 

Bu Hükümet, şimdi, bu 200 tane tesisin -60 tane milyarlık tesisi buradadır, bu Hükümet, 
maalesef, yeni bir tek taş koymadığı gibi, bizim bütün bu tesislerimizin- hepsini yok ediyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sandıklı'da duruyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hastanelerde yeşil kart aldatmacası, halkın büt! 

yük reaksiyonuna sebep oluyor. Üç, beş tane fakir fukaraya bu kart verilmiş, yüzlerce fakir 
fukaranın elinde hiçbir şey yok... Bunların reçetesi ödenmiyor... Hasta, ağır hasta olduğu za
man, buradaki üniversite hastanelerine geliyor, bundan önceki yeşil kartlı güneydoğulu vatan
daş, parası Ödenmediği için Sağlık Bakanlığı tarafından, ondan sonraki yeşil kartları olanlar 
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da hastanelere alınmıyor. Bakın, şimdi güneydoğudaki vatandaşlar beni dinliyor, " ^ ş a Hoca, 
Allah razı olsun; bizim derdimizi bir tek sen anlıyorsun" diyorlar... 

Haberiniz yok, haberiniz yok! (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gülüyorlar, gülüyorlar Hoca. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Haberiniz yok! 

Evet, bunların hepsi birer gerçek. Şimdi bakınız, isimlerini veriyorum : Kaledibi Köyünde 
-Sayın Hükümet not alsın lütfen- 75 yaşında ve yörede iyi tanınan Mustafa Kanat, Mustafa 
Taşan... (DYP sıralarından "Taşar mı?" sesleri) 

Evet... Bunlar, hiçbir örgütle ilgisi olmadığı halde, örgüt militanı kabul edilerek, zannedi
lerek, hayatlarını kaybetmişler; ondan sonra da, halka, "örgüt militanıdır" diye açıklanmış
lardır. tşte, olay budur. 

Hiçbir tedbir alınmamıştır bir yıldan beri. Bütün bu olaylar cereyan ederken, 13 ay sonra 
bu noktaya geldiğimiz halde, bu Hükümet, "Akan kan yerde kalmayacak, devlet, terörün ça
resini bulacak. Devlet ülkenin her köşesine hâkimdir. Üç beş kişi kendisine devletten üstün sa
yarsa, analarından doğduğuna pişman ederiz" gibi boş laflarla 13 ayı geçirmiştir. Tabiî, hiçbir 
şey yapılmadığı dolayısıyla bir yandan da halkı uyutmaya çalışıyorlar. 

Sayın Demirel'in şu mantığına bakın: "Devlet var ki, onu yıkmak için terör oluyor. Terö
rün varlığı, devletin varlığının delilidir" diyor! Şu Aristo mantığını görüyor musunuz siz?! Ne 
dahi (!) bir insan... Hiç kimsenin bunu akıl etmesi mümkün mü?! 

Hakikaten şahane bir söz; çünkü, devletin varlığının tek delili, hakikaten terörün var olu
şu; devletin varlığına ait başka hiçbir işaret yok! 

Söylediği şu : "Biz başlatmadık, devraldık. Biz de üzgünüz. Kısa vadeli bir iş değildir. 
Terörü önlemek devletin işiydi." 

Hayda!.. 

"Peşime düşün, ben önleyeceğim" diyordu; şimdi buraya gelince "devletin işiydi" diyor! 

Terörü zaten askere havale etmiş. "Dursaydı durdururduk" diyor... Şu büyük mantığa bakın 
siz! (RP sıralarından alkışlar) 

"Terörle yaşamaya alışacağız" diyor ve tabiî bazen plağın eskidiğini fark ediyor, üslup 
değişiyor : "Va mı terörü bir anda durduracak bir babayiğit? Bir sihirli formül varsa, yerimizi 
vermeye hazırız" şeklinde, "cek caklarla" 13 ay işte böyle geçmiştir. Bundan dolayıdır ki, bu 
Hükümet, terör bakımından suçludur. 

önce bir defa, bu Hükümetin terörü önlemesi mümkün değildir; çünkü bu Hükümet, dış 
güçlerin etkisi altındadır. Halbuki bu terör, temelde Amerikan ve İsrail planıdır. Bu terörü Çe
kiç Güç destekliyor. Ne yazık ki, bu Hükümet, daha dün, terörü destekleyen Çekiç Güç'ü des
tekledi. Bu kafayla elbette Türkiye'de terör önlenemez. Siz, hem dış güçlerin emrinde olacak
sınız hem de dış güçlerin planlarını önleyeceksiniz! Bu mümkün değil. Bu Hükümetle terör 
önlenmez... 

Terör, siyonizmin bir planıdır. Terör, Amerika ve Batıdaki ehli salib ve Siyonist nüvelerin 
planının bir tatbikatıdır. Bosna'da, Cezayir'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Filistin'de, Abhaz-
ya'da, Keşmir'de ne görüyorsak, PKK'da da aynı şeyi görüyoruz. 
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Kükürt kökenli Müslüman kardeşlerimizin saadeti Batıda değildir, adil düzendedir; ne de 
müstakil bir Kürt devletinde hayır vardır. 

Bakınız, bu terör ve bilhassa Kuzey Irak'taki olaylar hakkında Amerika neden askerî hare
kâta müsaade etti? Çünkü, Talabani, Kuzey Irak'ta kurulmuş olan Amerika etkisindeki yöneti
mi meşrulaştırmak istiyor; onun için, onunla temas ettiriyor. Halbuki, bakın, size vesikalarla 
açıklıyorum, fotoğrafları da elimde, Celal Talabani geçenlerde Londra'da "Kurt-Oil" diye bir 
petrol şirketi kurdu. Eski CIA başkanlarından Houlsman Carabian Continental adlı şirketiyle, 
bu Kurt-Oil denilen şirkete ortak oldu ve Nevv York'ta merkezi bulunan Estage adlı Yahudi ser
mayeli banka da, Talabani'nin bu şirketine 500 milyon dolar kredi vermeye hazır olduğunu bildirdi. 

Bütün bunlarla Amerika, Kuzey Irak'taki Taktak ve Koysıncak bölgesindeki petrollere ulaş
mak ve bir müddet sonra Kerkük'te bunlara dahil edilmek suretiyle Irak'ın petrollerini kontrol 
altına almak istiyor. İşte, Amerika'nın oynadığı oyun budur. 

Bunların çözülebilmesi için, ancak bu ülkedeki bütün insanların kendi içinden gelen arzu
larıyla, adil, onurlu, gönüllü, kardeşçe birlik ve beraberliklerini temin edecek bir rejim kurul
madıkça, terör şiddetle önlenmez. (RP sıralarından alkışlar) 

Bundan dolayı bu Hükümetin politikası yanlıştır. Bu Hükümet, faaliyetiyle, terörün ön
lenmesine değil, artmasına sebep olmaktadır. Nitekim, bu Hükümetin faaliyetlerine bir göz. 
attığımız zaman, bu Hükümetin, önce terörün önlenmesi hakkında hiçbir politikası yoktur. 
Bundan başka, dış güçlerin etkisi altında PKK'yı .destekleyip, dolaylı yoldan terörü önlemek
tedir. Milleti asıl birbirine bağlayan manevî bağları tahrip ediyor, halka şefkat yerine, maale
sef, halkın kendisine karşı reaksiyonunu kazanıyor. 

Bakınız, işte Mardin'in Yalım Köyünde nöbet tutan panzerdeki askerler, sabahın alacaka
ranlığında uyuyakalmışlar; ama uyandıkları zaman karşıdan, bir çoban, bir çocuk, birkaç ta
ne de hayvan geçiyor; uyku sersemliğiyle bunlara ateş açmışlar, bunun sonucunda 12 yaşında 
bir çocuk ölmüş, köylü de yaralanmış, 40-50 tane de hayvan ölmüş; hiçbir soruşturma yapılmı
yor, vatandaşların dilekçeleri de kabul edilmiyor. 

Karakoçan'ın Sarıcan Köyünde, devlet güvenlik güçleriyle PKK arasında bir çatışma çık
mış, bu çatışmada halk gitmiş haber vermiş; bu bölgede iki tane çoban var, sakın bunları öl-
dürmeyin diye söylendiği halde, bu çobanlar da öldürülmüş; sonra bunlar da terörist olarak 
ilan edilmişler, işte bu davranışlar karşısında, siz halkın şefkatini, halkın ilgisini kazanamazsınız. 

Bundan başka, güneydoğuda bir tek insana iş bulmadınız; tam tersine, bizim yaptığımız 
fabrikaları yok etmeye çalıştınız. Bakın siz şimdi, Kamu Ortaklığı idaresinde, Mardin, Gercüş, 
Diyarbakır, Erzurum, İspir, Tortum, Dumlu, Pası, İğdır, Siirt, Kemah, Kelkit... 21 tane sanayi 
tesisini satıyorsunuz, Mardin Gercüş Sümerbank Ayakkabı Tesisi jandarma karakolu oldu, İğ
dır Sümerbank Pamuklu Entegre Tesisi iflas etti, ettirildi, bir özel sektöre sattırdı, Erzurum 
İspir Pamuklu Entegre Tesisi kapatıldı; şimdi hamderi mi olsun, kraft mı olsun, bunlarla uğra
şıyorlar. Bizim kurduğumuz bütün süt fabrikalarını, et balık kombinalarının hepsini, şimdi 
satışa çıkarttınız, bunların hepsini kapattınız. Halbuki bu bölgede süt ve kombinaları ihya et
mekten daha hayırlı yapılacak ne var? 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, beş dakikanız var. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Korkunç bir işsizlik bölgeyi kasıp kavurmakta

dır. Korucu sistemi, partizanca davranıştan dolayı tamamen yanlış bir tepki uyandırıyor. 
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Buradaki mücadelede, ne helikopter alabildiniz, ne askerimize çelik yelek verebildiniz, ne dür
bün aldınız, ne pilotsuz uçak, ne de gece görme îmkânlanyla buradaki askerlerimizi teçhiz et
tiniz. 18 yaşındaki çocuklan eğitmeden götürüyorsunuz, askerlikten dönerlerken, eğitilmiş 
PKK'cılar tarafından öldürülüyorlar... îşte, ülke, sizin elinizde bu hale gelmiştir. 

Görülüyor ki, bu Hükümetin terörü önlemesi mümkün değildir; ondan dolayı Ülkede hu
zurun tek şartı, bu Hükümetten bir an evvel kurtulmaktır. 

Zamanımız çok kısıtlı olduğu için, insan haklan hususunda sözde Anayasa değişikliği di
ye yapılan karikatür çalışmalara vakit ayırmayacağım. 

SHP bazı şeyler yapmak istiyor; Sayın Demirel bunları önlüyor. Gördüğümüz açıkça bu
dur. (DYP sıralarından gürültüler) 

Bakınız, ilk önce 56 tane maddede uyuştuk dediler, 10 maddelik bir teklif getirdiler... 
Bu teklifler ileriye değil, geriye gidiştir. 
Sonra, yazın 55-60 maddede uyuştuk dediler; 5 maddelik bir teklif getirdiler; bu teklifler 

de, sadece hile rejimini yürütmeyi amaçlıyor. 
Yönetimde istikrar temin edici bir seçim kanunu getirîlecekmiş. 
Ne demek bu? Kimi aldatıyorsunuz bu sözlerle? "Biz gene hile yapacağız" diyorsunuz, 

hileli seçim! 
• • t • ' • • 

Yönetimde istikrar başka şey, milletin Mecliste temsil edilmesi başka şey; bunları birbiri
ne katarak, kimi aldatıyorsunuz? (RP sıralanndan alkışlar) 

öbür taraftan, yine 163 üncü maddeyi diriltme çalışması yapıldı ilk önce ve arkasından, 
değişiklik diye getirilen hususlarda, siyasî partilerin, yabana devletlerden ve uluslararası kuru
luşlardan emir ve talimat alma yasağı kaldınlıyor. 

Şuna bakın! Hiç yapacak başka işimiz yok, küreselleşiyor beyefendiler! 
öbür taraftan, tek gayeleri -radyo ve televizyonlara söz verdiler- televizyona anayasal gü

vence getirmek. Yoksa, demokratikleşme, ülkede insan haklan... Hiçbir zaman böyle bir dava
ları yok... * ,- •< 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu -CMUK- tabiî fos doğdu, çünkü, "terörle ilgili" der
seniz, getirdiğiniz maddelerden hiçbirisi tatbik edilmez. 

ILO maddelerinden zaten birisi reddedildi. Kaldı ki, bunlan burada kabul etmek, bir çey 
ifade etmez; kanunlarda gerekeni değişikliklerin yapılması lazım, bunların ise nasıl tatbik edil- y 
diğini işte görüyoruz... 

Sayın Demirel, "neden Sayın inönü memurlara selam verdi?" diye kavga çıkartıyor! (RP 
sıralarından alkışlar) Bu zihniyetle, hiç, ülkede demokrasi olur mu? 

Bu Hükümetin demokrasi anlayışına bakın! Televizyonlarda açık oturumlar kaldırıldı... 
Hani şeffaf olacaktık, hani Meclisin TRT'si olacaktı?.. 

Şu haberlere bakın, 30 dakikanın 25 dakikası Demirel'e ait!.. Kaç defa huzurlarınızda, 
"Sayın Demirel, siz bu televizyonu seyrede seyrede kepdiniz sıkılmıyor musunuz?" demedim 
mi? (RP sıralarından alkışlar) 

Çıkmış, geçen sefer kahve konuşması esnasında bana; "Efendim ne yapayım, TRT benim 
konuşmalarımda haber değeri buluyorsa ben ne yapayım!" diyor. 

Şu mantığa bakın siz! Ne söylese, haber değeri oluyor!.. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim. 
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Sayın Erbakan, toparlayabilir misiniz? 
NECMETTİN ERBAICAN (Devamla) — Sağolunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, ahlak tahribatı korkunç boyutlara erişmiştir. Sarp Ka

pısı açıldı; bütün Karadeniz perişan edildi. Bu Show TV'de birtakım Saklambaç Programları 
var... Seks-Shop'lar için Sayın Demirel çiçek gönderiyor; tebrik ediyor! Ondan sonra da, "Te
mel İçgüdü" adlı film hamisi Sayın Demirel! 

Bakın bizim halimiz ne : Onlar bu tahribatı yapıyor, biz de her gün savcılığa dilekçe veri
yoruz; dosyalar burada... Savcılık bu seksleri kapatıyor; filmleri takip ediyor; ama başedilmi-
yor ki... Biz kapattırmakla başedemiyoruz, her gün yeni bir tahribat yapıyor. Buna mukabil, 
ülkenin manevî kalkınması hakkına tek bir adım atılmıyor. 

Şu konuşmamda sormadan geçemeyeceğim : Bizzat Sayın DemirePe göstermek isterdim, 
tabiî gene yok. Bakınız bu, İstanbul'daki Maltepe Îmam-Hatip okulu; ama kapısında "Kadı
köy İmam-Hatip Okulu" yazıyor. Bu fotoğrafı aldırttım ki, Sayın Demirel'e soracağım : Sayın 
Demirel, bak, burası Maltepe. Maltepe ile Kadıköy'ü siz fark etmeyecek şekilde uyur gezer mi
siniz yahu? (RP sıralarından alkışlar) Niye bunun kapısında Maltepe yazmıyor; niye yazmı
yor?.. Yeni bir imam-hatip okulu açamaz ki... Ya Bush amcası telefon eder de "Vay, nasıl sen 
imam-hatip okulu açarsın?" derse ne yapacak?! (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından 
gürültüler) İşte, Türkiye böyle yönetiliyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Kaç tane imam-hatip açtın lan sen?.. (RP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Taylan, oturun. Sayın konuşmacı konuşmasını bağlıyor. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan saygılı olsunlar. 
BAŞKAN — Hepimiz birbirimize saygılı olalım, karşılıklı; tek taraflı değil. 
Sayın Erbakan, buyurunuz. 
MECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir iki kelimey

le dış politika üzerinde durayım. 
Bakınız, Amerika "yeni dünyâ" düzeni altında yeryüzünde Müslümanları ortadan kal

dırmak için bir plan uyguluyor. Bütün dünyadaki 20*ye yakın olayı sayalım; temelinde bu var* 
dır. Bütün bu olaylarda, bakıyoruz Türkiye hep dış güçlerle beraber; bizim millî menfaatları-
mızın karşısında. Sebebini öğrenmek istiyor musunuz? Üç tane cümle söyleyeyim yeter. 

Sayın Demirel'e, televizyonda yapılan bir açık oturumda soruluyor : Türkiye'de bir ihtilal 
tehlikesi var mı? Cevap olarak, "Amerika, isteklerini en iyi benimle gerçekleştirebilir" diyor; 
Sayın Demirel'in sözü. 

İşte, dış politikada neden ülke aleyhine yol çiziliyor, bu cümleden görüp anlayabilirsiniz. 
Sayın Demirel, Londra'ya gittiği zaman Major'a ne dedi?.. Verdiği birinci mesaj şudur : 

"Arkadaş, Avrupa'yı Manş Denizinden alıp, Asya'ya ben taşırım. Sadece viskinizi değil, bü
tün değerlerinizi taşırım." İşte, Sayın Demirel'in yapmak istediği iş budur. 

İkinci mesaj da şudur : "Siz, İslam fondaırientalizminden korkuyor musunuz; bunun pan
zehiri benim." * 

Bunların ne manaya geldiğini bu millet anlamıyor mu zannediyorsunuz? (DYP sıraların
dan gürültüler) İşte, bu dış politikanın altında bu zihniyetler yatıyor. 

i 
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Bugüne kndor Sayın Demirci, Sırpların Başbakanı Paniç ile görüştü. Bosna'ya bir tek ku
ruş yardımda bulunmadı. Zagreb'e gönderiyor; o da, kendisine verilen 12 milyardan 200 mil
yon lirasını!., öbürünü bankaya faize koymuş ve gönderilmiş olan yardımlarda Kızılhaç'a veri
lip Sırplara gidiyor... 

öbür taraftan, "Bugüne kadar yapılabilecek her şeyi yaptık" diyor. Bu ne demek? Hiçbir 
müdahalede bulunmayacağız diyerek, Sırplara garanti vermek demek. 

İşte, Cidde toplantısında Müslüman ülkeler, "gelin askerî müdahalede bulunalım" dedi
ler. Kim önledi? Bu Hükümet önledi. İran ve Pakistan, "gelin biz müdahalede bulunalım..." 
Almanya Hırvatistan'da ne yaptı : Gitti, aktif olarak müdahale etti. Türkiye'nin de aynı şeyi 
yapması lazım. Bunlar, "Efendim, biz dünyadan ayrılamayız" deyip, Amerika'dan medet... 
'fâhu, Sırpları Bosna'ya sevk eden, zaten Amerika; sen nasıl Amerika'dan medet umarsın? (RP 
sıralarından alkışlar) Şen böyle Bosna'ya hizmet edebilir misin? Ne yazık ki, şimdi Bosna'nın 
yüzde 95 işgal edildi, 150 bin Müslüman katledildi, 2 milyon insan yerinden sürüldü. 

Baş mesul, işte bu Hükümettir. Bir defacık olsun Bosnalı kardeşlerimize candan bir alaka 
göstermediler. \!aptıldan bütün faaliyetler milletimizi oyalamak içindir, Butros Gali'den me
det umuyorlar! Bunlar, bizim değil, Butros Gali'nin hükümeti!.. (RP sıralarından^alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen... Sayın Erbakan, rica edeceğim... Aksi, takdirde, mü-
satereleri tamamlayamayacağız. Çok işimiz var. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Daha dün, Çekiç Güç'ün görev süresini burada 
-'nasıl uzattıklarını gördünüz. Bakınız, sizen bir vesika gösteriyorum. Bu vesika nedir? Üsküp'-
ten vesika veriyorlar, Üsküp'ten verilen vesika şudur... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, fazladan 10 dakikadır konuşuyor. Olur 
mu böyle şey? Kendini, süresine göre ayarlasaydı... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlarım... 
Sayın Erbakan... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, tamam... 
Bakınız, Sırpların ürettikleri fittingler, boru parçalan Türkiye'de de üretildiği halde, bu

gün Sırbistan'dan satın alınıyor. Bosna'daki Konsolos -vesikayı arz ediyorum- menşe şahadet
namesi veriyor. Bunlar başka ülkede yapılıyor. Halbuki, nerede yapıldığı belli, parçaların üze
rinde markaları var. Hâlâ, Türkiye, bu Hükümetin elinde, Sırbistan'dan ticarî mal getiriyor. 
Bunları biz destekliyoruz; işte vesikası, Konsolosluk, menşe Şahadetnamesi veriyor... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, sürenizi çok geçtiniz... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Fazla uzatacak değilim. 

. BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu Hükümet, Ermenistan'a buğday yardımı ya

pıyor, elektrik veriyor, kardeşimiz Azerbaycan'ın karşısında vaziyet alıyor, öbür taraftan, Ab-
hazya'da Şevardnadze'yle işbirliği yapıyor, Şevardnadze'ye 50 milyon dolar kredi açıyor... 

Kıbrıs'ı bugünkü haline getirdi... Şu hale bakınız, Kıbrıs'ın bugünkü hale gelmesinde -
teferruata girmeden- bu Hükümetin kabahatlerini açıklıyorum : Dış güçlerin arzusuna uygun 
davranmak; bu bir... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bütün bu konuları konuştuk... 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ...Rauf Denktaş'ı yalnız bırakmak; iki.:. Müs
lüman Türk cumhuriyetleri zirve toplantısına 29 Ekim'de Rauf Denktaş'ı davet etmemek; üç... 
Rauf Denktaş'ı, zorla New York'taki görüşmelere göndermek; dört... KKTC'nin, başta Müs
lüman ülkeler olmak Üzere, diğer ülkeler tarafından tanınmasına mani olmak; beşi.. KKTC'yi 
tanıyan Tataristan'a teşekkür bile etmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen... Siz, her zaman intizama dikkat edersiniz^ bir parti
nin Genel Başkanısınız. Lütfeder misiniz, şu gündem barışını sağlayalım.Sürenizi 15 dakika 
geçtiniz... 

Lütfen efendim... Lütfen... Birkaç cümleyle bağlayınız. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu Hü

kümet, Somali'ye asker gönderiyor, bütün milleti çocuk yerine koyarak. 
Somali'yi, Amerika'nın gidip işgal etmesinin sebebi, Sudan'daki Müslüman yönetimi yık

mak içindir. 
Sudan'da bir askerî ihtilal oldu, üç yıldan beri, Sudan kendisini Batı etkisinden kurtardı, 

örnek bir kalkınma yapıyor... 
Cezayir'de askerî ihtilal yaptırdı Amerika, Sudan'da yaptıramıyor; çünkü, askerî ihtilal, 

Müslümanlar lehine yapıldı. 
Şimdi, Somali'den gidip, -Sudan'daki bu askerî idarenin, bu ülkenin iç işlerine karışarak-

burayı tahrip etmek istiyor. Huzurlarınızda haber veriyorum, eğer Somali'ye çıkan bu asker
ler, yarın, oradaki halka ekmek götürmek yerine, Sudan'a müdahale etmeye kalkarlarsa, bizim 
boynumuza, Sayın Demirel'i Yüce Divana götürmek borç olur, haber veriyorum... (DYP sıra-
lanndan gürültüler, sıralara vurmalar' 

BAŞKAN — Sayın Erbakan... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, müdahale edin, yoksa, biz de onları ko

nuşturmayız, edepli dursunlar. Bunlar burada konuşulmayacak da, nerede konuşulacak?.. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan... Sayın Erbakan... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Afrika'da on tane ülke var, on ülkede herkes aç, 

iki seneden beri Somali'de açlık varken, akıllarına şimdi geliyor Somali'ye asker göndermek! 
Neden? Çünkü, Bush ağabeyi, Sayın Demirel Japonya'dayken telefon etti, o da ona söz ver
di!.. İşte, olayların içyüzü budur... 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bu konuşma sürelerinin en az 1,5 saat olma
sını istedik. Hani şeffaf olunacaktı, hani Mecliste çoğulcu demokrasi tatbik edilecekti?.. Şu 
halinize bakın (!) siz, kaybettikçe bu hale düşüyorsunuz... Geçende de söyledim; siz, Mecliste, 
sözde en fazla üyesi olan partisiniz ve sözde iktidarsınız. Meclisin huzurunu temin etmek size 
düşer. Niçin huzursuzluk unsurusunuz? Sadece Mecliste değil, vatanda da böylesiniz... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreler Danışma Kurulunda tespit edilmiştir. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —1993 yılı bütçesi, kan, gözyaşı ve ıstırap getire

ceği için, elbette Refah Partisi olarak bunun karşısında olacağız; bu yetmez, bu Hükümeti bir 
an evvel işbaşından uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız. 

Aziz milletimize saadetler diliyorum. 
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Teşekkür ederim. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Hayatın yalan; Allah'tan kork... 
BAŞKAN'— Teşekkür ederim Sayın Erbakan, sağolun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, şahsımla ilgili olarak... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müzakerelere devam ediyoruz. 
Sayın Topçu'nun bir dileği var, inceliyorum, Ercan Karakaş'tan sonra söz vereceğim. 
Sayın Karakaş, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri, televizyonlarımızın başında 1993 bütçesinin son konuşmalarını izleyen sevgili yurttaşlar; 
sözlerime başlarken, hepinizi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe üzerinde konuşmama başlamadan ve siyasî konulara geçme
den önce, bu mikrofonda, bizden önce konuşan Sayın BaykaPın koalisyona ilişkin bir sözü 
üzerinde görüşlerimi bildirmek ve konuya açıldık getirmek istiyorum. 

Sayın Baykal, SHP için, koalisyon ortaklığından ötürü, "SHP, DYP'yc iltica etmiştir" 
sözünü kullandı. Bu beyanı, yanlış ve talihsiz buluyorum. Daha birkaç ay öncesine kadar aynı 
partide bulunduğumuz Sayın Baykal'ın bu ifadesi gerçekten talihsizliktir; üzüntüyle karşılıyo
rum. Çünkü, demokrasilerde koalisyon her ülkede vardır. Bugün demokrasiyle yönetilen ülke
lerin birçoğunda koalisyonlar, neredeyse bir yaşam biçimi olmuştur. İtalya'da,- Almanya'da, 
başka birçok yerde, ülkeler, sorunlarını koalisyon yöntemleriyle aşmaktadırlar. O nedenle, biz
de de koalisyonun olması, hele bu koalisyonda olduğu gibi, bir yılını tamamlamış olması, ikinci 
yılına girmesi, daha uzun süre devam edecek olması, demokrasinin bir kazancıdır, demokrasi
nin yerleşmesinin bir göstergesidir; böyle olmak zorundayız. (SHP sıralarından alkışlar) 

' Sayın milletvekilleri, ayrıca, bu koalisyon gerçekten sıradan bir koalisyon değil, olması 
da mümkün değil. Çünkü, Türkiye'nin iki büyük siyasî akımının iki partisi, bir koalisyon oluş
turdu ve bu koalisyon günlük işleri yapmak için, rutin işleri yapmak için oluşmadı. Hepimiz 
biliyoruz; Sayın Baykal, CHP'deki arkadaşlar beraberdir protokolü birlikte hazırladık, prog
ramı birlikte hazırladık, bunlan parti organlarında birlikte kararlaştırdık. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul) — Biz yoktuk. 
. ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — DSP'den gelenler yoktu tabiî. 
Niçin böyle.bir koalisyona ihtiyaç oldu? Durum açık : Ülke, bir 12 Eylül karanlığı yaşa

mıştı ve iki büyük akımın iki büyük partisi, ülkeyi 12 Eylül karanlığından demokrasiye taşı
mak için bu koalisyonu kurdu. Elbette bu bir görevdir ve bir sorumluluktur, aynı zamanda 
-eğer en çok söylenecek bir şey varsa- bir özveridir. O nedenle, bu koalisyonun kurulmasında 
SHP rol oynadı, koajisyon ortağı oldu diye, "iltica etmiş" sözü çok yanlış bir sözdür. Ayrıca, 
bü koalisyonun protokolü, programı ortadadır, gayretleri ortadadır, çabaları ortadadır... 

Geçmişte de Türkiye'de koalisyonlar yaşandı, örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi, MSP 
ile koalisyon kurdu; o da elbette bir iltica değildi. Görüşleri birbirine çok zıt olan, felsefeleri 
çok farklı olan iki parti o günün koşullarında, seçim sonuçlarının gereğini yerine getirdiler ve 
koalisyon kurdular. 

Bugün de yapılan odur, bundan başka bir şey değildir. Eğer, koalisyonları demokraside 
doğal kabuletmezseniz, onları reddederseniz, o zaman kutuplaşmaya ve bunalıma yol açarsınız, 
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Halbuki, sosyaldemokratların görevi, kutuplaşma yaratmak, bunalım yaratmak değil, demok
rasiyi yerleştirmektir, demokrasiyi kurmaktır. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Zan
nediyorum halkımız da, sosyaldemokrat taban da, bizden bunu beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütçe ve Hükümetin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelere geçme
den önce, kısaca, içinde yaşadığımız dünyada olup bitenlere, ülkemizin yeni dünya koşulların
daki yerine ve konumuna değinmek istiyorum. Çünkü, bu iletişim ve teknoloji çağında, dünya 
artık çok küçük. Karşılıklı etkileşim çok arttı. Şimdi, gerçekten, dünyanın bütün ülkeleri bir 
büyük kayığın içinde birlikte. Kayık su almaya başlarsa bundan herkes zarar görecek ya da 
belki de herkes yok olacak. Hepimiz biliyoruz, son birkaç yılda, dünyada inanılmaz gelişmeler 
yaşandı. Soğuk savaş sona erdi, Sovyet sistemi çöktü, iki kutuplu dünya son buldu. Bu geliş
meler elbette bütün insanlarda yeni umutlar yarattı. Çünkü, herkes artık, barışın kalıcı hale 
geleceğini umuyordu. Ancak, gelişme ters yönde oldu. İnsanlık, birdenbire, kendisini savaşla
rın, katliamların içinde buldu. İki kutuplu dünya tek kutuplu dünyaya dönüşmeye başladı. Oysa, 
istenen, eşitlerin dünyası, patronsuz bir dünyaydı. 

Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, eskiyen ve iki kutuplu dünyaya göre olu
şan yapılarını henüz yenileyemediler ve sayın milletvekilleri, sonuçta, umudun yerini umutsuz
luk aldı. 19 uncu Yüzyılda kaldığı düşünülen milliyetçilik akımları, Sovyetler Birliği dağıldık
tan sonra tehlikeli bir biçimde ortaya çıktı, etnik çatışmalar büyük boyutlara ulaştı. Özellikle, 
Bosna-Hersek'teki dram, ırkçı katliam, Balkanlarda bir savaş tehlikesi yarattı. Bugün bu tehli
kenin içerisinde bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, iki kutuplu dünyada, dehşet dengesi denilen denge, bölgesel çatış
maları bir ölçüde kontrol altına alabiliyordu. Şimdi bu denge yok, bir boşluk ortaya çıktı. Bu 
boşluğu kim dolduracak, nasıl dolduracak? Bu sorun yanıt bekliyor. Bize göre, Sosyaldemok
rat Halkçı Partiye göre, bu boşluğu uluslararası kuruluşlar doldurmalı. örneğin, Birleşmiş Mil
letler doldurmalı. Bu yapılırsa, dünya, tek kutupluluğa itilmemiş olur; dünya, çok kutuplu ve 
çok renkli hale gelir. 

Barış, silahsızlanma, çevre gibi konularda Birleşmiş Milletler örgütü daha etkin kılınmalı, 
silahsızlanma çabaları devam ettirilmeli, silahsızlanmayı kontrol edecek yeni mekanizmalar oluş
turulmalıdır. 

. Sayın milletvekilleri, bugün hiçbir ülke tek başına, yaşanan sorunların üstesinden gelmek 
durumunda değildir. Sorunlar büyüktür ve ortak çaba gerektirmektedir. Örneğin, koruyucu 
ozon tabakasının delinmesi, iklim değişiklikleri, nükleer kazalar -Çernobil olayının bugünler
de ikinci skandalini yaşıyoruz, biraz sonra değineceğim- Ortadoğu'daki, Bosna-Hersek'teki, 
dünyanın dört bir tarafındaki anlamsız savaşlar, katliamlar, bütün bunlar, artık ulusal sorun
lar olmaktan çıkmıştır; tüm ulusların, tüm insanların ortak sorunu haline gelmiştir. Savaşlar, 
artık, içinde bulunmayan, doğrudan taraf olmayan ülkeleri de içine çekmektedin 

Sayın milletvekilleri, dünya barışını korumanın bir yolu da, tüm ülkelerin, tüm devletle
rin, işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde, insan hakları ihlallerine, işkenceye, teröre, ırkçılı- v 

ğa karşı çıkmalarıdır, bunlarla, birlikte mücadele etmeleridir. 
Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan ekonomik bunalımlar, diğer ülkeleri de derinden 

etkilemektedir. Ortaya yepyeni bir durum çıkmıştır; dünya toplumu oluşmaya başlamıştır. Bu 
yeni dünya toplumu adaletli olmalıdır, eşitlikçi olmalıdır, barışçı olmalıdır. Şu anda yaşadığı
mız bu süreçte henüz bunlardan çok uzaktayız; ancak, dünya için bir barış düzeninin zorunlu 
olduğu fikri, giderek daha çok taraftar buluyor ve giderek yerleşiyor. 
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Adaletli bir dünya barışının kurulması için, kuzeyin, batının gelişmiş ülkelerine önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Kuzey üleleri, gelişmiş ülkeler, her şeyden önce, sömürgecilik dö
neminin anlayışlarını ve pratiklerini terk etmelidirler, eski mantaliteyi bir tarafa bırakmalıdır
lar. Gelişmişliğini güneye borçlu olduğunu kuzey ülkeleri unutmamalıdır ve artık, güneyin ih
tiyaçlarını dikkate alan yeni ekonomik politikalara yönelmek zorunluluğu vardır. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa'daki birlik de, Avrupa'daki bütünleşme de, tüm Avrupa ül
kelerini içine alacak bir anlayışla ele alınmalıdır. Ayrıca, bölgesel birlikler desteklenmelidir,! 
Bu husus ülkemiz açısından da son derece önemlidir. Türkiye, bir yandan, Avrupa ile bütünle
şirken, diğer yandan, Karadeniz ülkeleriyle, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle bölgesel işbirlikle
rini geliştirmelidir. Koalisyon Hükümetimizin son bir yılda bu konudaki ilerlemelerini takdirle 
karşılıyoruz. Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleriyle son bir yılda sıklaştırılan 
temaslar son derece yararlı olmuş, ülkemizin bölgedeki önemini göstermiştir. Koalisyon Hü
kümetinin dış politikadaki sorumlu ve barışçı tutumunun devamını istiyoruz, devamını diliyoruz, 

Sayın milletvekilleri, bu Koalisyon Hükümetinin hangi koşullarda ve niçin kurulduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu Hükümet, siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunları aşmak amacıyla. 
kuruldu; Türkiye'yi 12 Eylül ortamından çıkartmak için kuruldu. Az evvel de söylediğim gibi, 
iki büyük siyasî akımın iki büyük partisi bu amaçla bir araya geldiler, koalisyonu oluşturdular. 
Protokol ve programımız çok açık. Orada, siyasal rejimin normalleştirileceği defalarca yazılı
dır. Siyasal rejim normalleştirilecektir, demokratik kurum ve kuruluşlar Türkiye'de yerleştiri
lecektir, demokrasi sürekli hale getirilecektir. Bunun, Koalisyon Programına göre koşulu, önce 
12 Eylül hukukunun son bulmasıdır. Anayasanın ve temel yasaların hızla değiştirilmesi ve de
mokratik normlara uygun hale getirilmesidir. Türkiye, iç hukukunu, tarafı bulunduğumuz Pa
ris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş normlara ve diğer uluslararası sözleşmelere uygun 
hale getirecektir; Koalisyon Hükümetimiz bunda kararlıdır. 

Sayın milletvekilleri, demokratikleşme konusuna ve bu konudaki sorunlara geçmeden ön
ce, Koalisyon Hükümetinin bir yıllık icraatını ve 1993 bütçesine yönelik görüşlerimizi özet ola
rak bir kez daha sunmak istiyorum : 

Bizce, son bir yılda, geçmişteki haksızlıkların giderilmesi, üreticinin, çalışanların ve emek
linin sıkıntılarının hafifletilmesi, şiddet olaylarının geriletilmesi, yargı reformunun bir bölü
münün gerçekleşmesi gibi konularda belli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Erzincan'ın, o büyük deprem felaketinden sonra yeniden inşası, kısa sürede inşası, bu Hü
kümetin çok olumlu ve başarılı bir icraatı olmuştur. Ancak, sayın milletvekilleri, elbette son 
11 yılın, hatta son 30-40 yılın ortaya çıkardığı ya da ağırlaştırdığı sorunların tümünü bir yılda 
çözmek mümkün değildir, gerçekçi de değildir. Ancak, biz SHP olarak, toplumun sabırsızlığı
nı anlıyoruz, anlayışla da karşılıyoruz. Toplum, haklı olarak, işçisiyle, memuruyla, öğretme
niyle, üreticisiyle ve öğrencisiyle, yıllardır çektiği sıkıntılardan bir an önce kurtulmak istiyor. 
Haklı olarak sabırsızlanıyor ve hızlı davranmamızı bizden bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz, demokratik parlamenter sistemin, çok hızlı olmayan; ama, 
sağlıklı bir yapısı olduğunu biliyoruz ve yaşıyoruz. Kabul etmemiz gerekir ki, bizdeki sistem. 
biraz yavaş işliyor; bir yasanın Meclise inmesi uzun sürelere maloluyor; sonra orada birikiyor. 
Bugün, Meclisimizde görüşülmeyi bekleyen 108 yasa bulunmaktadır. Bunların birçoğu çok önem
li yasalardır, toplumun beklediği yasalardır. 
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Bunun bir sebebi de İçtüzüktür. 1972 yılından beri, arada Anayasa değişmiş olmasına rağ
men, içtüzük ele alınmamış, günün ihtiyaçlarına yanıt verecek hale dönüştürülmemiştir; ama, 
bu husus, bu dönemde, Sayın Meclis Başkanımızın Başkanlığında yapılan çalışmalarla belli 
bir noktaya getirilmiştir. Yeni yılda, İçtüzük, Meclisimizde görüşülecek ve yenilenecektir] Bu 
yeni İçtüzükle Meclisimizin daha hızlı-çalışacağını ve halkın beklediği yasaları daha kısa süre
lerde çıkaracağını umut ediyoruz, buna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, kısaca, 1993 bütçesinin, bize göre olumlu yanlarını belirtmek 
istiyorum. 

Her şeyden önce, 1992 yılı bütçesi, yaşadığımız yılın bütçesi, ANAP bütçelerinin aksine, 
gerçekçi bir bütçe olmuştur. Başlangıç ödenekleriyle yıl sonu ödenekleri birbirini tutmuştur, 
ek bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır. 

Yine, bütçe açığının 1992'deki yüzde 7,4'Iük gerçekleşme düzeyi dikkate alındığında, 1993'te 
yüzde 4,3 olarak öngörülmesi olumlu bir gelişmedir. Diğer taraftan, kamu kesimi borçlanma 
gereğinin, 1991'de yüzde 16,3 iken, 1992'de yüzde 12,9'a düşmesi, 1993'teki hedefin ise yüzde 
9,1 olması, sağlıklı bir gelişmedir. 

Sayın milletvekilleri sıfıra yakın olarak alınan büyüme hızının, 1992 yılında yüzde 5,4'e 
çıkarılması önemli bir başarıdır. 1993'te de büyüme hızının yüzde 5 civarında olması, böyle 
öngörülmesi ülkemiz açısından sevindiricidir. Aynı şekilde, 1992 yılında ihracatın, ithalattan 
daha hızlı artması ve turizm gelirlerinin yüzde 50 oranına yükselmesi, sevindirici gelişmelerdir. 

1992 malî yılı bütçesinde eğitime ve sağlığa daha çok pay ayrılması ve bunun 1993'te de
vam etmesi de son derece önem taşıyan bir konudur. 

Biz SHP olarak, eğitim ve sağlığa daha çok önem verilmesini istiyoruz. Çünkü, çağı ger
çekten yakalamak istiyorsak, eğitime ve sağlığa bütçeden daha çok pay ayırmanın, başka ta
raflardan tasarruf etmenin yolunu bulmak zorundayız/Hepimiz biliyoruz, sağlıklı insan ve 
nitelikli eleman olmaksızın yeni teknolojilere ulaşmak, gelişmek, büyümek, dünya ile bütün
leşmek mümkün değildir. 

Bütçede, 107 fondan 63'ünün bulunması da sevindirici bir gelişmedir. 
Biz SHP olarak, bütün fonların, gelecek yıllarda bütçe içine alınmasını istiyoruz. Çünkü, 

böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi dışında harcama yapma olanağı ortadan 
kalkıyor. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin bazı olumsuz göstergelerine de değinecek olursak, bunlar, 
esas olarak son bir yılın sorunu olmamakla birlikte, enflasyonun istenildiği gibi düşürüleme-
miş olması, yatırım harcamalarının oranının istenilen düzeyde olmamasıdır. 1993'te alınacak 
tedbirlerle, enflasyonun, tedricen de olsa aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda şunu da ilave etmek istiyprum : Enflasyon, ülkemizde 
uzun yıllardır yaşanıyor, dünyanın birçok ülkesinde de yaşandı. Enflasyona rağmen, üreticile
ri, memurları, işçileri, çalışanları korumak, onların yaşam düzeylerini korumak mümkündür. 
Bunun yolu, çaresi tektir; enflasyon oranında ürünleri değerlendirmek, ücretleri değerlendir
mek... Hatta bazı ülkeler, bu sorunu eşel-mobil dediğimiz sisteme bağlamışlar, belirli yıllarda 
öyle götürmüşlerdir. Türkiye'de esas sorun, geçmiş yıllarda, enflasyonun karşısında, özellikle 
-̂emeğiyle geçinenlerin, üreticilerin fakirleşmesi; ama, işverenlerin, büyük şirketlerin zenginleş-
mesidir. 
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Bizim Hükümetimiz döneminde, elbette, memurların, emekçilerin, işçilerin korunması için 
gereken çabalar gösterilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yılların, ANAP dönemi borçlarının faizleri, 1993 malî yılı 
bütçesini âdeta ipotek altına almıştır. Bunu rakamlardan görüyoruz ve maalesef, yatırımlara 
ayrılan kaynaklar, bu nedenle oldukça sınırlı kalmıştır. 1993 malî yılı bütçe ödeneğini 1 000 
lira olarak kabul edecek olursak, bunun 440 lirası personel ve borç dahil, cari harcamalara; 
diğer 440 lirası, geçmiş yılların bu bütçeye taşıdığı borç faizleri dahil, transfer harcamalarına 
gidecektir. Geriye kalan 120 lira ise yatırıma harcanacaktır. 

