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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı.
TBMM İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, TBMM Genel Kurul ve komisyon ça
lışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve. komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerin
den hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
İçtüzüğün 79 uncu maddesi gereğince Hükümetin görüşülmesini istediği kanun tasan ve tek
liflerinden; gündemin 280 inci sırasında yer alan 890 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci sırada, gün
demin 282 nci sırasında yer alan. 892 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci sırada, gündemin 37 nci sı
rasında yer alan 860 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırada, gündemin 30 uncu sırasında yer alan
867 sıra sayılı kanun teklifinin 4 üncü sırada, gündemin 31 inci sırasında yer alan 875 sıra sayılı
kanun tasarısının 5 inci sırada, gündemin 48 inci sırasında yer alan 149 sıra sayılı kanun teklifinin
6 nci sırada, gündemin 49 uncu sırasında yer alan 342 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırada, gün
demin 235 inci sırasında yer alan 808 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci sırada görüşülmesine iliş
kin Danışma Kurulu önerisinin, yapılan oylamadan sonra, kabul edildiği;
Genel Kurulun 6.11.1995 Pazartesi ve 7.11.1995 Salı günleri 14.00 - 19.00,20.00 - 24.00 sa
atleri arasında çalışmalarını sürdürmesine; bu birleşimlerde denetim konularının görüşülmeyerek
yalnızca kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin Genel Kurulun çalıştığı her gün yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisinin, yapılan görüşmeler
den sonra, kabul edilmediği;
Açıklandı.
Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in konuşmasında şah
sına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.
10/189,238 esas numaralı, Van Gölünde meydana gelen yükselmeyi araştırmak üzere kurulan
Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen üye
liği, Kars Milletvekili Atilla Hun;
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen üye
liklere, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Tekirdağ Milletvekili Fethiye Özver;
Seçildiler.
12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6; 1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705
Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551,552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısının (1/935) (S. Sayısı : 889) görüşmelerine devam olunarak, istem üze
rine yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
Ankara Milletvekili İbrahim Tez, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un konuşmasında Partisine
sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.
,
Alınan karar gereğince, 3 Kasım 1995 Cuma günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşime
00.42'dc son verildi.
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Başkanvekili
'
Mehmet Cemal Öztaylan
Abbas İnceayan
Balıkesir
Bolu
Kâtip Üye
Kâtip Üye
'
0 ı
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II. - ÇELEN KÂĞITLAR
3 . 1 1 . 1 9 9 5 CUMA
Tasarı

-

1. - 23.7.1995 Tarihli ve 4123 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahriba
ta İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek Maddeler İlavesi ile 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
(1/947) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.11.1995)
Teklifler
1..'-, Şı'rnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Eyalet Meclislerinin Kurulması ve Halk Denetimi
Hakkında Kanun Teklifi (2/1538) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1995)
2. - İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun ve 4 Arkadaşının Özkürtün Adıyla Bir İlçe
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1539) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.11.1995)
3. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1540) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1995)
4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek
20 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1541) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1995)
5. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
(2/1542) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1995)
6. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Afyon İline Bağlı Dinar İlçesinin İl Olması
Hakkında Kanun Teklifi (2/1543) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.11.1995)
7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi (2/1544) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:,2.11.1995)
8. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek'in; Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
(2/1545) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1995)
9. - Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın; 2 İlçe ve 1 İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
(2/1546) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1995)
10. - Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz'ın; Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1547)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1995)
' 1 1 . - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın; 3 İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
(2/1548) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1995)
'• - 2 2 0 -

••'.
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12. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli ve 45 Arkadaşının; İki İlçe ve Bir İl Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/1549) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş
tarihi: 2.11.1995)
13. - Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin'in; Dört İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
(2/1550) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1995)
Yazılı Soru Önergesi
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1994 ve 1995 yıllarında Maden Fonundan ve
rilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.11.1995)

©
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.30
BAŞKAN - Başkanvekili Beytullah Mehmet GAZİOĞLU
KÂTİP ÜYELER : Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal OZTAYLAN (Balıkesir)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletve
killerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır.
Özel gündem sebebiyle, Riyasetimizce, bugün, gündemdışı söz verilmeyecektir.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Adıyaman Milletvekili Abuzer Tanrıverdi 'nin, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine ilişkin önergesi (4/526)
i

