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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Türkiye'deki son siyasî gelişmelere ilişkin gün

dem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ülkede meydana gelen tabiî afetlere ilişkin gündemdışı ko

nuşmasına, Bayındırlık ve îskân Bakanı Tunç Bilget, 

Cevap verdiler. 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz de, bazı televizyon ve radyolardaki bira reklamlarına 

ilişkin, gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Arjantin Parlamentosunun vaki daveti üzerine, TBMM'yi temsilen Arjantin'e gidecek olan 
Meclis Başkanvekili Mustafa Kalemli Başkanlığındaki 5 kişilik Parlamento heyetine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

12 Ekim 1995 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.50'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas tnceayan Kadir Bozkurt 
Bolu Sinop 

KâtipÜye Kâtip Üye 

m 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
12 .10 .1995 PERŞEMBE 

Teklifler 

1. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 23 Arkadaşının; 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1511) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1995) 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İli Dinar, Evciler Kızılören, Dazkırı ve Baş
makçı İlçelerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1512) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 5.10.1995) 

3. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 Arkadaşının; Afyon-Dinar ve Çevresi ile Deniz-
Ii-Honaz ve Çivril Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi ve 
9.3.1988 Tarih ve 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanun, 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ve 7269 Sayılı Umumî Haya
ta Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Birer Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1513) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.10.1995) 

4. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'm; 3.6.1949 Tarihli ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 14 üncü Maddesinin 6 Numaralı Bendinin İkinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi (2/1514) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1995) 

5. -Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un; 28 Eylül I995'te 1 Ekim 1995'deki büyük ha
sara sebep olan Afyon İli Dinar, Evciler ve Kızılören İlçeleriyle Köylerinde Meydana Gelen Hasar 
ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi ve 20.6.1977 tarih 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Za
rar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun, 11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı Me
murlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Hakkında Kanun, 9.3.1988 
Tarih ve 3417 Sayılı Çalışanların Tasurrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilme
sine Dair Kanun ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1515) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, 19. Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı üyelerine, Grup Başkanvekillerine ve Komisyon Başkanlarına tahsis edilen 
araba ve telefonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.7.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul-Ataköy Spor Salonu İhalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İzmir Atatürk Stadı tribün ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Tokat-Reşadiye Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İçel-Silifke Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

- 4 3 5 -



T.B.M.M. B : 7 12.. 10.1995 0 : 1 
6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Burhan Felek Sporcu kamp tesisi 

ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) 
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Burhan Felek Kapalı Yüzme Havu

zu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 
8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekirdağ Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) 
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Elazığ Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) . 
10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kütahya-Emet Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1995) 

1 1 . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Çakmaksatlı Spor Salonu ihalesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bursa Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasın HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Antalya Milletvekili Faik Altun'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın üyeye, talepleri üzerine, gündemdışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Hazar Denizi petrolünün Karadeniz limanları
na taşınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Şinasi Altı-
ner'in cevabı 

BAŞKAN - Hazar petrolleriyle ilgili olmak üzere, Sayın Maruflu; buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında 
hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca, Sayın Başkana, önemli bir konuda gündemdışı söz verdiği 
için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, pazartesi gününden bu yana, basında, gazetelerde, Türkiye'nin, Hazar 
Denizi petrolleri dolayısıyla büyük zafer kazandığı, büyük başarı kazandığı şeklinde yayımlar ya
pılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, Türkiye, coğrafyası nedeniyle, tarih boyunca Asya ile Avru
pa kıtaları arasında önemli rol oynamış, âdeta, köprü işlevini yerine getirmiştir. Türkiye, Sovyetler 
Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri ile -ki bunlar, Azerbaycan, Kaza
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ozbekistandır- dinî ve kültürel bağlarını, ekonomik ilişkilerini 
canlandırma yolunda gayret sarf etmiştir. Tabiî, Türkiye'nin, bu yoğun ilişki seferberliğinin değer
lendirmesini yapması gerekir; ancak, konuşmanın konusu bu olmadığından, ben, konuşmamı, da
ha ziyade, Hazar petrolleriyle ilgili olarak toplamaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, basından öğrendiğimize göre veya ifade edildiğine göre "Türkiye, Ha
zar Denizi petrollerinin, Karadenizin iki limanı, Rusların Novorossisk Limanı ile Gürcistan'ın Sup
sa Limanına iletilmesinde büyük bir zafer kazanmıştır" denilmektedir. Aslında, bunun, Türkiye ile 
öyle görüldüğü kadar fazla bir ilgisi yoktur; ancak, ne gariptir ki, burada, iki gün evvel, Sayın Baş
bakan tarafından sunulan hükümet programında, Türkiye'nin bu konuda sanki büyük menfaati var
mış gibi, kırmızı kaplı programın ilgili bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ve Baş
kan Clinton'a teşekkür edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, olaylara objektif olarak bak
mak, olayları objektif olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
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Sizlere, hemen, şöyle ifade etmek istiyorum: Azerbaycan'ın elinde 1,2 milyar varil petrol re

zervi, Kazakistan'ın elinde 5,3 milyar varil petrol rezervi ve Rusya Federasyonunun elinde 49 mil
yar varil petrol rezervi vardır. Aynı şekilde, doğalgaz rezervleri de, bu bölgede oldukça yoğundur. 
Tabiî, bu doğal kaynaklar, her zaman olduğu gibi, Batı dünyasının da ilgisini çekmektedir, iştahı
nı kabartmaktadır. 