Gerçi, yatırımlar, konsolide bütçe yatırımlarıyla sınırlı değildir, diğer kamu harcamalarıy
la yükselmektedir; ancak, yine de bu yatırım düzeyiyle istihdam sorununu çözmek ve çağdaş 
sosyal devletin ihtiyaçlarını istenilen düzeyde karşılamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin temel sorunlarından birisi büyüme yetmezliğidir. Büyü
mede süreklilik bir türlü sağlanamamaktadır. 1990 yılında büyüme hızı yüzde 9,2 iken, 1991'de 
bu oran yüzde 0,3 'e düşmüştür, 1992 yılında ise tekrar yüzde 5,4'e çıkmıştır. Görülüyor ki, 
büyümede bir istikrar yoktur; büyüme, bir ileri, bir geri gitmektedir. Oysa, Türkiye, önümüz
deki onbeş yıl içerisinde yüksek ve sürekli bir büyümeyi gerçekleştirmek zorundadır. 

Bize göre, büyümenin itici gücü, sanayi sektörü olmalıdır. Geçen on yılda sanayileşmede . 
kaybedilen ivmeyi kazanabilmek için, sanayi ve enerjiden başlamak üzere, yeni ve büyük talep
lerle işleyen bir stratejiye yönelmek zorundayız. 2000'li yılların sanayileşme stratejisi, üstün 
beceriye ve nitelikli işgücüne dayalı yeni sanayileri, bilime dayalı sanayileri yaratmak olmalı
dır. Aksi takdirde, gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak mümkün ol- . 
mayacaktır. Çünkü, o ülkeler de gelişmelerini sürdürmekte, yerinde saymamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmayla ilgili başka bir konu da nüfus artışıdır. Ülkemizde kal
kınma hızının önemli bir bölümü, nüfus artışına gitmektedir. Kabul etmek gerekir ki, ülke
mizdeki nüfus artış oram da son derece yüksektir. Hükümet ve Parlamento bu konuya da eğil
melidir. Bu konu -nüfus artışı konusu- tabu olmaktan çıkarılmalıdır. Artışı makul düzeye çe
kecek çalışmalar yapılmalı, yeni politikalar oluşturulmalıdır. Nüfus oram bakımından şu anda 
Birleşmiş Milletler üyesi olan 170 ülke arasında 17 nci sırada bulunuyoruz, Avrupa ülkeleri 
arasında 1 inci sıradayız. Her 28 yılda bir, nüfusumuz katlamyor. Yüzde 2,5'luk artış devam 
ederse, 2000 yılında ülkemizin nüfusu 70 milyon, 2025 yılında 100 milyon olacaktır. Bu dul-: 
rumda da Avrupa'nın en kalabalık ülkesi haline geleceğiz. 

Sayın milletvekilleri, hızlı nüfus artışı, eğitim, istihdam, sağlık, altyapı hizmetleri„kent-
leşme gibi konular da sorunlara ve yetersizliklere neden oluyor. Nüfusumuza her yıl 1,2 milyon 
insan katılıyor. Aym sayıda faal nüfus çalışma yaşına giriyor, işgücü arzı sürekli artıyor. Bu, 
her yü 800 bin kişiye yeni işyeri açılmasını gerektiriyor. Ayrıca, her yıl 2 milyon kişi kent nüfu
suna katılıyor. 

Sayın milletvekilleri, o nedenle, kalkınma politikaları, nüfus artış sorununu ve ona bağlı 
olarak istihdam sorununu da çözmek zorundadır. Unutulmamalıdır ki, ekonomik büyüme, 
yalnız bizde değil, dünyanın birçok ülkesinde tek başına istihdamı sağlayamamaktadır. Bu ne
denle ek programlara ihtiyaç vardır. 

Sayın milletvekilleri, büyüme, gelişme ve sanayileşme, ülkemiz için son derece önemlidir. 
Ancak, ekonomik gelişme kadar insanî gelişme de önemlidir. YSLIÛ, büyümeyle birlikte, insan
larımızın yaşam düzeylerinde iyileşme olup olmadığı aym şekilde önem taşımaktadır. Birleş-
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miş Milletler Örgütü, şimdi, üHcelerin kalkınmasını ölçerken, aynı zamanda, o ülke insanları
nın yaşam düzeylerini de ölçmektedir. Bunu yaparken, yaşam beklentisini, sağlık hizmetlerini 
ve eğitim olanaklarını ölçü olarak almaktadır. Son üç yıldır yayınlanan insanî gelişme raporla
rına göre, Türkiye, kendisinden daha düşük millî geliri olan 13 ülkeden daha geride bulun
maktadır. Türkiye, millî gelirine göre 40-50 nci sıralarda yer alabilecekken, sağlık ye eğitim 
açıklarından ve küçük çocuk ölüm oranının yüksek olmasından dolayı ancak 71 inci sırada 
yer almaktadır. 

Burada ilginç, ama, sevindirici olan durum, insanî gelişme endeksine göre yapılan sırala
manın başlarında bulunan bütün ülkelerin, iyi işleyen, yerleşmiş demokrasiye sahip olan ülke
ler olmasıdır. Yani, SHP olarak her zaman söylediğimiz gibi, eksiksiz bir demokrasi, olmadan, 
gerçek bir demokrasi kurulmadan, sosyal adalet sağlanmadan, ekonomik gelişme de, insani 
gelişme de gerçekleşemiyor. O nedenle, Türkiye'nin, 2000'li yıllara giderken sloganı "eksiksiz 
demokrasi, daha fazla büyüme ve daha fazla insanca yaşam" olmalıdır, "kavga yerine barış" 
olmalıdır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) * 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılında ekonominin daha iyi işleyebilmesi, istikrara kavuşabil
mesi için, hazırlığı yapılan vergi reformu paketi bir an önce ele alınmalı ve yürürlüğe konulma
lıdır. Bunun yanı sıra, bazı kurumsal düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir. Bize göre, bu ku
rumsal düzenlemelerin başında, Türkiye özerkleştirme Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Ku
rumu (TÖYÖK) gelmektedir. Bu kurum bir an önce oluşturulmalıdır. Tüketicinin korunmasıy
la ilgili yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Rekabetin korunmasına ilişkin yasa çıkarılmalı, yeni 
düzenlemelere gidilmelidir. Aynı şekilde, Devlet Planlama Teşkilatı, stratejik planlama örgütü 
olarak yeniden düzenlenmelidir. Sayıştayın daha etkin bir hale getirilmesi gerekmektedir. Biz 
SHP olarak, 1993 yılında bu kurumlar için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyo
ruz ve bunu zorunlu görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin sorunlarının sağlıklı çözümünün demokrasiye bağlı oldu
ğunu savunuyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî sorunların çözümü için, eksiksiz ve 
iyi işleyen bir demokrasiyi temel koşul sayıyoruz. 

Kürt sorununun barışçıl çözümünün de, çoğulcu demokrasinin yerleşmesiyle kolaylaşaca
ğına inanıyoruz. 

Tüm bu nedenlerle, 1993 yılının, ülkemiz için demokrasiye geçiş sürecinin tamamlandığı 
bir yıl olmasını istiyoruz. Yaşadığımız süreç, demokrasi açısından bir geçiş sürecidir. Niçin ge
çiş sürecidir? Çünkü, demokrasiye geçtik diyebilmek için, başta 1982 Anayasası olmak üzere, 
toplumsal yaşamı düzenleyen temel yasaların tümünün demokrasiyle bağdaşır hale gelmiş ol
ması gerekir. Şimdi, bunu gerçekleştirme aşamasındayız. O nedenle, içinde bulunduğumuz sü
rece "geçiş süreci" diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Program ve Protokolünde hedef, 12 Eylülün demokrasiyle 
bağdaşmayan yasalarının, Anayasanın ve temel yasaların değiştirilmesidir; bu yasaları, demok
rasinin evrensel ilkelerine ve uluslararası sözleşmelerin normlarına uygun olarak yenilemektir. 

Ayrıca, insan hakları ihlallerinin ve yolsuzlukların hesabının sorulması demokratikleşme 
için de kaçınılmazdır. 

Hükümet Programında, temel yasalar olarak belirtilen yasaların başında şu yasalar gel
mektedir : Siyasî Partiler ve Seçim Yasaları, çalışma yaşamı ve sendikalarla ilgili tüm yasalar, 

— 658 — 



TJS.M.M. B : 52 25 . 12 . 1992 O : 2 

yerel yönetim yasaları, basınla ilgili yasalar, Üniversite Yasası, Polis Görev ve Yetkileri Yasası, 
ceza ve usul yasaları, sıkıyönetim ve olağanüstü hal yasaları, güvenlik soruşturmasıyla ilgili 
düzenlemeler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Dernekler Yasası, TRT Yasası, avukatlık ve ba
ro yasası, terörle mücadele yasası. 

Bütün bunlar, Hükümet Programında, değiştirileceği söylenen, demokrasiye uygun hale 
getirileceği söylenen yasalardır. 

Bu arada, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının yürürlüğe girdiğini tekrar belirtmek isti
yorum. Kısa adı CMUK olan bu yasa, Türkiye için bir yeniliktir, ileri bir adımdır. Ancak, bu 
yasa, yargının diğer alanlarında yapılacak reformlarla güçlendirilmek zorundadır, güçlendiri
lecektir, 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz bir yılda bu yasalar elden geçirildi ve yeni yasa taslakları 
hasırlandı. Bunların bir kısmı Meclisin gündeminde, bir kısmı Hükümette, bir kısmı da ba
kanlıklarda hazırlık aşamasında... Örneğin, tnsan Hakları Bakanlığı, Çocuk Mahkemeleri, Ço
cuk Hakları Sözleşmesi Yasa İhsanları Meclisimizin gündeminin ilk sıralarında bulunmakta
dır. Umut ediyoruz ki, ocak ayında bu üç tasarıyı Meclisimizden hep birlikte geçireceğiz. 

Bazı önemli yasa tasarıları da Hükümete sunulmuş durumdadır. Bunların başında, tş Gü
venliği Yasası, Adlî Kolluk Yasası, Basın Kanununda değişiklik yapan yasa, Avukatlık Yasasın
da değişiklik yapan yasa tasarıları vardır. Başka tasarılar da vardır. Bunların yanı sıra, bakan
lıklarımızda hazırlanan yasa taslakları da bulunmaktadır. Kamu Sendikaları Yasası, Türk Me
denî Yasası, Vergi Yasası, sağlık hizmetleriyle ilgili reform yasaları, Türk Ceza Kanununda de
ğişildik yapan yasa tasarıları bakanlıklarda son şeklini alma aşamasındadır. 

Biz SHP olarak, 1993 yılına bütün bu temel yasaların bitirilmesini, Meclise sunulmasını 
ve Meclisimizde tartışılmasını istiyoruz. Aynı şekilde, yeni kurulacak 4 bakanlığın kuruluş la-
salanmn da bir an önce Meclisimize sunulmasını istiyoruz. Az evvel söylediğim gibi, tnsan 
Hakları Bakanlığı ile ilgili tasan, zaten ocak ayında burada görüşülecek, tasarı hazır, Meclisin 
gündeminin ilk sıralannda. Ancak, kadın bakanlığı, denizcilik bakanlığı, şehircilik ve konut 
bakanlıklarının kuruluştan da fazla geciktirilmemelidir. Kurulacak bu bakanlıklar da, önemli 
hizmetler verecek, Ülkemize'önemli yararlar sağlayacak bakanlıklardır. Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu olarak, bu 4 yeni bakanlığa ait yasa tasarılannın 1993 yılının ilk aylarında Mec
lisimizden geçirilmesini bekliyor ve istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yürürlükte bulunan, az önce saydığım temel yasalardaki yasakçı hü
kümler, kaynağını Anayasadan almaktadır. Bu kanunlann tamamen değiştirilmeleri, bu Anaya
sa yürürlükte kaldığı sürece mümkün değildir. Bu nedenle, Meclisimiz, öncelikle 1982 Anayasa
sını değiştirmeyi ele almalıdır. Toplumun bizden beklediği budur. Toplumun her kesimi, bu Ana
yasanın değişmesini, yerine, çağdaş bir anayasa yapılmasını istiyor; bunu Meclisimizden bekli
yor. Aslında, 20 Ekim seçimleri öncesinde, bugün burada temsil edilen siyasî partilerimizin he
men tamamı da 1982 Anayasasının değişmesi gerektiğini belirtmişlerdi. Gerçekten, yürürlükte 
olan 1982 Anayasası, giriş bölümüyle, birçok hükmüyle ve geçici 15 inci maddesiyle, hukukla 
ve demokrasiyle bağdaşmıyor. Bu Anayasa, yasakçı bir Anayasadır. Bireyin hak ve özgürlükleri
ni koruyacak yerde, yasaklıyor, sınırlıyor. Bireyi yok sayarak, devleti kutsallaştırıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasanın içeriği gibi, kabul ediliş şekli de, oylanış şekli de de
mokrasiyle bağdaşmamaktadır. Bu Anayasa oylanırken, Anayasaya karşıgörüş ileri sürmek, 
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Anayasaya "hayır" demek mümkün değildi, yasaktı. Bu Anayasanın oylanmasında şeffaf olan 
bir tek şey var, o da, oy pusulalarını içerisine koyduğumuz zarflardı!.. Onun dışında hiçbir 
şey şeffaf değildi bu Anayasa tartışmalarında ve "Anayasa oylamasında. (SHP ve CHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, anayasalar, özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra yeni bir anlam, 
yeni bir içerik kazandı. Çağdaş anayasaların işlevi, artık insan haklarını güvence altına almak, 
bireyi, devlete ve her türlü tehlikeye karşı korumaktır. Bu anayasa anlayışında, kutsal olan, 
devlet değil, insandır, insanlardır. Bizim anlayışımıza göre, devlet, kutsal değildir. Bu, çok yanlış 
ve sakıncalı bir tanımlamadır. Devlet, bir amaç değildir; toplumun gelişmesi ve bireylerin mut
luluğu için bir araçtır; biz böyle görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, hep birlikte, demokrasinin önünü tıkayan bu Anayasayı, halkın 
isteği ve çağın gerekleri doğrultusunda değiştirelim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz gelin, biz hazırız... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Bu konuyu sizinle komisyonda tartışmıştık, burada 

da tartışacağız. 
Bizim anlayışımıza göre* anayasayı iktidar yapmaz; anayasayı tek başına bir parti de yap

maz. Geçmişteki anayasalar öyle olduğu için zaten Türkiye'nin ihtiyacına da yanıt vermedi, 
kabul edildiği gün değiştirilme ihtiyacı ortaya çıktı. (SHP sıralarından alkışlar) O nedenle, çağ
rınız yanlıştır. Elbette biz yapacağız, biz de içinde bulunacağız; ama, ben diyorum ki, gelin 
hep birlikte yapalım; çağdaş anayasalar böyle yapılır, mutabakatla yapılır; toplumun ve parti
lerin mutabakatıyla yapılır. 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasa, hukuk devletini işlemez kılmaktadır, siyasete katılmayı 
ve partilerin özgürce örgütlenmesini kısıtlamaktadır. O nedenle, şimdi, başlangıç olarak, bu 
Anayasanın 5 maddesini değiştirelim diyoruz. 

Bakın, Türkiye siyasal sistemi bugün bir krizUçerisindedir. Siyasî hareketler bölünmekte 
ve çok sayıda partiler ortaya çıkmaktadır. Bunun bir nedeni de, 12 Eylül Anayasasının siyasete 
ve siyasetin örgütlenmesine getirdiği sınırlamalardır, kısıtlamalardır. Çünkü,' milyonlarca in
san, örneğin öğrenciler, kamu çalışanları, öğretim üyeleri, henüz, Türkiye'de daha partilere 
üye olamamaktadırlar. Partiler, ilçelerin altındaki düzeylerde örgütlenememektedir. O neden
le, biz diyoruz ki, geliniz, önce Anayasanın 5 maddesini değiştirelim. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Hepsini değiştirelim... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) -— Bu konudaki tekliflerimizi hazırladık ve Anayasa Ko

misyonuna sunduk. Kısaca, bu 5 maddeden burada bahsetmek istiyorum. 
Bu 5 madde neyi öngörmektedir?.. Bir kere, bu 5 madde değiştiği zaman, partilere üye 

olma yaşı 18'e inecektir. . . . • ' . . 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onu, önce muhalefet verdi. 
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Kendinize çıkarmayın her şeyi. önce biz verdik. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Yüzbinlerce gencimiz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— önce muhalefet verdi. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Kendinize maletmeyin bizim o. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) —.. .genç yaşta partilere üye olmak hakkını elde edecektir. 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Kendine çıkarma beyefendi, önce bir verdik onu. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, onun isim babası biziz, sahiplen

meyin lütfen. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir teklifte bulunuyor arkadaşımız... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 18 yaşı ben inceledim; 18 yaş ko

nusunda görüş bildirmeyen parti yok... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Biz verdik onu. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Yasa teklifi hazırlamayan parti yok... 

„ MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önce biz verdik Sayın Karakaş. ' 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sizinle ilgisi yok, sahiplenmeyin. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Heyecanlanmayın, iyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız, ver

diyseniz... 
BAŞKAN — Anayasa tartışması yapmıyoruz, bütçe müzakeresi yapıyoruz değerli arka

daşlar. -
Siz devam edin Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, daha evvel söyledim, biz, 20 Ekim 

seçimlerinden önce, bütün siyasî partilerimizin, Anayasanın bu S maddesine ilişkin olumlu gö
rüş bildirdiklerini biliyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz, bunu söyledim, onun için fazla 
heyecanlanmayın (t) Siz de varsınız, Sayın Genel Başkanınız da,bunu savundu... 

YÜCEL SEÇKİNER (Anlcara) — Biz verdik, ne heyecanlanması! Sahip olmayın bunlara... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Şimdi, kimin önce olduğundan daha çok önemli olan, 

bu Anayasa değişikliklerini nasıl yapacağımızdır. . 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Hazıra konuyorsunuz hep; veren biziz. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, bir dakika... Anayasamız, 1982 Anayasasıdır ve sekiz sene 

geçmiştir aradan, kimin kusuru varsa aramızda paylaşırız; ama, siz devam edin... (DYP, SHP, 
CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)•'— Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Kanun teklifini veren biziz, hazıra gelin, konun!.. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, yapılacak değişiklikle aynı zamanda, 

seçme yaşı 18'e inerken seçilme yaşı da 25'e inecektir. Türkiye, genç bir nüfusa sahiptir. İnsan
larımızın yarısı neredeyse 25 yaşın altındaki gruptadır. O nedenle, bu madde de önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, aynı zamanda, öğrenci ve öğretim üyeleri de, siyasî partilere, bütün 
demokratik ülkelerde ve daha önce bizde de olduğu gibi, üye olabileceklerdir. Siyasî partileri
mizin sendika ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapabilme hakkı, partilerin yurt dışında tem
silcilik açabilme hakkı doğacaktır. Aynı zamanda, partilerimiz, gençlik ve kadın kolları gibi 
kollar oluşturabilecek ve bu kollar, eskiden olduğu gibi, belli oranlarda, çalışmalarını, parti 
içerisinde özerk olarak yapabileceklerdir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza oy hakkı gelecektir. 30 yıldır o ülkelerde yaşayan ve bu
günlerde de büyük tehlikelerle karşı karşıya olan bu insanların siyasî hakları böylece tanınmış 
olacaktır. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onu da biz verdik önce, onu da söyleyin efendim. ' 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Onları tam olarak söyleyebilmem için elimde bir liste 

olması gerekir. Ben de verdim birkaç kez, benden öncekiler de çok vermişler... Son otuz yılda, 
yurt dışındaki işçilerimizin oy kullanması için teklif vermeyen parti kalmamış, grup kalmamış; 
ama, gerçekleşmemiş... Şimdi gerçekleştireceğiz. Aradaki fark burada... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Önce bizim başlattığımızı lütfen bilin. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, devam edin; Danışma Kurulu değil burası, Danışma Kuru

lunda konuşuruz bunları; devam edin siz. , 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu 5 madde değiştiği zaman, biz 

, inanıyoruz ki, Türkiye'de siyasal yaşam normalleşmeye başlayacaktır, yapaylıktan kurtulacak
tır. O nedenle, bu 5 maddenin değişmesine önem veriyoruz. 

Yeri gelmişken, gençlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum : Bugün üniversite ve yükse
kokullarımızda 800 binin üzerinde gencimiz okuyor. Bu gençler, yarının parti yöneticileridir, 
yarının ülke yöneticileridir; ama, bu gençlerimiz, 12 yıldır, siyasî partilere üye olmak, onların 
gençlik kollarını oluşturmak ve siyasî partilerde siyasî deneyim elde etmek hakkından yoksun 
bırakılmışlardır. 

Bu, gençlere ve Türkiye'ye, Türldye'nin siyasal yaşamına yapılabilecek olan en büyük kö
tülüktür. O nedenle, bir an önce kalkması gerekir diyoruz. 

Aynı şekilde, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın siyasete özendirilmeleri ge
rekirken -eskiden bunu bir ölçüde yaparken-1982 Anayasası, kadınlarımızın partilerde kol kur
masını da yasaklamıştır. 

Bu çağdışı yasak da kalkmalıdır; toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlar, eşit şartlar
da siyasete katılabilmelidir, siyasete özendirilmelidir, 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Kızlarımız da başörtüsüyle üniversitelere girebilecek mi?.. 
ı . 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, keşke diğer partilerimiz de, söy
lediğimiz kota uygulamasını bir süre yapsalar, daha çok sayıda kadınımıza partide sorumluluk 
verseler ve onları, giderek, Parlamentoya, şehir meclislerine taşıyabilseler... 

Kota, bir amaç değildir, bir araçtır; bu aracın da işlevi, kadınlarımızı siyasete yönlendir
mektir, siyasete özendirmektir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onu da biz gerçekleştirdik, biz gerçekleştirdik; bun
ları görmezlikten gelmeyin... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Yüzde 25 kontenjan ne oluyor?.. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, siyasî hayatın vazgeçilmez un

surları partilerdir; bunu kabul ediyoruz, bunu biliyoruz. Partiler elbette çok önemlidir; ama, 
demokratik bir toplumda, sendikalar olmadan, sivil toplum örgütleri olmadan demokrasiyi 
sürekli kılmak mümkün olmamaktadır. Bunun en iyi örneği Türkiye'dir, örgütsüz toplum, sen
dikasız toplum, son otuz-kırk yılda, üç kere askerî darbelerle karşı karşıya kalmıştır. O neden
le, biz SHP Grubu olarak, sendikal hakların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. Ay
nı zamanda, -az evvel de söyledim- sendikaların, programını, görüşünü beğendikleri partilerle 
işbirliği yapabilmelerini, dayanışma içinde olabilmelerini savunuyoruz bütün demokratik ül
kelerde olduğu gibi. Anayasa değişiklik teklifimiz bunu da öngörmektedir. 
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Değişiklik tekliflerinin sonuncu maddesi, biliyorsunuz, Anayasanın 133 üncü maddesidir. 
Bu maddeyle, radyo ve televizyon yayınında devlet tekeli ortadan kalkmış olacaktır; zaten fii
len kalktı. Yıllardır, televizyonlar -şimdi bir radyo furyası var- kurulmakta, hiçbir yasal çerçe
veye bağlı olmadan yayın yapmaktadırlar. Bu, geç kalmış değişikliği de bir an önce yapalım 
ve yayın yapan özel televizyon ve radyolar, hukuk çerçevesi içerisinde bu faaliyetlerini sürdüre-
bilsinler. 

Sayın milletvekilleri, biz SHP olarak,' Anayasanın bu 5 maddesinin bir başlangıç olduğu
nu düşünüyoruz. Elbette, Anayasanın 177 esas maddesi, 16 da geçici maddesi var, bunların 
hepsi değişmelidir. Biz, bu konuda, SHP ve Doğru Yol Partisi Grupları olarak çalışmalarımızı 
tamamladık; ama, bu 5 maddenin, bütün partilerin içeriğinde hemfikir olduğu bu 5 maddenin 
buradan geçmesi önemli bir adım olacaktır, önemli bir başlangıç olacaktır ve demokrasi yo
lundaki kararlılığımızın da bir test'i olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, beş dakikanız kaldı... J 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erbakan bir saat konuştu Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Zaten, beş dakika diyoruz, on dakikada bitiriyor arkadaşlar. Ben ikazımı 

yapayım da... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 12 Eylül rejimi ve ANAP döne

mi, sendikal hak ve özgürlükleri alabildiğine sınırlamıştır. Bu nedenle, Türkiye, yıllarca, ILO'-
nun kara listesinde kalmıştır. Koalisyon Hükümeti sayesinde, Türkiye, artık, ILO'nun İcara lis
tesinde değildir, o listeden çıkmıştır. Bu, Koalisyon Hükümetimizin ve Çalışma Bakanlığımı
zın bir başarısıdır; Türkiye'nin dışarıdaki bir sıkıntısını gerçekten halletmişlerdir. Bu nedenle, 
kendilerini kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, Çalışma Bakanlığımız, çalışma yaşamı ve sendikalarla ilgili yasaları ILO ilkelerine 
uygun olarak yeniliyor. Bu bağlamda, 7 ILO sözleşmesinin Meclisimizden geçmesi( çok önemli 
bir adımdır. Ancak, Cumhurbaşkanı Sayın özal'ın, iş güvenliğiyle ilgili sözleşmeyi iade etme
sini onaylamıyoruz, doğru bulmuyoruz, iade gerekçesine katılmıyoruz. 

Sayın özal, iade yazısında, önce, 158 sayılı bu sözleşmenin getirdiği güvenceleri uzun uzun 
anlatıyor, sonra "ancak, işverenler yine de bazı sıkıntılara düşebilirler" diyor ve iade ediyor. 
Bizim şaşırdığımız bir husus yok bu durumda. Sayın özal, her zaman olduğu gibi, tarafını 
belli ediyor; fakiri sevmediğini, emekçiyi sevmediğini belli ediyor.. 

Sayın milletvekilleri, bu yasanın, bazı Batı ülkeleri tarafından imzalanmadığı, aynı iade 
yazısında yer almaktadır. 3 Batı ülkesi imzalamış, bu doğru; ama, bu, gerçeğin sadece bir yanı. 
Hepimiz biliyoruz ki, bu sözleşmeyi imzalamayan; ama, iş güvenliği mekanizmalarını kurmuş 
yığınla ülke var. özellikle Batı'hın ve Kuzey Amerika'nın demokratik ülkelerinin tümünde iş 
güvenliği mekanizması bulunmaktadır. Demokrasi, sosyal hukuk devleti, kişisel nedenlerle, hak
sız biçimde işten çıkarılan insanları korumaktadır. Bu sözleşmeyi imzalamayan birçok ülkede, 
iş güvenliği mekanizmalarının işlediğini bizzat kendi yaşamımdan biliyorum. O nedenle, bu 
gerekçe de gerçeği yansıtmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yeni yılda öncelik verilmesi gereken bir yasa da, kamu çalışanlarının sen
dikal haklarını güvence altına alan yasa olmalıdır. Sendika haklan yalnız işçilere ait değildir, tüm 
çalışanlara aittir. ILO sözleşmeleri de esasen işçi - kamu çalışanı ayırımı yapmamaktadır. O neden
le, bizde de memur sendikalarının yasal bir statüye kavuşması işlemi kısa sürede tamamlanmalıdır. 
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Geçmiş dönemde, maalesef, memurlara çok büyük haksızlıklar yapılmıştır. Memur sen
dikaları kuran insanların üzerine gidilmiştir, haklarında tahkikatlar açılmıştır, işyerlerinden sür
gün edilmişlerdir. 

Bu duruma bir an evvel son vermek durumundayız. Aileleriyle birlikte sayıları 5-6 milyo
nu bulan bu kesimin ekonomik ye sosyal haklarının geliştirilmesi için, sendikal haklara kavuş
turulmaları zorunludur. Memur sendikaları, aynı zamanda, devlet hizmetlerinin iyileşmesine 
ve verimin artmasına da bir katkı sağlayacaktır; buna inanıyoruz. ', 

Sayın milletvekilleri, artık, .parti kapatma, sendika kapatma, bunların haklarını kısıtla
ma, fikirleri yasaklama, düşünceyi yasaklama dönemi geride kalmalıdır. Enerjimizi, gücümü
zü ve zamanımızı boşa harcama dönemi son bulmalıdır. Enerjimizi ve aklımızı, varsa, kalkın
ma sorunlarına, insanca gelişmeye, barış içinde bir arada yaşamaya yöneltmeli, onlar için kul
lanmalıyız. 

Bize göre, çağımızın devleti, bir hukuk devletidir, bir sosyal devlettir, bir demokratik dev
lettir; böyle olmak zorundadır. O nedenle, Anayasada, böyle bir devleti tarif etmeye ihtiyacı
mız var. 

Değerli milletvekilleri, burada, ülkemizin çok önemli bir sorununa, güneydoğu sorunu-
'na, başka bir deyişle, "Kürt" sorununa da, zaman çerçevesinde değinmek istiyorum. 

Bu sorun, ülkemizin çok önemli bir sorunudur. Toplumsal ve siyasal istikrarın önündeki 
en büyük engel durumuna gelmiştir. > '. 

Soruna barışçıl, demokratik ve kalıcı bir çözüm bulmak zorundayız. Biz SHP olarak, ba
rışçıl çözüm yolunda, demokratik çözüm yolunda üç yıl önce harekete geçtik; güneydoğu so
rununu bütün boyutlarıyla inceleyen bir rapor hazırladık ve o raporumuzda çözüm önerilerini 
geniş bir biçimde topluma sunduk. Onları buradan size okumaya zamanım yok. 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Ercan Bey, Hükümet değil, sanki muhalefettesiniz!.. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Şimdi ona, da geliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Kürt sorununun bu boyutlara varmasının asıl nedeni 12 Eylül reji

midir; 12 Eylül rejiminin baskıları ve yasaklamalarıdır. 12 Eylülden sonra bu sorunun nasıl 
tırmandığını, hangi yasaklardan ötürü tırmandığını hatırlayalım... 

12 Eylül rejimi, Türkçe dışındaki anadillerin yasayla yasaklanmasını beraberinde getirdi. 
Çocuklarına isim koyan insanlara bile müdahale etti. Şiddeti, terörü dışlayan siyasal akımlara 
ve kişilere, aynı şekilde, potansiyel suçlu gözüyle baktı. Bazı görevliler, bu politikadan ötürü 
Kürt kirliliğini reddettiler. Gözaltılarında işkence ve hakaretler yaşandı... 

Tüm bunlar, yöre insanlarını umutsuzluğa sevk etti, o.insanlarda güven bunalımı yarattı. 
Şimdi bunları değiştirmek zorundayız. Oradaki, baskıdan bıkan yurttaşlarımızın devletle 

ve Cumhuriyetle kaynaşmasını sağlamak, bu yabancılaşmayı önlemek zorundayız. 
Biz diyoruz ki, şiddet ve zor kullanma çağı, artık geride kalmıştır. Şiddeti, siyasetin aracı 

olarak gören her türlü anlayış ve örgütlenmelere karşıyız. PKK'nın izlediği yöntemle; yani, de
mokratik olmayan, silahlı yollarla, demokrasiye ye insanları öldürerek, insan haklarına ulaşıl
masını mümkün görmüyoruz, bu yolu reddediyoruz. Bu nedenle, terörle ve şiddetle mücadele 
edilmesi elbette kaçınılmazdır. Ayrıca, terörle ve ırkçılıkla mücadelede, aynı şekilde, işkenceyle 
mücadelede uluslararası işbirliği de son derece önemlidir. 
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Bizim söylediğimiz şudur: Bu soruna, sadece güvenlik boyutuyla, sadece terör boyutuyla 
yaklaşmak, eksik ve tutarsız bir yaklaşımdır. Soruna bütünsel olarak yaklaşılmalıdır. Ekono
mik, sosyal, bölgesel, kültürel ve siyasal alanlarda yeni yaklaşımlar, yeni politikalar oluşturul
malıdır. Bu konularda, Meclisimizde temsil edilen bütün partilerin mutabakatına ihtiyaç var
dır. O nedenle, diyoruz ki, bu sorunları, önce Parlamentoda açıklıkla tartışalım. Ancak, görü
yoruz ki, bazı liderler, bu sorunları, bu kürsüde konuşmamaktadırlar, burada tartışmamakta
dırlar; ama, İstanbul'da, otel toplantılarında ya da başka toplantılarda bü sorunu konuşmak
tadırlar. (SHP sıralarından alkışlar) . • 

İhtiyacımız, bu sorunları bütün açıklığıyla burada konuşmak, birbirimize ters gelse de, 
çözüm önerilerimizi burada birbirimize sunmak ve barışçıl çözüme ulaşmaktır. 

Bu sorun da Anayasa sorununa benzemektedir. Bir partinin tek başına üstesinden gelece
ği bir sorun değildir; bir mutabakata ihtiyaç vardır. Bu mutabakatı hep birlikte gerçekleştirir-
cek, bu sorun, bu önemli sorun da, barışçıl ve demokratik yönden çözülecektir. Bunun dünya
da örnekleri de vardır... Zamanım olmadığı için sayamıyorum; ama, Fransa, İngiltere, İspanya 
gibi demokratik ülkeler, partiler arası mutabakatla, anayasa mutabakatıyla, bu sorunu, ben
zer sorunu, demokratik olarak çözmüşlerdir. Şiddet hareketlerini, terörü belki tam olarak biti-
rememişlerdir, ama, sorunu büyük ölçüde çözmüşlerdir ve terörü tecrit etmişlerdir. Bizim de 
bunu yapmamız gereldr. 

ALGAN HACALOĞUJ (İstanbul) — Bu konuda televizyonda panel yapınız. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, toparlayabilir miyiz?.. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Evet,'arkadaşım Algan Bey, "panel yapılsın" diyor; 

ben de diyorum İd, Meclis de uygun bir zemindir; önce burada tartışılsın; dışarıda tartışmak 
yerine, burada tartışalım... 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Süre verin konuşalım; çünkü, 45 dakika içinde .hepsi ko
nuşulmaz. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Sayın Bay kal, bildiğim kadarıyla, güneydoğu sorunu 
konusunda burada çok genel görüşme yapıldı, çok fırsat ortaya çıktı; ama, bunları, yeteri ka
dar bütün partilerin değerlendirdiğini gerçekten söyleyemeyiz. Bunu içtenlikle söylüyorum. Bu 
konu üzerine daha çok eğilmemiz gerekir. (SHP şuralarından alkışlar) - V 

Sayın milletvekilleri, biz, ülkemizin bütünlüğünün ve birliğinin, ancak demokrasi içeri
sinde korunacağına inanıyoruz. O nedenle, "güneydoğuda terör var, yangın var, böyle bir. dö
nemde insan haklanm gündeme getirmek, yangına körükle gitmektir" türünden düşünc$ere 
hiç katılmıyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Tam aksine, birlik ve bütünlüğün, en iyi şekilde, 
demokrasi içerisinde korunacağına inanıyoruz. Kürt realitesini tanıyan Koalisyon Hükümeti
nin, bir yandan, şiddeti, terörü tecrit ederken, diğer yandan, Paris Şartı çerçevesindeki yeni 
yaklaşımlarla sorunu hafifletmesini ve 1993 yılının bu konuda da başarı getirmesini diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sınırlı zamanım içerisinde bir önemli konuya da değinerek sözlerime 
son vermek istiyorum : Çernobil felaketinden altı yıl sonra, şimdi, tekrar yeni bir şok yaşıyo
ruz. Dönemin ANAP'h Sanayi ve Ticaret Bakanının açıklamalan gerçekten hepimizi dehşete 
düşürdü ve bir o kadar da üzdü. 

Bildiğiniz gibi, Sayın Aral, 18 Aralık 1992 günlü Milliyet Gazetesine bazı açıklamalarda 
bulunmuştur. Bu açıklamalardan anlıyoruz İd, dönemin yönetimi, radyasyon tehlikesini hafife 
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almış, gerekli ölçümleri zamanında yapmamış; ancak, ikibuçuk ay sonra durumun farkına var
mış! O nedenle, şimdi çok sayıda çocuğumuz kansere yakalanmış ve bunların birçoğu da has
tanelerde ölümü beklemektedir. 

Dönemin hükümetinin ve yetkililerinin, insanlarımızın radyasyonla zehirlenmelerine, en 
azından, göz yumduklarını öğrenmiş oluyoruz. O dönemi hepimiz hatırlıyoruz; yurt içinden, 
yurt dışından birçok tarafsız bilim adamı, birçok sağlık uzmanı, dönemin sorumlularını ve Hü
kümetini uyardılar; ama, yetkililer bu uyarılara kulak asmadılar, "Bizde radyasyon yok, oranı 
çok düşük, bize bir şey olmaz" diyerek, televizyonda çay içtiler ve halkı yanılttılar. 

O nedenle, şimdi diyoruz ki, bu konu, Meclisimiz tarafından bütün boyutlarıyla araştırıl
malıdır. SHP Grubu olarak -GHP Grubunun da bir araştırma önergesi var- bu konunun araş
tırılmasını Meclisimizden istedik. 

Sayın milletvekilleri, bu, çok önemli bir konudur ve hepimize bu konuda büyük sorumlu
luk düşmektedir. Eğer bu konuyu araştırmazsak sorumlularını ortaya çıkarmazsak, zarara uğ
rayan vatandaşların zararını tazmin etmezsek, halkın, Parlamentoya, siyasetçilere ve partilere 
güvenini kazanamayız. O nedenle, bu çok önemli bir konudur diye düşünüyoruz. 

Sayın milletvekileri, bu konuda, yine bizi üzüntüye sevk eden bir başka açıklama var. Sa
yın Aral diyor ki : "Radyasyonlu fındıkları topladık, Sovyetler Birliğine sattık. Zaten Çerno-
bil denilen olay oradaydı, onlar bu kazaya neden oldular; o nedenle, onlara satmakta bir mah
zur görmedik." Açıklamanın bu bölümünü de esefle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu durum ve bu açıklama, milyonlarca insana karşı girişilmiş, kü
çük çaplı nükleer saldırıdan başka bir şey değildir. (SHP sıralarından alkışlar) Bizce, bu, tari
he karşı ve tarihin önünde bir insanlık suçudur. O nedenle, Meclisimiz bu konuyu açıklığa ka
vuşturmalıdır. 

Sayın Başkan, son olarak bir başka üzücü olaya, birkaç dakika değinmek istiyorum : Bili
yorsunuz, son aylarda, hepimizi üzen başka bir gelişme Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde ol
du. Irkçı saldırılar, Almanya'da yurttaşlarımıza yöneldi, birçok yurttaşımız yaşamım yitirdi. 
özellikle, Kuzey Almanya'nın MöUn Kasabasında üç yurttaşımızın evinin kundaklanması, ırk
çı saldırıların tırmandığının ve doruğa çıktığının büyük göstergesi oldu. Bu yurttaşlarımızın 
yakınlarına buradan tekrar başsağlığı diliyorum. 

Yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı geriletmek için, oralarda yaşayan yurttaşlarımızın can 
güvenliğini sağlamak için, bize de belli görevler düşmektedir. Hükümetimizin, ırkçı saldırıla
rın artması üzerine, Almanya ve diğer ilgili yerlerle hemen temasa geçmesi, Parlamentomuzun 
iki kez, kısa sürede, Almanya'ya heyet göndermesi, oradaki yurttaşlarımız arasında büyük mem
nunluk yaratmıştır ve onlara büyük güven vermiştir. Bu çalışmalarımızı sürdürmeliyiz, devam 
ettirmeliyiz. • ' - . ' * 

Sayın milletvekilleri, ırkçı tehlike, sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın hemen hemen tüm 
ülkelerinde var; benzer örgütler, benzer tehlikeler var; ama en çok da Almanya'da var. Bu ırk
çılar, kendi ırkından olmayan, kendi milletinden olmayan herkese düşman ve saldırılarını, özel
likle de vatandaşlarımıza doğru yöneltmekteler. Mölln olayı tüm dünyayı sarstı. Nihayet, Al
manya'yı da sarstı ve Alman yetkilileri harekete geçtiler. Harekete geçtiklerinde de katilleri bul
maya başladılar, militan ırkçı örgütlerin bir kısmını kapattılar, çok sayıda neofaşisti gözaltına 
aldılar. Alman Hükümetinin ırkçılığa karşı her zaman kararlı olmasını istiyoruz ve bu kararlı 
tutumunu devam ettirmesini istiyoruz. 

• — 666 — 



T.BM.M. B : S2 25 . 12 . 1992 O : 2 

Sayın milletvekilleri, bu olayda sevindirici bir taraf, özellikle oradaki yurttaşlarımıza ne
fes aldıran bir taraf da, Alman demokratlarının harekete geçmeleri, "sessiz kalmak, ortak 
olmaktır" diyerek, yürüyüşler düzenlemeleri, gösteriler düzenlemeleridir. 