BAŞKAN - Komisyonlardan dört adet istifa önergesi vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Abuzer Tanrıverdi
Adıyaman
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

2. - Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma've Turizm Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/527)
BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Bayındırlık imar ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

•< ,

,,

Ali ibrahim Tutu
Erzincan

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
3.-Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'in, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/528)
s
•'
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Çevre Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Muhammet Kaymak
Adana
' -222-
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
4.- Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/529)
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ural Köklü
Uşak
' . •

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
V.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. - Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde, grupların ve Hükümetin konuşma süreleri
ni iki konuşmacıya kullandirabilmelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım:
Danışma Kurulu Önerisi
No: 196

• ,

,

3.11.1995

Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde Gruplar ve Hükümetin konuşma sürelerini 2 ko
nuşmacıya kullandırabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca
uygun görülmüştür.
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı V.
İhsan Saraçlar

Mahmut Oltan Sungurlu

DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Mehmet Kerimoğlu

Abdüllatif Şener

CHP Grubu Başkanvekili

RP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyorum.
VI. - HÜKÜMET PROGRAMI
1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi
BAŞKAN - Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programı üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz.
Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer sayın üye
ye, şahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Başbakan veya bir bakana söz verilecektir.
Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyacağım:
Şahısları adına: Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Kemalettin Göktaş, Sayın Mahmut Al inak,
Sayın Ali Yalçın Öğütcan, Sayın Esat Canan, Sayın Zeki Ünal, Sayın Mustafa Ünaldı.
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, ben 3 üncü sırada görünüyorum. Bana da sıra
gelmeyecek. Görünen o ki, burada, İçtüzüğe göre değil, adamına göre hareket ediyorsunuz, tik sö
zü ben istemiştim; ancak, Başkan olarak siz, ısrarla, benim sesimi duymak istemediniz...
BAŞKAN - Sayın Alınak, katiyen böyle bir şey olamaz; duymak istemediniz diye bir şey
mümkün değil.
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Daha önce yazılı olarak başvuruyordum. O gün Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okunduktan sonra, ayağa kalkıp program üzerinde söz isteğinde bulundum. Ben,
o zaman, yazılı olarak başvurmadığım için, yazılı olarak başvurulması gerektiği bana ifade edildi.
Tezkere okunduğu gün birinci olarak ayağa kalkıp söz isteğinde bulundum; siz duymak istemedi
niz. Bu vaziyette bana da sıra gelmeyecek, söz hakkımı geri alıyorum.
BAŞKAN - Sayın Alınak, çok yanlış tefsir ediyorsunuz; katiyetle bir kastı mahsusa yoktur.
Sizi görür görmez de derhal Divana isminizi bildirdim; ancak, sizden evvel, maalesef, iki üye isim
lerini bildirmiş; size samimiyetle ifade ediyorum, katiyen böyle bir şey yok.
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 31.10.1995 tarihli 19 uncu Birleşiminde alınan karar ge
