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kötüye gidişini önlemek için acil
önlemler alınmasına ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı.

5 Mayıs 1992 (72. Birleşim)
• Tokat Milletvekili Ahmet
Feyzi İnceöz'ün, ülkemizdeki tra
fik sorunu ve anarşisi neticesinde
çok sayıda insanın hayatını kay
bettiğine veya sakat kaldığına; mil
yarlarca liralık maddî hasar mey
dana geldiğine; kazaların büyük
bir bölümünün alkollü araç kullan
ma neticesinde vuku bulduğuna;
sorunun çözümünde insan unsuru
nun ve eğitimin büyük önemi ol
duğuna; güçlü ve caydırıcı bir tra
fik mevzuatı yanında, eksiksiz eği
tim ve kaliteli altyapının gereklili
ğine ilişkin gündem dışı konuşma
sına İçişleri Bakanı İsmet Sezgin;
• istanbul Milletvekili Mus
tafa Baş'ın, bağımsızlığını ilan
eden Makedonya ve Bosna'nın
büyük sıkıntılar içinde olduklarına;
Sırpların Bosna'da katliamda bu
lunduklarına; amaçlarının, Müslü
manları imha etmek ya da göçe
zorlamak olduğuna; bölgede yaşa
yan Müslümanların yardımına ilk
önce koşması gereken ülkenin
Türkiye olması ve bu konuda Hü
kümetin acil tedbirler alması ge
rektiğine ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına, Dışişleri Bakanı Hik
met Çetin, cevap verdiler.
• Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş da, Bağ-Kur ve
emeklilerine Hükümetin hâlâ mad
dî bir rahatlama getirmediğine;
Bağ-Kur primlerine yüzde 100'e
varan oranlarda zam yapılmasına
rağmen, kurum mensuplarının
sağlık hizmetlerinde hiçbir iyileş
tirme olmadığına; yeni Hükümet
kurulduktan sonra, SSK'nın her
geçen gün daha da büyük malî sı
kıntı içine düşürüldüğüne; SSK
prim borçlarının affıyla, istenilen
iyileştirmenin gerçekleşmediğine;
Kurumdan alacağı olan firmaların,
alacaklarını ve emekliye ayrılanla
rın da ikramiyelerini alamadıkları
na; Bağ-Kur mensuplarının sıkın
tıdan kurtarılmasına ve SSK'nın

7 Mayıs 1992 (74. Birleşim)
• Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği'nin dağıl
masından sonra istiklallerine kavu
şan Türkî Cumhuriyetlere, bir he
yetle birlikte yaptıkları seyahatte
edindiği izlenimlere; Türkiye'nin,
dünyadaki bu yeni yapılanma ve
oluşumda neler yapması gerekti
ğine; bu cumhuriyetlerle işbirliği
yapılmasına; ancak bunların siya
setlerine ve içişlerine kanşılmaması gerektiğine ve Türkiye olarak,
bu cumhuriyetlerdeki istikrarın de
vam etmesini görmek istedikleri
ne ilişkin gündem dışı açıklamada
bulundu.
12 Mayıs 1992 (75. Birleşim)
• izmir Milletvekili İsmet Ka
ya Erdem'in, Türkiye ekonomisinin
geçirdiği yapısal değişikliğe; 1980
yılına gelinceye kadar, döviz dar
boğazı nedeniyle çekilen sıkıntıla
ra; 70'li yılların sonunda karşılaşı
lan çok ciddî ekonomik kriz nede
niyle, orta vadede sürekli büyüme
yi ve ödemeler dengesinde rahat
lığı sağlamayı amaçlayan geniş
kapsamlı ve kendi içinde tutarlı ra
dikal önlemler paketinin uygula
maya konularak, yapısal reformla
rın düzenlendiğine ve ekonominin
libere edildiğine; neticede, ulusla
rarası kuruluşlarla uyumlu bir or
tama gelindiğine ve bu noktadan
tekrar geriye gidişi önlemek için
alınması gereken tedbirlere ilişkin
olarak yaptığı gündem dışı konuş
masına;
Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun, devralınan ekonomik tablo
nun çok kısa sürede bir düzelme
ye imkân vermediğini; ancak, Hü
kümetin, Türk ekonomisini istikra
ra kavuşturacak bir program üze
rinde ciddî olarak çalıştığını; istik
rar tedbirlerine giderken, her şey
den önce, kamu açıklarını asgari
ye indirecek tedbirler üzerinde du

rulduğunu; bugün ülkenin, her
yönden güvenilirliğini kazandığını
ve ekonominin, içinde bulunduğu
tablodan çıkarılması için, yalnız
Hükümete değil, bütün siyasal
partilere görev düştüğünü belirte
rek; cevap verdi.
• Konya Milletvekili Meh
met Keçeciler'in, iktidarın, özellik
le DYP kanadının, seçimlerden ön
ce akaryakıtla ilgili olarak verdiği
mesaja aykırı olarak sürekli zam
yaptığına ve iktidarın fiyat değiş
tirme hareketinin akaryakıt politi
kasında açıkça görüldüğüne, bu
hususta yapılacak şeyin, yükselti
len vergi ve fon oranlarını düşür
mek olduğuna ve Hükümetin, fi
yatlara ilişkin olarak yaptığı vaat
leri yerine getirmesi lazım geldiği
ne dair gündem dışı konuşmasına;
Devlet Bakanı Şerif Ercan;
petrol ürünleri satış fiyatlarının Ba
kanlar Kurulu kararına istinaden,
ham petrol fiyatlarındaki ve dolar
kurundaki değişikliklere göre, ra
fineri ve dağıtım şirketleri tarafın
dan tespit edildiğini; tespitte, artış
oranları düşük tutulduğu için, ra
fineri şirketlerinin zararlarının tam
olarak giderilemediğini ve kur ar
tışına uyum sağlamak için yapılan
bu artışların eleştirilmesinin, tena
kuzdan başka bir şey olmadığını
ifade ederek cevap verdi.
• Gümüşhane Milletvekili
Lütfi Doğan da, Gümüşhane'deki
devlet yolu ile, köy yollarının ihti
yaçlarının karşılanmadığı; Hükü
metin, bu konu üzerine eğilerek,
bu yolların ıslahı cihetine gitmesi
nin gerektiği; yörenin coğrafî şart
larının son derece çetin ve iktisa
dî durumunun çok zayıf olduğu;
Kelkit'te bir şeker fabrikası kurul
duğu takdirde yöre pancannın bu
rada değerlendirilebileceği ve bu
nun, iktisadî yönden kalkınmaya
fayda temin edeceği; besiciliğe
önem verilmesi gerektiği; Gümüş
hane'deki geçici işçilerin durumu
ve imkân bulunduğu takdirde, Gü
müşhane'ye bir yüksek öğretmen
okulu veya bir eğitim fakültesi ile
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