Son günlerde, yine biliyorsunuz, Noel dönemine girildiği için, Almanya'nın birçok ken
tinde, yüzbinlerce insan, yüzbinlerce Alman, Alman demokratı, ırkçılığa karşı olan insan, ışıklı 
gösteriler yaptılar; hatta, geçen hafta sonu Düsseldorf 'ta 5 bin polis, ırkçılığa karşı büyük bir 
yürüyüş yaptı, özellikle, polislerin, sendikaları aracılığıyla ve birey olarak ırkçılığa karşı tavır 
almaları, oradaki yurttaşlarımızın endişelerini bir ölçüde azalttı. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, otuz yıldır o ülkelerde yaşayan insanlarımız için yapacağımız çok şey 

ver; özellikle, onların orada eşit haklara kavuşması, siyasal haklara kavuşması için bazı yeni 
düzenlemelere gitmemiz gerekir. Hükümetimiz, bu konuda, askerlik konusunda, vatandaşlığa 
geçiş konusunda bazı iyileştirmeler yaptı; ama, bu konulan yasal güvenceye kavuşturmamız 
gerekiyor; çünkü, omdaki insanlarımızın büyük çoğunluğu kalıcı ve kalmaları da, oradaki ya-
p m güvenceleri, eşit haklara sahip olmalan, özellikle oradaki siyasal yaşama katılmalarıyla 
mümkündür. Bu konuda, bize de, Hükümetimize de, Meclisimize de büyük görevler düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama son verirken, 1993 bütçesinin tüm ülke
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. 
(SHP ve DYP cirolarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTArA KALEMLÎ (Kütahya) — Çok küçük bir maruzatım var. Sosyaldemokrat Halkçı 

Partinin Sayın Sözcüsü, konuşmalannı yaparken, şu anda Mecliste bulunmayan eski bir üye
miz hakkında beyanda bulundular. 

Çernobil faciasıyla ilgili iddialar, gazetelerde yer aldı. Yüce Meclis, bu olayı gündemine 
alır, incelerse, biz de hiçbir önyargıya kapılmadan, bu incelemeye katkıda bulunmaya gayret 
ederiz; ama, Meclis zabıtlarına geçmesi bakımından arzı ifade etmek istiyorum; burada bu
lunmayan bir kişi hakkında beyanda bulunmanın doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, ismi geçen muhterem kişinin açıklamaları, gazete ilanlarına ek olarak, sayın mil
letvekillerinin kutulanna da, Başkanlığın müsaadesi nispetinde, atılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Beyanınız tutanağa geçmiştir; teşekkür ederim. 

III, — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun, RP Genel Başkam Necmettin Erbakan'ın ken-

' dişine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu, Sayın Erbakan'ın konuşmasında, içtüzüğün 70 inci mad
desine göre, kendisine sataşma olduğunu ileri sürmüştür. İnceledim, haklıdır; kendisine, sataş
ma hududu içinde olmak'şartıyla söz veriyorum. 

Buyurunuz. 
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Yeni bir sataşmaya meydan vermeyiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 1993 bütçesinin kapanış oturumunda, Refah Partisi Grubu adına konuşan Genel Baş
kanı Sayın Erbakan, konuşmasında şahsımı hedef alarak ve ismimi zikrederek, "ayda 15 mil
yon liralık puro içiyor" dedi. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin malumudur. Bu Mecliste, bundan önceki Meclislerde de, puro 
içen birçok milletvekili arkadaşımız vardır ve olacaktır. Bendeniz, iki yıldır puro içerim, geç
mişte de içmiştim, zaman zaman böyle itiyatlarım oluyor, bunu yapıyorum, 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Bakan, sigarayı bırakın. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ama, bir bütçe konuşmasında, 
Hükümetin bir bakanım, icraatı yerine puro içtiği için eleştiren bu Sayın Genel Başkan, politi
kaya girdiği günden beri, önüne gelene elindeki beş parmağındaki karaları sürerek politika yap
mayı itiyat haline getirmiştir. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Beni hedeflemesinin nedeni şudur: 1 Kasım seçimleri sonrasında, bu kürsüden, Sayın Er
bakan'ın 1990 yılı içerisinde Sivas Çermik Kaplıcalarında yapnıış olduğu bir konuşmayı içeren 
belgeyi; yani, "Refah'a hizmet eden cennete giriyor, sen Refah'tan başkasından mı oldun, ye
rin cehennemdir" sözünü okuyup, ilan etmiş olmam ve bu suçluluğun telaşı içerisinde benim 
hakkımda bu tür beyanlarda bulunmuş olmasıdır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yeni bir sataşma gereği doğdu. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, ben, ayağını yorganına gö
re uzatıp, milletvekili maaşıyla mütevazı bir hayat yaşayan arkadışımzım. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) (I..) 

Efendim... Efendim... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, Sayın Topçu, cevap vermeyin, açıklamanıza devam edin. 

KEMÂLETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Beşli çetenin mensubusun.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tür tep
kileri yapanlar, benimle birlikte evime gelirler, kimin nerede ve nasıl yaşadığını görürler; eğer 
sizin yaşadığınız yer benimkinden daha lüksse, siz milletvekilliğinden istifa edersiniz; benimki 
lüksse, bakanlık ve milletvekilliğinden ben istifa ederim; hodri meydan! (SHP ve DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bizim o tür şeylerimiz yok. Ben bu konularda açık bir insanım. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Bu sözünüz herkes için geçerli mi? 

BAŞKAN — Sayın Tbpçu, toparlar mısınız... Çünkü, yeni sataşmalar ortaya çıkacak. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlayacağım efendim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, susalım. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, söze cevap vereceğim : 
Şimdi, beninTyaşantım bu. Evimizin barkımızın kapısı, arkasına kadar açıktır, isteyen, istediği 
şekilde bakar; her şeyimiz açık. Benim yaşantım bu; ama, Sayın Erbakan'ın, Islamî Cihat adına 
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yurt dışından toplattığı paralarla yaşadığım bütün dünya biliyor. (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, Sayın Topçu!.. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — ispat edeceksin, ispat edeceksin... Yeğenden ha

ber ver... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın Erbakan, benim burada 

15 milyon liralık... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Belge, belge... Ayıp, ayıp!.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — ...puro içtiğimi, eğer bunu dev

letten sağlıyorum amacıyla söylediyse, ispat etmelidir. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Öyle bir şey söylemedi. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yok, eğer bunu, ben çıkar sağlı

yorum anlamında söylediyse, ben, 1980 öncesinin Akgün Erbakan'ı değilim, ben Yaşar Top-
çu'yum. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Ona, mahkeme karar verdi, aklandı; yakışmıyor-size! 
BAŞKAN — Sayın Tfoşar Topçu, sözünüzü bağlar ,mısımz... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Topluyorum. 
Sayın Erbakan'ın, bu memlekette açtığını söylediği, bu memlekette yaptığını söylediği fab

rikalar ne kadar doğruysa; Sayın Erbakan'ın bu memlekette açtığım söylediği imam-hatip okulları 
ne kadar doğruysa, benim ayda 15 milyon liralık puro içtiğim de o kadar doğrudur. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN — Sizin adınız ne? (Gülüşmeler) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Salih Kapusuz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan söz isterse veririm; buyurunuz! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, deminki beyanın... 
BAŞKAN — Sayın Erbakan'ın söz hakkı bakidir!.. 
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II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

2. —1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına A it Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kcsinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı: 223) (Devam) 

3. •— Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı 212) (Devam) 

4. •— 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesiriheaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesınhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı : 219) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mesut Yılmaz. 
Buyurun (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 1993 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamaya, 10 Aralık 1992 günkü birleşimde bıraktığım yerden devam etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Yüce Meclisi ve bu görüşmeleri televizyonlarından izleyen aziz 
vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, 25 Aralık 1992 günü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarından, cumhuriyetimizin 
kurucularından, demokrasimizin öncülerinden olan İsmet İnönü'nün ölüm yıldönümüdür. İs
met İnönü'yü, Grubum adına rahmet ve minnetle anıyorum, (DYP, SHP, CHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bugün, aynı zamanda, 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan Koalisyon Hükümetinin de 
400'üncü günüdür. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bu Hükümetin 400 günlük icraatını ve huzuru
muza getirmiş olduğu 1993 yılına ilişkin bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 45 dakikalık süreye 
sığdırabilmek mümkün değildir. Onun için, benim burada dile getireceğim hususlar, Hüküme
tin 400 günlük icraatının tümünü kapsayamayacaktır, ancak 45 dakikalık süreye sığdırabildik-
lerimden ibaret kalacaktır. Ama, burada altını çizmek istediğim bir husus var : Burada, 400 
günlük icraatını ve önümüzdeki bir yıla ilişkin bütçesini görüştüğümüz bu Hükümet, artık ye
ni bir hükümet, acemi bir hükümet olarak mazur görülebilecek olan bir hükümet değildir; 
400 gününü tamamlamış olan bir hükümettir. 

Kaldı ki, bu Hükümetin, hepimizin çok iyi hatırladığı 500 günlük bir vaadi var; millete 
yaptığı 500 günlük bir vaat var. 500 günde hayat pahalılığını yüzde 10'a indirmeyi taahhüt et
mişlerdir; ama, daha 400'üncü günde belli olmuştur ki, Hükümetin bu vaadini yerine getire
bilmesi mümkün değildir; çünkü Hükümet, huzurunuza getirdiği 1993 yılı bütçe tasarısında, 
1993 yılı sonu için enflasyon hedefini yüzde 47 olarak belirlemiştir. Yani, 500 günde yüzde 10'a 
indirileceği vaat edilen enflasyonun 770'inci gün sonunda yüzde 47'ye indirilmesi hedef alın
mıştır. Sadece hedef alınmıştır... 
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Kaldı ki, bu hedefe ulaşılabilmesi mümkün değildir; çünkü, bu Hükümet hedef tayin et
mesini bilmiştir; ama o hedefe ulaşılabilmesi için tedbir almayı unutmuştur veyahut da o ted
birleri uygulayabilecek cesarete sahip değildir. 

Sayın Demirel'in, son günlerde, çeşitli vesilelerle tekrarladığı bir ifadesi var, diyor ki; "Enf
lasyon konusunda başarılı olamadık; ama, ekonomi iyi yoldadır." \ : 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demirel'in muhalefetteyken söylediği bir söz var; umarım ki, 
daha kulaklarınızdan silinmemiştir. Sayın Demirel, muhalefetteyken şöyle diyordu: "Eğer enf
lasyon yüksekse, ekonomi iyi olamaz." Doğru olan da budur; çünkü, sayın milletvekilleri, enf
lasyon sadece sabit gelirlileri ezen, toplumdaki gelir adaletini bozan bir hadise değildir. Enf
lasyon, aynı zamanda ekonomideki kaynak dağılımını bozan, tasarruf hacmini küçülten, yatı
rımları caydıran bir hastalıktır ve bu özellikleri dolayısıyla ekonominin sadece bugününü de
ğil, yarınını da ipotek altına alan bir hastalıktır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sekiz senedir niye düzeltmediniz bu hastalığı?.. (ANAP 
sıralarından "mal müdürü, sus!" sesleri, gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Oraya da geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, hatibin konuşmasını kesmeyin. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Efendim, burayı bir şey zannettiler. 

BAŞKAN — Efendim, siz laf atmazsanız karşılık gelmez; siz laf atınca karşılık geliyor. 
Devam edin Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, sayın milletvekilleri, açıkça ifade ediyorum, 

Sayın Demirel, dün muhafeletteyken, enflasyonun yüksek olması sebebiyle bizi eleştirirken ne 
kadar haklıysa, bugün içendi yönetiminde, daha yüksek olan enflasyonu savunurken de o ka
dar haksızdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, görünen odur ki, Sayın Demirel için önemli 
olan haklı olmak veya haksız olmak değildir; Sayın Demirel için önemli olan iktidar olmaktır. 

Sayın Demirel iktidar olduğu gün, Samsun'da 2 326 lira olan ekmeğin kilosu, bugün 4 
688 liradır. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Buğday taban fiyatı kaç lira? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel iktidar olduğu gün Karaman'da kilosu 

1 667 lira olan ekmek, bugün 3 846 liradır. Bir çuval un, 66 bin liradan 160 bin liraya çıkmıştır 
ve benim köylüm, bir sene önce 68 745 600 lira ödediği Fiat marka traktöre, bugün 127 052 
800 lira ödemektedir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Karşılıksız çekleriniz burada duruyor. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tüpgazdan elektriğe, şekerden pirince, oduna, kö

müre kadar her şeyin fiyatı, bir yılda, iki katına çıkmıştır. "Halkı pahalılığa ezdirmeyeceğini" 
vaat edenler, hem halkı pahalılığa ezdirmişler hem de kendi sözlerinin altında ezilmişlerdir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, bütçe görüşmelerinin ilk gününde, Hükümet adına 
yaptığı konuşmada, bizim bu kürsüde dile getirdiğimiz eleştirilere cevap vermek yerine, kendi 
bildiklerini anlatmayı tercih etti ve her zaman yaptığı gibi, kendi vaadini yerine getiremeyişinin 
faturasını bize çıkarmaya çalıştı. Ekonominin dengelerinin bir iki sene içerisinde düzeltileme
yecek kadar bozulduğunu söyjedi. (DYP sıralarından "doğru, doğru" sesleri) Hatta, daha ile- . 
riye gitti, ekonomiyi bu hale getirenlerin kendilerinden hesap soramayacaklarını iddia"etti. (DYP 
sıralarından "doğru, doğru" sesleri) 
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Sayın milletvekilleri, bir gerçeğin altını çizmemiz lazım. Bundan bir sene önce veya 400 
gün önce, Türk ekonomisi içinden çıkılmaz bir çıkmaza düşmüş, her yere gidilip bir kurtarıcı 
aranmış ve kurtarıcı olarak Sayın Demirel bulunup da zorla bu Hükümetin başına getirilmiş 
falan değildir. -

AHMET SAYIN (Burdur) — Millet getirdi, millet... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben de onu söyleyeceğim. 
Tersine, Sayın Demirel, "Bu işi sadece ben bilirim, bu işi sadece ben hallederim, kurtarıcı, 

benim, sizi enflasyon canavarından ben kurtarırım" demiş, yani kendi kendisini kurtarıcı ilan 
etmiş... 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Niye erken seçime gittiniz?! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Bunu yaparken, kendi vaadine vade koymuş, bu 

işi "500 günde yapacağını" vaat etmiş; bu vaadiyle de yetinmemiş; bu temel vaadinin yanında; 
yani vadeye bağlanmış olan bu vaadinin yanında, daha yüzlerce vaatte bulunmuş ve bu şekilde 
iktidar ortağı olmuştur. • 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Demirel Zincirbozan'da iken, "Biz DemırePin 
çırağıyız" diyen siz değil miydiniz?. (ANAP sıralarından "Sayın Başkan, at şunu dışarı!." sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Balyalı, bisiklet zili gibi hep aynı şeyi söylüyorsun. Dur biraz! Tamam, 
anlaşıldı, hatip anladı bunu. 

Devam edin Sayın Hatip. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Demirel, millete bütün bunları vaat ederken, 

milletten hiçbir fedakârlık falan da istemiş değildir. Milletin yapması gereken iş, sadece kendi
sine inanıp, peşine düşmekten ibarettir. 

Şimdi, insanlar bu güzel rüyadan uyanıp gerçekleri görmeye başladıkça, sinirlenip, topu 
bize atmaya hakkı yoktur. Çünkü, bu vaatlerini yaparken, yabancı bir ülkede, uzayda falan 
yaşıyor değildi, Türkiye'nin sorunlarından, Türkiye'nin gerçeklerinden Türkiye'nin rakamla-. 
rından habersiz değildi. Muhtemelen şu mantıkla hareket etmişti: "önümüzdeki seçimleri ala
lım, gerisi kolay." 

Sayın milletvekilleri, bu anlayışı artık Türk siyâsetinden silmemiz lazım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Siz getirdiniz... -
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, bu anlayış, siyasette köşe dönmecilik anlayı

şıdır. Türk siyasetinin, mutlaka bu köşe dönmecilik anlayıştan kurtarılması lazımdır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ustası sizsiniz; siz icat ettiniz; köşe dönmece hastalığı sizde 
var!.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim; sonra cevap verirsiniz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yahya Demirel'dir; haberin yok senin galiba?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 500 günlük vaadin sahibi ben değilim Sayın Milletve

kili, sizin Genel Başkanınız. 
_ BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ikili görüşmelere girmeyelim. 

Siz devam ediniz. 
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Â. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, şimdi, bizim durumumuza ge-
lince: Anavatan Partisi olarak biz, sevaplarımızla, günahlarımızla, siyasî sorumluluğumuzun 
hesabım son genel seçimlerde verdik; hem de seçimlere, normal süresinden bir yıl erken gitmek 
suretiyle verdik. Millet o seçimlerde bize anamuhalefet görevini verdi. Biz bu sıralardan kalk
tık, gittik o sıralara oturduk. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Oradan da dışarıya!. . 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Siz o sıralardan kalktınız, geldiniz, bu sıralara otur

dunuz. Şimdi, bizim görevimiz, sizden, millete yaptığınız vaatlerin hesabım sormaktır. Hiç kim
senin de, millet adına yaptığımız bu görevden bizi caydırabilmeği, yıldırabilmesi mümkün de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın DemirePin, "Anamuhalefet bizden hesap soramaz" mantığım anlayabilmek müm
kün değildir. Ama, bu mantığın demokrat bir mantık olmadığı kesindir. 

Yine hatırlarsınız, burada, daha önce yapılan görüşmelerde Sayın Demirel, "enflasyonu, 
bizim, cami avlusuna bırakılan bir çocuk gibi İçendi kucağına verdiğimizi" söyledi. (DYP ora
larından "Yalan mı?" sesleri) 

. Bakın, Sayın milletvekilleri, bir kere o çocuğu kendisinin kucağına veren biz değiliz. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Kim? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — O çocuğu millet kendisine verdi; ama millet, kendisi

ne, kendisini "baba" bildiği için verdi. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Çocuğun babası sizsiniz... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, devam edin lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, kabul ederim İd, Sayın Demir d'in kucağına 

geldiği zaman çocuğun durumu öyle çok iyi değildi, biraz üşütmüştü. ' 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Çocuk gidiyordu... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, 400 gün sonra çocuk zatürree oldu. Yani, Sa

yın Demirel'in 400 günlük babalığında, şimdi çocuk zatürree oldût.. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Çocuk yürümeye başladı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer, Sayın Demirel'in babalığı böyle devam ederce, 

korkarım ki 1993 yılı sonunda çocuk verem olacak! 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Çocuk büyüdü, adam oldu... 
A, MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, balan, biz çocuğun verem ok 

masını falan istemeyiz; biz, çocuğun düzelmesini isteriz. 
ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) — Biz de sağlıklı olmasını istedik zaten. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —>Size, burada her eleştirinin arkasından, eğer biz ikti

darda olsaydık, çocuğun yeniden şifa bulması, iyileşmesi için ne yapacağımız konusunda öne
riler getirdim. 

Bu Hükümetin, şu 400 günlük icraatında, enflasyonla mücadele konusunda samimî oldu
ğuna dair çok ciddî şüphemiz var; bunu söylemekten üzgünüm; ama, ciddî şüphemiz var. Eğer 
bu Hükümet, enflasyonu önlemekte samimî olsaydı, bu konuda.sorumluluk bilinci taşıyan bir 
hükümet olsaydı, mesela, sadece KİT'lerden birisi olan PTT'nin, bizim 100 bin olarak bıraktı
ğımız toplam işçi sayısı bugün 120 bini geçmiş olmazdı, çay-lcur 7 binden fazla yeni işçi almış 
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olmazdı ve özelleştirme adına, devletin KİT kamburundan kurtarılması adına, bugüne kadar 
yapılmış olan sembolik uygulamalar, yerini ciddî adımlara bırakmış olurdu. 

Bakınız, bu özelleştirme konusunda, bizim dönemimizde, arzuladığımız, amaçladığımız 
ölçüde mesafe alamadığımız doğrudur; ama bunun sorumluluğu, kabul edin ki, geniş ölçüde 
size aittir. Siz, bugün uygulamaya çalıştığınızı iddia ettiğiniz özelleştirmeyi, bizim dönemimiz
de engellemek için mahkemeye başvurdunuz; özelleştirmeyi, nerdeyse vatan toprağını satmak
la eşdeğer gösterdiniz. 

1 Bugün, özelleştirmeyi uygulamak için, Koalisyon Hükümetinin, koalisyonun bir ortağına 
rağmen, onun, özelleştirme konusunda bugüne kadar hâlâ anlamadığımız, kamuoyunun da 
merakla beklediği yaklaşımını aşarak ne ölçüde mesafe alabileceği konusunda karanlık içeri
sindeyiz. Umarım ki, önümüzdeki dönem, 1993 yılı, özelleştirme konusunda bu Hükümetin, 
artık bu meselenin, ekonominin yeniden sağlığa kavuşması için ne kadar hayatî bir konu oldu
ğunu idrak ettiği ve bu yolda kararlı adımlar attığı bir dönem olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunu siz mi söylüyorsunuz? . , 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, bu ümidimi azaltan, bu konuda iyimser olma

mızı engelleyen bazı gelişmeler olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Çünkü, bu Hükümetin 
yaklaşımı, bütün KİT'leri önce rehabilite etmek; yani kârlı çalışır hale getirmek, ondan sonra 
özelleştirmektir. Bunun yolunu da özerkleştirmede görüyorlar. Bü amaçla yeni birtakım bü
rokratik mekanizmalar kurmayı amaçlıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda itiraf ediyorum, Anavatan Partisi olarak bizim sekiz 
yıllık iktidar tecrübemizden çıkardığımız en önemli ders, iktisadî devlet kuruluşlarının rehabi
lite edilmesinin imkânsız olduğudur. Çünkü, öyle KİT'ler vardır ki, bunların verimli çalışabil
mesi, teknolojik nedenlerden ötürü mümkün değildir, teknolojileri demode olmuştur. Dünya
da sağlanan teknik gelişmeler karşısında, bu işletmelerin sahip oldukları teknolojiyle verimli 
çalışabilmeleri imkânsız hale gelmiştir. 

Burada bir ciddî sorun olduğunu kabul etmek zorundayız/öğleden önceki oturumda Sa
yın Baykal'ın da dile getirdiği gibi, bu KİT'lerde çalışan işçilerin mutlaka istihdam sorunlarını 
güvence altına alacak çözümler bulmak zorundayız; ama bu Hükümetin, bu yolda bir yaklaşı
mına da rastlamıyoruz, 

Bugün, hangi ekonomik tedbiri alırsanız alınız, fonksiyonelliğini kaybetmiş, fonksiyonel 
olmaktan çıkmış ve yeniden fonksiyonel hale gelmesi, verimli çalışması imkânsız olan KİT'ler 
var. Aslında, KİT açıklarının büyük kısmını doğuran da bu KİT'leri. Yani, 1992 yılında top
lam 16,5 trilyon lira olarak hesaplanan toplam KİT zararlarının 15 trilyon lirası, sadece dört 
tane KİT'e aittir; Taşkömürü İşletmelerine, Türkiye Elektrik Kurumuna, Demiryollarına ve Demir 
Çelik İşletmelerine. 

Bu dört KİT'i, ekonominin sırtında bir kambur olmaktan kurtarmadan -özelleştirmeyse 
özelleştirme, kapatmaysa kapatma; ama, tabiî ki, tedbir alarak kapatma, kimseyi sokakta bı
rakmadan kapatma- bu adımları atmadan, Türk ekonomisini bu açığın baskısından kurtara
bilmek mümkün değildir. Türk ekonomisini KİT açıklarından kurtarmadan, Türk ekonomisi
ni düzeltebilmek mümkün değildir. 

Peki, bunun alternatif maliyeti nedir, yani bu KİT açıklarının ekonomi üzerindeki baskısı 
nedir?.. Bakınız, 1993 yılında KİT'lerin toplam zararının 20 trilyon lira olacağı tahmin 
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edilmektedir. Bu, Hükümetin tahminidir; gerçekleşmesini fevkalade düşük bir ihtimal olarak 
görüyorum; KtT açıklarının, öngörülen 20 trilyonun çok üstüne çıkacağını tahmin ediyorum, 
ama bir an için bu tahminin doğru gerçekleştiğini kabul edelim; yani 1993 yılındaki KİT açık
larının 20 trilyon lira olarak gerçekleştiğini hesaplayalım. 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılında eğer KtT açıkları, bu Hükümetin hedeflediği gibi, 20 
trilyon lirada kalırsa, bunun anlamı şudur : 20 trilyon liralık KtT zararları, 1993 bütçesinde 
turizm yatırımları için öngörülen miktarın tam 10 katıdır, eğitim yatırımları için öngörülen 
miktarın 2 katıdır, sağlık yatırımları için öngörülen miktarın 4 katıdır. Açıkçası, KİT'lerden 
beklenen zarar, devletin, bu saydığım en hayatî sektörlerde yapacağı yatırımlardan kat be kat 
fazladır. 

1992 yılı bütçesinde fert başına isabet eden KtT zararı, 32 dolardır; yani KİT'lerin zara
rından bu toplumda yaşayan herkese isabet eden miktar 32 dolardır. Halbuki, 1992 yılında, 
bu Hükümetin fert başına yaptığa eğitim yatınım 15 dolardır, sağlık yatırımı 6,5 dolardır. Yani, 
eğer KİT'leri, zarar etmeyen, başabaş çalışan bir sistem haline getirebilirseniz, fert başına ya
pılan sağlık yatırımları artı eğitim yatırımlarından daha fazla yatırım yapma imkânı bulursu
nuz, özelleştirmenin sokaktaki vatandaş açısından önemi buradadır. 

Birtakım KİT'lerin, dünya fiyatlarından kopmuş, dış rekabetten kopmuş birtakım işlet
melerin ayakta tutulabilmesi için siyasî mülahazalarla, sosyal mülahazalarla, herhangi bir mü
lahazayla ayakta tutulabilmesi için ödenen maliyet, sokaktaki vatandaşa götürülecek olan sağ
lık yatırımının, eğitim yatırımının, yapılabilecek olandan bir kata daha düşük tutulmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirme dediğimiz hadise, aslında bir son değildir; yani bir nihaî 
hedef değildir; özelleştirme, bir başlangıçtır, özelleştirme, hem devletin sırtından KİT kambu
runun atılması için, kamu dengesinin sağlanabilmesi için, hem de ekonominin bugün en önemli 
çorunu olan enflasyon belasının yenilebilmesi için Önemli bir tedbirdir, önemli bir politikadır, 
ama aynı zamanda özelleştirme, bizim amaçladığımız serbest piyasa ekonomisi düzenini Türk
iye'de yerleştirebilmek için, bu modele işlerlik kazandırabilmek için kaçınılmaz bir politikadır. 

Maalesef, bizim devlet kültürümüzde, ekonomiyi denetlemek değil, hep ekonomiyi yö
netmek anlayışı hâkim olmuştur. Herhangi bir sebeple şu sıralarda oturan insanlar, en iyi işlet
mecinin kendilerinin olduğuna inanıp, ellerindeki yetkiyi mümkün olduğu kadar devam ettir
meye çalışmışlardır, bu haklarından fedakârlık etmeye hiç yanaşmamışlardır. Bilgiye, beceriye, 
binicime hiç saygı gösterilmemiştir. • 

Sayın milletvekilleri, serbest piyasa ekonomisi düzeni, ancak ve ancak kanun hâkimiyeti
nin hâkim olduğu, kanun hâkimiyetinin işlediği bir düzen olabilir. Ancak böyle bir ortamda 
bu düzen kendisinden beklenen faydalan sağlayabilir. Eğer kanun hâkimiyeti sağlanmamışsa, 
eğer devlet kanun hâkimiyetini sağlayamamışsa, orada serbest piyasa ekonomisi düzeninden 
değil, olsa olsa vahşi kapitalizmden söz edilebilir. Vahşi kapitalizm de, bugün artık dünyadan 
silinmekte olan kominizmden daha az kötü, daha az adaletsiz bir sistem değildir. 

Serbest piyasa ekonomisi düzeninde devletin ekonomiyi yönetmesine değil, ekonomiyi de
netlemesine ihtiyaç vardır. Bugün, serbest piyasa ekonomisinin en iyi işlediği ülkelerde; devlet 
bu denetim görevini, hem de hepinizin sandığından çok daha kapsamlı biçimde yerine getirir. 

Serbest piyasa ekonomisi düzeninin işlemesini engelleyen tekelleşme eğilimlerinin ortaya 
çıkmasını engellemek için, bu ülkelerde, devlet yasal düzenlemelere gider. Serbest piyasa 
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ekonomisi düzeninin, kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi, yani toplumun büyümesi
ne hizmet edebilmesi, ekonominin gelişmesine hizmet edebilmesi, kaynakların en iyi şekilde 
kullanılması sonucunu doğurabilmesi için, herkese, imkânların eşit olarak sağlanması lazım
dır ve bunu sağlayacak olan devlettir. Türkiye'de devlet, bu fonksiyonunu yerine getirmekten 
uzaktır. 

özelleştirme, aynı zamanda devleti ekonomide yönetici olmaktan çıkarıp, denetici fonksi
yonunu kazandıracak olan bir hadisedir. Bizim, özelleştirmeye bu kadar hayatî önem atfetme
mizin felsefi temeli burada yatmaktadır. 

. Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin bir vaadi de, Meclisin itibarını artırmak, bu kutsal 
müesseseyi parlatmaktı. Maalesef, bu vaatlerle işbaşına gelen bu iktidar zamanında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, geçmiş hiçbir dönemde rastlanmadığı ölçüde tıkanmış bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz 4 yıllık yasama döneminde, yılda ortalama 109 olan kanunlaşmış tasarı ve tek
lif sayısı, bu Koalisyonun ilk yasama yılında 78'e düşmüştür. 

Bu Koalisyon, kendi iç pazarlıklarına ve devleti parselleme gayretine o kadar kendisini 
kaptırmıştır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 kişilik karar yetersayısı, günlerce buluna
mamakta ve İktidarı Meclise çekmek, ancak denetim yollarını çalıştırmakla mümkün olabil
mektedir. 

Bugün Meclisin gündeminde 68 tane genel görüşme ve araştırma önergesi sıra beklemek
tedir. Bunların büyük çoğunluğu güncelliğini kaybetmiştir. Bu araştırma önergelerinin, bu ge
nel görüşme önergelerinin güncelliğini kaybetmesi, bu müesseseye itibar kazandıran bir olay 
değildir; itibar kaybettirecek olan bir olaydır. 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Kimin sayesinde?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gene, bu Meclisin gündeminde, bütçe görüşmeleri

nin başladığı tarih itibariyle tam 345 tane sözlü soru önergesi sıra beklemektedir. 
Sayın milletvekilleri, 1983 yılından beri, hiçbir yasama yılında -yani, tek bir yasama yılında-

345 tane sözlü soru önergesi Hükümet tarafından cevapsız bırakılmamış, hiçbir yasama yılı 
sonunda 345 sözlü soru önergesi bu Mecliste birikmemiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aynı kişinin 29 tane sorusu var; istismar ediyorsunuz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ve nihayet, Meclis gündeminde 108 tane kanun tasa

rısı ve teklifi beklemektedir. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cumhurbaşkanından dönenleri bir mi, iki mi sayı

yorsunuz?.. ' 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Koalisyon Hükümeti, kendi taahhüdüne, Koalisyon 

Protokolünde, Hükümet Programında yaptığı taahhüde rağmen, Meclis Başkanımızın bütün 
iyi niyetli girişimlerine rağmen, Meclis müzakerelerini TRT kanallarından yayınlamamak sure
tiyle, gerçekleri milletimizden saklama gayretini sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin üç önemli iddiasından birisi de, demokra
tikleşme ve insan haklarıydı. Koalisyon ortaklarının, seçim beyannameleri, Koalisyon Proto
kolleri ve Hükümet Programlarının neredeyse yarısı bu konulara ayrılmıştır; ama, bu konuda, 
bu Hükümetin çok temel bir yanılgısı vardı: Bu Hükümet kendisini Türkiye'de âdeta demok
rasinin başlangıcı saymıştır. Anavatan Partisi döneminde demokratikleşme alanında yapılan 
büyük atılımları görmezlikten gelmiş, bunları kamuoyunun zihninden silmeye çalışmıştır. 
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ECADItt GÜÇLÜ (Bursa) — Hangi demokrasiden bahsediyorsun; siyasî yasakların kaldı
rılmasına siz karşı çıktınız. Bu konuda konuşması gereken en son kişi sizsiniz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Oysa, bu Hükümet, iktidarı devraldığında... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz devam ediniz lütfen... 
Dinleyin arkadaşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi, Türki

ye'yi bir askerî idareden devralmıştır. (DYP sıralarından, "Onun devamısınız" sesleri) 
Bütün illerinde sıkıyönetim uygulanan bir Türkiye devraldık. 
Seldz yılda milletimizi tam 7 defa sandığa götürdük. Kırk yıldan bu yana ilk defa, muhtı-

rasız, darbesiz, millet pazarlığı olmaksızın, seçim yoluyla iktidarın değiştiği son seçim dahil, 
hiçbirinde hile ve olay olmadı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ve alkışlar) 

Yine, Anavatan iktidarında, demokratik sistem ve müesseseler yerine oturdu, siyasî parti
ler ve kişiler üzerindeki siyaset yapma yasağının kaldırılmasının yolu açıldı. 

Türkiye, Avrupa Konseyine ferdî başvuru hakkını vatandaşlarına tanıdı, Birleşmiş Millet
ler ve Avrupa Konseyinde, işkenceyi önleme Sözleşmesini imzaladı, insanlann anadiUeriyle 
konuşma özgürlüğünün üzerindeki yasaklan kaldırdı ve bütün geçmiş iktidarların el atmaya 
bile cesaret edemedikleri, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırdı. 

Şimdi, bütün bu gelişmeleri yok sayıp, kendilerini demokratikleşmenin başlangıcı sayan 
bu Hükümet, bugüne İcadar, demokratikleşme konusunda, kayda değer hiçbir adım atama
mıştır. Geçen bir yıl içinde, demokratikleşme ve insan haklan konusunda, Türkiye, maalesef 
hiçbir şey kazanmamış; ama, çok şey kaybetmiştir. 

Haber alma özgürlüğü darbe yemiştir. TRT, tek yanlı olarak kullanılmış, muhalefete, ek
ran kapatılmıştır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sizin Genel Müdürünüz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şüpheli şekjlde gazeteci ölümleri, gözaltında ölüm

ler, kayıp insanlar, işkence olaylan, devleti, "yargısız infaz kurumu" durumuna düşürmüş, 
bu sebeple, sekiz yıldan beri ilk defa, seldz yıldan beri ilk defa, Avrupa Konseyi ve Avrupa 
Parlamentosundan, Türkiye aleyhine kararlar peş peşe çıkmıştır. 

Bu bir yılda köşe yazarları tutuklanmış, gazete toplatılmış, kitap fuarları basılmış, bakan 
emriyle, tiyatro oyunları, televizyon filmleri yasaklanmıştır. 

Bu Hükümetin vaatlerine aldanıp örgütlenmeye kalkan kamu çalışanları, polisten dayak 
yemişlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şeffaf karakol vaadine inanıp, bu vaadin uygulanmasını bekleyenler, gazetecilerin, bakan 
müşavirlerinin, hatta hatta milletvekillerinin, herkesin gözü önünde dayak yediğini görünce, 
şeffaf karakoldan maksadın, alenî dayak olduğunu anlamışlardır! (ANAP Sıralarından alkışlar) 

insan haklarından sorumlu Bakanınız, bir yıldan beri "Benim durumum ne olacak?" di
ye dolaşıp durmaktadır. 

Yaptığı hiçbir şey de yoktur; ama, huzurunuzda soruyorum : Acaba, insan haklanyla gö
revli olan Bakan, hiç olmazsa, her gün insan hakları konusunda bizi yargılayan, çifte standartlı, 
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ikiyüzlü Avrupalıların, Karabağ'da, Bosna-Hersek'te vahşet yaşanırken, sadece faşist değil, aynı 
zamanda sadist saldırılar yapılırken, bunlara karşı -bırakıyorum ekonomik, siyasî tedbirler. 
uygulamayı- hiç olmazsa inşan haklarıyla ilgili kuruluşlardan bu konuda bir kınama kararı 
çıkartmak için de mi girişimde bulunamazdı?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, bizim dönemimizde, Bulgaristan'da, Batı Trakya'da insan hakları konusunda yar
gılayan hep biz olduk; bütün uluslararası forumları çıkarttık ve bunlardan netice aldık. Ama 
maalesef, geçtiğimiz bir yılda bu Hükümetin yönetiminde Türkiye, hep, yargılanan koltuğun
da oturmuştur. 

"Konuşan Türkiye" vaat edenler, muhalefetin konuşmasını engellemişler, meslek kuru
luşlarının kendi konularındaki eleştirilerine dahi tahammül edememişlerdir. 

Bakınız, geçtiğimiz günlerde kapalı kapılar ardında bir toplantı yapıldı; bu Hükümetin 
bazı bakanları, "TÜSİAD" denilen bir meslek kuruluşuyla barışma toplantısı yaptılar. O top
lantının gerçek yüzü, kamuoyuna yansıdığı gibi değil, gazetelerden okuduğunuz gibi değil. Bu 
Hükümetin bakanları, o kapalı toplantıda, TÜStAD'tan, basına ilan vermemek suretiyle ba
sını yönlendirmelerini istediler. Eğer, "demedik" diyorlarsa, gelirler bu kürsüden söylerler; o 
zaman, ben de hangi bakanlar olduğunu söylerim. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

tşte bu Hükümet, demokrasi konusunda bu kadar samimî bir hükümettir; bu Başbakan, 
konuşan Türkiye isterken, bu kadar samimî bir Başbakandır! (DYP sıralarından gürültüler) 

RtFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Biraz saygılı konuş! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Milletin önünde ayrı, kapalı kapıların ardında tersi

ne konuşan bir Hükümettir! 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Başbakandan bahsederken, önce besmele çek; sen yazlık 

başbakansın, üç aylık başbakansın... Ayıp!.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, dinleyelim lütfen. 
Sayın Yılmaz, devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —- Anayasa değişikliği konusunda da bu Hükümetin sa

mimiyetine inanmıyoruz. Anayasa değişikliği konusunda 400 gün sonra bu iktidarın geldiği 
nokta, biraz önce Sayın SHP sözcüsünün de bu kürsüden ifade ettiği gibi, milletimizin beklen
tilerine cevap vermekten çok uzak olan, çalışma hayatıyla ilgili, demokrasinin işleyişiyle ilgili 
hiçbir temel iyileşme ihtiva etmeyen, topu topu beş maddeyle ilgili anayasa değişikliği teklifi 
olmuştur. 

Anavatan Partisi olarak, bu tktidarın getirdiği anayasa değişikliğinden kat be kat daha 
kapsamlı bir anayasa değişikliği paketi önerisini, biraz önce İktidar sözcüsünü de arzuladığı, 
partilerarası uzlaşmayı sağlamayı teminen, Meclis Başkanlığının nezaretinde oluşturulan uz
laşma komisyonuna tevdi etmiş bulunuyoruz. * 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sekiz'sene niye vermediniz? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sekiz senedir bizim anayasa değiştirecek çoğunluğu

muz yoktu. 
Muhalefette de, iktidarda olduğu gibi, samimiyetten uzak davrandınız, (jetirdiğimiz ana

yasa değişikliği tekliflerinin kategorik olarak hiçbirine destek vermediniz. Dün reddettiğiniz 
anayasa değişikliklerini, bugün çıkarmak için bizden uzlaşma istiyorsunuz! 
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Uzlaşmaya hazırız, uzlaşmaya varız ama, uzlaşma, gerçek anlamda uzlaşma olmalıdır. Uz
laşma, ancak ortak iradenin birleştiği nokta da tecelli eder. Yoksa, kendi önerilerinizi bize empoze 
etmeye, "uzlaşma" dememizi bekliyorsanız, buna razı olmamızı bekliyorsanız, buna hiçbir za
man razı olmayacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, anayasa değişikliği konusunun, Hükümetin işine geldiği gibi, kendi öncelikleri
ne uygun şekilde, belli maddelerle münhasır tutulmasına razı değiliz. Bunun, genel bir uzlaş
ma çerçevesinde, kapsamlı bir düzenleme olması gerektiğine inanıyoruz. 

Bir tek istisnamız var : Televizyon ve radyodaki devlet tekelinin kaldırılması konusunda, 
müstakilen destek vermeye hazırız; ama, bir şartımız var; ilk gün ortaya koyduğumuz şartımız 
bugün hâlâ geçerli: Bu konudaki anayasa değişikliği, yasa konusunda bir mutabakat sağlan
dıktan sonra çıkarılmalıdır. 

Hükümetin, 400 günlük gecikmeden sonra bu noktaya gelmiş olmasını ve bir yasa tasarı
sını Meclise göndermek üzere hazırlığa girişmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın Başbakan, 1992 Ocak ayında yaptığı basın toplantısında, 1992 Şubatında bu konu
daki yasa tasarısının Meclise gönderileceğini ifade etmişti. Şubat ayından bu yana on ay geçti, 
hâlâ yasa tasarısı Meclise gelmedi. Bu konuda bu şartı koşmamızın, sanıyorum ki, haklı bir 
nedeni var. TRT'yi, bu kadar tek yanlı, bu kadar antidemokratik, bu kadar insafsız kullanan " 
Hükümetin, özel televizyonlar konusunda âdil bir düzenleme yapacağına ihtimal vermiyoruz. ^ 

HÎLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sizden öğredik! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — özel televizyonlar konusunu, bu Hükümete emanet 

edilecek bir konu olarak görmüyoruz. Bu Hükümetin, özel televizyon yasasıyla, özel TRT'Ier 
yaratma gayretinin, amacının peşinde olacağından endişe ediyoruz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Onlar sizin eseriniz!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Onun için, özel televizyon yasası konusunda bir mu

tabakata vanrsak, bu mutabakattan sonra ve bunun Meclisten geçmesine takaddüm edecek 
şekilde bu anayasa değişikliğine destek vermeyi vaat ediyoruz. Çünkü, birtakım özel televiz
yonların, milletimizin ahlakını bozucu, milletimizi isyan ettirici, çocuklarımızın gelişmesini olum
suz etkileyici yayınları karşısında, bu istisnayı yapmanın artık zorunlu hale geldiği inancında
yız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Günaydın (!..) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, maalesef, bu Hükümet zama

nında, çalışma hayatı konusunda, basın özgürlüğü konusunda hiçbir olumlu adım atılama-
mış; çıkarılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da, işkenceyi önlemeye matuf hiçbir şey ge
tirmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşturduğu İnsan Hakları Komisyonu, bir yıldan beri 
kasıtlı olarak çalıştırılmamıştır. 