Zamanın az olması nedeniyle fazla detaya girmek istemiyorum. Türkiye, acaba, bu petrol bo
ru hatlarının, kuzeyden, Karadenize, bir ihraç limanı olarak gelmesinden ne elde edecektir? Bir ke
re, erken üretim petrolü denilen petrolün, şu andaki mevcut kapasiteyi değiştirmeden, mevcut ka
pasiteden bu limanlara ulaştırılması öngörülmektedir ve bunun miktarı 4-4,5 milyon ton civarında
dır; yani, Türkiye'nin ürettiği petrole eşit; öyle, büyük bir rakam değildir. 

İkincisi, biz her zaman demiyor muyuz, bu petrolün boğazlardan -özellikle İstanbul ve Çanak
kale Boğazlarından- geçmesi Türkiye için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, bir içdeniz mahiyetinde olan Karadenizin dünyaya açılma
sında en önemli rol boğazlardadır. Bu boğazlarda zaman zaman meydana gelen deniz kazaları, ge
rek Çanakkale'yi gerek İstanbul'u tehdit etmektedir. Bu nedenle, bu tez de, bizim her zaman ileri
ye sürdüğümüz teze aykırı bir tezdir; 90 bin grostonluk gemiler geçtiği takdirde, boğaz trafiği ta
mamıyla duracak ve trafik felç olacaktır. Bu, aslında, belki şu şekilde, Türkiye için iyi bir durum 
olarak değerlendirilebilir: Rusya'nın ısrarı olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size 3 dakika süre veriyorum; ama, lütfen, bitirin bu defa... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ...Novorossisk Limanı yerine ikinci bir alternatif liman 
çıkmıştır. Değerli milletvekilleri, eğer Türkiye için daha önemli olan bir boru hattı düşünülüyorsa, 
bu, Bakü-Çeyhan boru hattıdır; ama, şu anda bunun sözü dahi edilememektedir ve bu uluslararası 
Azerbaycan Petrolleri Konsorsiyumu, yüzde 44 Amerikalı firmalar, yüzde 17 de İngiliz firmaların
dan oluşmakta ve tamamıyla Amerika'nın etkisi altında bulunmaktadır. 

Bizim için hayatî önemi haiz olan Bakü-Ceyhan hattı, şu anda gündemde değildir; belki bu ye
ni hatların açılmasıyla gündemde bulunduğu yerden daha da sonlara düşecektir. 

Bu arada, şurasını unutmamak lazımdır ki, İran, özellikle 21 inci Yüzyılda dünya gayri safî hâ
sılasının yüzde 40'ından fazlasını üretecek olan Uzakdoğu ülkelerine petrol taşıması için, Azerbay
can Konsorsiyumuna cazip tekliflerde bulunmakta ve Türkiye'yi devredışı bırakmaya çalışmakta
dır/Ayrıca, Yunanistan, Varna-Dedeağaç arasında yeni bir boru hattı projesini gündeme getirmiştir. 

Bütün bu hususlar Türkiye'ye karşı oynanan oyunu göstermektedir. Basınımızın, gerçekleri 
saptırarak "Türkiye zafer kazanmıştır" şeklindeki ifadeleri tamamıyla yanlıştır. Burada, belki ba
na cevap vermek üzere bulunan yeni Enerji Bakanı arkadaşımızın, tabiî, ne söyleyeceklerini merak 
ediyorum; ama, Türkiye için esas proje Bakü-Ceyhan hattıdır; çünkü, bu proje çerçevesinde olduk
ça büyük bir petrolün -45 milyon ton civarında petrolün- akıtılması söz konusudur. Ayrıca, hele 
Irak'taki sorun çözüldüğü zaman, Türkiye, Irak, Kerkük-Yumurtalık hattını açtığı zaman 116 mil
yon tonluk bir petrol kapasitesi üzerinde hâkimiyet kurabilecektir. Aslında, Türkiye için geçerli 
olan projeler, bu iki projenin hayata geçirilmesinden geçmektedir. Yoksa, bugün, basında söylen
diği gibi, kuzeydeki iki tane limanın açılması, hem petrol kapasitesi bakımından düşüktür hem bi
zim her zaman aleyhinde konuştuğumuz boğazların kullanılması yolunu açacaktır. Bu da, Türkiye 
için büyük bir tehdit ve tehlike oluşturacaktır. Bizim, aslında, biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, Ba
kü-Ceyhan hattı üzerinde durmamız lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen... ' 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ancak, bugün için bu projenin gerçekleştirilmesi günde
min alt sıralarına itilmiştir. 

Ben, bu önemli konuyu, bütün yurttaşlarımızın, bütün milletvekili arkadaşlarımızın bilmesi 
açısından gündeme getirdim. 

Sayın Başkana, söz verdiği için tekrar teşekkür ediyor; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Maruflu'nun gündemdışı konuşmasına hükümet adına cevap vermek üzere, Enerji Ba
kanımız Sayın Altıner; buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SİNASİ ALTINER (Zonguldak) - Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Selçuk Maruflu'ya, bizim de üzerinde çok önemle durduğumuz bir 
konuyu gündeme getirmesi ve bize de konuşma fırsatı vermesi dolayısıyla cidden teşekkür ederim. 