reğince siyasî parti grupları ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar Ter saattir. Kişisel konuşma
lar 15'er dakikadır. Şimdiye kadar sadece Anavatan Partisi Grubu adına Riyasete söz talebinde bu
lunulmuştur; ancak, konuşmacı adları da halen bildirilmemiştir.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - ANAP Grubu adına Sayın Kâmran İnan ve
Sayın Lütfullah Kayalar.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Öbürlerine söz verme o zaman; bu saate kadar müracaat et
mediler...
\
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Gruplar adına konuuşacakları tespit edin Sayın Başkan.
BAŞKAN - ANAP Grubu adına, Sayın İnan; buyurun efendim.(ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın İnan, süreyi nasıl kullanacaksınız efendim?
KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Yarı yarıya efendim.
BAŞKAN - Yarı yarıya; yani, size 30 dakika; 30 dakika da Sayın Kayalar'a vereceğim.
KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Emriniz olur efendim.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ge
çen pazar günü 29 Ekimde, cumhuriyetimizin 72 nci yılını kutladık; bugün ise, 52 nci Cumhuriyet
Hükümetinin Programı üzerinde görüşmeler yapacağız. Aslında, bu iki rakam, siyasî tarihimizin,
istikrarsızlık temeli üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. 72 yılda 52 hükümet; ortalama, 1,5 yılın
bile altına düşüyor. Oysa, siyasî istikrar, genç bir demokraside ve gelişme halinde bulunan bir
memleket bakımından bir zarurettir. İkinci Dünya Savaşından sonra, dillere destan olan Japon ba
şarısının temelinde, kırk yıllık devamlı liberal parti iktidarının bulunması yatar. Son üç dört yıldan
beri, orada da istikrar bozulmaya ve dolayısıyla ekonomik sıkıntılar başgöstermeye başladı.
Kırk yıl, İsveç'te, bir siyasî istikrarın devamlılığı hadisesi görülmüştür ve yüksek bir başarı ol
muştur. Bizde, maalesef, bilhassa son zamanlarda, bu eğilim, artık, aylara bölünür hale geldi ve bu
nu dış politika ve Dışişleri açısından alırsanız, dünyada belki de tek örnek haline geldik. Temmuz
1994'ten bugüne değin, yani, 15 ayda tam 6 tane Sayın Dışişleri Bakanı geldi geçti. Her birine 2,5
ay düşüyor. Bunun ciddiyetini kabul etmek mümkün değildir sayın milletvekilleri.
Dünyanın kontrolden çıktığı, dengelerin süratle değiştiği; Balkanlarda, bizim tarihimize, kül
türümüze, oradaki tarihî mevcudiyetimize ve dinimize karşı bir soykırımın yürütüldüğü;.Kafkaslar-- 2 2 4 - /:
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da, Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a tecavüz ettiği, topraklarını işgal ettiği Yukarı Karabağ'ı
kontrolü altına aldığı; Orta Asya'da, kardeş cumhuriyetlerin varlık ve bağımsızlıklarını Rusya'ya
karşı koruma mücadelesi verdikleri; Ortadoğu'da, barış süreciyle beraber istikrarsızlığın yeniden
devam ettirilmek istendiği; Irak'ta, bilhassa Kuzey Irak'ta, doğrudan doğruya Türkiye'nin güvenli
ğiyle ilgili gelişmelerin, hem de son zamanlarda yer aldığı; Kıbrıs üzerinde, Hükümetin de bilinç
li olarak ve iştirakiyle oynatılmak istenen oyunların devam ettiği; Karadeniz Bölgesinde ve bilhas
sa Kafkaslarda, eski komşumuz Rusya'nın, eski emellerine dönüş yolunda gösterdiği gayretler, 58
inci Ordunun kuruluşu, yeni askerî doktrin, yakın dışçevre hadiselerinin ortaya atıldığı bir dönem
de, Türkiye, bu istikrarsızlık manzarasını sergilemektedir. Bu istikrarsızlık manzarasıyladır ki, Tür
kiye'ye karşı olan güçler, bilhassa son zamanlarda, ciddiye alınması gereken bazı hareket ve dav
ranışlar içerisinde bulunmaktadırlar. Son senelerde, soğuksavaş, şeklen son bulmakla beraber, ka
bul etmek lazımdır ki, Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditler artmıştır; güvenlik riski artmıştır.
Son olarak da, Yunanistan'ın, Batı dünyasını, Amerika ve Avrupa Birliğini Türkiye'ye karşı