Devlet memurlarına yapılan partizanca baskı ve uygulamalar yüzünden, bazı üst düzey 
personel dahil, birçok devlet memuru, görevinden affını istemiştir. Bunların arasında, ilk de
fa, devletin valisi vardır. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Yılmaz, bu konuşmalarınız 1990, 1991 
Türkiyesi için mi, 1992 Türkiyesi için mi? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sizin için sayın milletvekili. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen Meclise hitap edelim. 
5 dakikanız kaldı. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Siz zamanın gerisinden geliyorsunuz Sayın Yılmazl 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan dün yaptığı basın toplantısında, Er

zincan'da meydana gelen depremden sonra, aralık ayı içerisinde 3 550 konutun tamamlanarak 
hak sahiplerine teslim edildiğini, konutların öngörülen zamandan önce verildiğini bildirmiş 
ve "Ağır kış şartlarının başladığı şu mevsimde, depremden etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı 
ve rahatı için gereken her türlü önlem alınmıştır. Erzincan, Türk Devletinin ve Türk Milletinin 
şefkat ve hizmet gücünün çok önemli bir örneğidir" demişti. 

Şimdi, bu yayını Erzincanlılar da izliyor... Bizim, mahallinden derlediğimiz bilgiler şöyle
dir : Yapılan konut ihaleleri tümüyle partizanca ve davetiydi olarak yapılmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Otoyollar ne oldu?. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Konutların tümü 77 metrekare olup, birinci kısım 

ihaleler 80 milyon lirayla 120 milyon lira arasında; daha sonra yapılan ihaleler, aynı metrekare- > 
deki evler için, 200 milyon lirayla 250 milyon lira arasında yapılmıştır. 

Erzincan Merkeze bağlı Cafarlı köyünün konutları, yine 77 metrekare olup, 310 milyon 
liraya ihale edilmiştir. 

Yapılan konutların -iki firma dışında- tümünün elektrik ye suyu tamamlanamadığı halde, 
kamuoyunu aldatmak için geçici kabulleri baskıyla yapılmaya başlanmış, vatandaşalrımızın 
daha yüzde 10'u bile konutlarına taşınamamıştır. 

HAYRt DOĞAN (Antalya) — Erzincan bir hizmet abidesidir. Siz orayı görmemişsiniz 
demek ki!.. Hâlî zamanın gerisindesiniz... , 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, Sayın Hatibin sözünü kesmeyin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Söylediğim durumda olan bu konutlar dışında, Er

zincan'da, bir yıl zarfında yapılan hiçbir gerçek yatırım yoktur. 
Henüz daha kaldırılamayan enkaz vardır. 
Devlet Hastanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin, daha, ihalesi bile yapılmamış

tır. Bu hastanelerde vatandaşa hizmet verilememektedir. 
Hasar tespitlerinde partizanlık yapılmıştır. Hayvanı ölen vatandaşlara hayvan verileme

miş, verilen hayvanlarda da partizanlık yapılmıştır. 
Erzincan Kanununda esnafa verilecek olan kredinin, nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı, Halk 

Bankası yetkilileri tarafından dahi bilinmemektedir. 
Erzincan Kanununda, birinci derecede hasar gören binaların sahiplerine 50 milyon lira, 

ikinci derecede hasar görenlere veya orta hasar görenlere... 
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Sayın Yılmaz, bunu bir de Erzincanlılara sorun... 

Erzincan'ı gördünüz mü?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...15 milyon lira, hafif hasar görenlere 5 milyon lira 

ödeneceği taahhüt edilmişken, ağır ve orta derecede hasar görenlerin hiçbirine, hiçbir ödeme 
yapılmamıştır. Sadece hafif derecede hasar görenlere 5 milyon liralık ödemelere devam edil
mektedir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Yanlış bilgi... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Erzincan'da şu anda kok kömürünün tonu 1 milyon 

960 bin liraya satılmaktadır. Kok kömürünün tonu tepremzedeler 2 milyon liraya yakın fiyatla 
satılmaktadır. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — T&nlış bilgi efendim... 
ALt İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Yanlış bilgi vermişler... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Muhalefet Lideri, siyasî sorumluluğu altında söylüyor, 
dinleyin; bütün Türkiye dinliyor; eğer yanlışı varsa; sorumluluğu onundur. 

Devam edin Sayın Yılmaz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Henüz daha bir tek işyeri ve ahır inşaatına başlan
mamıştır. 

BAŞKAN — Burası Sayıştay değil ki, hesaplan kesini eş tirelim.. _ . 
Devam edin Sayın Yılmaz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Erzincan'da çalışılan... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, acaba Erzincan'ın içinden hangi nehir 

geçiyor, onu söylesin bir kere; üç tane ilçesini saysın. ' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Siz hiç Erzincan'a gittiniz mi?.. 
BAŞKAN — Susun arkadaşlar, oturun yerinize! Herkes verine otursunt 

, Değerli milletvekilleri, yerinize oturun; ayağa kalkmak için hiçbir sebep yok. (Gürültüler) 
Sayın Yılmaz, devam edin. 
Arkadaşlar, sakin olun, dinleyin; Genel Başkanınız konuşuyor, dinleyin! (Gürültüler) 
Ânvatan Partili arkadaşlar, lütfen dinleyin! Sizin, Genel Başkanınıza güveniniz yok mu?! 

Cevap verecek... 
Buyurun. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 5 Eylül günü yürürlüğe giren, Erzincan'a yardım ka
nunundaki hükümetin vecibelerinden, bugüne Icadar, "Belediye ve özel İdare paylan 3 katı -
oranında ödenir" vecibesi dışında yerine getirilmiş hiçbir vecibe yoktur. 

~_> 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, zaman tamam; ama, İktidar partileri grup başkanlonna, söz

cülerine tanıdığımız hakkı, size de tanıyoruz. S dakika içinde toparlamanızı rica ediyorum... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — \asû çıkarken, milletvekili arkadaşlarımızın yaptik-

Ian kaynak yaratıcı öneriler dikkate alınmadığı için, bugün Hükümet, bu kanundaki taahhüt
lerini yerine getirecek durumda değildir. 

Erzincan depremzedelerine dağıtılmak üzere halkımızın topladığı 80 milyar liralık yardım
dan, sadece 8 milyar liralık bölümü deprem bölgesine intikal etmiş gerisi Bakanlık emrine alın
mıştır. V 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Yanlış konuşuyorsunuz. 4 trilyon 600 milyar lira para ayrıldı. 

BAŞKAN — Sayın Kul... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Erzincan'da, öngörülen yıllık yatırım programındaki 
işlerin ancak yüzde 80'i gerçekleştirilebilmiştir. Erzincan Barajı dahil, hiçbir yatırıma özel ilgi 
gösterilmemiştir, ödeneklere hiçbir ilave yapılmamıştır. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Rize'den ne haber, Rize'den?.. Çayı ne yaptınız? Rize'ye 
bir çivi mi çaktınız? Fakir fukarayı, Rize'yi perişan ettiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim... Sayın hatip, lütfen... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Rize'nin sahibi biziz, biz hizmet veririz. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin, karşılıklı görüşme olmasın. 
HAYRt DOĞAN (Antalya) — Orası da bizim memleketimiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, Antalya ile Rize'nin mesafesi uzak... Dinle... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin en iddialı oldu

ğu konulardan birisi de, siyasî gündemimizde en üst sıraya çıkardığı konulardan birisi de, yol
suzluklar konusuydu. 

Yolsuzluklar konusundaki tavrımızı, baştan itibaren açıkça ortaya koydum. Biz, yolsuz
luklar konusunda gerekli her türlü araştırmayı yapmanın, bu konuda herhangi bir usulsüzlü
ğü, herhangi bir yolsuzluğu olan herkesin üzerine en zecri şekilde gidilmesinin ve bunun da, 
daha sonra aynı görevleri üstlenecek kişileri caydırabilmek için alenî yapılması gerektiğinden 
yanayız^ 

ABUZER TANRIVERDÎ (Adıyaman) — Otoyol Komisyonuna niye üye vermediniz? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, bu Hükümet, demokratikleşme konusunda ol

duğu gibi, enflasyonu önleme konusunda olduğu gibi, yolsuzluklar konusunda da samimiyet
ten uzaktır. 

Şimdi, huzurunuzda somut iki soru soruyorum. 
HİLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Taşar'ı mı?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu Hükümetin Programında bir ifade var; diyor ki, 

"Biz, bugüne kadar yapılmış olduğu gibi, bundan sonra yapılacak olan yolsuzlukların da üze
rine gideceğiz." 

Yani, Hükümet, daha göreve başlarken, kendi döneminde de yolsuzluk yapılacağını kabul 
e 

ediyor. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Böyle mantık olur mu?! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Peki, bu taahhütle yola çıkan, kendi dönemindeki 

yolsuzlukların da üzerine gideceğini iddia eden Hükümete sormak lazım : Bir hanım bakanı
nız istifa etti; yolsuzluk ididaları yüzünden istifa etti. "Yolsuzluk yaptı" falan demiyorum! 
Sorduğum şudur : Eğer, yolsuzluk iddiası varit ise, niçin, verdiğimiz soruşturma önergesini 
reddettiniz? Eğer, yolsuzluk iddiası varit değilse, Sayın Bakan niçin istifa etti? (ANAP sırala
rından "Barvo" sesleri, alkışlar) 

BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) — Siyasî ahlakın gereği istifa etti. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yoksa, bu da, koalisyon için pazarlığın bir parçası 

mıydı? 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Siyasî ahlakın gereği... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın sayın milletvekilleri, Hükümete bu kür

süden ihtar ediyorum : Türkiye Kalkınma Bankası ile ilgili çok ciddî yolsuzluk iddiaları vardır. 
Bu yolsuzluk iddiaları, bunları araştırmakla görevli olan denetim birimlerine ulaşmıştır; ama, 
maalesef, Sayın Başkanın onayını almak için, Sayın Başbakanın önüne ulaşamamaktadır. Bu
nun ulaşmasını engelleyen nedenlerin ne oluğunu biz çok iyi biliyoruz, ama... (DYP sıraların
dan "Açıkla, açıkla" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar dinleyelim. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer Hükümet, bu iddiaları açıklığa kavuşturmazsa, 
vaat ettiği gibi, millete taahhüt ettiği gibi, normal denetim yollarını, kendi dönemindeki bu 
yolsuzluk iddiaları için çalıştırmazca, bunların hesabını, mutlaka, ama mutlaka soracağımızı 
da bu kürsüden ifade ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HAYRÎ DOĞAN (Antalya) — Siz kendi hesabınızı verin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakın, bu Hükümetin yolsuzluklarla mücade

le politikası ne noktaya varmış: Yolsuzluklarla ilgili Sayın bakanın bir gizli talimatı var: "Bundan 
sonra, müfettişler, artık, KİT'lerde doğrudan doğruya denetim görevi üstlenemeyecekler. Bu 
işe -yani, denetimin gerekli olup olmadığına- ancak görevlendirilen koordinasyon elemanları 
karar verecek." 

Peki, bu gerek nereden ortaya çıkmış? 
Burada da Hazine Müsteşarının, Sayın Başbakana yazdığı yazı var. Bakın, Sayın Müste

şar, Sayın Başbakana -ben devlet içerisinde bu yazışmanın bir örneğine hiç rastlamadım- ne 
diyor: 

"Karar olan ve uygulama politikasını tespit edenlerin üzerine siyasî otoritelerce gidilmedi
ği gibi, sahteciliği yapanlar da yakalanamamakta; ama, memur, bir taraftan iş sahiplerinin aç
tığı tazminat davalarına muhatap olurken, diğer taraftan da teftiş ve soruşturma mekanizma
sıyla, vazifesini ihmal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Tabir -caizse, kararı alan
lar, politikaları tespit edenler ve suçu işleyenlerle hiç kimse ilgilenmemekte; olay, dönüp dola
şıp devlet memurunun sırtına yüklenmektedir. 

Diğer taraftan, yapılan teftiş, tetkik, inceleme ve soruşturmalarda inceleme elemanlarının 
yaklaşım tarzları ayrı bir önem arz etmektedir. İnceleme konusunun ve mevzuatının yeterli ve 
tem olarak bilinmemesi; incelemelerin bir terör havası içinde sürdürülmesi; ilgili ve ilgilisiz, 
cdı geçen genel müdürlüğün bütün elemanlarının ev adreslerinin tespit ettirilmesi; bilgisine baş
vurulanlara baskı uygulanması suretiyle tutanakların imzalattırümasr, olayların abartılması, 
soruşturmaya muhatap memurların, sanki günlük işleri yokmuş gibi, her an inceleme eleman
larının emrine amade tutulmasının istenmesi; 'inceleme onayı alındığına göre, sonuçta bir suç 
ve suçlu bulunmalıdır' yaklaşımının içine girilmesi; inceleme ve soruşturmada tarafsızlığın or
tadan kalkmasına neden olacak konular arasında görülmektedir." 

Sayın milletvekilleri, bunu ben söylemiyorum; bunu sizin Müsteşarınız yazıyor, sizin Baş
bakanınıza yazıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yerine bir ilçe başkanını getirirler! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — İşte, yolsuzluklar konusunda geldiğiniz nokta budur; 

400 günde, ispatladığınız bir tek yolsuzluk yok. Beraat eden kamu görevlileri birbiri peşine 
kamuoyuna açıklanıyor, ispatladığınız bir tek yolsuzluk olayı yok; ama, bu Bakanınızın yü
zünden, yolsuzluklarla görevli bu Bakanınız yüzünden, bu Hükümetinizin yolsuzluklar konu
sundaki yaklaşımı yüzünden, devleti işlemez hale getirdiniz. 

işte, Müsteşarınız isyan ediyor. Devlet çalışmıyor, devletin memurları artık hiçbir karara 
imza atamıyorlar, hiçbir sorumluluk üsteleniyorlar. Devleti bu kadar tahrip etmeye hakkınız 
yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz lütfen bağlar mısınız? Bir saati geçti. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 5 dakika rica ediyorum. 

— 603 — 



T.RM.M. B : 52 25 . 12 . 1992 O : 2 

BAŞKAN — Peki, son bir 5 dakika içinde bağlayalım. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin tükendiğini söy

lerken, dış politika alanında 400 gün içinde, cumhuriyet tarihinde hiç yapılmamış işler yapmış 
olduklarına (!) kırk yıl düşünülse, kolay kolay akla gelmeyecek işler başardıklarına (!) işaret 
etmezsem, bu Hükümete haksızlık yapmış olurum (!) 

örneğin : Bizden öncekiler de, biz de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin en temel bir 
hakkına, kendini savunma hakkına, Türk Hükümetinin rızasıyla sınırlama getirilebileceğini, 
bunun da Türkiye'nin çıkarlarına olacağını, doğrusu hiç düşünmemiştik (!) Bu Hükümet ise, 
bunu düşünmüş ve düşünmekle kalmayıp, hayata geçirmiştir.! 

Bu Hükümet, Almanya Hükümetinin izaha muhtaç ısrarı karşısında, Avrupa'da Konvan-
siyonel Kuvvet İndirimi Anlaşması çerçevesinde Almanya'dan bize intikal eden bazı askerî mal
zemenin, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, insanlarımıza, demokrasimize kasteden dış destek
li bir terör örgütüne karşı kendi topraklarımızda yapılmakta olan mücadelede kullanılmayaca
ğını taahhüt edebilmiştir! 

Şimdi, Sayın Hükümetten, önemle rica ediyorum : Lütfen bu kürsüye geliniz; niçin bu 
kadar önemli bir icadınızı (!) Türk kamuoyunun bilgisinden kaçırmayı tercih ettiğinizi açıkla
yınız, veyahut da geliniz deyiniz ki : "Hayır, muhalefet lideri doğru söylemiyor. Biz, yabancı 
bir devletin iradesi karşısında boynumuzu bükmedik, egemenlik hakkımızdan taviz vermedik..." 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Türk Ordusunda silah çok... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "...Biz, böyle hareket ederek, Osmanlı'nın çöküşün

de en önemli rollerden birisini oynamış olan kapitülasyon zihniyetinin cumhuriyet Türkiyesin-
de hortlamasına sebep olmadık." Gelin, bunu söyleyin... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, diplomasinin, oradan oraya koşturup, fotoğraf çektirmekten, misa
fir ağırlamaktan; cümle âleme, kimsenin umursamadığı birtakım çağrılar yapmaktan ibaret 
olduğunu, bu Hükümetin kafasına kim sokmuştur, bilemiyorum. Ama, Sayın Başbakan, dün 
yaptığı basın toplantısında, "400 gün zarfında, 22 yabancı ülkeye ziyaret yaptığını; yurtdışın
dan gelen 343 devlet adamıyla görüştüğümü; 101 de yabancı büyükelçiyi kabul ettiğini" söyle
miştir. Hükümetin, dış politika başarısı olarak gösterdiği kanıtlar bunlardır. 

Dış politikanın başarısının, yabancılardan alınan "aferin" lerle ölçüldüğünü; marifetin} 
dış politikayı, dışa doğru değil, iç tüketime dönük olarak uygulamak olduğunu da, bu Hükü
metin kafasına kim sokmuştur, bilemiyorum. 

Yunanistan'ın tam üyeliğe kabul olduğu gün, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliğinde ikinci 
sınıf üyeliğinin törenle tescil edilmesi, bu Hükümetin, işte bu anlayışla elde ettiği başarılardan 
(!) biridir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetin kurulduğu tarihten bugüne kadar, yani bu Hükümetin 
kabul ettiği, Batı Avrupa Birliğindeki bu özürlü üyeliğe, bu ikinci sınıf üyeliğe kadar, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, hiçbir Avrupa kuruluşunda, ikinci sınıf üye muamelesine muhatap ol
mamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümet, böyle bir muameleyi belki kendisine yakıştırabilir; ama, böyle bir muame
leyi Türkiye'ye yakıştırmak kimsenin haddine değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Herhalde, Hükümet adına biraz sonra buraya gelip, bu özürlü üye statüsünü kabul etme
ye Türkiye'nin mecbur olduğuna hangi mülahazalarla kanaat getirdiklerini de bizlere izah et
me inceliğini göstereceklerdir. 
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Sayın milletvekilleri, aslına bakarsanız, dünyadaki itibarının, milletimizin gözündeki iti-
• barından daha fazla olması beklenemeyecek olan bu Hükümetin, uluslararası planda gerçek
ten başardı olmasını beklemek, başlıbaşına bir tutarsızlık olur. Bu nedenle, ne şimdiye kadar 
verdiğim perişanlık örneklerinin ne de bunlara eklenebilecek nicelerinin, aslında, şaşılacak hiçbir 
yanı yoktur. 

Evet, doğrudur; Bosna-Hersek'te Müslüman halka karşı taammüden sürdürülen vahşeti 
durdurmak için bir süredir oradan oraya koşuyorsunuz; demeçler veriyor, çağrılar yayınlıyor, 
toplantılar düzenliyorsunuz; iyi de ediyorsunuz; ama, hepsi bu kadar mıdır? Türkiye'nin yap
ması gerekenler, Türkiye'nin yapabilecekleri, bugüne kadar vicdanımızı temiz tutmaktan öte 
hiçbir faydası olmayan bu çabalardan ibaret mi kalmalıydı? 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Cihat mı açalım? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Bosna-Hersek'teki Müslüman

lar, kendilerini savunmak için, topraklarını, yurtlarını savunmak için, silaha ihtiyaç duyuyor
lar. Birleşmiş Milletler'in, Yugoslavya'dan ayrılan bütün cumhuriyetlere koyduğu bir "silah 
ambargosu" karan var. Hükümete teklif ettik, dedik ki: "Bu silah ambargosunun kaldırılma
sı için Güvenlik Konseyine başvurun." Sayın Dışişleri Bakanı, hem bu kürsüden hem de ora
dan, "Bizim, Güvenlik Konseyine başvurma hakkımız yok" dedi. Aslında, Birleşmiş Milletler 
"Vasasımn 35 inci maddesi var; her üye ülkenin , uluslararası barışın tehlikeye girmesi halinde, 
Güvenlik Konseyine başvurma hakkı var. Bunu Sayın Bakana hatırlattılar; onun üzerine dedi 
ki : "Bu hakkımız var; ama, bu hakkımızı kullanmadık; çünkü, netice alamayacağımızı bili
yorduk." Hakkınızı kullanmadan, netice alamayacağınızı nereden bilebilirsiniz? Veyahut da, 
bu hakkınızı kullanmak, sadece bu hakkınızı kullanmak bile, başkalarının çifte standart uy
guladıklarını, iki yüzlü politika izlediklerini teşhir etmek için bir fırsat değil midir? Bu, izaha 
muhtaçtır. Her şeyi yaptığını iddia eden Hükümet, bu konudaki en temel tedbirlerden birisini 
bile getirmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, Kıbrıs meselesinde de bugüne kadar yapılamayanı ba
şarmıştır (l) Dış dünyaya verilen tereddüt sinyalleri, bocalama mesajları, hem Türkiye ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde bir güven bunalımı yaşama noktasına getir
miş hem de bizim daha düşünce aşamasındayken, elimizin tersiyle ittiğimiz tek yanlı tavizlere 
dayalı haksız ve tehlikeli bir çözüm anlayışının kâğıda dökülüp, Türk tarafının önüne konul
masına neden olmuştur. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — özal biliyor Kıbrıs'ta ne yaptığımızı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs meselesinin kritik bir aşamasında bulunuldu

ğu açıktır. Bu itibarla, ben, Sayın Başbakanın, çıkıp, Hükümetin bu konudaki tavrını açıklıkla 
ortaya koymasını bekliyorum ve bunu talep ediyorum. 

Manidar bulunmaya müsait sessizliğinizin, sizi sorumluluktan kurtaramayacağını, herhalde 
siz de takdir edersiniz. Onuri için, lütfen gelin buradan söyleyin; değerlendirmenizi duymak 
istiyoruz; nerede durduğunuzu, ne düşündüğünüzü bilmek istiyoruz. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — özal biliyor ne yaptığınızı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Kıbrıs meselesini biz yaratma

dık; 1960 yılında kurulan ortaklık devletinin zorla yıkılışı bizim eserimiz değildir. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — "Mesut Yılmaz yüzünden kaybettik" diyor özal. 
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BAŞKAN — Sayın hatip, sözlerinizi bağlar mısınız?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bazılarının gözüne diken olan, Kıbrıs'taki Türk as- • 

kerînin varlığı da, meselenin sebebi değil, sonucudur. Mevcut koşullarda, barışın muhafaza 
edilebilmesinin tek güvencesi de, oradaki Türk askerinin varlığıdır. 

Kıbrıs üzerinde yayılmacı emelleri olan Ada'nın trajik yakın tarihinin tekerrürüne sorum
suzca zemin hazırlamaya çalışan da biz değiliz. 

Biz, Kıbrıs'ta yeni bunalım tohumlarının atılması için değil, bu köklü ve çok duyarlı ihti
lafa, Ada'daki her iki millî toplumun da meşru hak ve çıkarlırının gözetileceği makul bir uzla-
şı çreçevesinin oluşturulabilmesi için, bugüne kadar her şeyini ortaya koymuş olan tarafız; fa
kat, sadece bizim iyi niyetimiz, sadece KKTC'nin ve Türkiye'nin tamahkârlıktan, bağnazlık
tan uzak, uzlaşıya açık bir yaklaşım içinde olmaları, hedeflediğimiz sonucun alınabilmesi için 
yeterli değildi ve nitekim de yeterli olmamıştır. 

HAYRt DOĞAN (Antalya) —- Yazlık Başbakanlık yaptın o zaman! 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Dinle, dinle de öğren. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hal böyle iken, Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmazlıkla 

itham edilebilmesini; Türk tarafının karşısına, Rum beklentilerini yansıtan tek yanlı taleplerle 
çıkılmasını, akıl ve izan çerçevesinde izah edebilmek mümkün değildir. 

Kuşkusuz, üçüncü tarafların Kıbrıs konusundaki siyasetleri hakkında söylenmesi gereken 
şeyler de vardır, özellikle Batılı müttefiklerimiz, Yunanistan'ın, bu meselenin açık kalmasın
dan, gerçekte şikâyetçi olmadığını; Enossis'e kapıyı açık bırakacak bir çözüm imkânı doğun
caya kadar Kıbrıs anlaşmazlığının canlılığını koruyabilmesini millî siyasetinin esası olarak be
lirlediğini ve bu siyaseti, Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırma stratejisi çerçevesinde ısrarla uygu
ladığını, hâlâ anlamamış olamazlar. Bu olgunun gözden kaçırılmasını; dostlarının, Türkiye ile 
ilişkilerinde, Yunanistan'ın ipoteğine yer olmadığını, hem de eylemli bir biçimde ortaya koy
malarını beklemek, Türkiye'nin hakkıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Rum tarafı
nın avukatlığına soyunmaktan vazgeçmeye zorlanması da, Türk Hükümetinin görevidir. 

Gerek dün Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasına neden olan ilkel zihniyet, gerek bugün Bosna-
Hersek'te yaşanan insanlık trajedisi, gerekse de Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Hükümetinin, 
dün Kıbrısta, bugün de Bosna'daki vahşet karşısında izledikleri tutum, art niyetli hareket et
meyen herkesi, Kıbrıs konusunda vahim hatalardan koruyabilecek derslerle yüklüdür. 

HAYRt DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, haksızlık oluyor; 70 dakika oldu... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evet, arşivler dolusu gerçeğe rağmen, Kıbrıs Rum 

tarafının tutumunun ve niyetinin, her gün yeni örneklerle daha açıklık kazanmasına rağmen, 
Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusunda 789 sayılı son kararı almış olmasına esef etmemek müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bununla beraber, Güvenlik Konseyinin 15 üyesinden bir tekinin bile 
bu konuda çekinser kalmasını sağlayacak ölçüde bilgilendirilmemiş olmasının sorumluluğu da 
herhalde bu Hükümete aittir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen toparlar mısınız... 
BAHATTÎN ALAGÖZ (Gaziantep) — Bitirsin artık, ne toparlaması... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, bütün bunlar... 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, "son" demiştiniz;.. Lütfen toparlayalım... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın bütün bunlar aslında neyin sonucudur. Sayın 

Başbakan iktidara geldikten sonra verdiği ilk demeçlerden birinde aynen şunu söyledi : "50 
milyar dolar dış borcum var. Ya adamlar 'öde' derlerse ne yaparım?.." 

Sayın milletvekilleri, bu, tecrübeli bir devlet adamının, bir başbakanın hiçbir zaman söy
leyemeyeceği, hiçbir zaman ağzına almaması gereken bir sözdür. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Çünkü, bu sözü ettiğiniz zaman, belki ileride izlemeye mecbur kalacağınız çekingen politika
ları mazur gösterme amacını gütmüş olabilirsiniz; belki, niçin birtakım politikalarınızın pısı
rık, kısır politikalar olduğunu, bu şekilde, dolaylı olarak kamuoyuna anlatmak amacını güt
müş olabilirsiniz... 

SELAHATTİN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — özal sana söyledi bunu... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Ama, bir gaflet örneği olan bu sözden yabancıla

rın çıkaracakları bir sonuç var. İlgili bütün devletler, bunu Türkiye üzerinde baskı uyguIayabiU 
mek için, bir davetiye olarak alırlar. 

Bu söz, aslında, söyleniş amacını aşan, Türkiye üzerinde eğer baskı uygulamak niyetinde 
olan devletler varsa, onlara, açık davetiye niteliği taşıyan bir sözdür. 

Sayın Başbakanın bu sözü, işte dış politikada bütün bu söylediğim perişanlık örnekleri
nin, Türkiye'nin millî menfaatlarına ters düşen örneklerin birer birer ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Kıbrıs konusunu ayrı bir tartışma günü tespit ederek tartışırız; 
Türkiye'nin çok önemli bir konusudur. Söz atmalarla kesiliyor sözünüz, biliyorum... 

HAYRİ DCfĞAN (Antalya) — Özal, "Kıbrıs'ı Mesut Yılmaz yüzünden kaybettik" diyor; 
sizin büyük patronunuz!.. 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... 
Siz zaman zaman "Biz" diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetini kastediyorsunuz; sanki bir 

siyasal parti adına bunlar söylenmiş gibi oluyor. Çok teknik bir konudur, Türkiye'nin çok önemli 
bir konusudur. Lütfen bunu bağlayalım; bir başka gün, bütün partilerimizin ittifakla vereceği 
kararlarla, Kıbrıs'ta yaklaşan müzakerelere arka çıkalım. Meclisimizden bu istenmiştir, bu ya
pılacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, siz, bütçeyle ilgili konuşmanızı bağlayınız. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Anlamaz o, anlamaz... 
BAŞKAN — Lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Devlet idaresini yeni yeni öğrenecek!.. İhti

lalin mahsulü!.. 
BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, lütfen dinleyiniz... 
Sayın Yılmaz, bağlar mısınız lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Konuşturmuyorlar ki, Sayın Başkan... 'Konuşan 

Türkiye" diyerek geldiniz iktidara... 
BAŞKAN — İnsaf ediniz!.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, süremin yarısını siz kullandınız. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen bağlayınız; 70 dakikadır konuşuyorsunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkanın biraz önce yaptığı uyarı doğrultusun

da, Anavatan Partisi olarak, Türkiye'nin, Kıbrıs meselesi de dahil bütün millî konularında bir 
uzlaşmaya açık olduğumuzu, böyle bir uzlaşmanın öncüsü rolünü her zaman üstlenmeye hazır 
olduğumuzu, milletimizin huzurunda, bir defa daha ifade ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Ancak, kabul ediniz ki, üzerinde uzlaşma sağladığımız millî politikaları uygulamanın so
rumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir ve bu Hükümeti, gerekli gördüğümüz nok
talarda, gerekli gördüğümüz şekillerde uyarmak da muhalefet olarak bizim görevimizdir. Bu 
görevimizi, bugün milletimizin huzurunda, burada, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler ve
silesiyle .bir defa daha yerine getirebilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Son olarak Hükümete bir çağrım var : Türkiye'de yönetimin sorumluluğunu taşıdığımız 
400 gün zarfında ülkenin hiçbir sorununa çözüm getirmediniz... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Yazıklar olsun sana!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün, bırakınız halkımızın güncel sorunlarına çö

züm getirebilmeyi, bu istikrarsız Hükümette, Türkiye'nin en temel millî meselelerdeki çıkarla
rının dahi nasıl korunabileceği, Türkiye'de siyasî ve ekonomik istikrarın nasıl sağlanabileceği 
konusunda ciddî endişelerimiz var. Eğer, önümüzdeki bir yıl daki icraatınız da geçmişteki 400 
günlük icraatınız gibi olacaksa, gelin, bunun vebalini üstlenmeyin, gelin yol kısayken bunun 
sorumluluğundan vazgeçin. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP Sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. • 
Değerli arkadaşlar, siyasal partilerimizin konuşmaları bitmiştir. 
Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü söz istemiştir. Ancak, gerek Devlet 

Bakanımız Sayın Mehmet Batallı gerekse Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri, kendilerine sa
taşma olduğu yolunda iddia ileri sürmüşlerdir. Bununla ilgili olarak zabıtlar tarafımızdan in
celenmiştir. 

önce, Sayın Mehmet Batallı'ya, sataşma çerçevesinde konuşmasını rica ederek söz veriyo
rum. Daha sonra da Sayın Güler tleri'ye, Sayın Mesut Yılmaz'ın konuşmasındaki kendisiyle 
ilgili nokta -hasren o nokta- üzerinde konuşma hakkı vereceğim. 

III. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

3. — Devlet Bakam Mehmet Batallı 'nın, CHP Genel Başkam Deniz Baykal'ın kendisine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN •—Buyurun Sayın Batallı. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Başbaka

nım, değerli milletvekillerimiz... (ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) konuşmama başla
madan önce, hepinizi saygıyla sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarımız hiç heyecanlanmasınlar; çünkü, ben konuşmalarımı, kendilerine 
fazla sataşmadan sürdüreceğim. Aslında, gündeme göre, bugün, burada, bütçenin tümünün 
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görüşülmesi gerekirken, partilerin genel başkanları, devamlı olarak Hükümet çalışmalarını tenkit 
ettiler. Halbuki, biz kendilerinden, burada, bütçe üzerindeki fikirlerini beyan etmelerini bekli
yorduk... (ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Belediye meclisi mi burası? 

BAŞKAN — Sayın Batallı, sizinle ilgili kısım... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — 60 milyon Türk vatandaşı da bu
nu bekliyordu. , 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal'ın, beni hedef alan, şahsıma sataşan konuşmasından 
dolayı bu kürsüye geldim. Değerli arkadaşımız bütçe görüşmelerini kendisi takip etmediği gi
bi, ümit ediyorum ki, değerli çalışma arkadaşlarına da takip ettirmemiş görünümündeler. Se
bebine gelince; biz, bütün bütçe görüşmeleri boyunca gecenin saat 24.00'üne, 01.00'ine kadar 
burada otururken, o CHP sıralarında kimseyi göremiyorduk. (CHP sıralarından gürültüler)/ 

BAŞKAN — Sayın Batallı... Sayın Batallı... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada bana 
yöneltilen soruyu, Bakanlığıma bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülerken 
Refah Partili arkadaşlarımız bana sormuş, ben de cevaplamıştım. Bu, Meclis tutanaklarında 
harfiyen vardır. 

HASAN BASRt ELER (Edime) — Soruyu ben sordum, ben! 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Gelmeyeyim kürsüye... 

BAŞKAN — Sakin ol, sakin ol. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Onun içindir ki, Sayın Baykâl 
da parti lideri olmuş görünümünde, ancak parti lideri olarak gazetelerden, gazete kupürlerin-' 
den aldığı beyanları, bu değerli kürsüden, kendi fikri olarak söylemiştir. (CHP şualarından 
gürültüler) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne biçim laf bunlar Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Sayın Batallı, sataşmaya cevap vereceksiniz, polemik yok. 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunun doğru 
olmadığını söylüyorum. Bunu söyledikten sonra, biraz evveliyatından alarak konu hakkındaki 
konuşmamı sürdürmek istiyorum. . 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — \fclan mı doğru mu, onu söyle. ^ 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — \&Ian olmadığını söyleyeceğim 
şimdi sana. Bekle orada, söyleyeceğim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) —̂  Söyle işte... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bazılarına göstermiştim... (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Herkes yerine otursun... Herkes yerine otursun... Değerli arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Körfez Savaşı Ağustos 1990'da 
patlak vermiş, o zamanın ANAP Hükümeti, aldığı bir kararla, 15.11.1990 tarihli Resmî 
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Gazetede yayımlanan 00/11103 sayılı kararla, Körfez Krizinden zarar gören firmaların zarar 
ziyanlarını, kurdukları Destekleme Fonundan ödeyeceklerini beyan etmiştir. 1990 senesinin on-
birinci ayında alınan bu karar muvacehesinde, Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü, bu Körfez 
Krizinden zarar gören firmaların-Resmî Gazetede yayımlandığı gibi bütün belgelerini istemiş
tir. Bunları çeşitli defalar en ince noktasına kadar inceledikten sonra, yine o zamanki ANAP 
Hükümetinin aldığı bir kararla, Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü, Yüksek Planlama Kuru
luna göndermiş ve 25.1.1991 tarihinde -tekrar ediyorum : 25.1.1991 tarihinde- 91/T-5 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu kararı alınmıştır. Yani bu Meclis tutanaklarına geçen ve Sayın Baykal'ın 
"alınamadığını" söylediği Yüksek Planlama Kurulu kararı, bu tarihte alınmıştır. Yani 1991 yı
lının birinci ayında alınmıştır... 

ÎLHAN KAYA (İzmir) — Gerçek yani!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bakınız, o Yüksek Planlama Ku

rulu kararında ne diyor : Körfez Krizinden zarar gören firmalar incelenmiş Yüksek Planlama 
Kuruluna konu tekrar tevdî edilmiş;! Yüksek Planlama Kurulunun ikinci onayından sonra, o 
zamanın Hazine Müsteşarına, "ödeyebilirsiniz" diye karar yazısı gönderilmiş ve o karar mu
vacehesinde, Hazine, 1991'in üçüncü ayında, 16111 sayılı yazısıyla Eximbank'a talimat vermiş. 
Ne demiş?.. Körfez Krizinden zarar gören firmaların zarar ziyanının ödenmesi konusunda alı
nan karar muvacehesinde bunların ödenmesini öngörmüş. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararlar, benim Hükümetim zamanında alınmadı. Bunlar, biz
den önceki Hükümet zamanında alınan kararlardır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Parayı ne yaptın? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Bunlar, hem Resmî Gazetede var, 

hem bu Meclis tutanaklarında var, hem de -eğer incelemesini biliyorsanız- Yüksek Planlama 
Kurulu kararlarında var; onlara baktıktan sonra konuşuruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra, bu yalnız benim şahsımı ilgilendirmiyor; 
ilgilendirmediği gibi de, aslında bu, o zamanki ANAP Hükümetinin yanlış bir uygulamasının 
neticesi olarak buralara kadar geliyor. Nedir bu yanlış uygulama? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Parayı ne yaptın? 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — O zaman da, ne getireceği ne gö

türeceği, doğrusu yanlışı tartılmadan, enine boyuna konuşulmadan bu Körfez Krizinin içinde 
kendimizi bulduğumuzdan, daha doğrusu eski ANAP Hükümetinin gece yatıp sabah kalkıp 
aldığı kararlarla Türk, ekonomisini idare etmeye kalktığıdan bunların uzantısı işte bu Meclise 
kadar gelmiştir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyiniz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunlar, bizi 

suçlamaya yetmez. Aslında, bir siyasî parti liderinin kişilerin şahsını hedef alarak konuşmasını 
kendilerine yakıştıramadım; yakıştıramadığım gibi de biz, Sayın Baykal'ı, bakanlık yaptığı dö
nemden tanırız; benim tanıdığım kadar, Türk Milleti de Sayın Baykal'ı tanır... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Sayın Batallı, açıklamanızı yaptınız; savunma hakkı kutsaldır; tamam efen

dim, yeni sataşmalara lüzum yok. 
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DEVLET BAKANI MEHMET BATALLÎ (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamı bağ
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konu şahsımı ilgilendiren bir konu değildir. Ben, hür teşebbüsten 
buraya gelen, yani hür teşebbüsün yasal temsilcisi olan Odalar Birliğinde görev yapmış, 13 se
ne de ticaret odası başkanlığı yapmış bir arkadaşınızım. Benim Parlamento çatısı altına gel
mem, bir suç olmasa gerek. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Baykal beni suçladığı gibi, diğer bir bakan arkadaşımızın is
mini vererek onu da suçladı. Halbuki, suçladığı o bakan arkadaşımız hakkında bu Yüce Mec
liste gensoru önergesi verilmiş ve kendisi burada aklanmıştı. Arkadaşımızın o konuşmasını Yüce 
Meclis dinlediği gibi, Aziz Türk Milleti de dinlemişti. Şimdi de aynı savunmayı ben yapıyorum. 

Bu, benim şahsımı ilgilendirmediği gibi, tüm ihracat camiasını ilgilendiriyor. Beni ilgilen
dirmiyor; çünkü, ben bu Parlamento çatısı altına geldiğim zaman mal Acarlığımı listeyle beyan 
ettim. Biz, 20 Ekim seçimleri dolayısıyla gezdiğimiz yerlerde verdğimiz sözleri yerine getirmek 
için, onun gereği ve icabı olarak bu Parlamento çatısı altında çıkaracağımız kanunlar ve yönet
meliklerle verdiğimiz sözleri tutmaya çalışan bir Siyasî Partiyiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç kimse 

gücenmesin. Biz hulûs-i kalple çalışan ve alnı açık, alnı göklere değecek kadar temiz ve şeffaf 
olarak çalışan bir Hükümetiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batallı... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü böyle ta

mamladıktan sonra, bir şey daha söyleyerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah... 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) —' Değerli arkadaşlarım, şimdi' 'Kör

fez Krizinden zarar ziyan gören firmalar" dedim. İ990'dan başlayıp, 1991, 1992'ye kadar gel
miş. Ne olmuş?.. O zamanın Hükümeti, 1990 senesinde 611 milyon dolar hibe, 218 milyon do
lar kredi almış. 1991 senesi içerisinde 1 milyar 800 milyon dolar hibe, 673 milyar dolar kredi 
almış... (ANAP sıralarından, "milyon, milyon" sesleri) Milyar dolar.;. (ANAP sıralarından, 
"milyon, milyon" sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sakin olalım. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Yekûn olarak alman hibe ve kre

di 3 milyar 602 milyon dolardır. Bunların, bu Körfez Krizinden zarar ziyan gören firmalar için 
kullanılması lazım gelirken, o zamanın ANAP Hükümeti tarafından, kendi bütçe açıklarını 
kapatmak için bu paralar kullanılmış; ama, yandaşlarına da verilmiş; kime?.. Sayın özal'ın 
emrettiği üzere, ENKA'ya 120 milyon dolar, Kuttutaş'a 100 milyon dolar verilmiş. Küçük ihra
catçıların korunması icap ederken ve yekûn alacakları da 8 milyon doları geçmediği halde bu 
para ödenmemiştir. Ancak, biz Hükümete geldikten sonra, bizim zamanımızda çıkan bir ka
rar olmadığı gibi, benim Hükümetimin de verdiği bir karar yoktur. Ne vardır?.. Her şeyi Exim-
bank'tan verilmek üzere daha önce verilen bir kararın uygulanması vardır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Parayı aldın mı? 