Önce, Sayın Maruflu'nun belirttiği sözlerden başlayacağım. Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan 
petrollerinin, daha doğrusu Hazar petrollerinin Ceyhan mıntıkasına akıtılması konusunda, ondan 
önceki safhada da, erken petrolün Karadeniz kenarındaki limanlara ulaştırılması konusunda, son 
günlerde, özellikle, Bakü'de, ayın 9'unda yapılan toplantıda, Türkiye lehine alınan Türk tezinin ka
bulü kararının, Türkiye basınında ve yurtdışındaki basında, Türkiye'nin zaferi gibi gösterilmesin
den rahatsızlık duymamamız lazımdır. 

Sayın Maruflu'ya şu noktada katılıyorum: Zafer olarak lanse edilen bu konunun, Türkiye'nin 
ayağını yerden kesmemesi gerektiğine de inanıyorum; ancak, hiçbir şeyi yok farz ederek, çok faz
la tevazu sahibi olmamıza da gerek yoktur. 

Burada, asıl hedef, gerçekten, Bakü-Ceyhan boru hattıdır; ancak, Bakü-Ceyhan boru hattından 
geçecek olan petrol, en azından, 20 milyon ton Kazak petrolü, 25 milyon ton da Azeri petrolü ol
mak üzere 45 milyon tondur. Dolayısıyla, bugün, erken üretim petrol 4,5-5 milyon ton civarında
dır. Esas olan sevinç, Türkiye'nin sevinci, aslında, uluslararası basında da, Türkiye'nin başarısı ola
rak gösterilen 4,5 milyon ton petrol değildir değerli arkadaşlarım. 

Bu, işin besmelesidir. Orada yapılan toplantılarda, Temmuz 1995 sonuna kadar olan olay, sa
dece, oradaki erken üretim petrolünün Rusya üzerinden taşınmasıydı. Haziran-Temmuz 1995'ten 
sonra, ikinci bir alternatif olan, Gürcistan üzerinden Supsa'ya getirilme projesi, bir Türk tezidir; bu 
Türk tezi kabul edilmiştir. İşte, burada, Sayın Başbakan, Hükümet Programını okurken, Clinton'a, 
Azerbaycan Devlet Başkanına ve Gürcistan Devlet Başkanına alenî teşekkür etmiştir. "Batı hattı" 
denilen bu hattın özellikle devreye sokulması, bundan bir etap sonra yapılacak olan Bakü-Ceyhan 
hattının besmelesidir, başlangıcıdır. 

Bu itibarla, ben, Sayın Maruflu'nun o endişesine katılmıyorum; ama, o, projenin ikinci etabı
dır; esas olan, Türkiye'nin arzusu da budur. Zaten, bugün, Novorossisk Limanından, Boğazlardan 
geçirilen petrol, 32 milyon tondur; ileride, Boğazlardan, bu, 45-50 milyon tonun ilave olarak taşın
ması, hem siyaseten mümkün değildir hem de teknik yönden mümkün değildir, fizibl de değildir. 
Bu itibarla, Bakü-Ceyhan hattı, bu projenin hemen bundan sonraki etabında gündeme gelecektir. Bu, 
sadece Bakanlığımın değil, tüm Hükümetin konusudur ve devreye girecektir, endişe buyurmayınız; 
birinci etabı tamamlanmıştır. Bu, Türkiye'nin başarısıdır. Hatta, bazı basında, bu olayın, Rusya ile 
Türkiye arasında bir rekabet gibi gösterilmesinin de gerçekdışı olduğunu söylüyorum. Bu projeyi 
Rusya da desteklemektedir. Bizim, bu konuda, Rusya ile bir rekabetimiz yok; işbirliğimiz vardır. 
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Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

2. - Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara'nın başkent oluşunun 72 nci yıldönümüne 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin cevabı 

BAŞKAN -Ankara'nın başkent oluşunun seneyi devriyesi dolayısıyla gündemdışı söz talebin
de bulunan sayın Tez, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar, "Geçen seneki konuşmanın aynısı ol
masın" sesleri, gülüşmeler) 

Hayır efendim; Sayın Tez, günlük yaşayan, geleceği gören bir sayın üyedir; geçen seneki ko
nuşmasını tekrar etmez. (CHP sıralarından alkışlar) 

• Buyurun efendim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; hepinizi en iç
ten saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 

Ankara'nın başkent oluşunun 72 nci yıldönümünü, yarın, coşkuyla, sevinçle, içtenlikle, onur
la kutlayacağız. Cumhuriyetçilere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına, kuvayımilliyeye evsahipliği 
yapmış Anadolumuzun güzel kenti Ankara, 13 Ekim 1923'te bu Mecliste, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, başkent olarak kabul edilmiştir. 

Ankara'nın başkent olması için yasa teklifi veren Malatya Milletvekili ve arkadaşlarını şükran
la, rahmetle anıyorum; Ankara'nın başkent oluşuna oy veren sayın milletvekillerinin anısı önünde 
saygıyla eğiliyorum. . 

Mavi gezegenimiz durdukça, Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak kalacaktır. Ankara, Türki
ye'nin mihenk taşıdır. Ankara, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her konuya sahip çıkmış 
bir kentimizdir. Ankara, çağdaş Türkiye toplumunun en güzel örneklerinden biri olarak, laik cum
huriyete, ekonomik değerlere, aydınlık geleceğe kucak açmıştır. Ankara, Türkiye'nin, dünya arena
sındaki vitrinlerinden bir tanesidir, dünyaya açılan en önde gelen kapılardan bir tanesidir. Ankara, 
Türkiyemizin kalbi, beyni, dünyaya bakan gözleridir. Ankara için çok şeyler söylemek olanaklıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her kentimizde olduğu gibi, Ankaramızda, başkentimizde 
de ertelenemez, geri bırakılamaz önemli sorunlar vardır, problemler vardır, dertler vardır; başken
timizin kırsal kesimiyle kentsel kesimi arasında -ekonomik, sosyal- büyük farklılıklar vardır. Dış 
ilçelerimizde, beldelerimizde gelişmişlik, kalkınmışlık düzeyi oldukça düşüktür. Bazı ilçelerimizin, 
kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki ilçelerden daha da geride olduğunu üzülerek söyleyebiliriz. 