kullanamadığından, dışarıda yeni müttefikler aramak, Rusya ile askerî işbirliği ve Suriye ile bir as
kerî işbirliğine girme teşebbüsleri, âdeta, Ankara'nın, gözleri, kulakları ve bilgisi dışında cereyan
etmektedir.
Tümüyle içeriye yönelik, içerideki ufak ve Türkiye'nin, artık, takip etmekten, görmekten, duy
maktan bıktığı küçük politik hesaplar içerisinde çalkalanan, ortaklıklar arasında bir güvenin bulun
madığı "gümrük birliğine gitmesinde, onun siyasî prestijine ben de ortak olayım" hadiselerinin ce-,
reyan ettiği bir siyasî tablo, bir siyasî manzara... Bundan, sevinmiyoruz, bundan, Anamuhalefet
Partisi olarak memnun olduğumuzu düşünen varsa yanılır. Biz, bundan, Türkiye adına üzülüyoruz,
Türkiye'nin dışarıya verdiği görüntü bakımından üzülüyoruz.
Düşünebiliyor musunuz, her toplantıya ayrı bir Dışişleri Bakanı gidiyor. Avrupa Birliğini, mu
hatabımız ve partnerlerimiz olarak kabul buyurun, her Konsey toplantısına veya Brüksel'deki mü
zakereye ayrı bir Sayın Dışişleri Bakanı giderse karşıdakiler ne düşünür... İstikrar bakımından ve
Türkiye ile bir ilişki, ortaklık ve birlik kurma bakımından bunlara güven verebilmemiz mümkün
müdür değerli milletvekilleri; ama, bunu, maalesef, fazla düşünen ve ciddiye alan yok.
Değerli milletvekilleri, buradan, önümüze şu geliyor; Sayın Hükümetin, bu kürsüden, Yüce
Meclise sunduğu şu program çok üzücü bir vesikadır. Sayın Hükümet, ya kendisini ciddiye almı
yor ya Türk kamuoyunu ciddiye almıyor; ikisinden biri. Çünkü, muhtevasına baktığınız zaman, içe
risinde hemen hemen hiçbir şey yok; ama, diyecek ki, efendim, ben, seçim hükümetiyim, benim
ömrüm kısa, binaenaleyh, program da benim ömrüm kadar kısa... Bunu düşünebilir; ama, diyemez,
demeye hakkı yoktur. Devlette, devamlılık ve ciddiyet esastır; ama, devamlılığı da kestik derlerse
haklı çıkarlar. Çünkü, 15 Ekim Pazar günü, saat 16.00'da, 39 oy farkla güvensizlik oyu alan Sayın
Hükümet, yenisi kuruluncaya kadar göreve devam tezkeresini, Cumhurbaşkanlığından, ayın 16'sında, saat 16.00'da almıştır. Arada, 24 saat, Türkiye'de meşru idare boşluğu doğmuştur. Bütün icra
at, Anayasa ve kanunlara aykırı düşmektedir değerli milletvekilleri.
Şimdi, bu programcığı alırsanız, dışpolitikada, sadece, bir tek paragraf var değerli milletvekil
leri, Kıbrıs meselesi... Burada şunu hatırlatmak isterim: Sayın Başbakan, bundan bir yıl önce, bası
na bir açıklamada, bir çağrıda bulundu "bana yardım edin, şu Kıbrıs meselesini ben halledeceğim"
dedi. Burada, iki ciddî yanılgı var. Birisi, Kıbrıs meselesinin, 20 Temmuz 1974'te halledilmiş oldu
ğunu kabul etmemek yanılgısı. Oysa, Kıbrıs meselesi, Türk Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti ve halkı bakımından halledilmiştir.(ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
İkinci ciddî bir yanılgı var. Bundan, demek isteniyor ki, yirmi yıl içerisinde, gelip geçen hü
kümetler bunu becerememiş, yapamamış, binaenaleyh, ben yapacağım. Dikkat buyurursanız, bizim
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devlet literatürümüzde, lügatımızda bu "ben" çok sık geçmeye başladı. Gümrük birliğinde olsun,
diğer konularda ve demokrasimizin yüzünde fazla "ben"ler gözükmeye başladı ki, bu demokrasi
nin yüzünü pek güzelleştirmem (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Buradaki, kasıt ne; onlar, beceriksizdi, ben yapacağım. Burada da büyük bir insafsızlık ve hak
sızlık var. Eğer, yirmi yıl içerisinde, bugünkü statüko muhafaza edilmişse, gelip geçen hükümetle
rin, bu millî davaya verdikleri ehemmiyet dolayısıyladır, hassasiyet dolayısıyladır ve sonunda Türk
Milletini, isteseler dahi, aşamayacaklarını bilmelerindcndir; yoksa, beceriksizliklerinden değildir.