— 691— i 



T.IÎ.M.M. B : 52 25 . 12 . 1992 O : 2 

DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Baylcal, "be
nim oraya defalarca gidip geldiğimi" söylüyor. Bu konuyu ilgilendiren 32 tane ihracatçı firma 
vardır. 32 tane ihracatçı firmayı, herhalde, Mehmet Batalh'ya, bana benzetiyor (!) ama, bunda x 
yanıldığını, kendilerine tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Bunu, böyle söyledikten sonra, ben, takdiri, Yüce Türk Milletine ve onun temsilcisi olan 
Yüce Meclise bırakıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından, "aldın mı?" sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Konu aydınlanmıştır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, şimdi bakınız, Meclisin bütçe müzakeresi ne noktaya geldi?.. 

Benim size tavsiyem şudur... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dadika efendim... 
Meclis, denetim organıdır. Sayın Bakan hakkında bir iddianız varsa, Meclisin denetim ku

rumları vardır; sorudan, gensoruya kadar. Onlardan birini... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başka kimseye söz vermiyorum; hayır. Bu konu kapanmıştır. Sayın Bakan, 

savunmasını yapmış, tutanaklara geçmiştir. Burada daha beş tane istek var. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Polemiğe girmeyeceğiz; yalnız, Sayın Bakanın, Sayın 

Baykal için söylediği, "lider olmuş gibi lider" sözünün tutanaktan çıkarılmasına aracı olma
nızı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ona bakacağım, onlara bakarım; yalnız... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Bir de, parayı alıp almadığını açıklasın. Ne zaman aldı

ğını, alıp almadığını... 
BAŞKAN — Sayın UIuç Gürkan, açıklamanın içeriğini, Meclis Başkam veya Meclisin di

ğer üyeleri tayin edemez. Sayın Bakan, bu kadar takdir etmiştir, bunu söylemiştir. Size düşen 
haklar ve görevler var; kullanırsınız. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — O zaman, hakaretâmîz sözlerini geri alsın. 
BAŞKAN — Bakacağım, gerekeni yapacağım. Tabiî... 
Şimdi, değerli arkadaşlar, bir bütçe müzakeresinde, sayın muhalefet liderleri, pek çok ko

nuyu işliyorlar; işlerlerken, ortaya yeni konular çıkıyor. Meclis müzakerelerinde, bir demokra
tik forum niteliği vardır; ona bir şey demiyorum da, netice almakta zorlanırız, gecikiriz. 

Bana yapılan başvurulardan, bir kısım bakanlarımızın cevap haklarının, Sayın Erdal înö-
nü tarafından kullanılmasını rica ediyorum; ancak, Sayın Güler tleri, kendisiyle ilgili iki üç 
cümlelik bir açıklama yapacağını söylemiştir. Kendisi, konunun muhatabıdır. Demin söyledi
ğim gibi, bu mukaddes çatı altında birbirimize saygı doluyuz. 70 inci madde gereğince kendisi
ne bir iki dakikalık söz verceğim; bir. 

İkincisi : Sayın Hikmet Çetin, dış politikayla ilgili şöyle bir talepte bulunmaktadır : 
"Sayın Yılmaz, konuşmasında, birçok konunun yanında, benimle iglili iki konu hakkın

da gerçek dışı beyanda bulunmuştur. 
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1. Almanya'ya silah kullanımı konusunda tâahhüt verdiğimizi söylemiştir. 
2. Güvenlik Konseyine başvuru konusunda, sözlerimi değiştirmiştir. 
Bunları düzeltmek amacıyla söz istirham ediyorum." 
Dış politika konusu olduğu için, Sayın Güler lleri'den sonra, Sayın Çetin'e de 70 inci madde 

gereğince söz vereceğim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, böyle bir usulümüz yok; Hüküme

tin söz hakkı bunların hepsini kapsar. 
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan, eleştirilere Hükümet zaten cevap ve

recek. Dışişleri Bakanı ayrı, Başbakan Yardımcısı ayrı çıkacaksa, bu, Meclisimizin görüşme 
usulüne aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, takdirimi kullandım. Sayın Genel Başkanı nasıl 70 dakika 
konuşturduysam, burada da takdir hakkımı kullandım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya).— İsterseniz 80 dakika konuşturun; ama, ayrı ayrı ko
nuşulması usulümüzden değil. 

4. — Tbkat Milletvekili Güler Heri'nin, ANAP Genel Başkam A. Mesut Ytlmaz'm kendi
sine, sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Güler İleri, buyurunuz. 
Değerli milletvekilleri, arkadaşımız hakkında itham yapılmıştır, dinleyelim efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, daha sonra da bana müsaade eder 

misiniz? 
GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP Genel Başkanı Sa

yın Mesut Yılmaz, hakkımda, "yolsuzluk yaptı diye hanım bakanınızı istifa ettirdiniz" diyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — öyle bir şey söylemedi. 

BAŞKAN — Beyler, sayın milletvekilleri; hanımefendi şahsıyla ilgili mühim bir açıklama 
yapıyor. Bu, en azından bir arkadaşımıza saygı gereğidir; dinleyiniz. Bu, yarın hepinizin başı
na gelebilir. , 

GÜLER İLERİ (Devamla) — Ben, yolsuzluk yaptığım için değil, çıkan asılsız ve amaçlı 
söylentiler beni ve Partimi rahatsız ettiği için istifa ettim. Bırakınız bakanlıktan istifa etmeyi, 
sizler, benim zimmetime para geçirdiğimi, menfaat temin ettiğimi ispatladığınız takdirde, mil
letvekilliğinden dahi istifa ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ben, istifa etmeyi, siyasî ahlakımızın1 gereği saydım. Bu davranışımın, bütün siyasî parti 
mensuplarına ve sizlere de örnek olmasını ister, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Çok Jeşekkür ederim Sayın İleri. -
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Hikmet Çetin konuşsun, ondan sonra. 
Sayın Hikmet Çetin... (Gürültüler) 
Arkadaşlar, bir gündem maddemiz kaldı, fevkalade mühimdir... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, affedersiniz efendim; çok özür dile
rim...Böyle bir usul yok. Hükümet şimdi çıkacak, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı eleştirilere.... 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, bir Dışişleri Bakanı hakkında, Birleşmiş Milletler Yasasının 
bir maddesini bilmeme iddiasında bulunmak, şahsına sataşma olmaz mı? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, müsaade ediniz... 
BAŞKAN — Kararım kabili temyiz değildir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Dinleyin efendim... Sayın Genel Başkanımızın bütçe 

konuşması nedeniyle yaptığı eleştirilere Hükümet adına zaten cevap verilecek. 
BAŞKAN — Zapta geçmiştir. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Öyle bir usul yok Sayın Başkan. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, zapta geçmesi mühim değil. Eğer Sayın 

Hikmet Çetin konuşursa, gruplara konuşma hakkı doğar ve bu, yanlış bir uygulamadır. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, İçtüzüğü beraber biliyoruz. O bilgi inhisarınızda değildir, o 
bilgi, anonim bir bilgidir. Takdirim, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre şahsî sataşma olduğu
dur ve İçtüzüğün 70 inci maddesine göre de, söz veriyorum. Bitti... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, bu, Hükümetin görevleriyle ilgili tenkittir; 
şahsî sataşma diye bir şey yoktur. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şahsî sataşma değil. 

BAŞKAN — Şahsî sataşma olmaz mı? Sayın Başkanvekilleri; eğer, bir bakanın şahsına 
cehalet atfettiğiniz zaman, o, Hükümete mi, şahsına mı sataşma olur? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yok efendim öyle bir şey. 
BAŞKAN — Aman efendim, zabıtlar burada... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, aynı maddeden dolayı biz de söz isteyece

ğiz. Sayın Başkanım, usulü zorluyorsunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi, kırk yıllık hukukçuyum ve hukuku biliyorum... 

5. — Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in, ANAP Genel Başkam A. Mesut Yılmaz'm, kendi
sinin yapmış olduğu konuşmayı saptırdığı nedeniyle konuşması % 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hikmet Çetin. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) < 

DİŞİLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; aslında ben, böyle bir günde, özellikle, Başbakanlık yapmış, Dişileri Bakanlığı yapmış bir 
Parti Liderinin gerçekleri saptırarak kamuoyuna sunmasını yadırgadığım için buraya geldim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şimdi söz hakkı doğdu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İşte, şimdi söz hakkı doğuyor. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, sadece sataşma konusunda konuşacaksınız. Bu maddeyle ilgili 
bilginizi istiyorum; açıklama yapın. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Yıl
maz, konuşmasında çok önemli şeyler söyledi. Bunlar, Türkiye'yi ilgilendiren konular olduğu 
için, herhalde bu gerçek dışı beyanları burada düzeltme hakkına sahibim. 

BAŞKAN — Sadece maddî vakıayı düzelteceksiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hükümet sözcünüz yok mu? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Yılmaz, konuşmasında, Al

manya ile olan ilişkiler konusunda gerçek dışı -"yalan" dememek için "gerçek dışı" diyorum-
beyanda bulunmuştur. Çünkü, Türkiye'de hiçbir Hükümet ya da Dışişleri Bakanı, herhangi 
bir başka ülkenin bakanına ya da hükümetine, "falan konuyu yapmayacağız, etmeyeceğiz" 
diye bir mektup yazmamıştır ve bu beyan, tümüyle gerçek dışıdır. 

Şimdi ben gerçeği söylüyorum : Biz Hükümete geldiğimiz sırada, birçok konularda oldu
ğu gibi, birçok konulan perişan ettikleri gibi, Almanya ile olan ilişkilerimizi de perişan etmişlerdi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sataşıyorsun!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Almanya ile olan konularda, daha 

önce kendi zamanlarında başlatılmış bir uygulama vardı. O uygulamada, konvansiyonel silah
ların azaltılması çerçevesinde, Almanya'danTürkiye'ye hibe olarak verilen silahların ne şekil-: 
de kullanılacağı konusu kendi zamanlarında olmuştur. Bir kere, biz, Hükümete geldiğimiz za
man, Almanya ile ilişkilerin bozuk olması bir yana, güneydoğudaki bir olaydan sonra, Almanya, 
bu silahların şevkini durdurdu. O sırada, Hükümet olarak kendilerine, "Türkiye olarak daha 
önce -bizim zamanımızda değil, devletin devamlılığı vardır- size ne söylenmişse onlar yapıla
caktır; onun dışında Hükümetin herhangi bir taahhütte bulunması söz konusu değildir" diye 
söylenmiştir. O çerçevede, bir süre sonra, Alman Dışişleri Bakanlığından, ilişkilerin düzeltil
mesi amacıyla bir mektup gelmiştir. O mektupta, daha önceki dönemde -o dönem, ANAP'ın 
iktidar olduğu dönemdir- kendilerine bazı taahhütlerde bulunulduğu, o taahhütler çerçevesin
de kalınması gerektiği ve o silahların, o taahhütlerin dışında kullanıldığı, söylenmiştir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Karalayın, karalayın!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Kendisine verdiğim yanıtta, Türki

ye'nin kendi güvenliği, ulusal birliği, bütünlüğü için her şeyi yapacağı; kaldı ki, NATO çerçeve
sinde kullanılacak olan bu silahları Türkiye'nin kullanmaya devam edeceği; NATO'mın Ro-
ma'da yapılan zirve toplantısında -ki, zannediyorum kendi hükümetleri zamanında Sayın Ak-
bulüt'un ya da belki Sayın Yılmaz'ın katıldığı bir zirvedir- NATO yeni değerlendirme yapar
ken, savunmayı, dar anlamda almadığı, terör, sabotaj gibi olayların da buna dahil olduğu ve, 
bu nedenle, NATO'mın bu geniş değerlendirmesi çerçevesinde Türkiye'nin bunları kullanmaya 
devam edeceği, söylenmiştir. 

Şimdi, gerçek bu iken, kalkıp, başbakanlık yapmış bir arkadaşımızın, Almanya'ya karşı 
"yapmayacağız, etmeyeceğiz" diye Türkiye ile ilgili yanlış beyanda bulunmalarını, herhalde, 
siz de kabul etmezsiniz. Tümüyle söyledikleri gerçek dışıdır. Hükümet ya da Bakan olarak, 
hiçbir şekilde, Türkiye'yi güç durumda bırakacak, "kullanmayacağız" ya da "şunu 
yapmayacağız" anlamına gelen hiçbir şey söylenmemiştir. Bizim Hükümetimiz zamanında bu 
konuda herhangi bir taahhüdün, yükümlülüğün altına da kesinlikle girilmemiştir. O nedenle, 
o konuda, tüm vatandaşlarımızın huzurunda, 60 milyonun huzurunda; başbakanlık yapmış 
bir arkadaşımızın söyledikleri yalandır. (ANAP sıralarından gürültüler; SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 
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HALİL İBRAHİM ÖZŞOY (Afyon) — Ne söylüyorsunl.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen de sataşmaya başladın... • 
BAŞKAN — Sayın Çetin, öbür konuya da değinin, bağlayın. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, yalan söylüyor. 
BAŞKAN— Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Sayın Bakan, yeni bir sataşmaya sebebiyet vermeyin. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Şu "yalan" kelimesini geri aldırın Sayın Başkan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — İkinci konu için söylüyorum... 
BAŞKAN — Evet, söyleyin. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Kendi yalan söylüyor o zaman. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — İkinci konuda da, kendisine çok 

saygı duyduğum parti lideri olarak, yapmaması gereken bir şey yapmıştır. 
BAŞKAN — Devam edin, siz bitirin konuşmanızı. ' -
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Kendisine birkaç defa açıklamak

la birlikte, Güvenlik Konseyine başvurmama konusunu yanlış anladığını ben yerimden söyle
dim, kendileri de belirttiler; ama buna rağmen... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın İnönü ne konuşacak? Böyle Hükümet olur 
mu, böyle uygulama olur mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Buna rağmen, gelip bu kürsüde 
kullandılar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİT DUMANKAYA (Afyon) — Ayıp... Bakansın... "Netice alamayacağımız için 
başvurmadık" dedi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sakin olun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben daha Önceki konuşmada da 

söylediğimi tekrar ediyorum : Türkiye'nin, yani Güvenlik Konseyine üye olmayan herhangi bir 
ülkenin Güvenlik Konseyine karar tasarısı sunması mümkün değildir. Yani, Türkiye, Güvenlik 
Konseyine karar tasarısı sunamaz. Elbette ki, başvurabilir; ama, başvurmuş olmak için baş
vurmayacağımızı, çünkü bunun bir anlamı olmadığını söyledik. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — "Yok" dediniz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Zabıtları oku. -
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, 

Türkiye'nin öncülüğüyle, Türkiye'nin önderliğiyle, Güvenlik Konseyine değil, ama Birleşmiş 
Milletlere başvurularak, 102 imza ile, 102 olumlu oyla, Bosna-Hersek'teki silah ambargosu
nun kaldırılması için karar çıkarılmıştır. Bu kararın öncülüğünü Türkiye'nin yaptığını bütün 
dünya söylüyor; ama, dar politika anlamında kalkıp burada bunu görmezlikten gelmeyi anla
mak mümkün değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bunlar, sataşmaya, cevap mı? 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bağlayalım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ben birkaç defa daha söyledim; 

Türkiye'nin bazı önemli konularını, özellikle dış politika konularını, ulusal konularını, muhalefet 
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yapacağım diye kürsüye getirmenin anlamı yok. Bundan partiler değil, bundan Türkiye zarar 
görür. O nedenle, Bosna-Hersek konusunda Türkiye, başından beri, ilk günden beri, oradaki 
trajedinin durması için güç kullanılması gerektiğini, bu güç kullanmayla birlikte silah ambar-
gosunun kaldırılması gerektiğini söyleyen, bu konularda kararlara öncülük eden ülke olması
na rağmen, kalkıp burada bir cümleyle ve vatandaşlarımızın haklı olarak çok duyarlı olduğu 
bir konuda böylesine politika yapmayı anlamak mümkün değildir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN •—• Tamam Sayın Çetin... Sayın Çetin... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Karabağ'da ne yaptın, Bosna-Hersek'te ne 

yaptın? Milletten utan, Allah'tan utan! 
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar...,. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sataşma bunun neresinde Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Çetin, bağlayın. 
Değerli arkadaşlar... 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Dinlemeyi Öğrenin de ondan son

ra konuşalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, oturun yerinize, oturun yerinize... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Hükümet adına mı konuşuyor,-cevap 

mı veriyor? 
BAŞKAN — Sayın Çetin, dış politika konuşmuyoruz, bir tavzih yapıyoruz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ama, o hale getirdiler. (ANAP 

'sıralarından gürültüler) -> 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkanım, Kıbrıs konusu, 

bizim ulusal davamızdır. Kıbns konusunda, bu Hükümetin yapüğı, bu Hükümetin verdiği tek 
bir taviz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı, "Kıbns konusunu berbat eden Sayın Yılmaz'dır" de
miştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralanndan alkışlar; ANAP sıralanndan sıra 
kapaklanna vurmalar, gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olmaz öyle şey... 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Sayın Çetin, ben size "kimseye sataşmayın" dedim. Siz, Sayın Mesut Erez'e sataştınız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Erez değil, Yılmaz. 
BAŞKAN — O da ayağa kalktı, benden söz hakkı vermemi istiyor. Burada, Hazreti Ömer'in 

adaletini uygulamaya çalışırken, onu görmezlikten gelemem. 
"¥alnız, Sayın Musatfa Kalemli'ye bir fıkra okuyacağım içi rahat etsin diye: "İleri sürmüş 

olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfplunan Hükümet de cevap hakkı isteyebilir." Bu, 
İçtüzüğün 70 inci maddesi. Sayın Çetin o hakkı kullandı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İhtar ver. 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ben de size bir fıkra okuyorum : 
"Bakan" değil, "Hükümet." • 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, söz hakkımızı biliyorsunuz. 

6. — ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'm, Tokat Milletvekili Güler İleri ile Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmalarında, kendisine sataşıldığı nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erez, siz de sataşma yapmayın da, zincirleme gitmesin bu iş. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Erez değil efendim, Yılmaz. 
BAŞKAN — Efendim, yeni yıla neşeli girelim, keyifli girelim... 
Sayın Mesut Yılmaz, çok kısa olsun arzınız; çünkü, Sayın İnönü de söz istiyor. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.. (DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen yeni bir sataşma çıkarmayalım; bu zincirin baklalarını, 

bu halkayı burada koparalım. 
Lütfen çok kısa olsun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Burada yaptığımız bu müzakereler, Meclis tutanakla

rına geçtiği gibi, aynı zamanda* milletimizin gözü önünde, alenî yapılmaktadır. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum)'— Alenî yalan söylüyorsun! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Benim, Sayın Güler ileri ile ilgili olarak, tutanaklara 

da geçen, sarahaten söylediğim husus şudur : Böyle bir yolsuzluk iddiasını doğru bulduğumu 
söylemiyorum; sadece, eğer kendileri, bu yolsuzluk iddialarını bu kadar ciddiye almışlarsa, bu 
sebepten istifa etmişlerse, bu kadar ciddiye alınan iddiaların Meclis tarafından soruşturulma
sı, iktidar grupları tarafından parmak çoğunluğuyla niçin engellenmiştir? Bunu sordum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne ilgisi var? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Verilen cevap benim sorduğum sorunun cevabı değildir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle bir soruşturma yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ikinci olarak, Sayın Dışişleri Bakanının ifade ettiği 

hususlarla ilgili olarak da şunu ifade etmek isterim : Bizim, Hükümet olarak, Anavatan Parti
si Hükümeti olarak anlayışımız, AKKA Antlaşması çerçevesinde Türkiye'ye intikal eden silah
ların, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör olayları da dahil, ülkenin güvenliğiyle ilgi
li her konuda kullanılabileceği anlayışıydı. Roma toplantısında da hâkim olan, kabul gören 
anlayış buydu. Biz, bu anlayışla meseleyi bu İktidara devrettik. 

Sayın Bakan biraz evvel burada, "Biz, Hükümet olarak, bakanlar olarak, bu konuda, Al
manya'ya herhangi bir güvence, aksi yönde herhangi bir güvence vermedik" dedi. 

Şimdi ben huzurunuzda soruyorum: Dışişleri Bakalığı Müsteşarının imzasıyla Almanya'
ya bu konuda bir mektup verilmiş midir, verilmemiş midir? (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HtKMET ÇETlN (Gaziantep) — Hayır. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bunu, biraz sonra bu kürsüye gelecek olan Sayın Baş

bakan izah etsin, kendisinden rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Eğer, böyle bir yazılı güvence verilmemişse, mesele yoktur. Ben, sadece, bu konuda bize 

ulaşan bir bilginin geçersizliğini, burada, Hükümete teyit ettirmiş olmanın rahatlığını duya
rım. Ama, eğer, "Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının mektubu Hükümeti bağlamaz" diyorlarsa, 
bu, vahim bir anlayıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Ayrıca, unutmayın ve balan, şuna dikkat edin sayın milletvekilleri: Sayın Dışişleri Baka
nı, burada, kendi durumunu kurtarmak için, kabine üyesi bir arkadaşını zör duruma sokmuş
tur; çünkü, Millî Savunma Bakanımızın gayet açık bir beyanı var, "AKKA çerçevesinde alınan 
malzemenin, güneydoğuda kullanılması söz konusu değildir" diye. 

Bu, sayın Millî Savunma Bakanının beyanatıdır. Eğer, Millî Savunma Bakanımızın bu be
yanatı doğruysa, bu Hükümetin anlayışını yansıtıyorsa, biraz önce Sayın Dışişleri Bakanının 
burada söyledikleri, safsatadan ibarettir. (ANAP sıralarından "Baravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Dışişleri Bakanını, silah ambargosu kararını kaldırtmak için, Birleşmiş Milletler nez-
dinde gerekli girişimde bulunmamakla eleştirdim. 

Biz, bu eleştirimizi daha önce de yaptık, Bosna-Hersek meselesi çok daha kritik bir aşa
madayken yaptık, işin başlangıcında yaptık, Onbinlerce insan ölmeden önce yaptık "Silah am
bargosunun kaldırılması için girişimde bulunun" dedik. Sayın Bakan, bu kürsüden "bizim böyle 
bir hakkımız yok; çünkü biz, Güvenlik Konseyine üye değiliz" dedi. 

Ondan sonra, Dışiyleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken tekrar dile getirdik, önce sayın ar
gümanı ileri sürdü; sonra "yapsak bile, netice alamayız" dedi. 

Bsn ds diyorum ki, netice alamamak ayrı bir keyfiyettir, yapmak ayrı bir keyfiyettir. B> 
2Îeı sorduğumuz, niçin bu girişimin yapılmadığıdır. 

Türkiye, Birlenmiş Milletlerin bir üyesi olarak, bu girişimi, bugün değil, bundan çok ön
cê  olayların başlangıcında yapabilirdi. Belki, bu önerimiz, Güvenlik Konseyince kabul görme-
ydîilirdi; belki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinden birisinin vetosuna 
uEKgmbilirdi; oma, herhalde, bir Türk Hükümeti, bu mazeretlere sığınarak böyle bir girişim
den safınazar edemezdi. Dolayısıyla, Sayın Dışişleri Bakanının burada infail içerisinde, öfke 
içerisinde dile getirdiği hususlar, benim dalıa önce ifade ettiğim eleştirilere cevap teşkil etme-

.'•• enektedir. _, • 
Yüce Meclisin bilgisine sagyıyla arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alşıklar) 

II. —• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. -— 1993 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı: 211) (Devam) 

2. —1991 Malt Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına A it Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malt Yılı Kesinhe-
sap Kanunun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (Devam) 

4. — 1991 Malt Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malt Yılı Katma Bütçeli ida
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayı
sı : 219) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'de. 
Buyurun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı bütçesinin Genel Kurulda son görüşmesi sırasında Hü
kümet adına düşüncelerimizi açıklamak için, görüşlerimizi sunmak için huzurunuzdayım. Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bizi televizyonları başında, radyoları başında izleyen... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Radyo vermiyor! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ...din

leyicilerimize de, vatandaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, yıllık bütçenin Mecliste görüşülmesi, Hükümet için geçmiş yılda yap

tıklarını toplu olarak sunmak için güzel bir fırsat, gelecek yılda (önümüzdeki yılda) yapacak
larımızı anlatmak için iyi bir fırsat, mahalefet için, geçmiş yılda yapılanları eleştirmek zamanı 
ve eğer ellerinden gelirse, daha iyi nasıl yapılacağını söyleme fırsatı. 

Bütçe, görüşmelerinin Mecliste başladığı gün, bu oluşumu yaşamaya da başladık. Daha 
çok genel plan da bir görüşme oldu; muhalefet, birçok eleştiri yaptı; bunların hepsine, cevap
ları verildi, daha sonra bakanlıklar bütçelerinde ayrıntılı olarak her konu üzerinde duruldu; 
şimdi son görüşmeyi yapıyoruz. 

Onun için, ben burada her konuya değinmeden, Hükümetin esas karakterini belirtecek 
ve amaçlarını, hedeflerini bir defa daha ortaya koyacak, bir konuşma yapmak istiyorum; 

Şüphesiz, bugün de Sayın muhalefet sözcüleri birçok eleştiriler yaptılar; gerçi, bunların 
birçoğu, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yapılmıştı, onun için çoğu tekrardı; ama, yine de 
onlara biraz cevap vermek zorundayım. Yalnız, bu cevapları şimdi vermek istemiyorum, önce 
size, Hükümetin temel yapısını, temel karakterini, temel hedeflerini bir defa daha anlatmak 
istiyorum; ondan sonra muhalefetin bugün öne sürdüğü eleştirilere cevap vereceğim. 

Sayın milletvekilleri, bir yıl önce 20 Ekim Genel Seçimleri sonucu ortaya çıkan halk irade
si doğrultusunda iki büyük parti olarak -SHP-DYP ya da DYP-SHP- bir araya geldik ve bir 
hükümet kurduk. 

Bu Hükümet, bir reform ve bir atılım hükümetidir, aynı zamanda bir onarım hükümeti
dir, aynı zamanda bir hizmet hükümetidir. Çünkü, bir taraftan ülkemizin yıllardır beklediği 
anayasal, yasal, demokratik ve çağdaş düzenlemeleri toplum hayatımızın her kesiminde yap
mak, reformları gerçekleştirmek, bir taraftan da ekonomimizin ve toplum hayatımızın, gene 
bir kesiminde bizi dünya ile rekabet edebilecek hale getirecek onarımları ve atılımları arka ar
kaya yapmak, bu reformları, bu atılımları yaparken, aynı zamanda, hatta birçok halde bir ön-
şart olarak, daha önceki iktidarın devlet düzenimizde açtığı tahribatı tamir etmek, restorasyon 
yapmak ve bütün bunları siyasal ve ekonomik istikrarı koruyarak gerçekleştirmek.., 

İşte, Hükümetin temel hedefi, temel yaklaşımı budur ve bu yaklaşım nedeniyle biz, vatan
daşlarımızın'o zaman büyük desteğini aldık; bu destek de henüz, hâlâ bugün devam ediyor. 

Geçen yıl, 1992 yılı, bu programın ilk uygulama yılı olmuştur. Reform yapmak, ekonomi
de atılım yapmak, bir taraftan da restorasyon, düzeltme yapmak, bu programın ilk yılı olmuş
tur. Tabiî, ilk yılı olduğu için, zamanımızın pek çoğu da hataları düzeltmeye ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, "istikrar içinde reform ve atılımlar yapmak ve yaptırmak" diyorum; 
çünkü, ekonomimizde olsun, sosyal hayatımızda olsun, bilim, teknik, sanat hayatımızda olsun, 

— 700 — 



T.B.M.M. B : 5 2 25.12.1992 0 : 2 

bu atılımları yapacak olanlar, aslında, vatandaşlarımızdır, işadamlanmızdır, bilim adamları-
mızdır, teknik adamlarımızdır; sanat adamlarımızdır; ama biz Hükümet olarak, onların bu 
atılımlarına olanak verecek, onları özendirecek bir ekonomik denge ortamını kurmak, bir is
tikrar kurmak ve yaşatmak görevindeyiz. Aynı zamanda, altyapı yatırımlarını, gelişmeye ihti
yacı olan yörelerimizin beklentilerini gerçekleştirecek yardımları da yapmaktır görevimiz; biz 
bunları yapıyoruz. ' 

Sayın milletvekilleri, şimdi size geçen yıl içinde bu programı; bu restorasyon, reform ve 
atılım programını nasıl uyguladığımızı birkaç örnekle belirtmek istiyorum. Aslında örnekler 
çoktur, zaman kısadır^ ama önemli olan, her örneği burada anlatmak değil, önemli olan, Hü
kümetin amacının, hedeflerinin ve bu hedeflere varmaktaki kararlılığının burada sergilenmesidir. 

Sayın milletvekilleri, en yeni örnekle başlayacağım: tki gün önce Birecik Barajı ve Hidro
elektrik Santralının yapımıyla ilgili mutabakat anlaşması, uluslararası bir firmalar grubuyla, 
Enerji Bakanlığımız ve Türkiye Elektrik Kurumu arasında, Başbakanın ve Hükümet üyeleri
nin huzuruyla Ankara'da imzalandı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarından sonra 4 üncü büyük ba
raj ve enerji santralı olacak bu önemli tesis 1 milyar 400 milyon dolara mal olacaktır; 5.5 yılda 
bitirilecektir; 672 megavatlık bir kurulu güçle, yılda 2 milyar kilovat/saat civarında enerji üre
tecektir. 

Tesisi yapacak olan firmalar topluluğunda Almanya, Belçika, Fransa ve Avusturya'nın ta
nınmış firmalarıyla, ülkemizin tanınmış firmaları bir araya gelmişlerdir. Baraj ve santral, yap-
işlet-devret sistemine göre, devletten para almadan yapilacak ve 15 yıl sonra Türkiye'ye devre
dilecektir. 

Bir hafta önce, benzer bir törenle Ankara Metrosunun inşaatıyla ilgili uluslararası anlaş
mayı imzaladık. 

Yıllardır özlemi çekilen, geçmiş dönemlerde birçok kez planlanmış, ama bir türlü yeterli 
finansman ya da yeterli kararlılık ortamı, yeterli istikrar ortamı bulunamadığı için başlatıla
mamış olan bu büyük projeyi, şimdi ülkemizle birlikte, Kanada'mn da içinde bulunduğu, gene 
uluslararası bir firma topluluğu, uluslararası bir banka grubunun kredisiyle, gerçekleştirecek
tir. 600 milyon dolara mal olacaktır. Üç dört yıla kalmadan, Ankaralılar, hepimiz ve Ankara'
ya gelen herkes metrodan yararlanabilecektir. 

Bu arada, îstanbul metrosunun inşaatı, iki ayrı firmalar topluluğu tarafından iki koldan 
başlatıldı, ilerliyor; ilk bölümler, belki Ankara'dakinden daha çabuk bitecek. 

Birkaç ay önce Ceyhan Nehri üzerinde Berke Barajı ve Hidroelektrik Santralının temelini 
attık. Yanlış anlamayın; bu tesisi yapacak ve işletecek olan bir özel sektör kuruluşudur. Biz 
oraya Bayındırlık Bakanıyla beraber gittik, temelini attık; ama bunu özel sektör kuruluşu ya
pacak, bir italyan firmasıyla beraber. 

Atatürk Barajı Hidroelektrik Santralının 300'er megavatlık iki ünitesini, planlanan tarih
ten Önce devreye soktuk; o törende hepiniz de vardınız. Bugün dört ünite çalışıyor... 

Bir iki hafta önce İzmir'de, Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin tanınmış fir
malarının ortaklığıyla gerçekleştirilen, 130 milyon dolara mal olan bir sigara fabrikasının bir 
bölümü işletmeye açıldı. 

Tesis bütünüyle tamamlandığında, 400 milyon dolarlık bir yatırım olacaktır. 

— 701 — 



T.B.M.M. B : 52 25 . 12 . 1992 0 : 2 

örnekleri çoğaltmak kolay; 40'a yakın önemli tesisin temelleri yıl içinde atıldı. Araların
dan, Sakarya'daki Türk-Japon ortaklığı olan otomotiv fabrikasını, Rize'deki gene uluslararası 
bir ortaklığın işleteceği büyük bakır madenini, Çankırı'da Orta Termik Santralını, Çerkeş Et 
Kombinasını, Sincan Arçelik Fabrikasını, Harran Üniversitesini, Şanlıurfa Organize Sanayi Böl
gesini, İzmir Adliye Sarayını, Eryamân toplu konutlarını, Antalya Kültür Sarayını sadece, 
sayayım. , 

Sayın milletvekilleri, yıl içinde başlamış ya da bitmiş büyük projelerin, atılımların bu ör
neklerinin birçoğu, pek çoğu, yıllardır beklenen, özlenen, üzerinde çalışılıp bir türlü sonuç aşa
masına getirilemeyen projelerdir. Koalisyon Hükümetinin meydana getirdiği istikrar ve güven 
ortamı içinde bu projeler, bataklıklarından kurtulup, çıkmaz sokaklardan çıkartılıp, gerçek
leşme düzeyine getirilmişlerdir, örneğin, son imzaladığımız Birecik Barajı ve Hidroelektrik Sant
ralı Projesi, yap-işlet-devret modeliyle yapılacaktır. Oysaki, bu sistemi -çok iyi hatırlarsınız-
geçmiş iktidar hep kendisine övgüler yağdırarak anlatmıştı; ama bir türlü hiçbir yerde gerçek
leştirememişti! 

Otoyollarda da benzer bir durum var... Otoyollar yapımına geçmiş iktidar döneminde baş
lanmıştır. Çok iyi; ama iktidara geldiğimizde şantiyeler durmuştu... Müteahhitlerin, devleti
mizden 450 milyon dolar alacakları vardı... -

Koalisyon Hükümeti, Bayındırlık Bakanlığı, otoyol inşaatı önündeki engelleri bir bir aştı, 
malî ve idarî darboğazları geçti, usullerde gerekli düzeltmeleri yaptı ve yeniden, daha prog
ramlı bir şekilde otoyol inşaatına devam etti. Böylece, yıl sonuna kadar 800 kilometreden fazla 
otoyol tamamlanmış olacaktır. 

Birkaç gün sonra Bolu Tüneli geçişi inşaatının temelini atmak için gideceğiz. Bolu'daki 
tünel geçişi dışında, Ankara-tstanbul otoyolunun, hatta Lüleburgaz-Ankara otoyolunun tama
mı bitmiş oluyor. 

Yeni yapılan otoyollar için 2 milyar dolar sarf edildi bu yıl. 1992 kasım ayı sonuna kadar, 
karayolları yapımıyla ilgili olarak, 552 milyar Türk Lirası kamulaştırma bedeli olarak ödendi. 
Bu sene 286 kilometre, gelecek yıl 425 kilometre otoyol yapımı planlanmıştır. 

önümüzdeki yılların büyük otoyol ve demiryolu projeleri arasında, Istanbul-Bursa-lzmir 
otoyolu var; köprüyle Marmara'ya geçecek. İstanbul Boğazını demiryoluyla geçiş; Çanakkale 
Boğazı Köprüsü; Ankara-tstanbul hızlı treni var. 

Yapılacak köprüleri söylerken, yaptığımız bazı köprüleri ihmal etmeyelim. İstanbul'da Yeni 
Galata Köprüsünü ve Nahcivan'ı Araş üzerinden Türkiye'ye bağlayanUmut Köprüsünü açtı
ğımızda, vatandaşlarımızın ne kadar coşkuyla bu açılışlara katıldıklarını bugün minnettarlıkla 
hatırlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bazı örneklerini verdiğim bu projeler, ekonomik ve ülkenin fiziksel 
kalkınmasında atılımları gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Ekonominin büyüdüğünü, tabii doğ
rudan doğruya ortaya koyan göstergeler de vardır. Gayri safî millî hâsıladaki yüzde 5,5'hık 
artış, böyle bir gösterge. 

Hatırlarsınız, geçen yıl gayri safî millî hâsıladaki artış, -eğer artış denirse- binde 3'tü, yani 
hemen hemen sıfırdı; bu yıl yüzde 5,5 olacağını tahmin ediyoruz. İlk 9 ayda yüzde 5,8; elde 
edilen sayı. 
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Enerji üretimi, 1992'de yüzde 12; çimento üretimi yüzde 10; demirçelik üretimi yüzde 10; 
gübre üretimi yüzde 15, (tüketimi de öyle) otomobil yüzde 40; beyaz eşya üretimi yüzde 20 ora
nında artmıştır. 

300 bin konut yapılmıştır. 
Sanayide büyüme, 5 puan artarak, yüzde 7'ye çıkmıştır. 
İhracatta geçen yıl içinde yüzde ll'den fazla, yüzde 12'ye yakın artış sağlanmış; döviz re

zervleri 15 milyar doları geçmiştir. 
Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 7 milyonu aşmış, 4 milyar dolar gelir beklenir olmuştur. 

(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin atılımcı kararkterini bu örneklerle belirtmeye 

çalıştım. Hükümetin temel yapısının öteki önemli özelliği, reform yapıcı özelliğidir. Biraz da 
bu alandan örnekler vereyim. 

En son ve en ünlü örnekler, bütçe müzakerelerinde başlamadan önce kabul etmiş olduğu
nuz Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasındaki değişiklikler ve Uluslararası Çalışma örgütü söz
leşmelerinden 7 tanesi. 

Kamuoyumuzun, hatta dünya kamuoyunun Türkiye ile ilgili bölümlerini yakından izledi
ği Ceza Muhakemeleri Usulü Tasarısının Meclisçe kabul edilmesi, hiç şüphe etmiyoruz ki, sa
yın milletvekilleri, ülkemizde adalet sisteminde, kalıcı, önemli bir reform yapmıştır. 

Getirdiği düzenlemeler, yıllardır aranan, istenen, biz burada muhalefette iken hep söyle
diğimiz; ama o zaman bir türlü gerçekleşmeyen, çağdaş yöntemlerdir : Gözaltı süresi kısaltılı
yor; hazırlık soruşturması gizli olmaktan çıkarılıyor; Sanığa sorgu sırasında avukat bulundur
ma hakkı tanınıyor, avulcat bulundurma güvencesi getiriliyor; bir sanığın tutuklanması için hangi 
koşulların gerekli olduğu somut bir şekilde ifade ediliyor : Keyfî tutuklanma olasılığı ortadan 
kaldırılıyor ve hukuka ayları şekillerde elde edilmiş kanıtların mahkemece geçerli olmadığı açılcça 
söyleniyor. 

Bu hükümler, insan haklarına tam saygılı demokratik ülkelerde uygulanan hükümlerdir. 
Bu açıdan, hiç kuşku yoktur ki, yeni yasanın ülkemizde uygulanmaya başlanması ve içerdiği 
yeni çağdaş yöntemlerin yaygınlaştığının görülmesi, dünya kamuoyunda, 12 Eylül 1980 müda
halesinden sonra aleyhimizde oluşmuş olan yanlış imajları, yanlış fikirleri silip süpürecektir; 
ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca, bu yasa değişikliğiyle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanı doğrudan doğ
ruya terör olaylarıyla münhasır kılınmış; terör hareketi olarak nitel endir ilemeyecek bazı suç
lar, ait oldukları mahkemelere bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şuna da işaret edeyim ki, ülkemizden henüz kaybolmamış olan terör 
olaylarının failleriyle, güvenlik güçlerinin yapmış olduğu etkin mücadele, bu yasayla hiçbir şe
kilde zayıflamayacak, tam tersine, manevî destek alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, adalet kurumunun yapısıyla ilgili başka önemli bir reform tasarısı» 
hâkim ve savcıların statüleriyle ilgili Yasa, geçen yasama döneminde kabul edildi; Sizler kabul 
ettiniz. Bu yasayla, Bakanlık merkez örgütünde çalışan birinci sınıf hâkimlerle, öteki sınıflar
daki hâkimlerin atanma usulleri, yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmiş, meslek mensup
ları arasındaki farklı uygulamalara son verilmiştir. Bunlar gerçekleştirilen reformlar... 

Adalet Bakanlığının hazırlamış olduğu başka birçok reform tasarısı, Bakanlar Kurulunun 
ya da Meclisin gündemindedir. Bunlar arasında, çocuk mahkemeleri, adlî tıp kurumu, avukat
lık, adalet kolluğu ve basın tasarılarını sayabilirim. 