Ankara için önemli projeler var. Bu projeler ertelenmemeli, geri bırakılmamalıdır. 
Ankara-Balâ yolu, ivedilikle ve öncelikle bitirilmelidir. 

Nüfusu 300 bini bulan, Ankara için önemli bir yerleşme yeri ve bir uydukent olan Batıkent, il
çe yapılmalıdır. 

Tuz Gölünün önemli sorunları var. Tuz Gölü kurumak üzeredir. Tuz Gölü kurtarılmalıdır.-
Ayrıca, Ankara, toplam tarım alanındaki topraklarıyla ilgili olarak, erozyon gibi bir durumla 

karşı karşıyadır. Topraklar, insan soyunun en kıymetli doğal kaynaklarıdır. En uygun koşullarda, 1 
santimetrelik bir toprak katmanının oluşması için bin yıl gerekiyor. Toprağın işlenebilir bir yapıya 
kavuşması için de 3 bin yıl ilâ 12 bin yıllık bir süre gerekiyor. Onun için, Ankara'da başlatılan eroz
yonla ilgili çalışmalar, hiç ara verilmeden, hiç geciktirilmeden sürdürülmelidir. 

Mogan ve Eymir Gölleri, Ankara'ya nefes aldıran ve Ankara'ya çok yakın olan yerlerdir. Bu 
göller için, Ankara Valiliğince ve ilgili bakanlıklarca başlatılan çalışmalar aksatılmadan devam et
tirilmelidir. 
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Başkentimizin 8 bin kilometreye yakın köy yolu vardır; ama, ne yazık ki, bin kilometrelik 

hamyol mevcuttur. Bu hamyol, özellikle, kış aylarındaki kapanma nedeniyle, başkentimize yakışır 
bir konumda değildir. 

1996 yılı yatırım programlarında, susuz köy kalmaması için çalışmak zorundayız. Bu, hepimiz 
için, bu milletvekillerini Ankara'da kabul eden başkentimiz Ankara için kabul edilemez, ertelene
mez bir olaydır. 

Hele hele 1995-1996 öğretim yılında öğretmensiz okulu kabul edemeyiz. 

Özellikle tüm dünya ve Türkiye için çok önemli olan Ankara keçisinde azalma var. Ankara 
Valiliğinin başlatmış olduğu bu konudaki çalışma da ertelenmemelidir. 

Arıcılık konusunda, yine Ankara'nın sıkıntıları var; her yıl üretim düşmektedir. 

Tarımı gelişmemiş, çiftçisi, köylüsü yoksul bir Ankara'yı içimize sindiremeyiz. 

Tarımı ihmal ederek, tarımda gerileyerek, çiftçisi, köylüsü yoksullaşarak kalkınma olanaklı 
değildir. Tanmdan güç almayan sanayileşme köksüzdür.temelsizdir. Tarıma özen göstermek ve 
önem vermek bizim temel görevimizdir. 

Ayrıca, Konya'dan sonra, Türkiye'nin tahıl ambarı olması nedeniyle de Ankara'nın önemi bü
yüktür. 

Sulanabilir arazi oranı düşüktür, hele hele yeraltı ve yerüstü su kaynaklan verimsiz kullanıl
maktadır. 

Ankara'da, hayvancılık konusunda da gerilemeler var; bunu da kabullenmek olanaklı değildir. 
Su ürünlerinden özellikle balıkçılık konusunda, Ankara'daki balık üretimi sayısı her... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tez, 3 dakika yeter mi efendim? 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - 3-3,5 buçuk dakika yeter efendim. 
BAŞKAN - Efendim, bu buçuklardan çok çektik, ya 3 dakika deyin ya 4 dakika deyin... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kentsel yapısına baktığımızda, Ankara'nın, dünyanın ya

şanacak kentler standardına sahip olması gerekmektedir. Ankara, kentleşme, altyapı, ulaşım gibi, 
şehirleşmenin önemli unsurlanna tam olarak sahip değildir. 

Ankara'yı dünya kentsel standartlarının en üstüne çıkarmak, daha ileriye götürmek, dünyanın 
en iyi kentleri arasında saydırmak hepimizin temel görevidir. 

Ankaramızda işgücü kullanım kapasitesini artırmak zorundayız. Her dört Ankaralıdan iki ta
nesinin çalışır olması kabul edilecek bir oran değildir. 

Ankaramız, istenilen düzeyde sanayi kenti olamamıştır. Ankara, yeterli sermayeyi stok ede
memiştir. Yapılan araştırmalara göre, Ankara, sanayileşme açısından Türkiye kentsel ortalaması
nın çok altındadır. 

Ankara, sanayileşme süreci açısından oldukça büyük avantajlara sahiptir. Düzenli olmasından 
dolayı, organize sanayi bölgelerinin planlanması daha kolaydır, daha olanaklıdır. Organize sanayi 
bölgeleri, tüm altyapılarıyla sanayicilerimiz için çekim merkezleri olacak şekilde planlanmalıdır. 

Çevreci bir anlayışla düzenlenecek katma değeri yüksek bir sanayi Ankara'ya çekilmelidir. 
Teknoloji transferi için üniversitelerimizle içice olmak durumundayız. 
Ankara'yı bir elektronik sanayi merkezi yapmak durumundayız. Sanayi yatırımlarını da An

kara'ya çekmek durumundayız. 
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Ankaramız bir üniversite kentidir. Gelişme, insansoyu için durdurulmaz bir süreçtir. Uluslara

rası alanda ülkelerin gelişme yarışı hızla sürüyor. Türkiye'nin bu yarıştaki yerini üniversitelerimiz 
belirleyecektir, üniversitelerimiz saptayacaktır; çünkü, sanayiin, ticaretin, teknolojinin, tıbbın, hay
vancılığın, tarımın, kentleşmenin, kısacası her şeyin beşiği üniversitelerimizdir. 2000 yılında, 2025 
yılında, Türkiye, dünyada nasıl bir konuma sahip olacaksa, onu, biz, bugünden itibaren, bilime, 
üniversitelerimize vereceğimiz değerle, önemle belirleyeceğiz. Ankaramızda her yıl 250 binin üze
rinde gencimiz öğrenim görüyor. Ankara'daki ve Türkiye'deki tüm üniversitelerimize de bu konu 
doğrultusunda sahip çıkmak durumundayız. 

Ankara, esnaf ve sanatkâr ağırlıklı bir kentimizdir. Hızla değişen ve gelişen ekonomik ve sos
yal koşullar karşısında, Ankara'daki esnaf ve sanatkârlarımız zaman zaman sıkıntı ve zorluk çek
mektedir. 

Gerek yerel yönetimler ve gerekse Ankara Emniyeti, ruhsat ve kuşat konusunda, Ankara'nın 
esnaf ve sanatkârlarının sıkıntılarına çare bulmak durumundadır. Türkiye'deki 4 milyon esnaftan 
400 bininin başkentimiz Ankara'da yaşadığını unutmamamız gerekiyor. 

Ankara'nın başkent oluşunun 72 nci yılında, Ankara'daki yerel yönetimler, yerel yönetimlerin 
demokrasinin beşiği olduğunu akıllarından hiç çıkarmamalıdır, unutmamalıdır. 

Toplumsal ve mekânsal gelişmelere sahip çıkılmalıdır. Kentimizin kontrolden çıkmasına izin 
vermemeliyiz. Gelişme eğilimleri bozulmamalıdır. Doğal dengeler gözardı edilmemelidir. Tarihî 
değerler yok edilmemelidir. 

Teknik ve sosyal altyapının ertelenmesini de kabullenenleyiz. Teknik ve sosyal altyapıyla il
gili yeni yaklaşımlar vardır; onların hayata geçirilmesini doğru buluyoruz. 

Hava kirliliği, ulaşım, konut, eskimiş su, gaz ve kanal sistemlerine, gecekondu alanlarındaki 
mülkiyet ve kentsel altyapı sorunlarına, yeşil alanlara kökten ve kalıcı çözümler bulmak durumun
dayız. 

Yerel yönetimler, her akıllarına geldiğinde, araştırmadan, incelemeden, durmadan zam yapıp 
kent halkını sıkıntıya sokmamalıdır. Bugün, suya yapılan zammı doğru bulmuyoruz; bunun düzel
tilmesinin de, Ankara'da yaşayan 4 milyona yakın insanımız için önemli olacağına inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha rica ediyorum... 

BAŞKAN - Sayın Tez, lütfen toparlar mısınız. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; metro çalışmaları devam 
etmelidir. 

Kentlerimizin yazgısı, yerel yöneticilerin elindedir. İyiye, güzele, mükemmele doğru yazgı de
ğiştirilmeli, geriye götürülmesi asla kabul edilmemelidir. 

Yerel yönetimler, insanları, işlerinden, aşlarından edecek işler yapmamalı, yeni kentsel kimlik 
yaratmalı, kentsel yapıyı yeniden oluşturmalıdır. Merkezî yönetim, Ankara belediyelerine ve dış 
beldelerdeki belediyelere yaptığı dağıtımda adil davranmalı, nüfus durumunu gözönünde bulundur
malıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, Ankara'da çöp imhasıyla ilgili olarak bir alan 
saptanmıştır; çöp imha alanı bir an evvel bitirilmelidir. Özellikle Mamak'ımız için, Ankara'daki az 
gelişmiş ilçelerimizden Mamak'la ilgili olarak, Mamak'ın gelişmesi ve büyümesi konusunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Tez, bu konuşma metninizi muhtevî kâğıtlar standart ölçülere uygun kesil

memiş, biraz büyük galiba... Lütfen toparlar mısınız. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara, Türkiye'nin başkenti; sonunadek başkenti. Bun
dan birkaç gün evvel, bir televizyon kanalında, Avrupa'dan yayınlanan bir söyleşide konuşan bir 
kişi "biz, Ankara'nın kalesine hilafet bayrağını çekeceğiz" diye bir demeç veriyordu. Ankara, cum
huriyetçilerin kenti; Ankara Kalesinde, Ankara, başkent olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 
sonuna kadar yaşadığı sürece, anlı şanlı Türk Bayrağı dalgalanacaktır! (CHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) Bu tip düşünceleri kimse aklına getirmesin, bu tip düşünceleri kimse kafasından ge
çirmesin. Ankara'nın Kaleye giden yolu Anafartalar Caddesi ve Hisarparkı Caddesinde, kuvayımil-
liyecilerin, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin alınteri var, ayak izi var! (CHP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İBRAHİM TEZ (Devamla) - Ankara'nın başkent oluşunu coşkuyla kutluyoruz. Ankara, dün