— 703 — 



T.B.M.M. B : 52 25 . 12 . 1992 O : 2 

Mevcut Basın Yasasında değişiklik öngören tasarı, sansür niteliğindeki hükümleri orta
dan kaldıracaktır. > ^ 

Bir başka tasarı, güvenlik soruşturmaları yüzünden mağdur olmuş vatandaşlarımızın öz
lük haklarının geri verilmesini sağlayacaktır. ' ' 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemlerde yapılmış hataları düzeltme ve toplumumuza, ye
ni, çağdaş düzenlemeler getirme uğraşımızın her alanda örneklerini verdik; geçen yıl içinde 
bunları gerçekleştirdik. Koalisyon Protokolünde ilan ettiğimiz gibi, seçimlerden önce muhale
fetteyken vaat ettiğimiz gibi, daha birçok reformu da önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz, 
siz gerçekleştireceksiniz, Büyük Meclisimiz bunları onaylayacak. Çünkü biz, onarım, reform 
ve atılım Hükümetiyiz. Bizim için ekonomide büyüme atılımları yapmak, sanayimizi, tarımı
mızı dünya ile rekabet eder hale getirmek ne kadar önemliyse, reformları yaparak, toplum ha
yatımıza, insan haklarına tam saygılı, sosyal adalete bağlı çağdaş bir demokratik düzenin bü
tün nimetlerini getirmek de o derecede önemlidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sosyal ve demokratik reformlarla, ekonomik ve teknolojik atılımları birbirinden ayrılmaz 
birbirini tamamlayan toplumsal öğeler olarak görüyoruz ve Koalisyon Hükümetini her iki alanda 
ilerlemeyi sağlayacak temel araç, büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geçen yasama döneminin sonunda Meclise önerdiğimiz ve Meclisin 
de hemen hemen oybirliğiyle kabul ettiği bir yasayla, 12 Eylül rejiminin affedilmez bir hatasını 
onardık; keyfî bir kararla kapatılmış siyasî partiler üzerindeki yasağı kaldırdık. Bu partiler ara
sında -ki, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi başta olmak üzere- geçmişte Ül
kemize büyük hizmetler yapmış büyük küçük birçok parti vardı. Bu partiler yeniden açılma 
olanağı buldular. Kendi kongrelerinde, kendi yöneticilerinin özgür iradeleriyle, bundan sonra 
nasıl devam edeceklerine karar veriyorlar. Böylece Mkemiz ve siyasal hayatımız, 12 Eylül döne-_ 
minden kalmış bir başka yasaktan, bir başka demokrasi ayıbından kurtulmuş oldu; Hüküme
tin önerisiyle, Büyük Meclisin kabul etmesiyle kurtulmuş oldu. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) . 

Sayın milletvekilleri, iki önemli reform alanı daha var : İnsan Hakları Bakanlığımız, Ka
dın ve Aile Sorunları Bakanlığımız. 

Her iki bakanlığın çalışmalarını dikkatle, takdirle izliyoruz; yakında birçok başarılarını 
daha göreceksiniz. 

Gene, 12 Eylül rejiminin başka bazı yasaklarından, gereksiz sınırlamalarından bizi kurta
racak ve toplumumuzu daha demokratik bir düzene kavuşturacak temel anayasa değişiklikle
ri, ne olacak?.. 

Bu değişiklikleri yapmak, Koalisyon Hükümetimizin Protokolünde de ifade ettiği önemli, 
hedefi olmaya devam ediyor. Koalisyonun her iki partisinin Meclis grupları, anayasa değişikli
ği çalışmalarını ortak olarak sürdürüyorlar, öncelikli olarak ele aldığımız beş maddede deği
şiklikleri kapsayan bir öneri Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Bu öneri içinde yer alan, radyo 
ve televizyondan devlet tekelinin kaldırılması; seçmen yaşının 18'e, seçilme yaşının 25'e indiril
mesi; Sendika, dernek ve vakıflardan siyaset yasağının kaldırılması; siyasal partilerin, eskiden 
olduğu gibi, gençlik ve kadın kolları oluşturabilmeleri, yurt dışında örgütlenebilmelerine iliş
kin değişiklikler, Meclisimizin Anayasa Komisyonunda kabul edilmiştir. 

Şimdi burada, bu değişikliklerin bir an önce Anayasadaki yerlerini almaları için, bütün 
muhalefeti bu öneriye olumlu oy vermeye çağırıyoruz. Çünkü, muhalefet partileri, daha önce
ki dönemlerde bu değişiklikleri ya doğrudan doğruya ya dolaylı olarak desteklemişlerdir, hatta 
bazılarını önermişlerdir. Cevap verirken, bu konuya tekrar döneceğim biraz sonra. 
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Sayın milletvekilleri, son haftarda kabul edilen önemli reform yasaları arasında ILO söz
leşmeleri de bulunuyor. 

Bu sözleşmeler, çalışma hayatını insan haklarına saygılı, demokratik, sosyal bir hukuk 
devleti düzeni içinde düzenlemek isteyen çağdaş yönetimlerin hangi ilkelere uymaları gerekti
ğini ortaya koyan ve uluslararası saygınlığı olan belgelerdir. 

Meclisin onayladığı sözleşmeler içinde 87 ve 151 sayılı sözleşmeler, genel olarak, sendika
ların özgür çalışma ve örgütlenme haklarıyla, özel olarak da, kamu hizmetinde örgütlenme 
hakkının korunmasına ilişkindir. 

Bu sözleşmeleri onaylamakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de kamuda çalışan
ların, memurlarımızın sendika kurma hakkını ilke olarak kabul etmiştir; "hayırlı olsun" diyo
rum. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Memur sendikalarımızın nasıl çalışacaktan, memurlarımızın özlük haklarını, meslekî hak
larını nasıl koruyacakları Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra Hükümetin getireceği ve Mec
lisin çıkaracağı yasayla belirlenecektir. Sözleşmeler, ilkeleri getiriyor; uygulama şekillerini ül
kemizin yasaları belirleyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Uluslararası Çalışma örgütü, bugüne kadar 173 sözleşme kabul et
miş ve devletlerin onayına sunmuştur. Avrupa devletleri, ortalama olarak 70 sözleşme kadar 
kabul etmişler; dünya ortalaması ise, 36'dır. Türkiye, geçmişte sadece 29 sözleşmeyi onayla
mıştı; geçen 20 yılda sadece 1 sözleşme onaylanmıştır. Ayrıca, bu dönemde onayınıza sunul
muş olan sözleşmelerin 4'ü, insan haklarıyla doğrudan doğruya ilişkili temel sözleşmelerdir. 

Şimdi, Meclisimizin bunlarla birlikte 7 sözleşmeyi kabul etmiş olmasıyla biz, dünya orta
lamasına varmış oluyoruz. 

Meclisimizin ne kadar önemli bir başarı sağladığını ortaya koymak için birçok şey söyle
nebilir. Dünyada saygın ülkeler arasında yer aldık ya da insan haklarını koruduk; bunları uy
gulama esnasında getirilecek yasaların getireceği nimetlerle daha iyi göreceğiz. 

Şimdi ben, Meclisimizi de, bu olaylar için tekrar kutluyorum ve yasal düzenlemeleri geti
recek olan tasarıların Çalışma Bakanlığımızda hazırlandığını tekrar söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, atılım ve reform Hükümeti olarak yaptıklarımızı söyemeye tekrar de
vam etmek istiyorum. Ancak, bu arada, bize bugün muhalefetin yapmış olduğu bazı eleştirile
re cevap vermek, sanırım uygun olacak. Çünkü, her ne kadar Meclis bütçe görüşmesinin bu 
kadar sükûnetle dinlenmesi hayırlı bir gelişme olarak yorumlanabilirse de, sanınm, milletvcr 
killerimiz, sayın muhalefet sözcülerinin eleştirilerine cevap vermemi de istiyorlar. 

Şimdi, bazı cevaplar vermek istiyorum. 
önce, konuşan Cumhuriyeti Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Baykal'a cevap vermek is

tiyorum. 
Hemen söyleyeyim ki, bütçenin ilk günkü bütçe genel görüşmesinde eleştiriler yapılmıştı, 

cevaplar verilmişti; bu, bir anlamda tekrar olacak, ancak bazı şeylere cevap vermek şart. 
Şimdi, Sayın Bay kal'in bir sözüne önce, hemen takılmak istiyorum. Uzun konuşması içinde 

-ki, uzun olduğu tabii doğru- bir söz sarf etti. Bizim grup başkanvekilimize yönelttiği bu söz, 
"Doğru Yol Partisine iltica etmiş partinin sözcüsü" şeklinde idi. * 
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Tabii, muhalefet istediğini söyler; her türlü eleştiriye açığız; yalnız, bazı eleştiriler belirli 
bir zihniyeti ortaya koyar. Biz iddia ediyoruz ki, bugünkü Koalisyon Hükümeti, bir reform 
ve atılım Hükümeti olarak; bir restorasyon ve hizmet hükümeti olarak, demokrasimizin çok 
önemli bir aracıdır, halkımıza önemli bir hizmet yapmaktadır ve bu Hükümet, halkımızın 20 
Ekimdeki seçimi sonunda ortaya çıkan ulusal iradesiyle kurulmuştur. 

Şimdi Sayın Baykal, Koalisyondaki bir partiye, öbür partiye iltica etmiş bir parti diye ba
kıyor; yani, koalisyon kurmayı, iki partiden birinin öbürüne iltica etmesi diye görüyor. 

Eğer koalisyonu böyle görüyorsanız; koalisyon kurmayı, bir partiyi küçülten, bir partiyi, 
âdeta görevini yapmaz bir hale getiren bir hareket diye görüyorsanız, sizin demokrasiye bağlı
lığınıza ben nasıl inanırım?! (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Demokraside bir hükümet, tek bir parti tarafından mı kurulacak, yoksa iki parti, üç parti 
bir araya gelerek mi bunu kuracak?.. 

Buna karar verecek olan, tek başına bir siyasetçi değildir; bir parti lideri değildir. Buna 
karar verecek olan, halkımızdır, seçmenlerdir; demokrasinin tek ve gerçek hakemi, efendisi olan 
halkımız ve seçmenlerdir. 

Halkımız, seçimin sonunda hiçbir partiye tek başına iktidar olma görevi vermedi. Ne ya
pacaksınız?.. Elbet koalisyon yapacaksınız ya da diyeceksiniz ki, "Hayır, biz halkımıza küs
tük. Biz gittik, seçim kampanyasında tek başımıza iktidar olacağız diye söyledik, halkımıza 
o kadar anlattık, halkımız bizi anlamamış ve bizi tek başımıza iktidara getirmedi, öyleyse ben 
halkıma küsüyorum, ben bu işi bırakıyorum!.." 

Halkımız bunu istemiyor... Halkımız, bize, "beraber iktidar olun" diyor; halkımız de
mokrasiye bağlı. Bİz çıkıp da halkımıza "Demokrasiye inanmıyoruz, siz yanlış yaptınız" diye
bilir miyiz?.. Diyemediğimiz gibi, böyle anlaşılacak bir imayı da yapamayız, demokrasinin önemli 
bir kurumu olan koalisyon kurumunu böyle aşağılatamayız. Çünkü, böyle yaparsak, o zaman 
"demokrasiye tam manasıyla bağlı değiliz; demokrasiye, ancak bizi tek başımıza iktidara geti
rirseniz bağlıyız" sonucu çıkar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Enflasyon konusu üzerinde çok konuşuldu, geçen oturumda da çok konuşuldu. Ülkemizi 
enflasyondan kurtarmanın önemli bir hadefımiz olduğunu muhalefetteyken hep söyledik. Şimdi, 
bir yılın sonunda enflasyonun düşmediğini biliyoruz; ama biz başka bir şey söylüyoruz, "Biz, 
çalışan kesimlerimizi, çiftçimizi, işçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik" diyoruz ve 
bunu da haklı olarak söylüyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çiftçi sizi dinliyor... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Baykal diyordu ki; "O halde enflasyon zararlı değil." 
Hayır, onu demiyoruz. Biz, enflasyondan Türkiye'yi kurtaracağız. Bu sene yetmedi. Bili

yorsunuz, ANAP yüzde 28'le enflasyonu aldı, 8 yıl iktidardan sonra yüzde 70'e getirip bıraktı. 
Demek ki, enflasyon kolay kolay düşmüyor; ama, biz enflasyonu düşüreceğiz diyoruz. Yalnız, 
enflasyon düşünceye kadar, halkımızı enflasyonun ezmesine bırakamayız. Biz, halkımızı bu 
yıl enflasyona ezdirmedik; onu söylüyoruz. 

Şimdi çiftçimizden başlayalım. Çiftçimizin desteklenmesinde... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazot fiyatlarını düşürdüğünüzü söyleyin. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ...ih
mal edilecek bir durum varmış gibi konuştu, Sayın Baykal. 

1991'de buğdaya verilen destek fıyaü 700 lira; 1992'de 1 200 lira, artış yüzde 71. Sadece 
artışları söyleyeyim... Arpaya verilen destekleme fiyatındaki artış yüzde 70. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Fiyatlar kaç lira oldu, onu da söyleyin Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Tü

tüne verilen fiyattaki artış yüzde 134, ayçiçeğine verilen artış yüzde 66,7, fındığa verilen artış 
yüzde 64, çekirdeksiz kuru üzüm yüzde 72, çayda, ortalama fiyatta, yüzde 63 artış var. 

Bir başka şey söylediler; "Destekleme fiyatlarını böyle ilan ediyorsunuz; ama, bu fiyatı 
alamıyor çiftçi" dediniz. 

Şimdi, balanız, tütünde artış, 16 bin liradan, 25 600 lira. Arpada destekleme fiyatı 1991 
Kasımında 688 lira imiş, o zaman piyasa fiyatı 628 lira imiş, yani piyasa fiyatı, destekleme fi
yatından düşükmüş. Sayın Baykal onu hatırlıyor; ama, 1992 Kasımında destekleme fiyatı 1 
170 lira, piyasa fiyatı 1 243 lira... Piyasa fiyatı daha yüksek... 1992 Kasımında buğdayda des
tekleme fiyatı 1315 lira, piyasa fiyatı 1437 lira... Yani biz, piyasayı yüksek tutmayı başarmışız. 

, (SHP sıralarından alkışlar) 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Çiftçi elinden çıkardıktan sonra, Ofis aldıktan sonra 

yükseldi. V ; 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ofis
ten beklenen, fiyatları yüksele tutmasıdır. Bunu, Toprak Mahsulleri Ofisi çok güzel yapmıştır. 

Bakınız, Malatya'da bu yıl ilk defa bir Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kurulmuş-
. tur. Kayısı Birliğin kurulmasıyla birlikte, bir önceki yılın 5 800 lira düzeyinde olan fiyatı, yüz
de 200'lük bir artışla, 17 500 liraya yükselmiştir, alımlara da başlamıştır. Böylece fiyatlar, 16-17 
bin lira civarına yükselmiş ve üreticiye 350 milyar dolayında bir destek sağlanmıştır. Birliğin 
ve desteğin, işte amacı budur. • 

Thnm Satış Kooperatifleri Birliklerinden geçen yıl, bugünkü tarihle, üreticiye 1 trilyon 717 
müyor ödeme yapılmış iken, bu yıl toplam ödeme 6 trilyon 800 milyar liradır. Kalan borç, 1 
trilyon 807 milyardır. 

Pancarda alım kampanyası sürüyor. Pancar alım sisteminde, bildiğiniz gibi, geçen yıl bu
günkü tarihle 914 milyar avans ödenmişti, bugünkü miktar 1 trilyon 400 milyar liradır. Geçen 
yıl pancar ödemesi mayıs ayında sonuçlanmıştı, bu yıl, çok daha önce, yılbaşından sonra öde
meler tamamlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, özetle şunu söyleyeyim : Bu yıl çiftçimizden 25 trilyonluk ürün alın
mıştır, bunun 23 trilyondan fazlası ödenmiştir. 

Bu, geçen yılla mukayese edilemeyecek bir destektir. Bu desteği çiftçimizin hak ettiğini 
biliyoruz. Çiftçimizin bu sene yüzde 15 fazla gübre tüketmesi, geçen yıla göre daha iyi durum
da olduğunu gösteren başka bir göstergedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın BaykaFın orman köylüsünün durumu hakkın
daki eleştirisine, sayın ilgili bakan cevap verdi. (CHP sıralarından "Vermedi, vermedi" sesleri) 

"Yüzde 25 artış olduğunu" söylediniz; gerçeğin yüzde 74 olduğunu Sayın Bakan açıkladı. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — İşçi değil. Sayın Bakan işçi ücretlerinden bahsediyor, işin 

farkında değil! 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Baykal, konuşmasında partizanlıktan bahsetti.'- • 

Partizanlık, elbet hepimizin mücadele ettiği bir yanlış yaklaşım; muhalefetteyken buna kar
şıydık, iktidarda da buna karşıyız. 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Mazot, mazot... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu- . 

rada verdiği bir örnek, hiçbir şekilde gerçeğe uygun değil. Sayın Baykal, Vakıflar Bankası Yö
netim Kuruluna tayinle ilgili bir iddiada bulundu... * 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Doğalgaza da gelin Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ba

kınız, nedir durum : 5 Mart 1992 günü yapılan Vakıflar Bankası Olağan Genel Kurulundan 
önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun banka ile ilgili raporu Başbakanlığa gelmiş
tir. Bu raporda, bankanın, 1991 yılı faaliyetlerinde usulsüzlükler olduğu ve o günkü banka yö
netim kurulu hakkında Başbakanlıkça soruşturma açılması talep edilmiştir. 

Haklarında soruşturma açılması talep edilen yönetim kurulunun ibra edilmesinin düşü
nülmeyeceği açıktır. Hukuk devletine saygılı olan sorumlu bir bakanın, bu durumda yapacağı 
tek şey, soruşturmaları bitirinceye kadar yönetim kurulunun ibramı önlemekten başka bir şey 
olamazdı. Bu düşünceyledir ki, sorumlu bir kişi olarak, bunu gerçekleştirme emrini yazılı ola
rak vermeyi, dürüstlüğün, açıklığın ve şeffaflığın gereği olarak gören Sayın Ceyhun, bu yazılı 
emri vermiştir. 

Yapılan iş, hukuka, yasalara uygundur. Nitekim, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunca tanzim edilen rapor gereğince açılan soruşturmalardan 8'i tamamlanarak, adlî mercilere 
intikal ettirilmiştir; diğer dosyalar üzerindeki tahkikat sürdürülmektedir. 

Banka Yönetim Kurulunca ismen önerilen isimlerin tespiti, ilgili yasa gereğince Başba
kanlığa ait olup, burada da yasaya aykırı bir durum yoktur. 

Sayın Baykal, planı savundu; memnun oldum. Yerel yönetimlere geçişi anlatırken verdiği 
örnekte âdeta plana ters bir şey söyledi. "Yerel yönetimin bir meselesini halletmek için Devlet 
Planlama Teşkilatıyla gelip uğraşmak gerekir" gibi bir şeyler söyledi; ama bunları geçiyorum. 

"Gayrimenkul senetlerinin nama olanlarını hamiline geçirelim" gibi bir şey söyledi. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Menkul, menkul... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gayri

menkul senetleri, (yani tapular) tapuları namdan çıkarıp hamiline nasıl yapacak?!. Olacak şey 
değil! 

Yeni millî gelir dizisi hakkında açıklamalarda bulundu; memnun oldum. 
Elbet, yeni millî gelir dizisine geçeceğiz; ama henüz hazır değiliz. Henüz harcamalarla il

gili hesaplar Devlet Planlamayla Devlet İstatistik Enstitüsü arasında birlikte gözden geçirili
yor. Bu işlem bittikten sonra, millî gelir dizisine geçeceğiz. 

Bu konuyu, Hükümete eleştiri olarak getirmesi anlaşılır bir şey değil. Elbet, araştırmala
rın sonunda daha iyi bir dizi bulunursa, onu kullanacağız; bunu da bekliyoruz. 

Sayın Erbakan'ın bazı görüşlerine cevap vermek istiyorum. (SHP sıralarından "Burada 
yok" sesleri) Burada yok, evet. 
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Sayın Erbakan, gene geçen, birinci günkü oturumda söylediği şeyleri tekrar etti. Aslına 
bakarsanız, arada bir değişiklik var. Aradaki değişiklik, Sayın Erbakan'm bütçenin ilk günkü 
görüşmesinden sonra, Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya geziye çıkarken verdiği bir demeç... Bura
da diyor ki, bir ajans haberi "Türkiye'de Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 
Orta Asya bölgesindeki müslüman cumhuriyetlerin halkına ve başkanlarına, Türkiye Hükü
metini kendileri için bir örnek olarak seçmeleri durumunda, karanlık bir geleceğe sahip ola
caktan uyarısında bulundu." 

Ben bunu görünce, önce pek inanmadım. Çünkü, bu yayın tran radyosundan yapılmış; 
ama arkasından, Anadolu Ajansının bir haberini gördüm, orada daha açıkça söylüyor, diyor 
ki, Sayın Erbakan; "Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Orta Asya Türk cum
huriyetlerine 10 günlük bir gezi yapacaklarını belirterek, oradaki kardeşlerimize Türkiye'ye 
benzerseniz perişan olursunuz diyeceğiz' dedi." 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Doğru söylemiş, perişan olurlar... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Doğru 

söylemiş! Çok güzel!.. 
Bakınız sayın milletvekilleri, Sayın Erbakan Azerbaycan'a gidiyor, Orta Asya'ya gidiyor, 

onu içtenlikle karşılıyorlar; ondan, kendilerine bir yol göstermesini bekliyorlar; onun geldiği 
ülkeye, elbet gıptayla, imrenerek, özenerek bakıyorlar; o sebeple Sayın Erbakan'ı hoş karşılı
yorlar ve ondan bir şey bekliyorlar. 

OĞUZHAN ÂSİLTÜRK (Malatya) — Yani buna siz de inanmıyorsunuz ya!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — On

lar, Türkiye Cumhuriyetini, onların geçirdiği sıkıntıları geçirmemiş, bağımsızlığını hep koru
muş ve dünyayla bütünleşmiş; ekonomide, sosyal hayatta, her alanda bir dünya devleti olmaya 
yönelmiş bir devlet olarak görüyorlar ve buradan giden bir siyasetçiden de, "kendileri de bu 
yola nasıl girer?" diye bir yardım, bir görüş istiyorlar; ama, Sayın Erbakan gidiyor, "Sakın 
Türkiye gibi olmayın, perişan olursunuz" diyor! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Doğru söylüyor... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi 

ben düşünüyorum, oradaki değerli soydaşlarımız ne hale giriyor?.. Türkiye'ye imrenerek bakı
yorlar; oradan bir siyasetçi geliyor, "Aman Türkiye gibi olmayın" diyor!.. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sizden şikâyetçiler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Her

halde içlerinden, "O zaman niye geldiniz? eğer bizden daha perişansanız buraya niye geldiniz? 
Gidin orayı düzeltmeye çalışın" demişlerdir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Öyle demediler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Erbakan'm bu yaklaşımı son derecede yakışıksızdır, hiçbir şaka götürmez. Türkiye'de siya
sette öne çıkmış, bir partinin genel başkanı olmuş, vatandaşlarımıza umut vermeye çalışan bir 
lider, gidip de yurt dışında, "Türkiye perişandır" diyemez; bence, bunu demeye hakkı yoktur. 
Bunu demesi, bir defa hiçbir şekilde anlaşılmaz, hiçbir işe yaramaz; ama, sadece vatandaşları
mızı üzer. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Değil mi?.. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Erbakan başka neler söyledi? Tabiî, Sayın Erbakan'ın bütün sözlerine cevap verecek değilim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Elçibey bile sizden şikâyetçi. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

nayiden bahsettiler... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Elçibey'den bile protesto aldınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Erbakan'ın, halkın parasıyla vaktiyle kurduğu ve sonra batırdığı Pancar Motoru kurtar
mak bize düştü. 

Birtakım iddialarda bulundular... 
Denizli Çimento Fabrikasında Sayın Cavit Çağlar'ın, Sayın Şevket DemirePin bir kuruş

luk hissesi yoktur. İddia, tamamıyle hilafı hakikattir, tamamıyla gerçek dışıdır. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Paravan şirket... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ta

biî, Sayın Erbakan, aynı zamanda hepimizi güldüren bir konuşma yaptı, onun için kendisine 
teşekkür ediyorum; ama, söylediği yanlışları, bu kadar ciddi yanlışları kabul edemeyiz. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Siz varken Sayın Erbakan'da laf çok. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Te

rör konusunda Sayın Erbakan uzun müddet konuştu. 
Bu çok ciddi konuda, bütün siyasetçilerimiz, elbet çok titiz olmak durumundadırlar. Te

rör konusunun bu yıl ortaya çıkmadığı, geçmişten geldiği; ama bu yıl daha vahim bir şekilde 
ve âdeta ayrılıkçılığı, Türkiye'nin bölünmesini gerçekleştirmek ister şekilde uğraştığını biliyoruz. 

Buna karşı güvenlik güçlerimiz bütün özverileriyle, bütün bilgileriyle, bütün enerjileriyle 
ve halkımızın büyük desteğiyle mücadele etmişlerdir, başarılı olmuşlardır; kendilerine teşek
kür ediyorum. , 

Güvenlik güçlerimizin bu harekâtı esnasında şehit olan erlerimizi, polislerimizi, korucu
larımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yine, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı da rahmetle anı
yor, ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Sayın Erbakan, bizini dönemimizde, bu yıl zayiatın daha fazla olduğunu söyledi. 
Evet, doğru; Çünkü biz İktidara geldiğimizde durum daha vahim bir noktaya gelmişti; 

ama Sayın Erbakan'ın söylemediği bir şey var; verdiği rakamlar içinde, geçmişten daha fazla 
artmış olan bir başka sayı daha var; o da, ele geçen terörist sayısıdır. Ele geçen terörist sayısı 
1991'de 486 iken 1992'de 1529 olmuştur. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İktidarınız sayesinde çoğaldı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, terör konusunda, iç politika düşünceleriyle sonuç almaya çalışacak bir dav
ranış son derecede yanlıştır. Terör konusu, bugün milletimize mal olmuş, milletimizin, çözül
mesini istediği en önemli bir konudur. 

Milletimiz, bugün terörle mücadele edenleri desteklemektedir. Terörden rahatsız olan yö
redeki vatandaşlarımız, halkımız da, Hükümetin, kendilerini korumak için uğraştığını görüyorlar. 

Törerle mücadele yaklaşımımız, başından beri hiç değişmemiştir : Halkımıza şefkatle yak
laşmak, demokrasinin bütün nimetlerinden ülkenin her yerinde yaşayan insanların tam manasıyla 
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yararlanmasını sağlamak, bunun için gerekli yasal düzenlemeleri reformları yapmak ve bunla
rı uygulamak; ama bir taraftan da terör yapanları, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesiyle et
kisiz hale getirmek... 

Bu yolda bu yıl büyük masafe alınmıştır. Kuzey Irak sınırında güvenlik güçlerimizin giriş
tiği harekât çok başarılı olmuştur ve sonunda, Kuzey Irak'tan ülkemize saldında bulunmak 
isteyen terör örgütü, orada artık yuvalanamaz hale gelmiştir. 

Bu, terörle muadelede önemli bir basandır ve inanıyoruz ki, bundan sonra bu mücadele 
daha az zaiyat vererek; ama daha çok sonuç alacak bir mecrada ilerleyecektir. 

Bu konuyu iç politika konusu yapmak son derece yanlış, hele güvenlik güçlerimizin hare-
ketlerini, âdeta halka karşı gibi göstermek, son derece yanlış. 

Böyle bir şey yoktur. Güvenlik güçlerimiz, halkla beraberdir, halkın içinden çıkmıştır, hal
kımızı korumak için oradadır; ama bu terörden kurtulmak için özveriyi hepimiz yapıyoruz. 
Nerede bir yanlış varsa, onu düzeltmek, her zaman Hükümetin yapmak istediği şeydir. Bu ko
nuda uyanlara her zaman hazırız; ama güvenlik güçlerimizin bu mücadelesini desteklemek de, 
halkımızla beraber hepimizin istediği ve beklediği bir şeydir; sizden de bunu bekliyorum. 

Sayın Erbakan'm dış poitikayla ilgili sözleri tamamıyla gerçek dışı. Ermenistan'a elektrik 
verdiğimizden, böylece Azerbaycan'ı yaraladığımızdan bahsetti. 

Ermenistan'a elektrik vermiyoruz. Bir anlaşma yapıldı; fakat anlaşmanın yürümesi için, 
Azerbaycan'a olan saldırıların durması, bir barış ortamının kurulması gerekli. 

Bizim başından beri takip ettiğimiz metot, yöntem, Kafkaslar'da, yöremizde barışı önce 
kuracak, sonra koruyacak bir yönetimdir. 

Anlaşmazlıkların masa başında çözülmesini istiyoruz; ama bunu yaparken, Dağlık Kara-
bağ'ın, Azerbaycan'ın toprağı olduğunu, önce Avrupa Güvenlik işbirliği Konferansına kabul 
ettirdik, dünya bunu kabul etti. Şimdi bu esas üzerine görüşmeler yaparak bir anlaşmaya var
mak mümkündür, barışa varmak mümkündür; bunu bekliyoruz; Ermenistan'a söylediğimiz 
budur. Azerbaycan'ın haklı davasını her uluslararası forumda dikkatle izliyoruz. 

Somali'ye asker göndermek, Birleşmiş Milletler kararına uyarak, bir insancıl görev olarak 
yapılan bir harekettir. Orada, üstelik halkının çoğu Müslüman olan bir ülkede insanlar açlık
tan kınlıyorsa, oraya bu yardımı götürecek bir güven ortamı kurmak gerektiğinde, buna yar
dım etmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bütün milletlere çağn yaptığında, buna 
uymak, hem milletimizin geleneğine uyan bir harekettir, hem de dış politikımızın temel yakla
şımlarına uygun bir davranıştır. Biz, Birleşmiş Milletlerin içinde bir ülkeyiz. Birleşmiş Millet
lerin Bosna-Hersek'e müdahale etmesi için uğraşıyoruz. Biz onlara, "Bosna-Hersek'e müda
hale edin" dediğimiz zaman, onlar da, "Siz niçin Somali'ye yardım etmiyorsunuz?" demezler 
mi?.. ' • 

Bosna-Hersek konusunda muhalefetimizin yaptığı eleştirilerin hiçbirinin haklılığı yoktur. 
Aslında Bosna-Hersek konusu, Büyük Meclisimizce başından beri çok yakından izlenmiştir 
ve orada Sırp çetelerinin yaptığı katliamı durdurmak için, bütün dünyanın Birleşmiş Milletler
de toplanmış güçlerini, orada etkin bir müdahaleye götürmek, başından beri Hükümetimizin 
politikası olmuştur; buna adım adım yaklaşıyoruz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Adam kalmadı, Bosnalılar bitti. 
BAŞKAN — Sayın inönü, 5 dakikanız kaldı. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. ^ 

Şimdi de, Sayın Yılmaz'ın bazı eleştirilerine cevap vermek istiyorum. Dış politikadan baş
layalım. Sayın Yılmaz'ı, biraz evvel Sayın Çetin tarafından cevaplandırılan eleştirisine tekrar 
cevap olarak elimdeki mektuptan okumak istiyorum. 
' CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yeni mektubu okuyunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Çetin'in, Alman Dışişleri Bakanına cevap olarak gönderdiği mektupta söylediği içerikli ikinci 
cümle-birinci cümlede teşekkür ediyor-şudur... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kime teşekkür ediyor? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Mek

tuba teşekkür ediyor. ' 
"Türk Hükümeti, Roma'da NATO İttifakının kabul etmiş olduğu genişletilmiş stratejik 

kavram doğrultusunda davranmaktadır. Bu genişletilmiş stratejik kavram, saldırının terörden 
de gelebileceği, buna karşı da mukavemet gerektiği meselesidir." Yani, tamamıyla çıkarlarımı
za uygun bir cevaptır. 

Sayın Yılmaz ikinci kez kürsüye çıktığında, Dışişleri Müsteşarının Alman yetkililerine bir 
mektup gönderdiğini söyledi. Böyle bir mektup gönderilmemiştir, bu iddia da gerçek dışıdır. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yine Sayın Yılmaz, Erzincan'dan bahsetti. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzincan 
konusu, bu Hükümetin en başarılı icraatlarından birisidir. 

AHMET KABİL (Rize) — Her partiliye iş verdin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

başarılı icraatın bir deprem sonrası olması, tabiî, üzücü bir durumdur. Kimse deprem olmasını 
istemezdi; ama, 13 Martta deprem olduktan sonra, Hükümet oraya bütün gücüyle yönelmiş 
ve 13 Marttan sonra geçen süre içinde, yıkılmış evlerin yeniden yapılması faaliyeti planlanan 
dönemden bir ay Önce, Ekim 15'te ilk evlerin teslim edilmesi, 15 Kasımda da öteki evlerin tes
lim edilmesiyle son bulmuştur. Daha önceki depremlerin hiçbirinde, birkaç ay içinde, bütün 
tahrip olan evler bu hızla yapılıp sahiplerine verilmiş değildir. Bu, bu Hükümetin bir başarısı
dır; bu, bütün halkımızın bir başarısıdır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Horasan depremi sonunda, 6 ayda yapıldı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Mesut Yılmaz, orada yapılan inşaatın kusurları olarak bazı şeyler göstermek istedi. Bunla
rın üzerinde durmaya değmez; çünkü, bunların hepsine Bayındırlık Bakanımız, bütçesi görüş
melerinde cevap verdi. Ben de oradaydım, onun için gayet iyi biliyorum; ama bir noktayı kısa
ca belirteceğim; çünkü Sayın Yılmaz'ın konuyu iyice incelemediği anlaşılıyor. 

Yapılan ihaleler arasında usulsüzlük olduğu imasını yapmak için, bir yerdeki ihalenin, öteki 
yerdeki ihaleden çok daha fazlaya, pahalıya verildiğini söyledi. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — İhalede miydin? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Evet, 

öyle. Çünkü o çok pahalı dediğiniz yer, Munzur Dağının üstünde bir köy... Oradaki ihalenin 
ücreti, elbet Erzincan içindeki gibi olamaz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzincan'da Hükümetimizin, yaralan sarma faaliyeti 
en güzel şekilde yürütülmüştür ve bitmiştir. Tabiî, daha yapılacak şeyler var. 

Başka bir hata daha var: "Erzincan'da kömürün tonu 1 milyon 900 bin liradan satılıyor" 
dedi Sayın Yılmaz, öyle değil mi?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 1 milyon 960 bin lira. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Şimdi, 

size bizim Yüksek Planlama Kurulunda kabul ettiğimiz kararı okuyayım; "Kok kömürü tahsi
si öngörülen illerden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve İğdır'da indirimli fabrika 
satış fiyatının KDV dahil, 1 Milyon Türk lirası ton başına olmasına karar verilmiştir." Buna 
200 bin lira da nakliye ilave edersek, 1 milyon 200 liradır Erzurum'da, Erzincan'da ve doğuda 
sübvansiyonlu satış fiyatı. Sayın Mesut Yılmaz'ın bilgisine sunuyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Seyitömer değil, kok kömürü! 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Karaborsa! 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar lütfen... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Parayı veren vatandaş bunları duyuyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Mesut Yılmaz, "Tekelleşmeye karşı çıkalım, yasa getirelim" dedi. 
Getiriyoruz Sayın Yılmaz, merak etmeyin. Sanayi Bakanlığımız antitekd yasası hazırladı; 

başka yasalar da hazırladı, onların hepsini getiriyoruz. 
Bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Yılmaz bütçenin ilk günkü konuşmasında da söylemişti; 

"Bu Hükümet, bu Hükümet" diyor; ben de bakıyorum, başka hangi hükümet var diye. Zaten 
bir tane Hükümet var... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Niçin, "bu Hükümet" diyor?.. Tabiî, bunun nedeni, kusura bakmayın; ama olsa olsa, 
yüz günlük hükümetin yetmemiş olduğudur; halâ Sayın Yılmaz kendisini hükümette zannedi
yor! "Ben hükümetim" diyor, "Bu Hükümet yanlış yapıyor" diyor. 

Sayın Yılmaz, öyle değil; siz şimdi muhalefettesiniz ve bir Hükümet var. O Hükümet, re
formların, atılımların hepsini bir bir yapıyor, halkımızın desteğini tamamıyla arkasında göre
rek bunları yürütüyor. 

Yolsuzluklar bahsedildi. Yolsuzlukların üzerine bu Hükümet, hiçbir hükümetin gitmediği 
şekilde gitmiştir. Hazırlanan dosya 112, savcılığa verilen 75 ve mahkemelere intikal eden dosya 
sayısı 48. Bunlann 2 tanesi hapis cezasıyla ve 2 tanesi de beraâtle sonuçlanmıştır. 9 bakanla 
ilgili soruşturmadan birisi, Yüce Divan isteğiyle Meclistedir. 

RASİM ZAlMOĞLU (Giresun) — Kendi yandaşlarını nasıl koruyacaksın? 
REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Sizinkiler ne oldu, sizinkiler?.. Onlara hiç bir şey yap

mıyorsunuz?! 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ar

kadaşlar, bir başka konudan, yasaklanan kitaplardan bahsetti Sayın Yılmaz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir tek tiyatro eseri bizim iktidarımız döneminde ya

saklanmamıştır, bir tek ses bandı yasaklanmamıştır; aksine, filmlere, Kürtçe kasetlere izin 
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verilmiştir. Bakınız, bir sanatçının ses bandı yasaklanmış Anavatan iktidarı zamanında; ismini 
vermiyorum; ama isterseniz veririm. (ANAP Sıralarından "Ver, ver" sesleri) 

Kitap toplanması, ANAP zamanında çıkarılmış ve henüz sizin muhalefetiniz yüzünden 
değiştiremediğimiz yasalara bağlı olarak yapılıyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Fuar basıldı, fuar. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Meclise gelmiyorsunuz ki, nasıl çıksın? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ana

yasa değişikliği için, nihayet Sayın Yılmaz "hazırız" dedi, çok memnun oldum. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Mecliste olmayan nasıl yasa değiştirir? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ana

yasa değişikliklerini bir an evvel yapalım. Radyo ve televizyondaki Anayasadaki tekelini kaldı
ralım, bir an evvel yasal bir durum ortaya çıksın, o yasal durum içinde hep beraber, bir özgür
lükçü; ama toplumun ahlakına, tarafsız beklentilerine uyan bir düzen kuralım. 

Şimdi, bunu dediğimiz zaman bize diyorlar ki: "Hayır, önce yasayı görelim, ondan sonra 
anayasa değişikliğini yapalım." 

Affederseniz ama, anayasa değişikliğini yapmak için, niçin gerekli yasayı görmek?., Ana
yasa yasadan bahsetmiyor, Anayasa "devlet tekeli var" diyor, onu kaldıracağız. Ondan sonra 
yasayı kim yapacak; elbet siyasî iktidar yapacak, size danışacak; ama sorumluluk siyasî ikti
darda... Siz eğer, "yasayı çıkarmak için uzlaşalım; ancak bu şartla Anayasayı değiştiririz" di
yorsanız, o zaman, yasayı yapalım diye geldiğimizde, pekala, "bu yasaya göre hangi insanlar 
atanacak, onları da beraber kararlaştıralım" diyebilirsiniz. Bunun sonu gelmez; böyle bir şey 
yok. Anayasa değişikliği gayet açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Buna razı mısınız, değil 
misiniz, bunu söyleyin. Biz bir değişiklik getiriyoruz "bu azdır" diyorlar, çoğunu getiriyoruz, 
"çoktur" diyorlar. Ne olacak?.. Demek ki, siz Anayasa değişikliğini istemiyorsunuz; geçmişte 
istemişsiniz, şimdi istemiyorsunuz. Mesele şimdi... Biz getiriyoruz, hadi bakalım, siz de razı 
olun, bunları bir an evvel geçirelim, radyo-televizyon tekelini kaldıralım, bu keşmekeş ortadan 
kalksın ve gençlerimizin kadınlarımızın, halkımızın beklediği birçok demokratik özgürlükleri, 
düzenlemeleri getirelim; bunlara mâni olmayın. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnönü, bağlayabilecek misiniz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın İnönü, başörtüsünü de serbest bıraksanız da demok-

ratikleşmiş olsak... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; getirdiğimiz bütçe, Hükümetimizin, bir yeniden düzenleme, 
reform ve atılım Hükümeti olan Koalisyon Hükümetimizin bu yıl içinde gerçekleştireceği prog
ramı gösteriyor. Bu program Büyük Meclisimizin destek vermesini diliyoruz; desteğinizle, re
formlarımızı. atılımlarımızı ve halka hizmetimizi en iyi şekilde yapmaya kararlıyız. Reformlar
la atılımları birbirinden ayırmıyoruz, ikisini beraber yapacağız, yapmaya devam edeceğiz; bu
nun için desteğinizi diliyoruz. • 

Yeni bütçenin, ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum; hepinize saygılar sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın inönü. 
Değerli arkadaşlar, bazı söz talepleri var; ancak, önce bütçe müzakerelerini tamamlayacağız. 
Şimdi, İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek için, lehte, Sayın Azi

met Köylüoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Köylüoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cum

huriyeti Hükümetinin 1993 yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etme
den önce Yüce Meclisin Sayın Başkanını, değerli milletvekillerini, televizyonlarının başında bizi 
izleyen güzel ülkemin güzel insanlarım saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) Cumhuriyet Hükümetimizin 1993 yılı bütçesinin engin bir uygarlık deneyi olan 
ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya, sürekli bir değişim yaşıyor. Klasik sanayi dev
rimi ömrünü tamamlarken, sanayi sonrası üretim biçimi egemen oldu; dünyada değişim, en 
temel kavram haline geldi. Her değişim yeni zorluklar getiriyor; dünyada bir altüst oluş yaşa
nıyor. Çöken totalitler yapılar birçok yeni devletin kurulmasını sağladı, yeni siyasal ve kültürel 
coğrafyalar oluştu. İddiamız, dünyayı saran değişimin koşullarını ve ivmesini yakalayarak, Türk
iye'yi dünyadaki değişimle özdeşleşen bir ülke konumuna getirmektir. Temsilî demokrasinin 
yarine doğrudan demokrasinin koşullarının tartışıldığı bir çağda, demokrasi, insan hakları, 
barış, çoğulculuk, sivil toplum, katılımcılık, küreselleşme, globalleşme ve demokratik devlet 
yeni dünyanın evrensel değerleri olurken, Türkiye'nin bu evrensel değerlerle zenginleşerek, dünya 
insanlık ailesi içerisindeki saygın yerini alacağını düşünüyorum. 