ya durdukça, mavi gezegenimiz güldükçe hür Türkiye'nin başkenti olarak kalacaktır. 
Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, gösterdiğiniz alakaya da şükranlarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tez, teşekkür ediyorum. 
Sayın Milletvekilleri, Ankara'nın Kalesine bir başka bayrak da aşılamaz; Türk Bayrağı, hepsi

ne yeter. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cevheri... Sayın Cevheri, 

Başbakan Yardımcısı diyemiyorum; zannediyorum, şu anda Devlet Bakanısınız, değil mi efendim? 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Devlet Bakanımız Sayın Cevheri; buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez'in, Ankaramızm başkent oluşu dolayısıyla 
yaptığı ve hepimizin yürekten katıldığımız konuşmalarına, tabiatıyla, cevap vermek maksadıyla de
ğil, iştirak mecburiyetiyle huzurunuzdayım. 

Ankara, hepimizin bildiği gibi, şanlı tarihimizin 16 ncı devleti olan ve ebediyete kadar da ya
şayacağına, hep birlikte, yürekten inandığımız cumhuriyetimizin başkenti olmuştur. Bu kutlama
nın, tabiatıyla, Büyük Atatürk'ün "irade-i milliyenin tecelli ve temerküz ettiği yer" dediği bu yüce 
çatının altında yapılması kadar isabetli bir hareket yoktur. Değerli arkadaşımın, gönlünden gelen 
ve bizim de gönülden katıldığımız beyanlarına teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, baktığımız zaman, aslında, Ankara, Türk Devletinin 36 ncı Başkentidir. 
Bunu, şöyle söylemek istiyorum: Beşyüz yıl boyunca, Türklüğün büyük devlet tecrübesi ve İslami-
yetin büyük hoşgörüsüyle hâkimiyet sürdürdüğümüz, huzur içinde yaşamayı sürdürdüğümüz, At
las Okyanusu kıyılarından Avrupa'nın ortalarına kadar olan topraklarda, bugün, Ankara hariç, tam 
35 başkent vardır; yani, Osmanlı Devletinin topraklarında, bugün, Birleşmiş Devletlere kayıtlı -kar
deş Türk Cumhuriyetlerimiz hariç- 35 devlet bulunmaktadır ve Ankara, Türk topraklarının 36 ncı 
başkentidir. 

Ben, Ankara'nın, demokratik ve laik cumhuriyeti, millî ve manevî değerleriyle birlikte sonsu
za kadar yaşatacağımız bu toprakların başkenti oluşu dolayısıyla, hepinizin hissiyatına, duyguları
na, düşüncelerine ve değişmeyen arzularına tercüman olduğum inancıyla sadece duygularımı söy
lemek ve Hükümet adına da değerli arkadaşımızın, sevgili kardeşimizin bu çok kıymetli görüşleri
ne katılmak istediğimi dile getiriyorum. Burada, bir şeyi ilave ederek konuşmamı tamamlayacağım. 
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Ankara'yı başkent yapan, bu Büyük Meclistir, bu Yüce Meclistir. Bu Yüce Meclis de, Yüce 

Atatürk'ün tarifi içerisinde, irade-i milliyenin tecelli ve temerküz ettiği yerdir; yani, oluştuğu ve 
toplandığı yerdir. İrade-i milliye varsa, şurada, millî hâkimiyet altında onurla ve liyakatla oturma 
imkânını bize sağlıyorsa, buranın, yani bu Yüce Meclisin, millî iradenin oluştuğu ve toplandığı tek 
yer oluşu nedeniyledir. Bu irade-i milliyenin; yani, millî egemenliği bu çatının dışına taşıma gay
retlerinin, her şeyden önce, hem bu çatıya hem de şurada yazılı olan söze uymadığını da, değerli 
arkadaşımın kıymetli görüşlerine ilave etmek istiyorum. Ne yapılacaksa, bu Meclisin içerisinde ya
pılmalı. Eğer, bu Meclisin dışında olması gereken şeyler bu Meclisin içerisindeki hadiselerin bir 
önşartı haline getirilirse, burada, altında gururla oturduğumuz "hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletin
dir" sözünün ne ölçüde geçerli olduğunu da kendi kendimize düşünmemiz gerektiğini, değerli ar
kadaşımın bu çok kıymetli beyanlarına ilaveten arz eder; saygılarımı sunarım. (DYP, ANAP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

3. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, köylü ve çiftçi sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN - Köy ve çiftçi sorunlarıyla ilgili olarak konuşmak üzere, Sayın Lütfü Esengün. (RP 
sıralarından alkışlar) 

• Her ne kadar Erzurum demişseniz de, siz, onu, konuşmanızda söylersiniz efendim. 

Buyurun Sayın Esengün. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi hürmetle se
lamlıyorum. 

Meclis tatilinden istifadeyle, hepimiz, illerimizde, ilçelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi ge
zip, ziyaret etmek, oralardaki insanımızın dertlerini dinlemek imkânına kavuştuk . 