Sayın Baçkan, değerli milletvekilleri; 1920'Ii, 1930'lu yıllarda 13-15 milyon insanın yaşa
dığı bir Türkiye için düşünülen idarî ve siyasal yapı, bugün 58 milyon insanın yaşadığı Türki
ye'ye yetmemektedir. Toplumun gerisine düşmüş olan siyasal yapıyla, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminden kalma yasalarla, 1920'li, 1930'lu yıllarda yapılmış eski yasalarla Türkiye'yi bu
gün Ankara'dan yönetmek mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok ağır bir 
çalışma biçimi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, halkımızın gerisindedir. (ANAP sı
ralarından "Ayıp ayıp" sesleri) 

Ülkenin güncel sorunları bu Yüce Mecliste konuşulmamaktadır. Halkın sesi, Meclisin 
. yapısı ve İçtüzük nedeniyle bu Yüce Mecliste duyurulamamaktadır. (MÇP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ulusal bir tartışma platformu haline gelmesi, çağdaş bir 
parlamento hüviyetine kavuşturulması, eskimiş, yıpranmış, geçersiz, gereksiz yasaların, dili an
laşılmayan yasalann tek tek kaldınlması yerine yeni, çağdaş, dinamik yasaların çıkarılması 
gerekir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Neymiş onlar? 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Osmanlı İmparatorluğundan alınan ve cumhuri

yet döneminde çok az değişikliğe uğrayan idarî yapımız tamamen eskimiştir. Bu çağdışı idarî 
yapı, Türkiye insanının istek ve özlemlerine yanıt verememektedir. Bir köy yolunun yapılması 
veya bir köy okulunun çatısının onarılması kararı, Ankara'dan veriliyor. Kurmay görev yapa
cak bakanlıklar bu kadar, detayla uğraşırlarsa, günde 20 bin insanın geldiği Meclis ve bakan
lıklar ağlama duvarına dönüşür. Seçilmişlerin önüne tayin edilmişlerin geçemeyeceği, valiler, 
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kaymakamlar, savcılar ve yargıçların halk tarafından seçilebileceği bir idarî yapıda merkezdeki 
yetkilerin, valilere, kaymakamlara verilmesinin gerekliliğine inanıyorum. 

idarî yapımız, ülkenin her yerinde yönetime imkân verecek şekilde düzenlenerek, bugün 
il genel meclislerinin, belediye meclislerinin yetkileri artırılarak, geliri, bütçesi olan il parla
mentoları oluşturularak, ülke genelindeki yılgınlık, bezginlik, umutsuzluk Ve bürokratik işkenceye 
son verilmelidir. 

İl parlamentoları kaynak yaratarak birbiriyle hizmet yarışına girecekler devlet yönetimine 
rekabet, coşku ve dinamizm getirecekler, vatandaşın işi ilinde, ilçesinde çözülecek, Ankara'ya 
gelip gitmeler azalacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar; kısaca, Ankara bir ağlama 
duvarı olmaktan çıkarılacaktır. 

i • • • 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — 400 gündür Hükümettesiniz, niye yapmadınız? 
AZÎMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Yapacağız, yapacağız, merak etmeyin. 
Türkiye'nin 2000'Ii yıllara giderken, üniter devlet yapısını bozmadan, bir idarî, adlî ve si

yasî reform yaparak, ülkenin ihtiyacı olan bir dinamizmi yakalamasının gerekliliğini düşü
nüyorum. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sivas'a zaman kalmadı.., 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçmişte iz

lenen ekonomik politikalar sonunda ülkemizde geçinmek, yaşamak başlıbaşına bir sorun hali
ne gelmiştir. Genelde vatandaşımızın işi yok, aşı yoktur. Geçim taşın başında, ekmek aslanın' 
ağzındadır. Ülkemizi bu duruma elbette bu Hükümet getirmedi. Hayat pahalılığı, enflasyon 
ve geçim sıkıntısı canına tak etmiş olan memurlarımızı, işçilerimizi, emekli, dul ve yetimleri
mizi, esnaf ve sanatkârlarımızı, tarlasını ekemeyen, cebinde harçlığı olmayan köylülerimizi, ak
şam ne pişireceğini kara kara düşünen ev kadınlarımızı ve bunalım içinde yaşamlarını sürdür
meye çalışan 5 milyon işsizimizi, açlık sınırında tutamayız. Buna hakkımız da yoktur. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

Hükümetimizin, geçmişten gelen ve yıllardır kangrenleşmiş olan bu ülke sorunlarını gün
demine alarak çözümleyeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Hükümetten önceki hükümetler döneminde, 725 
adet, rüşvet, yolsuzluk ve suiistimal dosyasıyla, 67 trilyon Tür liralık yolsuzlukla, ülkemiz çal-
kanırken, Sayın Başbakanım, 13 aylık Hükümetiniz döneminde, suiistimal, rüşvet olaylarına 
rastlanılmamasını, özlemini çektiğimiz bir güzel gelişme olarak değerlendiriyor, sizi ve Hükü
metinizi yürekten kutluyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 725 adet yolsuzluk dosya
sının üzerine de gitmenizi bekliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk tarihinde Osmanlı Devletî öncesi dönemin aşi
rete dayalı toplumsal yapısı içinde, kadının toplumsal yaşama yoğun bir şekilde katıldığını gö
rüyoruz. 

Ülkemizin zenginliklerinin yarısını üreten kadınlarımız, süreç içerisinde toplumun dışına 
atıldı. 

Kadınlarımızı toplumun dışına atan uygulamaları çağdışı buluyoruz. 
Bugün ülkemizde 910 bin adet ücretli çalışan kadına karşın, 579 bin adet işsiz kadınımız 

vardır. 
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Kadınlarımızın çoğu yarım günlük işlerde,, ev işlerinde, düşük ücretlerle ve sigortasız ola
rak çalışmaktadırlar. 4 bin kadınımız ücretsiz aile işçisi olup, hiçbir sosyal güvencesi bulunma
maktadır. 

Kadınlarımıza "Saçı uzun, aklı kısa" özdeyişini yakıştıranları, annelerimizi, kızlarımızı, 
kaşık düşmanı olarak gören anlayıştan, kadınlarımızı eksik etek olarak niteleyen görüşleri ayıp
lıyorum, kınıyorum. 

Biz, özgür ve eşitlikçi bir düzenin, kadın-erkek ayırımı gözetmeksizin, toplumun tüm bi
reylerinin özgür ve eşit haklara sahip olmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Büyük Atatürk'ün "Hayatta gördüğümüz her şey, kadının eseridir" diyerek onurlandır
dığı kadınlarımızın, bizleri yetiştirip büyüten annelerimizin, toplumsal yaşamda varlığını et
kin bir şekilde hissetmeleri için, kadınlarımıza eğitimde fırsat eşitliği, çalışma yaşamında eşit
lik, siyasal, sosyal, kültürel ve hukuksal yaşamda eşitlik istiyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Daha çok iyi şeylere layık olan kadınlarımızın, 

yıllardır biriken sorunlarının, Hükümetimizce çözüleceğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, azimet saati gelmiştir! 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Köylüoğlu, bu söylediklerine kendin de inanıyor mu

sun? Harbi söyle. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) —• Sivas'a ne zaman selam göndereceksin! 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Gönderiyorum efendin. Bugün Sivas'ın 175 köyü

nün yolu, kardan kapalıdır. Kardan yolları kapalı olan köylerimizin... (ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Hükümetin ayıbı bu. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Efendim, doğal afettir bu. Bu köyler, 600 sene Os

manlı idaresinde, 70 sene de cumhuriyet idaresinde aynı kaderi yaşadılar. Hiç alkışlamaya ge
rek yok; çünkü, sekiz yıl da sizin döneminizde bu yollar kapalı kaldı... (ANAP sıralarından 
"Hükümetine söyle", sesleri) 

BAŞKAN—Arkadaşlar, dinleyelim efendim. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sivas'ın kardan kapalı olan bu köylerin yollarının 

açılmasını, Sivas'ın kalkınmada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınmasını, yolu ve 
suyu olmayan köylerinin yollarının ve içmesularının yapılmasını Hükümetimizden bekliyorum. 

50 bin mahalle ve köy muhtarı, Muhtarlar Kanunuyla ve yetersiz ve çağdışı olan Köy Ka
nunun değiştirilmesini yüce Hükümetimizden bekliyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle Hükümetten birkaç isteğim vardır, onları -
söylemek istiyorum : 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da Taksim Meydanında öldürülen 34 insanımız 
ile, Profesör Doğanay'dan Savcı öz'e, Gazeteci tpekçi'den, Emeç'e, Doçent Üçok'tan, Profe
sör Muammer Aksoy'a, Başsavcı Yaşar Günay'dan, Yazar Musa Anter'e kadar tüm terör şehit
lerinin, faili meçhul cinayetlerin katillerinin yakalanarak, adalete teslim edilmesini Hükümeti
mizden bekliyoruz. 

Sayın Başbakanım.., 
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BAŞKAN —• Sayın Köylüoğlu, siz lehte konuşacaktınız; ama, bu istekler saati oldu. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başbakanım, bugüne kadar yitirdiğimiz tüm anarşi ve terör şehitlerinin anısını ya

şatmak, ruhlarını şad etmek, toplumsal barışı sağlamak, acılarımızı hafifletmek için, Anka
ra'da bir demokrasi şehitleri abidesinin yaptırılmasını istiyoruz... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Her gün katliam var orada; her gün doğuda katliam yaşanıyor... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başbakanım, sizden bir ricam daha var : 

' ' • / ' • 

Bir büyük anarşi ve terörü önleme projesiyle bir büyük demokratik devlet projesiyle, bir bü
yük özgürlük ve insan hakları projesiyle Yüce Meclise gelmenizi istiyoruz. Yüce Meclisin, bu 
projelerinize omuz vereceğine yürükten inanıyorum. . 

Sayın Hükümet, sizden rica ediyorum : Türkiye'de akan kardeş kanını durdurunuz. Anarşi 
ve terör olaylarında dul kadınlar, yetim çocuklar, kan ve gözyaşı istemiyoruz. Türkiye'de kar
deş kanı dökülmesini istemiyoruz. Şehit polis, şehit asker istemiyoruz. Anneler gözyaşı, ya
vuklular gözyaşı döksün istemiyoruz. Esenlik ve güven içinde bir gelecek istiyoruz. Türkiye 
insanı için yaşama hakkı istiyoruz. 

Sayın Başbakanım, devlet imkânlarını kullanarak, sizin anarşi ve terörün üstesinden gele
ceğinize inanıyorum. Demokrasi içinde, anarşi ve terörü önlemek, Türkiye'de akan kanı dur
durmak için sizin yetkiniz vardır, sizin gücünüz vardır, sizin yüreğiniz vardır. Size, bu tarihsel 
ve ulusal görevde başarılar diliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, sürenizi çok geçtiniz. 
Şu oyunuzun rengini de bir açıklayıp, iniverin. Lütfen... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. Biti

riyorum. 
Türkiye'yi 21 inci yüzyıla, onurlu bir biçimde elbette biz taşıyacağız. Üzerinde refah ve 

mutluluk içinde yaşanılan bir Türkiye'yi elbette birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı, varlıklı ve onurlu 
bir Türkiye'nin yaratılmasına omuz veren; dinç, dinamik bir ulusun yaratılması için katkısı olan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Şiiri oku, şiiri. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Ulusal ve evrensel sorunlarını çözmüş, sanayileş

miş, işkencelerin yapılmadığı, işsizlik ve yasaklar ayıbından kurtulmuş, tabuları yıkılmış, öz
gürce düşünen, özgürce yaratan, hakça bölüşen, üzerinde refah içinde yaşanan bir Türkiye 
diyorum. 

Silahsız, savaşsız, barış içinde, kardeşçe yaşanılan güzel bir dünya diyorum. 
Türkiye, bu Koalisyon Hükümetiyle yakaladığı tarihsel fırsatı yok etme lüksüne sahip de: 

ğildir. Aradan on üç ay geçmesine karşın, hâlâ bu Hükümetin Türkiye için gerekliliğine olan 
inancım toplumda var olduğunu ve Hükümete desteğin devam ettiğini görüyoruz. Halktan destek 
alan Hükümetimiz, bu bütçeyle Türkiye'nin sanayileşmesine, kalkınmasına, çağdaşlaşmasına 
ve demokratikleşmesine gereken katkıyı yapacağına; Türkiye'de çağdaş bir toplum, özgür bir 
insan ve demokratik bir devlet yaratacağına ve bu bütçenin her kuruşunu yerli yerinde harca
yacağına inandığım için, bu bütçeye olumlu oy vereceğim. 

Bu duygularla, ülkemin tüm insanlarının yeni yılını kutluyorum. Adriyatik'ten Bosna-
Hersek'e; Avrasya'dan Çin Şeddine kadar tüm dünya insanlığına sağlık dolu nice yıllar diliyorum. 
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Yüce Meclisin Sayın Başkanını, değerli milletvekillerini ve televizyonlarının başında bizi 
dinleyen aziz yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Köylüoglu. 
Şimdi, aleyhte, Sayın İbrahim Halil Çelik'e söz veriyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) —• Sayın Başkan, sataşmaların özelliği... 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. , 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama diğer sataşmalar için, hemen arkasından söz 

verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, bütçe müzakerelerini bitirelim, vereceğim. 
Sayın Çelik, buyurunuz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkanım, özel bir muamele yapılıyor. 

BAŞKAN — Vereceğim, sıraya koydum, vereceğim. 
Buyurun Sayın Çelik. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama o zaman, diğer sataşmalarda da bitirilmesi

nin beklenmesi lazımdı. 
BAŞKAN — Evvela bütçe müzakerelerini bitirelim. 
Sayın Çelik, siz buyurunuz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, öbürlerine aynı şeyi yapmadınız mı? 
BAŞKAN — Sırayı ben tayin ediyorum. Beyefendi, sırayı ben tayin ediyorum. 
Buyurun Sayın Çelik. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama onlara verirken, bitirmeyi düşünmediniz! 
BAŞKAN — Bütçe müzakeresini bitirelim, vereceğim diyorum. 
Buyurun. 
Sayın Çelik, konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama böyle çifte standart olmaz ki... 
BAŞKAN — Ben tek standart yapıyorum. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama öbürlerine verdiniz, devamlı hepsine verdiniz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelik; süreniz 10 dakikadır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizi tele

vizyonları başında izleyen Yüce Milletimin aziz evlatları; 1993 bütçesi üzerinde, aleyhte, şah
sım adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerime başlamadan önce, hepinizi sevgiyle, saygıyla, 
hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Tanzimattan bu yana, Batı'yı resmî devlet politikası yaptık. Kıyafetimizden harflerimize; 
mimarimizden edebiyatımıza bizi biz yapan ne varsa, hepsini toptan inkâr ettik; ama, nedense 
Batılı olamadık ve Avrupa bizi hâlâ Batılı kabul etmiyor. Bin yıllık farkın, şerefli, haysiyetli 
mevkiinden, el kadar yere sıkıştırıldık. Asırlarca İslama gönül vermiş, ilâ-yi kelimetullah uğ
runa fethe çıkmış bir neslin torunları olarak, bu sıkıştığımız topraklarımızda faizi, fuhuşu, 
rüşveti, kumarı meşru hale getirip, inançlarımıza karşı harp ilan eder hale geldik. 

Yunan'dan kurtuluşun bilmem kaçıncı yıldönümü diye bin türlü tantana yapanlar, Bizans'ın 
hela taşını baş üstünde taşıyanlar, onun kokuşmuş çağdışı medeniyetini kendimize rehber edi
nir hale geldik. 

— 719 — 



T.B.M.M. B : 52 25 . 12, . 1992 0 : 2 , 

tstanbulun fetih sembolü Ayasofya'yı Batılı dostlarımız kızmasınlar diye müze yaptık. Fatih 
bize lanetler yağdırıyor. Ayasofya, boynu bükük, mahzun, kurtarıcısını bekliyor. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu bir ruhî esarettir, bu cinayettir. Selçuklu kötü, Osmanlı öcü, 
yaşasın Batı ve Bizans medeniyeti diyorsunuz, öyle mi?! Beyler, sizler kiliseleri ihya ediyorsu
nuz. Bu, açık bir irticadır. Hele, Başbakan Sayın Demirel'in İngiltere seyahatinde, "Bana bak 
arkadaş siz, İslam fundamentalizminden mi korkuyorsunuz? İşte, onun panzehiri benim. Sa
dece viskinizi değil, tüm değerlerinizi Türkiye'ye ve Ortadoğuya taşıyacağım" deyişi, topye-
kûn bir maziyi inkârdır, bir cinayettir. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, siz, AİDS'i, homoseksüelliği, lezbiyenliği, eroinciliği, katilliği mi taşıya
caksınız? Batıya taşeronluk mu yapacaksınız?! (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, sıralara 
vurmalar) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sözünü geri al. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik, Sayın Çelik... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Şimdi, bu yüce milletin Meclisinden, milletimi

zin önünde soruyorum, Sayın Demirel'e soruyorum : Seçim meydanlarında Kur'an-ı Kerim'i 
öpüp, nurlu Süleyman oluyorsunuz... (DYP ve RP sıralarından kürsü önüne toplanmalar) 

BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) •— Sözünü geri al. (Gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Burası milletin Meclisi, otur!.. 

BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, hatip, ağzına geleni söylemesin efendim. (Gü

rültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Seçim meydanlarında Kur'an'ı Öpüp, nurlu Sü-

• leyman oluyorsunuz; ama, İngiltere'de, "tslamın karşısında panzehir benim" diyorsunuz! (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sözlerinizi tavzih edin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Efendim, ben, söylediğimi tekrar edeyim. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Ahlaksız herif!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İBRAHİM HALlL ÇELlK (Devamla) — Bakın, okuyayım, dinleyin... (Gürültüler) 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Tabiî efendim, söyleyin... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, terbiyesizlik yapmasın, söyleyin kendisine. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Devamla) — Otur!.. Burası milletin kürsüsüdür. Bak, millet 

bizi seyrediyor. Vurguncuların kürsüsü değil, milletin kürsüsüdür burası, otur yerine. 
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BAŞKAN — Sayın Çelik, sakin olun. 
Aradaşlar, lütfen yerlerinize oturun; Sayın Çelik, tavzih ediyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELtK (Devamla) — Söylüyorum efendim. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne biçim konuşuyorsun? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Otur!.. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, şimdi... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, hatip böyle konuşamaz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Efendim, evvela Yüce Meclisi sükûnete... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ne biçim konuşma!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Otur!.. Otur!.. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, siz, bu Meclisin bir üyesisiniz, bir milletvekilisiniz. Şimdi, bu 

Meclisin itibarını korumak hepimizin görevi. (Gürültüler) 
Arkadaşlar sakin olun, bir izah yapacak (DYP ve RP sıralarından gürültüler) Efendim, 

oturun ki, hatibin sözünü anlayalım. Ayakta durursanız, konuşma ve müzakere mümkün olamaz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sözlerini geri alsın, böyle şey söyleyemez. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Otur!.. Okuyacağım işte... Beni indiremezsiniz. 

Burası milletin kürsüsüdür* milletin... Bana bak, bu milletin sesiyim ben, senin değil. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik, siz Genel Kurula hitap edin. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Burası milletin kürsüsü.;. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, siz Genel Kurula konuşun. 
Biraz önce ne söylediniz, onu okuyun bir daha. \ 

„ _ > . ' ' • . 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Söyleyeyim, Sayın Başkanım, delaletinizle.. 
Bakın, ben, gazetelere yansıyan sözlerini aynen söylüyorum: "Bana bak arkadaş, siz, İs

lam fundamentalizminden mi korkuyorsunuz? İşte, onun panzehiri benim. Sadece viskinizi 
değil, tüm değerlerinizi Batı'ya ve Ortadoğuya taşıyacağım" deyişi, topyekûn bir maziyi in
kârdır. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik, siz Genel Kurula doğru okuyun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Siz, Batının değerleri olan AİDS'i, homoseksü

elliği, lezbiyenliği, eroinciliği mi taşıyacaksınız diye soruyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Şimdi bununla kimi kastediyorsunuz? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Soruyorum efendim, kastım yok. (DYP sırala

rından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Atıf yapıyor Sayın Başkan, atıf yapıyor. 
BAŞKAN — Soruyorsunuz, kimseyi kastetmiyorsunuz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hayır efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Demagoji yapıyor Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — "Kastım, bu Meclis, bu siyasal partiler değildir" deyin. (DYP sıralarından 

gürültüler) 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Değil... Söylüyorum... Sayın Başkana aynen ka
tılıyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bunu soruyorum Yüce Meclise. 
BAŞKAN — "Soru soruyorum" diyor, '-taşıyacak mısınız diyorum" diyor. 
Evet... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bu, Batının taşeronculuğudur. (DYP sıraların

dan, gürültüler) '• 
BAŞKAN— Oturun... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Şimdi bu yüce milletin Meclisinden Sayın De

mirel'e soruyorum : Seçim meydanlarında Kur'an'ı öpüp nurlu Süleyman Demirel oluyorsunuz... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Evet, öyleyiz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Müsaade eti 
Tamam; ama, İngiltere'de "Islamın karşısında panzehir benim" diyorsunuz. (DYP sırala

rından gürültüler) 
Evet, Sayın Başbakan, haydi buradan, teokrasi, fundamentalizm, köktenci gibi kelimele

rin arkasına sığınmadan... (DYP sıralarından gürültüler) 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Lezbiyen sensin, lezbiyen sensin. Kaç karın var? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — ...camiler açık, dua serbest, mevlit serbest gibi 

laf oyunları yapmadan, İslama karşı olduğunuzu açıklayabilir misiniz? Diyemezsiniz; çünkü, 
sizi altı kere getirip yedi kere götüren bu milleti kandıramazsınız. (DYP sıralarından gürültü
ler, sıralara vurmalar) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Karın kaç yaşında? 
BAŞKAN — Sayın Çelik, Sayın Çelik, bununla Sayın DemirePi bir başka partiyi kastet

mediğinizi açıklayın efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hayır efendim... Ben açık söylüyorum. 
BAŞKAN — Açıklayın efendim. Ben Sayın Demirel'i, bir başka partiyi... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Demirci'm İngiltere'de söylediği bu söz

lere karşılık, ben de Sayın Demirel'e soruyorum : Bunları mı getireceksiniz? Kastım... (DYP 
sıralarından sıralara vurmalar, "Soramazsın" sesleri) 

Niye soramam? Milletim ben... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Soramazsın. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, Sayın Çelik, bunun kastının, muhatabının, bu Mecliste olmadı

ğım söyleyin. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) —. Bu Meclis değil, benim kastım Meclis değil. So

ruyorum size... 
Tamam mı efendim? 
BAŞKAN — Tamam... (DYP sıralarından gürültüler) 
Partiler değil, afakî konuştum deyin, bitirin bu işi. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Teokrasi, fundamentalizm, köktenci gibi keli

melerin arkasına sığınmadan, "camiler açık, dua serbest, mevlit serbest" gibi laf oyunları yap
madan İslama karşı oludugunu söyleyebilir misiniz? Diyemezsiniz... (DYP sıralarından gü
rültüler) 
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KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Ulan sen tslam mısın? Müslüman mısın sen? Utanmaz adam! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — ...çünkü altı kere gelip, yedinci kere millet sizi 

OÖtürcccktir. Gaçek ortaya çıktı. Şapka artık iş görmeyecektir. (DYP sıralarından gürültüler) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Utanmaz, terbiyesiz, hayasız! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başbakan, devri iktidarınızda neden Hic

rî yılbaşı hatırlanmaz; ama, Hıristiyanlığın yılbaşısı, noelleri, bütün çılgınlıklarıyla kutlanır. 
Hele bugün özendiğiniz Batının göbeğinde topyekûn katledilen bir Müslüman milletin çığlık
ları sağır kulaklarda yankı bulmazken, Bosna-Hersek'te, güneydoğuda, Azerbaycan'da, Filis
tin'de, Keşmir'de oluk oluk kan akarken, mazlum kızların ırzına geçilirken... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Tuh, Allah belam versin! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — ...devletin televizyonunda, Mısır'dan dansöz ge

tirip oynatıyorsunuz... (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) , 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Bozguncu! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Televizyonlar patlamış birer kanalizasyon gibi, 

ahlaksızlıkla... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çelik, zamanınız dolu efendim, son cümlenizi söyleyin. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz tslam düşmanısınız. 
BAŞKAN — Son cümlelerinizi söyleyin, doldu zamanınız. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından gürültüler) -

...Bir dakika... 
BAŞKAN — Ne yapayım?.. Siz son cümlelerinizi söyleyin, bağlayın; bağlayın efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bağlayamıyorum ki... (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çelik, sözlerinizle Meclisi infiale sevk ettiniz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Ama bu kadar... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Süre doldu, ne yapayım? Siz konuşmanızı bağlayın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Peki, bağlıyorum. 
BAŞKAN — Bağlayın konuşmanızı. 
Oturun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Ama, üniversitelerde hâlâ başörtüsünden dola

yı atılan kızlarımıza hiçbir kanunî hak yokken... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — O zaman yollama kızını. Allah Allah!.. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Bu adamın terbiyesizliğine daha fazla izin vermeyin. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)— ...bazı çağdışı fanatiklere, çekinerek bir şey yap

mıyorsunuz. Resmî ideolojinin ırkçı dar kalıpları içerisinde, güneydoğuda akan kanı durdura
mazsınız. 900 yıldır beraber yaşayan Türkü, Lazı, Kürdü, Çerkezi, Gürcüyü, Arabi, Arnavutu, 
Boşnakı, Aleviyi, Sünniyi kardeş yapana Islamdır. (RP sıralarından alkışlar) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Tahrik ediyorsun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Ama siz, Islamı bırakıp, milletvekilliğinden vaz

geçip ırkçılık yaparsanız... (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Süreniz tamamdır Sayın Çelik. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — ...ne mutlu Lazım, ne mutlu Kürdüm, ne mutlu 

Gürcüyüm diye karşınıza çıkarlar. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çelik, sürenizi geçtiniz. (Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
Tamam, teşekkür ederim. Süreniz bitti, buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — 15 dakikayı geçtiniz, buyurun. Sözünüz bitti, buyurun. (RP sıralarından gü

rültüler) 
BAHATTİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, bu durum kürsü özgürlüğünü tehdit etmi

yor mu? (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hepinizle tek tek görüşürüz. (DYP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... (Gürültüler) 
Sayın arkadaşlar, her iki taraftan ayaktaki arkadaşlar oturun yerlerinize. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Onlar sabahtan beri ayaktalar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun... 
Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz tasarılarla ilgili, gruplar, hükümet ve şahıslar 

adına konuşmalar, bitmiştir; ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal ve 
Refah Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün, İçtüzüğün 70 inci maddesine 
göre söz talepleri olmuştur. 

. Talepleri inceledik; Bu arkadaşlarımıza, ikişer dakikayı geçmemek kaydıyla söz vereceğim. 
III. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

7. — CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü'nün konuşmasında kendisinin düşüncelerinin ifade ediliş şeklinin gerçeklere uymadığı 
nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Baykal, iki dakikayı geçmesin lütfen. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet adına ko

nuşan Sayın Başbakan yardımcısının konuşmasında, ismim de ifade edilerek, düşüncelerim bir
den fazla noktada gerçek dışı takdim edilmiştir. Bu konuda gerçeği, size doğrudan ifade ede
bilmek amacıyla huzurunuza geliyorum; Sayın Başkana göstereceği anlayış için teşekkür 
ediyorum. 

önce, partizanlıkla ilgili düşüncelerimi biraz daha açmam gerektiğini anlıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sataşma yok burada. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, siz Cumhuriyet Halk Partisinin bütçe görüşmelerine katılma

dığı yolundaki ithamlar nedeniyle... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, benim düşüncelerim birden fazla noktada 

gerçek dışı ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Ama o sataşma değil. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben sataşma demiyorum, sataşma olarak 

söz istemedim. Bana izafe edilen düşünceler, benim ifadeletmediğim düşüncelerdir. 
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BAŞKAN — O zaman grup adına söz alıyorsunuz. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Nasıl uygun görürseniz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun (DYP sıralarından gürültüler) 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, partizanlıkla ilgili olarak çeşitli ör

nekler verdim. Bunlardan, sadece Vakıflar Bankasıyla ilgili olarak Sayın İnönü bir açıklama 
yaptı. Bu açıklamayı yaparken, benim, sanki, Vakıflar Bankasının eski yönetim kurulunun ib
ra edilmesine itiraz ettiğim gibi, bana ait olmayan bir düşünceyi bana mal etti. Yönetim kuru
lunun ibra edilip edilmemesi konusunda benim hiçbir takdirim olamaz; yetkili organlar takdir 
etmiştir ve ibra etmemiştir. Bununla ilgili hiçbir şikâyetim, bu kürsüden ifade edilmedi. Benim 
ifade ettiğim şikâyet şu noktada idi: Sayın Ekrem Ceyhun'un, Vakıflar Bankasına yazı yaza
rak, önerdiği yönetim kurulu üyelikleri, Vakıflar Bankası Kanununun ihlali niteliğindedir; çünkü, 
Vakıflar Bankası Kanununun 15 inci maddesi, Sayın Başbakana, sadece A grubu yönetim ku
rulu üyeliklerinden bir tanesini belirleme hakkını vermiştir. Halbuki, Sayın Başbakan adına 
imzaladığı yazıda Sayın Ekrem Ceyhun, 3 tane A grubu, 1 tane B grubu yönetim kurulu üyeli
ği ile 1 tane B grubu denetçiliği teklif etmiştir. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sataşma mı bu? 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Bu, yasanın açık ihlali niteliğindedir; bunu anlatmaya 

çalıştım. 
Üstelik, önerilen isimler, "Haşim Eren, DYP'li, Cahit Güney, DYP milletvekili adayı; Ar-

gun Ersöz, DYP Balıkesir milletvekili adayı; Sayın Cevat Eroğlu, Kırşehir eski milletvekili..." 
gibi tümüyle bankacılıkla ilgili olmayan insanlar. Bu da yasanın ihlali; çünkü, Bankalar Yasası 
diyor ki "Banka yönetim kurulunda görev alacak olan insanların çoğunluğunu bankacılık da
lında uzmanlar oluşturmalıdır" 

Bugün, Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyeliklerinin çoğunluğunu oluşturanların, ban
kacılıkla ilgili hiçbir uzmanlığı söz konusu değildir. Bu açık bir partizanlıktır; yasanın, iki yönden, 
açıkça ihlali anlamına gelmektedir. 

tbra meselesine gelince, bu yeni yönetim kurulu da, öyle anlaşılıyor ki, göreve başladıktan 
sonra Sayın Halit Narin'in, 13 milyar liralık kredisini... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Baykal, Sayın Baykal... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sataşma mı bu? 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — ...iki yılı ödemesiz olmak üzere, altı yıl ertelemiş ve bu 

borç ertelemesinden kısa bir süre sonra 1 milyon 400 bin dolarlık bir krediyi de aynı bankaya 
açmakta tereddüt etmemiştir, tşte sorun budur, sıkıntı budur. -

BAŞKAN — Sayın Baykal, anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. 
DENtZ BAYKAL! (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz hemen hızla dokunmak is

tiyorum. 
Sayın tnönü, konuşmasında benim açıklamalarımda hububat fiyatlarının ilan edilmiş tar

zıyla çiftçinin ezildiği iddiamı çürütme anlayışı içinde şu tezi öne sürdü... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan, burada tezlere yer yok. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — "Sayın Baykal, serbest piyasa fiyatlarının, taban fiyatı

nın üzerinde olmadığın^ söylüyor, tşte bir örnek, hububatta serbest piyasa fiyatları taban fi
yatlarının üstündedir" dedi. 
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Değerli arkadaşlarım, bu çok doğrudur. Çiftçinin ezilmesinde serbest piyasa ve taban fi
yatı ilişkisinin iki ayrı yönü vardır. Bazen serbest piyasa fiyatı, taban fiyatının altında ortaya. 
çıkar. (DYP sıralarından sıralara vurmalar) O takdirde Toprak Mahsulleri Ofisi gereken mik
tarda alım yapmaz, köylü mecbur kalır, serbest piyasada satmak zorunda kalır. 

BAŞKAN — Sayın Baykal... Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Çiftçi serbest piyasada malını sattıktan dört ay sonra... 
BAŞKAN — Bu, cevaba cevap oluyor. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ...serbest piyasada fiyatın yükselmesi, çiftçinin korundu

ğu anlamına kesin gelmez. Bugün serbest piyasada buğday 1 800 liraya yükselmiştir; ama çift
çi, ürünü bunun 600'lira altında satmak zorunda kalmıştır. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, anlaşılmıştır, Sayın Baykal anlaşılmıştır. Tamam efen
dim. Bu, sataşmayı aştı. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, söz yerme notunuz olan CHP'ye de doku
nayım. (DYP sıralarından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Hayır... Hayır... Tamam; teşekkür ederim. Buyurun, Sayın Baykal, siz hak
kınızı kullandınız. 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sizin söz veriş nedeniniz olan CHP konusuna gelmek is

tiyorum... (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, tamam... Yerinize buyurun, teşekkür ederim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim (I) (CHP sıralarından alkışlar) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 'nun partilerine 
sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Kazan buyurun. 
Yalnızca Sayın Topçu'nun söylediği, o Sivas Çermik Kaplıcalarıyla ilgili belge hakkında 

konuşabilirsiniz, başka bir şey konuşamazsınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bütün iddialara cevap verecek. 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

önce Sayın Başkanımızın sataşma karşısında bize söz vermiş olmasından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum. Ancak, Sayın Başkan, iki dakika diye bir sınırlama koydular. Halbuki bu 
sınırlamanın sataşma çerçevesinde olması lazım. (DYP sıralarından gürültüler) Dolayısıyla, bize 
hangi noktalarda sataşıldığını, Sayın Başkanımıza, üzerini çizmek suretiyle ilettik ve sadece 
o noktalara münhasıran konuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun, tamam. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hiçbir zaman bize gösterdiğiniz iyi niyeti suiistimal et

memeye çalışacağım ve havayı da gerginleştirmeyeceğim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başkanım, bugün burada siyasî partiler adına ya

pılan konuşmalarda Genel Başkanımız Refah Partisinin görüşlerini dile getirdiler; bunları dile 
getirirken, Hükümetin fakir fukarayı ezdiğini, bazı misaller vermek suretiyle ortaya koydular. 
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Bir Bağ-Kur'Iunun 400 bin lira bir para aldığını, bu parayla geçinmek zorunda olduğunu... 
(DYP sıralarından sıralara vurmalar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bunları tekrar etmene gerek yok; sataşmaya ce
vap ver. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, o konuşmayı tekrar etmeyin, o konuşma oldu. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — işçi emeklisinin halini ve asgari ücreti dile getidiler. (DYP 

sıralarından sıralara vurmalar) Bir dakika... 
Şimdi, bunlar dile getirildi, bunlar dile getirilince de, buna karşı Hükümet üyelerinin, ga

zetelerde bazı yaşantılarından örnekler verdiler ve bu arada da Sayın Topçu'nun ismi geçti. 
"Bu yaşantı, milletin bu fakru zarureti karşısında elbette üzerinde durulması lazım gelen bir 
konudur" dedi. Meselenin özü buydu; ama, Sayın Topçu bu sözlerden alındı, ismi geçti diye 
buraya çıktı ve gerçekten dakikaları alan bir konuşma yaptı ve bu konuşmada birçok noktalar
da sataşmada bulundu. 

Keşke Sayın Bakan kürsüye çıktığı zaman, şahsını ilgilendiren, aslında biç de rencide edici 
olmayan bu ifadeler karşısında, "biz milleti ezmiyoruz" diye burada cevaplar verseydi, çok 
daha olumlu, çok daha isabetli olurdu; ama Sayın Bakan, böyle zaman zaman, "bana sataşıldı" 
diye söz alıyor, o sataşma konusuyla alakalı olmayan tarzda konuşmalar yapıyor, aşağıya ini
yor ve işi şahsiyete döküyor; böylece, sataşma konusunu, başka sataşmalara sebep olacak nok
talara getiriyor. 

Bakınız şimdi biz, Sayın Bakanın bu konuşmasını, gazeteden kendisinin bir mülakatına 
dayanarak dile getirdik, kendi düşüncemiz olarak söylemedik. Bir sayın bakan konuşuyor ye 
bütün millet, bu sayın bakanı tanısın diye bu konuşma gazetelerde yayınlanıyor. Burada kendi
si konuşuyor, kedisi anlatıyor, "puro içtiğini" ifade ediyor. Burada da dile getirilmiş puro içti
ği; ama, bu içilen puronun da 180 mark olduğunu kendisi ifade ediyor. Bunun hesabının da 
ayda İS milyon tuttuğu burada dile getiriliyor. Mesele bu kadar açık, kendi ifadesi ve kendisine 
isnat olunan bir şey yok. (RP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sözcü yeterli açıklamada bulundu. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O nedenle, bu kadar açık bir gerçeği, kendisine yapılan 

bir sataşma gibi göstermesi, elbette mantığa aykırıdır. 
NECMI HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, tamam... 
BAŞKAN — Kaplıcalara gelelim Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sonra, "Sayın Erbakan suçlama telaşı içerisinde" diyor 

ve neden suçlama telaşı içinde olduğunu da kendisi hakkında verilen gensoru önergesinin gö- ı 
rüşmeleri sırasında bu kürsüden Sayın Erbakan hakkında gösterdiği bir faksa dayandırıyor, 
"Sayın Erbakan bu bakımdan bize hınç duyuyor, bu nedenle bunu yapıyor" diyor. 

BAŞKAN — Evet, tamam Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bir defa Sayın Bakan herhalde gazete okumuyor. Neden 

okumuyor? Çünkü biz, o belgeyi -yani, belge müsvettesini veya safsatasını diyeyim- bu kürsü
de gösterdiğinden bir gün sonra basın toplantısı yaparak, bunun uydurma olduğunu söyledik; 
bütün gazeteler de bunu yazdı. 
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Bakınız şimdi, bu belge denilen nedir? Bir defa nereden çekilmiş : 420 52 55 numarayı 
arayınız.bu Mecliste bu faks hangi siyasî partiye aitse, bu "belge" dediğiniz şey oradan çekil
miştir; yani Refah Partisinden değil, bir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, Refah Partisine bu tertibi yapan bazı hatalara düşmüş. Nasıl düşmüş? Burada Re
fah Partisi amblemini yapmış; ama Refahın amblemindeki "RP" harfini buraya getirip koy-, 
mayı unutmu$; yani bir sahtekârlık yapıyor; ama, sahtekârlığı dahi doğru dürüst yapamamış! 
(RP sıralarından alkışlar) 

İşte "belge" denilen şey de bu ve Sayın Bakan bunu anlayacak dirayettedir; çünkü, kendi
si yılların hukukçusudur, Delil nedir, safsata nedir; bunu birbirinden ayıracak olgunlukta ol
ması lazım. (RP sıralarından alkışlar) Ama, bunları yapmıyor, geliyor, burada bunları göstere
rek milleti aldatmaya çalışıyor. (DYP sıralarından sıralara vurmalar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Süresi doldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. (DYP sıralarından sıralara vurmalar) 
Bir dakika arkadaşlar, bağlıyor sözünü Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bir diğer husus... (DYP sıralarından sıralara vurmalar) 
Bir dakika efendim... Bir dakika Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir nokta daha var açıklayacak... Değerli arkadaşlarım, bir par
ti hakkında ciddî, suç teşkil edecek bir iddia var; arkadaş bunu düzeltecek. Allah allan!.. 

Buyurun Sayın Kazan, konu içinde kalın yalnız. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunları söylediniz, şimdi dinleyecek ve cevabını ala

caksınız. 
"Benim yaşantım bu" diyor Sayın Bakan; "ama Sayın Erbakan'ın, Islamî Cihad adına 

yurt dışında toplattığı paralarla yaşadığını bütün dünya biliyor" diyor. (DYP sıralarından "Bi
liyor, biliyor" sesleri) 

önce, bütün Türkiye biliyor ki, Sayın Erbakan varlıklıdır ve Sayın Erbakan izzet, şeref 
ve itibar sahibi bir insandır, onun bunun sadakasıyla geçinecek bir insan,değildir. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

O nedenle, bu,söz fevkalade seviye sınırları dışında bir iftiradır. İspat etmeyen, ahlaksız 
konumuna düşer, bü gibi sözler karışısında. (RP sıralarından alkışlar) 

Sonra, Sayın Erbakan'ı sadece Türkiye değil, bütün dünya tanıyor. O nedenle, bu gibi ya
kıştırmalar hiçbir anlam ifade etmez. (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) 

Bunun yanında yine konuşma esnasında... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, yeter artık. ' 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İftiraları rahat rahat dinliyorsunuz da, cevapları niye din

lemiyorsunuz? Lütfen sabredin biraz. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen bağlar mısınız? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, "Ben, 1980 öncesinin Akgün Erbakan'ı değilim" 

diyor Sayın Bakan ve böylece Sayın Akgün Erbakan -ki, şimdi rahmetli olmuştur- ona burada 
kardeşi olması dolayısıyla da bir nevi iftira ediyor. 

Sayın Bakan, 1980 öncesinde, hükümette Sanayi Bakanlığı yapan arkadaşlarımıza, Genel 
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Başkanımız Erbakan Hocamızın talimatı, sureti katiyede yakınlarına özel muamele yapılma
ması olmuştur ve bu uygulanmıştır. (RP sıralarından alkışlar) O günün sanayi bakanları bura
da, birtanesi aranızda, bir tanesi de buradaki arkadaşımızdır, özel talimatlar verilmiştir. Kaldı 
ki, 1980 sonrasında bizim şahsî hesaplarımız, bizim parti hesaplarımız, tek bir kara leke bul
mak için didik didik edildi; ama, tek bir leke bulunamadı. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN -— Sayın Kazan, bağlar mısınız. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İçte, dolayısıyla bu da, isnadın yersiz olduğunu göster

mektedir. (DYP sıralarından gürültüler) 
Bu arada, sonuncusunu söylüyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından sıralara vurmalar, 

gürültüler) , 
BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen.., 
Arkadaşlar dinleyelim, bitiriyor Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Yine, Sayın Bakan, "fabrikalar ne kadar doğruysa, imim 

hatip okulları ne kadar doğruysa, benim ayda 15 milyon liralık puro içtiğim de o kadar 
doğrudur" diyor. 