Özellikle, seçim bölgem olan Erzurum'daki insanımızın, kırsal kesimde yaşayan insanımızın 
dertlerini, biraz da olsa -şu kısa zaman aralığı içerisinde- sizlere iletmek için huzurunuzdayım. 

Tabiatıyla, Erzurum'dan bahsederken, aynı sorunlar içerisinde olan Kars'ı, Ağrı'yı, Bayburt'u, 
Ardahan'ı, Erzincan'ı ayırmak mümkün değil. Zannederim, söyleyeceğim sözler, bütün bu bölge
mizdeki insanımızın içinde bulunduğu sıkıntıları sizlere aksettirecek. 

Gerçekten, halkımız büyük sıkıntı içerisinde; köylerde feryatlar var, şehirlerde sıkıntılar var. 
Kış geliyor; kömürün tonu 12 milyon lira; 8-10 milyon lira maaş alan memurumuz, yarın kar yağ
dığında, evini, çoluğunu çocuğunu nasıl ısıtacağının sıkıntısı içerisinde yaşıyor. Esnaf, günlerce, 
siftah etmeden dükkânını kapatıyor. Emeklilerimizin durumu içler acısı. Yarın, burada, hükümet 
programı görüşülecek; zannediyorum, bu konular, daha detayıyla Yüce Meclisin önüne getirilecek. 

Köylümüzün durumu ne?.. Bakınız, size, Pasinler İlçemizin çiftçileri adına yazılan bir mektu
bu, hemen takdim edeyim: "Sayın milletvekilim, bizler, Pasinler çiftçileri olarak, dertlerimizi Mec-
lis'te dile getirmeniz için bu satırları kaleme aldık. Bu yıl, Cenab-ı Allah'ın ürünü bol bol vermesi
ne rağmen, biz çiftçilerin yine yüzü gülmemiştir; ektiğimiz buğday, giderlerini karşılayamamıştır; 
ektiğimiz pancar, kooperatife olan borçlarımızı karşılayamaz durumdadır; beslediğimiz tosunların 
yerine, bugün dana almamız mümkün değildir. Hesaplar ayan beyan ortadadır. Sebep, sadece, Hü
kümetimizin yanlış taban fiyat politikasıdır. Soruyoruz, şekerin kilosu 40 bin lirayken -ki, şimdi 50 
bin liraya çıktı şekerin kilosu- pancarın fiyatı 2 500 lira olur mu?.. Gübrenin fiyatı 9 bin lirayken 
buğdayın fiyatı 11 bin lira... Acaba, bu, aklı başında bir idarenin işi olabilir mi?.." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yanlış söyledin, gübrenin fiyatı 17 bin lira... 
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LUTFU ESENGUN (Devamla) - Ben, size, çiftçilerimizin sesini, mektuptaki şekliyle, aynen 

duyuruyorum. 

Mektubun arkasına, pancar ziraatından elde edilen gelirle ve giderle ilgili bir tablo eklenmiş. 
Burada, pancar ziraatında bir dekara yapılan masrafın 4 milyon 280 bin lira; eğer, bir dekardan 3 
ton pancar alma imkânı olursa, elde edilecek gelirin de 7,5 milyon lira olduğunu belirtmişler. Bir 
çiftçinin, bir yaz boyunca emek verdiği 10 dönüm araziden, eline geçen para da, sonuçta 3 milyon 
380 bin lira... Eğer, 2 ton da pancar alırsak, neticede elimize 720 bin lira kalacak diyorlar ve so
nuçta şu notu eklemişler: "Sayın milletvekillerimiz, bu şartlar altında çiftçi ne kazanır, onu siz dü
şünün ve Allah rızası için Mecliste aynen dile getirin." 

Şimdi, dile getirmek kolay da, bu sözlerin, bu şikâyetlerin muhatabını bulmak zor. Pancar çift
çimiz, gerçekten, yıllardan beri ezilmektedir. Mahsulünü eylül ayında, ekim ayında fabrikaya tes
lim eder, parasını ertesi senenin nisan ayında, mayıs ayında, bazen de haziran ayında alır. Dünya
nın hiçbir yerinde böyle adaletsiz alışveriş görülmez; ama, bu, yıllardan beri devam eder gelir. So
nuçta da, işte, ülke, şeker ithal edecek duruma düşürülür. Şu anda pancar da yok ve sökülen pan
car da donma tehlikesiyle karşı karşıya; bir taraftan grev var ve bir taraftan da Hükümetin vurdum
duymazlığı var. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Erzurum'da ziyaret ettiğimiz köyleri tek tek burada saymak, dert
lerini dile getirmek mümkün değil; ama, mesela, geçen sene, ispir'in Ahlatlı Köyünde 32 ev yan
gın felaketine maruz kalıp yanmış olmasına rağmen, hiçbir kamu görevlisi, bugüne kadar ciddî şe
kilde ilgilenmemiş, köye tek kuruş yardım gitmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Efendim, gündem müsait, müsaade ederseniz devam ede
yim... 

BAŞKAN - Hayır efendim; gündemin müsait olup olmadığına, izin verirseniz bendeniz karar 
vereyim; siz talepte bulunun efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, gündemin müsait olduğunu iki günlük tecrü
beden ve şu anda, Hükümetin, henüz muallakta oluşundan biliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, müsaade buyurun da ben takdir edeyim onu. 

Buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Efendim, Çat'ın Soğukpınar Köyü heyelana maruz kalmış, 

çiftçisi, köylüsü hâlâ çadırda. Daha buna benzer nice köyler var; ama, Sayın Başkanın ikazına ri
ayet ederek, diğer misallerden bahsetmeyeceğim. 

Şimdi, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, maalesef, halkımızın nasıl aldatıldığını, bu hale nasıl 
düşürüldüğümüzü belgeleyen bir gazete haberiyle huzurunuzdan ayrılacağım. Şu, Erzurum'da ba
sılan, Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetenin -12 Mart 1993 tarihli- Erzurum sayfasındaki ya
rım sayfalık bir haberdir. 12 Mart, Erzurum'un kurtuluş günüdür. O günün Sayın Başbakanı Demi
rci, Erzurum'u şereflendirdi, Hükümet Meydanında konuşma yaptı -biz de oradaydık- ve vaatleri
ni sıraladı. 

Gazete şunu diyor: 
"Başbakan, düşman işgalinden kurtuluş sevincini yaşayan Erzurumlulara, yüreklere su serpen 

sözler verdi. Dcmirel'den vaat yağmuru..." Vaatlerini kısaca arz edeyim: 
"DAP ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili kanun, bayram öncesi Meclisten çıkacak." O tarihte 

bayrama on gün vardı. Doğu Anadolu Projesi denilen ve 17 ilin kalkınmasını gerçekten yakından 
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ilgilendiren ve özellikle DYP'nin yıllardan beri halkımızı aldatmak için kullandığı DAP, on gün 
içinde çıkması bir tarafa, hâlâ Meclisten çıkmış değildir; şu anda, gündemin, tahmin ediyorum 25 
inci sırasında yatmaktadır. 

Büyükşehir kanunu hâlâ Meclisten geçmedi; Erzurum, büyükşehir olmayı, kanun hükmünde 
kararnameyle, ancak alabildi. 

"Erzurum, birinci derecede kalkınmada öncelikli il olacak" dendi; ikibuçuk sene geçti, hâlâ ol
madı. . 

"Erzurum, cazibe merkezi olacak" diye Sayın Başbakan vaatte bulunmuş; cazibe merkezi ne 
ise, hâlâ olmuş değil; çünkü, Erzurum'dan dışarıya göç devam ediyor; cazibesi bir tarafa, Erzu
rum'dan göç devam ediyor. 

"Çat Barajının temeli atılacak; NATO boru hattı inceleniyor, sonucuna göre Erzurum'a rafine
ri yapılacak; içinde Erzurum'un da bulunduğu 8 vilayete 40 trilyonluk yatırım yapılacak; kış turiz
mi için sadece bu yıl -o seneden bahsediyor- 150 milyar lira harcanacak, kapalı fabrikalar açıla
cak..." 

Bu vaatlerden, maalesef, hiçbirisi gerçekleşmedi; sadece, geçen sene Çat Barajının temeli atıl
dı; o da ne zaman biter, bilemiyoruz. 

Muhterem kardeşlerim, Sayın Dcmirel Başbakanlıktan ayrıldı, Sayın Çiller geldi. O da, geldi, 
yine meydanlarda, "Erzurum'da bu sene 2,5 trilyon lira yatırım yapacağız" diye vaatlerde bulundu, 
geçen sene bugünlerde; daha sonra nice nice vaatler, ama, sadece vaat, sadece boş laf, gerçekleş
meyen, bir türlü yerine getirilmeyen sözler... 

Bugün, sadece Erzurum değil, sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye'nin neresine giderseniz gi
din, esnafıyla, köylüsüyle, işçisiyle, emeklisiyle ve en önemlisi de 10 milyon işsiziyle Türkiyemiz 
perişan durumdadır. Allah yardımcımız olsun. Bütün bu manzaraya rağmen, DYP'nin, azınlık hü
kümetinde ısrar etmesi, ille de bu hatalara, bu zulme devam edeceğim diye ısrarda bulunması, fev
kalade yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - İnşallah, pazar günkü güvenoylamasında bu sıkıntılardan 

kurtulmanın kapısı açılacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Esengün, teşekkür ediyorumJ 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Esen-

gün'ün gündemdışı konuşmasıyla ilgili gelen metinde, tarım ve köyişlcriyle ilgili konuşacağı ifade 
edilmişti; fakat, ben konuşmasını dikkatle dinledim, sadece şekerpancarından bahsetti. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına ait olan kısımları, kendisine yazılı olarak bildireceğim efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Efendim, bu suretle, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. -Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde, grupların ve Hükümetin konuşma süreleri

ni iki konuşmacıya kullandırabilmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
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BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 191 Tarih: 12.10.1995 
13 Ekim 1995 Cuma günü yapılacak olan Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde, grup

lar ve Hükümetin konuşma sürelerini 2 konuşmacıya kuUandırabilmeleri hususunun Genel Kuru
lun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili ve Geçici Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Kerimoğlu Oğuzhan Asiltürk 

CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Efendim, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Öneri, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, hükümetin çekilmiş olması nedeniyle, İçtüzüğün 79 uncu maddesi gere

ğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşebilmek için, Başkanlığımıza, Bakanlar Kurulundan bir ya
zı gelmemiştir. Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşme imkânımız yoktur. 

Alınan karar gereğince, bakanlar kurulu programının görüşülmesi için, 13 Ekim 1995 Cuma 
günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 

12 .10.1995 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

. , . 1 • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi. 

(Görüşme günü : 13 Ekim 1995 Cuma Saat 13.30) 

3 . 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