Şimdi bu fabrikaların doğruluğunu, Allaha şükür, millet biliyor; siz de işte Edirne'deki 
Lalapaşa Çimento Fabrikasını açarak, gösterdiniz, öğrenmeye başladınız! (RP sıralarından al
kışlar) 

tmam hatip okulları konusunu da aynen millet biliyor; dolayısıyla bunlar doğru olduğu
na göre, sizin puronuz da doğrudur. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bağlayın. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son olarak söylüyorum Sayın Başkanım. 
"Politikaya girdiğinizden beri elinizdeki beş parmak karasını herkese sürüyorsunuz" di

yor. (DYP sıralarından "Doğru, sesleri) Şimdi dinleyin, Allaha şükür biz kimsenin yüzüne ka
ra leke sürmedik, hiçbir zaman da sürmedik. (DYP sıralarından gürültüler) 

SELAHATTÎN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — Ayıp be, yeter!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Ama bize sürenler çok oldu. 
tşte deminki arz ettiğim belge de bir kara leke değil mi? Kim sürüyor bu kara lekeyi Refa

hın alnına, kim yakıştırabiliyor? 

BAŞKAN — Sayın Kazan, anlaşılmıştır. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O halde, kara leke süren biz değiliz ve biraz önce sizr ko

nuşmanızda da beş tane kara leke sürdünüz bize; işte, onun için, zaten mecbur kaldık da cevap 
verdik. Bu cevabı 60 milyonun gözü önünde sizlere ve bütün milletimize arz ediyorum. 

1 Kasım seçimleri bir şeyin ispatıdır... (DYP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... (DYP sıralarından sıralara vurmalar) Lütfen efendim... 
Sayın Kazan tamam. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — 1 Kasım seçimleri bir şeyin ispatıdır, dürüstlüğün ispatı

dır. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Kazan, siz Grup Başkanvekilisiniz, eski Adalet Bakanısınız, lütfen... 
Propoğanda istikametine girmemek şartıyla söz verdim, buyurunuz. 

Teşekkür ederim. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1993 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Devam) 

2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439,3/649) (S. Sayısı: 223) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Kom-
siyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (Devam) 

4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tbzkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440,3/650) (S. Sayı
sı : 219) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın millevtekilleri, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi bir işlem yapacağız, dört ayrı kanun tasarısını görüştük; 1993 Malî Yıîı Bütçe Ka
nunu Tasarısı, 1991 Mali Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı. < 

Dört ayrı kanun tasarısına oy kullanacağımız için, İçtüzüğümüzdeki en açık ve en dikkat
li yapılacak şekli oylarınıza sunacağım. Dört ayrı kupayı kürsü önüne koyacağız, arkadaşlar 
"ret", "kabul" "çekinser" oylarını kulanacaklardır. Yanlarında oy pusulası olmayanlar, bir 
kâğıda yazıp imzalayarak atabileceklerdir. 

Açık oylamanın bu şekilde yapılmasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi oylamaya geçiyoruz, ad okuyarak arkadaşlarımızı çağıracağız, adı okunan arka
daşlarımız, kürsü önüne konulan oy kutularına oy pusulalarını atacaklardır. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Son defa soruyorum, oyunu kullanmayan üye var mı?.. Yok. 
Oy kulanma işlemi bitmiştir, tasnif işlemi başlamıştır. 
Buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, oyumu kullanabilir miyim? 
BAŞKAN — Peki Sayın Ünaldı, atınız, (DYP ve SHP sıralarından "Sayın Başkan Oyla

ma işleminin bittiğini belirtiniz, zapta geçti" sesleri) 
Zapta geçti efendim, Sayın Mustafa Ünaldı'nınkini de ilave ettik, tamam. 
Buyurunuz. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, ben de oyumu kullanabilir miyim? 
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BAŞKAN — Maalesef, kapattık; Sayın Ali Eser, kapattık. En son Sayın Ünaldı'yı aldık. 
(DYP ve" SHP sıralarından "öbür arkadaşa kullandırdınız* • sesleri) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Ünaldı'ya kullandırdınız!.. 
BAŞKAN — Tasnifi başlattık ama... O zaman tasnif başlamamıştı, tasnif başladı. 
(Oyların ayırımına devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarıların açık oylama sonuçlarını okutuyorum : 
1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasrısı Sıra Sayısı 211 
Oy sayısı: 412 
Kabul : 245 
Ret: 166 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Geçersiz oy : 1 
Oya katılmıyanlar : 38 
1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bil

diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasana Sıra Sayısı : 223 

Oy sayısı : 410 
Kabul: 314 
Ret: 95 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Geçersiz oylar : 1 
Oya katılmayanlar : 40 
Katma Bütçeli tdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Sıra Sayısı : 212 
Oy sayısı : 409 
Kabul : 254 
Ret: 154 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Geçersiz oylar : 1 
Oya katılmayanlar : 41 

, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı Sıra Sayısı : 219 

Oy sayısı : 408 
Kabul: 320 
Ret: 87 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Geçersiz oylar : 1 
Oya katılmayanlar : 42 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Yüce Heyetinize kabul edilen kanunların memleketimi
ze, devletimize, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diliyorum. 

Teşekkür konuşması yapmak üzere Sayın Başbakan; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, ayakta ve sürekli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütçe müzakerelerini televizyonları başında dinleyen değerli 
vatandaşlarımızı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçe Hükümet tarafından yapılır, getirilir; ama ülkede vergi herkesten alınır ve bu alınan 
vergilerle herkese hizmet götürülür. Gayet tabiî ki, bütçe, aslında, hükümetlerle, siyasî 
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iktidarlarla, muhalefetin, bilhassa genel görüşmeleri esnasında bir siyasî müzakeresine sebep 
olur; her şey söylenir. Nitekim, bugün aşağı yukarı 10 saate yakın süre içerisinde de bu kürsü
den değerli sözcüler her şeyi söylediler. Bütçenin başındaki müzakereler de, sonundaki müza
kereler de televizyondan yayınlanıyor, ülkemizin en ücra köşesine kadar, vakti olan herkes bu 
müzakereleri takip ediyor. Televizyondan yayınlananmış olması mutlaka lazımdır. Yalnız, tabiî 
ki, televizyondan yayınlanmış olma, bütçe müzakerelerinin biraz da müzakere kısmını bir tara
fa koyup, vatandaşa birtakım mesajlar ulaştırmaya da vesile oluyor. 

Tabiî, acaba bütçe mi müzakere edildi, yoksa başka şeyler mi müzakere edildi gibi birta
kım tereddütler vatandaşlarımızda uyanabilir. Herkes bunu gayet doğal karşılasın. Çünkü bu 
büyük Kurum, bu büyük Müessese, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en büyük müessesesidir, 
millet iradesinin hâkim olduğu bu müessesede bazı şeyleri, çok büyütmeye gerek yoktur; hiç 
kimse büyütmesin. Eğer birtakım ölçüsüzlükler olabiliyorsa, işte onlar da milletin gözüyle kontrol 
edilmektedir. Onun içindir ki, ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetinin Başbakanı ola
rak, Hükümet adına, sizlere gösterdiğiniz bu gayretlerden dolayı, bu bütçeyi oluşturmak için-
gösterdiğiniz gayretlerden dolayı teşekkür ederim. 

Demokratik düzen içerisinde, karar, menfi oylarla oluşur. Bütün oyların müspet olması, 
ne şarttır ne lazımdır. Binaenaleyh, eğer bütün oylar tümüyle müspet oluyorsa, o zaman ço
ğulculuktan uzaklaşılmış olur. Bu bütçeye ret oyu veren arkadaşlarımıza da, kabul oyu veren 
arkadaşlarımıza da -bütün milletvekillerine- huzurunuzda teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Tabiî, sıraların bir kısmının boş olmasına vatandaşlarımızın bir diyeceği vardır. (DYP ve , 
SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, ifade etmeye çalıştım ki, verilen oylar bize değil, Hükümete 
değil, bütçeyedir; bu bütçe de devletin bütçesi. Devletin bütçesi olunca da bu görüşmelerin so
nuna kadar neden takip edilmediğini vatandaşlarımız merak ederler. Zaten bizim bu büyük 
müessesemizin en büyük sıkıntısı, bu boş sıralardır. Yani, eğer bu sıralar daimi olarak doldu-
rulamayacaksa, vatandaş düşünecektir, yani "acaba bizim temsilciler şu saatte bu sıralarda otur
muyor da, acaba başka, bundan önemli bir işleri mi var?" diyeceklerdir. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Ben, nihayet buraya teşekkür etmeye geldim. Teşekkür ederken, benim iki fonksiyonum 
var; bunlardan bir tanesi, Hükümet fonksiyonudur, diğeri de siyâsî fonksiyonunidur. Bu ülke-. 
de şu kadar sene bu işlere emek vermiş birisi olarak, hepinizin istediği gibi, ben de bu büyük 
müessesenin büyüklüğünü, alabildiğine büyüklüğünü muhafaza etmek için her türlü gayreti 
sarf etmeliyiz diyorum. Bu vesileyle -bir çok kere söyledim- bir düşüncemi yine tekrarlayaca
ğım : Bu bütçe, 40 gün Komisyonda müzakere ediliyor, 15 gün de burada müzakere ediliyor 
oluyor 55 gün. 

Bence, burada büyük bir vakit israfı var, büyük tekrarlar var ve bütçe müzakeresi, cazibe
sini kaybediyor; odan sonra da millet, temsilcilerinin burada oturmadığından şikâyet ediyor; 
15 kişiyle, 25 kişiyle bütçe geçiriliyor gibi şikâyetler geliyor. 

Binaenaleyh, benim, Sayın Meclis Başkanımızdan, sayın parti yöneticilerinden ve sayın 
parti genel başkanlarından ricam, bir araya gelip, bu Meclisin bütçe müzakeresini bir usule 
raptetmemiz lazım. Ne gibi bir usule raptedebiliriz? Bu bütçe komisyonda konuşulur, buraya 
geldikten sonra böyle 15 gün değil, 4-5 gün içerisinde gayet teksifi bir şekilde konuşulur, kesif 
bir şekilde, yoğun bir şekilde konuşulur, herkes söyleyeceğini söyler, televize de edilir, yani tele
vizyondan da verilir ve böylece de, her bütçeyi, bir defa Komisyonda, bir defa burada, bir defa 
genelinde, bir defa da başlangıç genelinde, dört defa, beş defa konuşmamış oluruz. Buna bir 
yol bulunabilmelidir. 
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Yine, bu vesileyle, Sayın Meclis Başkanımızdan ve sayın parti yöneticilerinden bir ricam 
var : Burada şikâyetler oldu. Bu şikâyetler, "efendim, şu gündeme bakın, bu kadar sözlü soru, 
bu kadar denetim konulan birikir mi?" Birikmemeli. Bence, ona da bir yol bulmalıyız. Hükü
met hazırdır. Esasen, Hükümetin programını görüşürken de ifade ettik ki, gelin buna bir yol 
bulalım. Haftanın dört gününde toplanalım, eğer üç gününde toplanacaksa, üç gününde de 
birer saat denetim olsun. Kim hangi soruyu soracaksa, gelsin burada sorsun ve Hükümet de 
çıksın cevabım versin ve İngiliz Parlamentosunda olduğu gibi, o gün bitsin. 

Şimdi bakınız, bugünkü gündeme bakın, bu gündemdeki soruların çoğunun aktüalitesi 
gitmiştir. Onları müzakereye girdiğiniz zaman da, herkes, "acaba bu da nereden çıktı?" gibi, 
garip garip şeylerle karşılaşılabiliyor. Onun içindir ki, İçtüzüğün belki yeniden yapılması, tü
müyle yapılması, meydana gelebilmesi daha zaman alabilir; ama herhalde bu iki meseleyi, ya
ni bütçenin müzakere şekliyle, sözlü soru müessesesini düzeltecek bir yolu, çabuklaştıracak bir 
yolu mutlaka Meclisimiz bulmalıdır. 

Bu bütçeyle verilmiş bulunan ödeneklerin, son kuruşuna kadar takipçisi olacağız ve dev
let -dünyanın her tarafında ve her zamanında, yalnız bizim ülkemizde değil, yalnız şimdi değil-
genellikle israftan şikâyet edilen bir müessesedir. Devlette daima israf olagelmiştir ve devleti 
yönetenlerin de israfla mücadele, en baş meseleleri olmalıdır. Binaenaleyh, size, israfla müca
delede, en ileri şekilde hareket edeceğimizi temin etmek istiyorum. Her kuruş, sizin tasvibiniz
den geçen, sizin rızanıza dayanan, milletin her kuruşu, mutlaka mahalline gidecektir ve vatan
daşın hizmetine gidecektir. 

Bir hususu daha söylemek istiyorum : Bu bütçe zor bir bütçedir, açıklı bir bütçedir; çün
kü, bizim devletimiz malî sağlıklılığını bir yerde zedelemiştir. Bu bir siyasî olay da değildir. 
Yıni, Hangi hükümet olursa olsun, eline böyle bir devletin yönetimini aldığı takdirde, yapacağı 
İŞ, Ülkeyi malî sağlıklılığa kavuşturmaktır ve bizim devletin gelirlerinin, takriben yüzde 60'ı 
personel masraflarına ve yüzde 30'u faize gitmektedir. Binaenaleyh, ondan sonra da hizmete 
çok fazla bir şey kalmamaktadır; sıkıntıları vardır, manevra kabiliyetini kaybetmiştir. 

'-Efendim denk yapın" gibi sözler söylenmektedir. Efendim, denk yapmaya gayret edelim 
de, personel masraflarını ve faizi nasıl azaltacağız? İkisi de, azaltılamayacak kadar önemli şey
lerdir. Türkiye, daha bir süre bu sıkıntının içerisinde gidecektir; enflasyonun sebebi de odur; 
burada birçok kere tartışılmıştır. 

Bu da gene, sadece bizim Hükümetimizin meselesi değil, bizim devletimizin ve bizim Mec
lisimizin meselesi, hepimizin meselesidir. Enflasyondan şikâyet etmeyen yok, hep şikâyet edi
yoruz. Bunun bir tek yolu vardır : Gayret sarf edeceksiniz ve aradaki ihtiyaçlarla, gelirler ara
sındaki mesafeyi dolduracaksınız. 

önümüzdeki günlerde yeni bir vergi reform kanunu önünüze gelecektir. Millî Eğitim re
form kanunu gelecektir, önümüzdeki günlerde bir sosyal güvenlik reformu kanunu önünüze 
gelecektir, bir devlet personel idaresi ve reformu önünüze gelecek ve bir de devletimizin tepe
den tırnağa, idaresinde, yetkileri ve sorumluluktan yeniden tanzim için birtakım kanunlar önü
nüze gelecektir. 

Bunlar için de, bütün Meclisimizin katkısını huzurunuzda rica ediyorum ve uzun saatler 
süren bu müzakerelere katılıp, bu bütçenin meydana gelmesine yardımcı olduğunuz için, 
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hepinize teşekkür ediyor, hepinizin yeni yılım kutluyorum. Yeni yılın hepinize, bizi dinleyen, 
seyreden vatandaşlarımıza, milletimize, memleketimize, bütün insanlık âlemine hayırlar getir
mesini Cenabı Allah'tan diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşecek başka bir konu kalmamıştır. 
Ben de, sizlerin ve milletimizin yeni yılını kutluyor, yeni yılın hepimize iyilikler getirmesi

ni diliyorum. 
Genel Kurulun daha önce aldığı karar gereğince, gündemdeki sözlü sorularla Meclis araş

tırması ve genel görüşme önegelerini görüşmek için, 12 Ocak 1993 Salı günü saat 15.00'de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. . 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 20.05 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Andırın Devlet Hastanesine ne* 
zaman narkozcu tayin edileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı 
cevabı (7/464) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan yazılı soru önergemin Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
laletinizi saygıyla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : "Görevli memurun başka bir yere tayininin çıkması nedeniyle Andırın Devlet Has-
tahanesinde 2 ayı aşkın bir süredir en küçük bir operasyon dahi yapılamamaktadır. Yaklaşık 
50 bin nüfusa hitabeden Andırın devlet hastahanesine ne zaman bir narkozcu gönderilecektir." 

. -TC. \ • 
Sağlık Bakanlığı 25.12.1992 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/2464 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 12.11.1992 tarih ve Kan. Kar Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/464-2810/13883 sayılı ya
zıları. v 
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Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez tarafından, Andırın Devlet Hasta
nesi personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez tarafından, Andırın Devlet Hasta-

nesi'nin personel ihtiyacı ile ilgili olarak sorulan sorunun cevabıdır : 
Soru : "Görevli memurun başka bir yere tayininin çıkması nedeniyle Andırın devlet has

tanesinde 2 ayı aşkın bir süredir en küçük bir operasyon dahil yapılamamaktadır. Yaklaşık 50 
bin nüfusa hitabeden Andırın devlet hastanesine ne zaman bir narkozcu gönderilecektir?" 

Cevap : Andırın Devlet Hastanemizde görevli narkoz teknisyeni Hüsne Bodur (Yurtse
ver), evlenmiş olması ve Anayasa ile teminat altına alınmış olan aile birliğinin sağlanması ga
yesi ile bir başka yere tayin edilmiş ve 21.9.1992 tarihinde buradaki görevinden ayrılmıştır. 

Bunun üzerine bu Hastanemize, narkoz teknisyeni Leylâ Togay tayin edilmiş ve adıgeçen, 
19.10.1992 tarihinde buradaki görevine başlamıştır. 

Görüldüğü üzere, Ülkemizin bütün sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacı, yürüttüğümüz 
sağlık politikamızın bir gereği olarak hizmet gereği ve kadro imkânlarımız ölçüsünde, en lasa 
sürede karşılanmaktadır. 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bir muavin konsolosun Amerikan vatandaşı 
olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazilı cevabı (7/521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela

letinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : Halen Hannover Başkonsolosluğumda muavin konsolos olarak görev yapan Ha-

mit Olcay'ın Türk baba ve Amerikan anneden olduğu ve halen Amerikan vatandaşlığına sahip 
bulunduğu söylenmektedir. Bu denilenler doğru mudur? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 21.12.1992 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : Sicil : 100004/14031-731 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 1.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/521-2972/14424 

sayılı yazıları. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından, bir Bakanlığımız mensubunun Ame

rikan vatandaşı olduğu hakkında Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. . . . _ . 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
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Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Soru önergesine İlişkin Yanıt 
Halen Merkezde görevli bulunan başkâtip Hamit Osman Olcay Bakanlığımıza 1984 yılın

da yapılan meslek memurluğu sınavını kazanarak girmiştir. Adıgeçen Bakanlığımıza müracaa
tı sırasında aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu beyan etmemiştir. 

Bakanlığımıza alınan tüm memurlar için Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından gü
venlik soruşturması yaptırıldığı malumlarıdır. Hamit Osman Olcay için yaptırılan soruşturma 
neticesinde Bakanlığımıza bu yönde bir bilgi intikal etmemiştir. 

Annesinin aynı zamanda ABD vatandaşı olmasından ötürü, doğumunda ABD vatandaş
lığını alan Olcay, 7 yıldır Bakanlığımızda görev yapmakta olup güvenilir, başarılı ve çalışkan 
bir memur olarak temayüz etmiştir. 

3. — Muş Milletvekili Muzaffer Demlr'in, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak 
Bölgesinde gerçekleştirilen askerî operasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve tçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/530) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

25.11.1992 
Muzaffer Demir 

Muş 
1. Bir süre önce sınır ötesi askerî harekât olarak bilinen Kuzey Irak'a yapılan askerî ope

rasyonun toplam maliyeti ne kadardır? Kara Kuvvetlerinin, Hava Kuvvetlerinin, Jandarmanın 
ve Emniyetin toplam harcaması ne kadar oldu? 

2. Askerî operasyonda ne kadar araç ve gereç kullanıldı? Operasyona katılan savaş uçağı, 
helikopter, tank ve zırhlı araç miktarı nedir? -

3. Bir savaş uçağının bir sortilik maliyeti ne kadardır? 
4. Kaç PKK militanı vuruldu ve teslim alındı? Operasyon öncesi 10 000 kişi olarak düşü

nülen PKK güçlerinden l 000 kişinin vurulduğu, 1 300 kişinin de Zive kampındaki peşmerge-
lerin denetiminde olduğu varsayılırsa geri kalan PKK'hların akıbeti ne oldu? 

5. Sınır ötesi operasyona köy koruyucuları da;katıldı mı? Katıldıysa katılan köy koruyu
cusu miktarı ne kadardır? 

6. Askerî operasyonda toplam kaç asker ve polisimiz yaralandı ve şehit düştü? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.12.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1118-92/Asyş". Ş. ŞİK. (6174) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Bşk.lığının 1.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/530-2996/14492 Sayılı 

Yazısı. 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in; bir süre önce Kuzey Irak'a düzenlenen askerî ope

rasyona ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Kuzey Irak harekâtının toplam maliyeti 400 milyar TL.mn üzerindedir. 
2. Kuzey Irak harekâtına 18 tabur kadar kuvvet, bir miktar tank ve zırhlı araç iştirak et

miştir. Harekât sırasında Hava Kuvvetlerince 900 sorti, helikopterler tarafından 70 sorti hava 
harekâtı icra edilmiştir. 

3. Bir'savaş uçağının, harekât sırasında bir sorti uçuşunun maliyeti, uçak tipine bağlı ola
rak, 80-120 milyon TL. civarındadır. 

4. Başlangıçta Kuzey Irak'ta 7 000 civarında PKK'lının olduğu değerlendirilmiştir. Kuzey 
Irak harekâtı süresince, büyük bir kısmı ölü olarak ele geçirilen PKK'Iı sayısı 1 500'ün üzerin
dedir. Ayrıca 1 000'i ölü olmak üzere 2 000 civarında PKK'lının peşmergeler tarafından ele 
geçirildiği ilgili kaynaklarca rapor edilmiştir. Geri kalan PKK'lıların komşu ülkelere kaçtıkla
rı, küçük gruplar halinde bölgeye dağıldıkları değerlendirilmektedir. 

5. Kuzey Irak harekâtına 1 000 civarında Geçici Köy Koruyucusu katılmıştır. 
6. Harekât süresince; 28 Güvenlik Görevlisi şehit olmuş, 125 Güvenlik Görevlisi ise hafif 

yaralanmıştır. 
Arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Sinyalizasyon Projesine ilişkin so
rusu ve /çişleri Bakam tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/536) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Kütahya şehir içi Sinyalizasyonu projesi için gerekli 200 Milyon TL.'nın 50 Milyon TL.'sı 

gönderilmiş olup, Bakiye 150 Milyon TL.'sı ne zaman gönderilecektir? 

T.C. ' 
İçişleri Bakanlığı 25.12.1992 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1145 

Konu : Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet 
Derin'in "fâzılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.12.1992 gün. ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/536-3004/14521 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği "Kütahya Şehir içi Sinyalizasyon Projesi için gerekli 200 milyon TL.'nın bakiye 150 
milyon TL.'sının ne zaman gönderileceği" konulu yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek 
bilgiler aşağıda arz edilmiştin 
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Bakanlığımca kullanılan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonundan, 16.6.1985 tarihli ve 18786 
Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fon Yönetmeliği uya
rınca Mahalli İdarelere trafik hizmetleriyle ilgili olarak yardım yapılabilmektedir. 

Ancak takdir edileceği üzere, fondan yapılacak yardımlar fon kaynaklarıyla orantılı ol
mak durumundadır, örneğin : 

1992 yılı içerisinde toplam 108 mahalli idare birimi trafikle ilgili projeler karşılığı 72 mil
yar TL. talep etmiş, buna karşılık fon kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle ancak 25 ma
halli idare birimine 1 700 000 000 TL.'sı tahsis edilebilmiştir. 

Bu çerçevede Kütahya Belediyesince sinyalizasyon Projesi için 246 659 892 TL. talep edil
miş, karşılığında 50 milyon TL.'sı tahsis edilmiştir. 

Belediyesince 1993 yılı Nisan ayının ilk haftasına kadar aynı proje için ek tahsis talebinde 
bulunulduğu taktirde gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
tsmet Sezgin 

• • * . İçişleri Bakanı 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Tavşanlı'daki Vakıf Köyü Çamlığına ve Kara
kaya Barajına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'in yazılı cevabı (7/539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı Vefa Tanır tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. Dünya'da yalnız Tavşanlı'da bulunan çamların bulunduğu ve Millî Park kabul edilen 

Vakıf Köyü Çamlığına bekçi kadrosu düşünülmekte midir? 
2. Domaniç İşletme Müdürlüğünce, % 75 eğimli orman arazisinde sıfır kesimden ne ka

zanç elde edilmektedir? 
3. Tavşanlı Karakaya Barajı etrafına, erozyonu önlemek için ağaçlandırılması programa 

alınacak mıdır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 22.12.1992 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KM.l.G.5/493/2358 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 Aralık 1992 Tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/539-3008/14525 sayılı 

yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Tavşanlı'daki Vakıf Köyü Çamlığına ve Ka

rakaya Barajına İlişkin Yazılı Soru önergesi" hakkındaki bilgiler ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. , 

Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Tavşanlı'daki Vakıf Köyü Çamlığına ve Karakaya 
Barajına İlişkin Yazılı Soru önergesi" Hakkında 

Orn/ıan Bakanlığının Görüşü 
1. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü dahilinde kalan 292,5 Ha.lık Thvşanlı Vakıf Çamlığı 

8.6.1988 yılında Tabiatı Koruma Alanı olarak tefrik edilmiştir. 
Adı geçen Tabiatı Koruma Alanının Koruma hizmetleri için 1992 yılında Genel Bütçeden 

10 AdamAy geçici işçi kadrosu gönderilmiş olup, 1993 yılında 18 Adam/Ay geçici işçi kadro
suyla koruma hizmetleri sürdürülecektir. 

2. Sıfır kesim tabiri mahalli halkın Sun'i gençleştirme çalışması yapılan sahalardaki bo
şaltma kesimleri için kullanılmaktadır. 

Domaniç İşletme Müdürlüğüne 1991 yılı ve 1992 yılı Silvikültür programlarında Domaniç 
İşletme Şefliği ile Gürgenyayla İşletme Şefliğinde Sun'i gençleştirme programı verilmiş ve prog
ramlar yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Soru önergesine konu olan Gürgenyayla serisi 25 Nolu 
bölme ile Domaniç serisi 32 nolu bölmeler mevcut amenajman planlarında gençleştirme sahar 
si olarak tefrik edilmiştir. Plan verileri doğrultusunda 1986-1987 yıllarında bu bölmeler de ta
bii gençleştirme çalışmaları başlamış ve aynı yıllar tohumlama kesimi yapılmıştır. Fakat çeşitli 
teknik nedenlerle tabii gençleştirme çalışmalarında başarılı olunamamıştır. Bunun üzerine Es-
ktgshir Orman Bölge Müdürlüğü emriyle kurulan 5 kişilik bir heyetçe sahalar mahallinde ince
lenmiş vs bu sahaların en kısa zamanda Sun'i gençleştirme yoluyla gençleştirilmesi önerilmiştir. 

Eu öneri doğrultusunda Gürgenyayla serisi 25 nolu bölme 1991 yılında Sun'i tensil prog
ramına alınmış, saha 1991 yazında traşlanarak toprak hazırlığı yapılmış ve saha 1992 yılı İlk
baharında dikilmiştir, kapılan kontrollarla çalışmaların çok başarılı olduğu tespit edilmiştir. 
Domaniç gerisi 32 nolu bölme ise yine sözkonusu rapor doğrultusunda 1992 yılı Sun'i gençleş
tirme programına alınmış ve saha yazın traşlanarak dozerle toprak hazırlığı yapılmıştır. Saha 
1993 yılı İlkbaharında dikilecektir. 

Her ilci saha 1. bonitette optimal karacam alanı içine girmektedir. Buralarda Sun'i genç
leştirmenin dolayıcı ile troşlama kesiminin amacı idare müddetini doldurmuş artımı durmuş 
yaşlı meşçereleri kaldınp, birinci sınıf orman toprağını yeniden üretime sokmaktır. Bu çalışma 
esasen milli ormancılığımızın makro gayeleri arasındadır. Bu çalışmalarla hem ormanlarımı
zın devamlılığının yenilenmesi sağlanacak hemde milli ekonomimizin yapacak ve yakacak odun 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

3. Söz konusu baraj adının Karakaya değil, Kayaboğazı olması gerektiği, zira belirtilen 
yörede başkaca bir barajın olmadığı tespit edilerek, 10 yıl kadar önce Kütahya Toprak Muha
faza Proje Müdürü tarafından Kayaboğazı Barajı Havzasında istikşaf etüdleri yapılmıştır. Hav
zanın Topografik yapısının oldukça dik olması nedeniyle işçi gücüyle erozyon kontrolü tedbir
leri alınarak, ağaçlandırılması gerektiği tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak; Havzada yerleşik meskûn halkın yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına karşı çık
ması nedeniyle herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır. 

Bu nedenle; Tavşanlı İlçesi Kayaboğazı Barajı havzasındaki sosyal baskının giderilmesi, 
bu yönde gereken tedbirlerin alınması halinde erozyon kontrolü projesi yapılarak ağaçlandırıl
ması cihetine gidilebilecektir. 
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6. — Tbkat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Yeşilırmak üniversitesine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı saygılarımla arz ederim. 
23.11.1992 

Dr. Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Amasya'da Yıldırım Akbulut Hükümeti döneminde Yeşilırmak Üniversitesi adıyla bir üni
versite kurulması kararlaştırılmıştı. Şu anda bir Eğitim Fakültesi mevcut, ayrıca yüksekokullar 
var. Öncelikle bir fakülte daha açılması ve sonra iki fakülteli bir üniversite kurulmasına gidil
mesi gerekiyor. Bu konu Amasya'nın eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ve Amasya'ya 
canlılık kazandırması açısından şarttır. Kurulması düşünülen bu üniversitenin 1993 yılı yatı
rım programına alınıp alınmayacağı hakkında bilgilenmek istiyorum. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.12.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon ' > 
Kurulu Başkanlığı ' 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-92/3404 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 10.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/573-3116/14811 sayılı yazısı. I 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz'ün "Amasya Yeşilırmak Üniversitesine İlişkin" 

soru önergesi incelenmiştir. 
3837 Sayılı Kanunla kurulan üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetine başlandıktan son

ra Amasya iline üniversite kurulmasına ilişkin istek değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. v 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 
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1993 Melî Yılı Bütçe Kanunu Itesonsano verilen oylann sonucu 

• - . 

/ 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dagh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali kalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Orhan Kilercioğlu ] 
İrfan Köksalan ] 

Kabul edilmiştir. 

450 
412 
245 
166 
— ' 

1 
38 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

Sait Kemal Mimaroglu Abdülkerim Zilan , 
Mehmet Seyfi Oktay BİLECİK 
0. Mümtaz Soysal _ , . „ , 
İbrahim Tez Bahattın Şeker 
Mustafa Tlnaz Titiz BİNGÖL 
Baki Tbğ Haydar Baylaz 
Mustafa Dursun Yangın BOLU 
ANTALYA Nazmi Çiloglu 
Veysel Atasoy Necmi Hoşver 
Adil Aydın Tevfik Türesin 
Hayri Doğan BURDUR 
Gökberk Ergenekon M u s t a f f l ç i l o g I u 

AKKarataş Ahmet Şeref Erdem 
Hasan Namal . . x _ 

Ahmet Sayın ARTVİN 
Hasan Ekinci U M * ' 

Fethi Akkoç 
AYDIN ,̂ . , , — AXUl™ Cavit Çağlar 
TunçBİIget Şükrü Erdem 
Alî Hıv\ flftnill AURizauönüi BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Nahit Menteşe „ , . ^, t .„ 
. . Kadn Güçlü 
İsmet Sezgin t. 

ibrahim Gürdal 
BALIKESİR Yılmaz Ovalı 
Abdülbaki Ataç TUrhan ihyan 
Hüseyin Balyah 
Ekrem Ceyhun ÇANAKKALE 
Ömer Lütfi Coşkun Süleyman Ayhan 
Mehmet Cemal Öztaylan Rahmi Özer 
Melih Pabuççuoğlu Nevfel Şahin 
Sami Sözat A. Hamdi Üçpınarlar 
BARTIN ÇANKERI 
Koksal Toptan Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek . ., 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdul kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaröğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp - ' ' 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif îslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğl 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen , 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Avşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut -
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
ismail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
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MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer tlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 

İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP ' ' ' ' 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoglu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 

•« Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 

Galerileri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinası Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdullah Fırat . 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Fuat Çay 

İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
ismail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Nevşat özer 
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MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pchlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
AbduIIatif Şener 
Muhsin "Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyît Eyyüpöğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

vFethullah Erbaş 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

(Geçersiz Oy) 
İZMİR 
Cemal Tercan 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Hasan Çakır 
BATMAN 
Nizomettin Tbğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

(Oya Katılmayanlar) 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan „ 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu (İz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Cem Kozlu (İz.) 
Leyla Yeniay Köseoglu (İz.) 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
lunca Toskay 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Ali Yiğit 
SAMSUN 
Ali Eser 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Naif Güneş 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlann Kcsinlıcsaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kcsinhesap Kanun 

Tasansına verilen oylann sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
410 
314 
95 

1 
40 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
UğurAksöz., 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

(Kabul Edenler) 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlû 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tıriaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Batyali 
Ekrem Ceyhun v 

Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuöğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BAYBURT 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
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BOLÜ 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloglu 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloglu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Aİckoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
BeytuIIah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioglu 
Tuncay Şekercioglu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdullcadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
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İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali, Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Melike Tugay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Güneş Taner 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
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Timur Demir 
Ersin Faralyali 
Erdal İnönü 
ilhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Selâhattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslari 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 

Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu . 
MALATYA 
Gazi Barut 

« Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 

• Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

I ' ' ' 

Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 

• Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gül pınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
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VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ADANA 
ibrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci. 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
BahattinEIçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
\5isin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Örhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 

. Adnan Alan 

(Reddedenler) 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
İÇEL 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğniez 
İsmail Cem 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Recep Ercüment Konukman 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
ORDU 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
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SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Ar ikan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

Seyyit Eyyüpoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk* V.) 
ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven (tz.) 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

(Geçersiz Oy)' 
İZMİR 
Cemal Tercan 

(Oya Katılmayanlar) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Cem Kozlu (İz.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
KARS 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KONYA 
Abit Kıvrak 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MARDİN 
Ali Yiğit 
SAMSUN 
Ali Eser 
Adem Yıldız • 
SİİRT 
Naif Güneş 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Kanunlaşmıştır. 
• \ ' 

450 
409 
254 
154 
— 
1 
41 

Mehmet Kerimoğlu BATMAN 
Orhan Kilercioğlu Mehmet Adnan Ekmen 
İrfan Köksalan Abdülkerim Zilan ' ., 
Sait Kemal Mimaroğlu BİLECİK 
Mehmet Seyfı Oktay Bahattin Şeker 
0. Mümtaz Soysal B İ N G O L 
ibrahim Tez TT , _ , 

Haydar Baylaz Mustafa Tınaz Titiz 
„ . . „ , - prvrTT Baki Tuğ * 
Mustafa Dursun Yangın N a z m ı V»">gıu 
ANTALYA Necmi Hoşver 
AlNlALm Tevfik Türesin 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın B U K U U K 
Hasan Çakır Mustafa Çiloğlu 
Hayri Doğan Ahmet Şeref Erdem 
Gökberk Ergenekon Ahmet Sayın 
Ali Karataş BURSA 
Hasan Namal Fethi Akkoç 
ARTVİN C a v i t ÇaSar 
Hasan Ekinci Şükrü Erdem 
» « ^ . » T Beytullah Mehmet Gazioğlu AYDIN 

m „., Mümin Gençoğlu 
Tunç Bılget v , . _„ ,.* b. 
Ah Rıza Gönül • ., , . - * , , • 
VT , . . , ' ibrahim Gürdal Nahıt Menteşe , , , ' , 
t • . Yılmaz Ovalı ismet Sezgin ^ , „, 

Turhan Tavan 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç ÇANAKKALE 
Hüseyin Balyalı Süleyman Ayhan 
Ekrem Ceyhun t ın ın ı KJJCCI 

Ömer Lütfi Coşkun Nevıeı ç>an,n 
Mehmet Cemal öztaylan A ' H a m d i ^p ınar la r 
Melih Pabuççuoğlu ÇANKIRI % ' 
Sami Sözat Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarıoğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su ' 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İsmail Safa Giray 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı " 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla M utman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 

Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli , 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Avşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Atan Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
siiRi; 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Deniz Baykal 

1 
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Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusöy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali. Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK . 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinası Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Alı Uzun 
Necdet "Yazıcı, 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
^ Avni Akyoİ 

Abbas Inceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Hınç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 

İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Alı Oğuz 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgiöğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 

, Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 

, Ahmet Arıkan 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
BARTIN 
Koksal Toptan (B.) 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 

Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Ahmet özdemir 

(Geçersiz oy) 
İZMİR 

Cemal Tercan 

(Oya katılmayanlar) 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran 
Cem Kozlu (iz.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (tz.) 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

İZMİR 
tsmet Kaya Erdem 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MARDİN 
Ali Yiğit 
SAMSUN 
Ali Eser , 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Naif Güneş 
TOKAT 
tbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin* 

hesap Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA ( 

UgurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal' 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir , 
Mahmut öztürk 

Üye Sayısı '• , 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
i Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimöğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

450 
408 
320 

87 

1 
42 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
AH Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun' 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

BAYBURT 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLÜ 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloglu 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa ÇiIoğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLt 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR ' 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğty 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz KÖymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

Ali Uyar , 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
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Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
tlhan Kaya 
Mehmet Köstepen , 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işıİay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen -
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kal kandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 

B : 52 25 . 

Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Mustafa Yıjmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA * 
Irfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoglu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mir kelam 
Mehmet Fevzi ŞihanUoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramh 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AKSARAY 
tsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BURSA 
Mümin Gençoğlu 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboglu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M, Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfı Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
tsmail Cem 
Algan Hacaloğlu 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
Mehmet Sevigen 

İZMİR 
Veli Aksoy 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
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SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
AbduIIatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Ahmet Özdemir 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven (tz.) 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

(Geçersiz Oy) 
İZMİR 
Cemal Tercan 

(Oya Katılmayanlar) 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Osman Ceylan 
Hüsnü Doğan • 
Kemal Naci Ekşi 
Temel Gündoğdu (tz.) 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi tşbaşaran 
Cem Kozlu (tz.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (tz.) 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
tsmet Kaya Erdem 
KARS 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MARDİN 
Ali Yiğit 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Naif Güneş 
TOKAT 
tbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMI 
52 NCİ BİRLEŞİM 25 . 12 .1992 Cuma Saat : 10.00 

r 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/460) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarina 
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarina Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile .1991 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) • 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) 

,:5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) _,<„--

6. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü-
.cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) ' 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

- 8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi,(10/20) . 

9. — 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) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik,-sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
11. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir ilinin sorunlarını tes

pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk-savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

14. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

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

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

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

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı

ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) ' 

24. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

26. —Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) < 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) * • 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 
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44. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

47. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) N 

48.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49. •— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

54; _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
il Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

_ 6 : • — • : 
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55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102've 103 üncü ' 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

. — _ - : E — 
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65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-

zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66.— İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanlarm hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

.67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) . 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

69. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

70. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

71. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

72. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/77) 

73. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıy
la ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci/İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 

^açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/88) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

*5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tünde kaç kişinin tapu ve tapu 
tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

*9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11. —.Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun 
tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

*17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

* 19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'in, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. —Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) ' 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — 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) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

*37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

38.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

*42. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/234) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Âyasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) ' 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ye 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol
lar daki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

70. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

- 72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ye alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. —: Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - tkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

89. •— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen*in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.Me
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü "nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) , 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili.Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

112. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

115. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

1 iv, _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

, 124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 . ; ; : — . — 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

140. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144.— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) ~ -

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. -r- Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

17 — 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydah'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa ilinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Has"an Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman-hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. — tstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — tstanbul Milletvekili tsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktoruri öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm; vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-, 
nfndan sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — istanbul Milletvekili Engin Güner'ın, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

20 
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201. —• Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. —Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) I -, 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
Özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) •' , . 

227. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ye ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

23.1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık*alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

232. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihüyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 
_ ["22" . : : : : : — : 
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240. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C, vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) — — :—:—— a — 
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259. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

261. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1.) 

263. —.Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alman mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştınlmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
P-^nından sözlü soru önergesi (6/460) 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı-
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) > • 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım -işle--
- rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

. 296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi "(6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

301. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

304. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'tn, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

305. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

306. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

307. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

308. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

310. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

312. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

313. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

__ ~2e] :—;—: : — — — ' • — : -
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314. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

315. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

^ 316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "însan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi "ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

319. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) . 

320. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

321. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

322. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/518) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) v • 

333.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

334. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

335. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

336. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

337. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

339. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

340. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

342. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

343. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

344. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

345. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

346. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ikizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

347. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır- ••• 
Iık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydm-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

350. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 
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351. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

352. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

353. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 
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•1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ye Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3.— Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 21,6 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

10. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

11. — insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 
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12. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

13. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

14. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

15. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun îki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

16. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarifti: 11.11.1992) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Deylet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik, Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

1.8. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 19. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

20. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

21. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 
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22. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kındaKanun Tasarısı ve. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

23. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 SayılıMiIlî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

24. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 25. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

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

29. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) ! 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 
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33. —İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

'34. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

35. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

36. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

37. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

38. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 40. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 48. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

50. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun iki. Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

51.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi ; 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbir
liği ve iyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları.Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı ; 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 Üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

60. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

61. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

62. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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67. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 68. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, UlaşUrma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarilıi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarilıi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarilıi : 
23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı,: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

~ 3 6 İ : : '. '• : 
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79. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı.ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 81. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 82. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

84. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül

kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi .-2.11.1992) 

95. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

97. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

99. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. —• Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

102. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 
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103. ~ Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

X 104. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklfk Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

106. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

107. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

108. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar.Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