Eğer, koca Türk Devleti ve Cumhuriyeti, bir tek becerikliye kalmışsa, onun da nihayet, haya
tının sınırlı olduğunu kabul etmek lazım. Ö zaman milletçe oturup ağlayacak mıyız; hayır. Türki
ye, bir şahısla tarih boyunca kaim olmadı; dünyanın en büyük insanlarını doğurdu, geldi geçti ve
Türkiye, devam ediyor, ilelebet de devam edecektir;
Şimdi, değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusunda, size üzülerek ifade edeyim: Sayın Hükümet
"ben hallederim" düşüncesinin arkasında "ver, kurtul" formülüyle, bu işi, Türkiye'den koparırım
düşüncesi, yatıyordu ve bu düşüncenin çok açıklıkla sergilenmesi, diğer taraftan gümrük birliği gi
bi, bizim ahdî hakkımız, Katma Protokol, Ankara Antlaşması ve takvimin icabı olan bir hadise kar
şısında, Sayın Hükümetin gösterdiği hahişkârlık ve âdeta aşırı ricacı atmosferi, Batı dünyası için
çok ilginç bir mesaj teşkil etti; Bu vesileyle, bunu bir bedel olarak alıp da Kıbrıs'ı, Batı dünyasına
ithal etmek ve Enosis'in yolunu açmak. Bu ne zaman açıldı: Bu, 2 Şubat 1995'te Londra'da yapılan
beş bakanlı çalışma toplantısında -dördü Avrupa Birliğinden, beşincisi Türkiye'den Sayın Dışişle
ri Bakanı- ve orada, açıkça, Kıbrıs'ın 1990 yılında Avrupa Birliğine tam üyelik için yaptığı ve bu
güne kadar askıda tutulan başvurunun muameleye konulmasına Türkiye'nin muhalefet etmeyeceği
mesajı verildi ve bu suretle bir pazarlık yapıldı. Yunanistan'ın, Türkiye'nin gümrük birliğine girme
sine itirazının kaldırmamasına mukabil, Kıbrıs'ın tam üyeliğinin kabul edilmesi ve nitekim, takip
buyurdunuz, bundan dört gün evvel, Yunanistan, Türkiye'nin gümrük birliği konusunda hiçbir iti
razı bulunmadığını ifade etti. Bu beyan, acaba, Türkiye'yi çok sevdiğinden mi, yoksa, Türkiye'nin
dökülen diplomasisinin bir başarısı olarak mı görülüyor; hayır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Enosis yolunun açıldığını gcjrdüklerindendir ve yine dikkat edin, dokuz aydan bu yana, Güney Kıbrıs,
görüşmeler ve çözüm yolunda en ufak bir iddiada bulunmuş, teşebbüste bulunmuş değildir.
2 Şubat toplantısı, 6 Şubatta yapılan Brüksel'deki Avrupa Birliği Bakanlar konseyine yansıdı
ve bu toplantı sonunda Dönem Başkanı Fransız Dışişleri Bakanı Sayın Jûppe -şimdiki Sayın Baş
bakan- açıkça beyan etti: "Türkiye'nin gümrük birliğine girmesine karşı Yunanistan'ın muhalefeti
ni bertaraf etmek üzere, Kıbrıs'ın tam üyelik müracaatının 1996'nın ikinci yarısında ele alınması ka
bul edilmiştir" denildi ve bu suretle, bu, tescil edilmiş oldu ve geliyoruz bunun arkasından, 6 Mart
ta imzalanan vesika dolayısıyla da aynı hükümler ortaya çıkıyor.
Değerli milletvekilleri, sayın bakanlar tekrar ve tekrar beyan ettiler: "Efendim, Güney Kıbrıs'ı
Avrupa Birliğine alırlarsa; biz, Kuzey'le ekonomik bütünleşmeye gireriz" dediler; ama, bunu söy
leyenler de inanmıyor. Çünkü "Madde 1.- Kibrisin Avrupa Birliğine üyeliği tüm Kıbrısı kapsar."
Zira, Rum kesiminin yaptığı müracaat, maalesef, Batılıların Rum kesimini Kıbrıs'ın tek temsilcisi
olarak görmelerinin neticesi, Kıbrıs'ın tümünü kapsar değerli milletvekilleri ve gümrük birliği -ge
lecek sene başından itibaren- yürürlüğe girmesi halinde ise, Kuzey Kıbrıs ile artık bir ekonomik bü
tünleşme yapmanın imkânı yok. Biz, bu meseleyi, daha önceden Sayın Hükümete arz ettik, dedik
ki "bu konuda samimiyseniz, ekonomik bütünleşmeye şimdiden başlayın. Yine, bu konuda sami
miyseniz, yapılması gereken çok acil bir durum var; o da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile -ki
bu ayın 15'inde, 12 nci yıldönümünü kutlayacağız- bir siyasî ve askerî işbirliği anlaşması imzala
manız lazımdır" Ne oldu; Ada'ya en son giden bir Sayın Dışişleri Bakanı "böyle bir anlaşma imza-226-
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lamak bahis konusu değildir" diye beyanda bulundu. Bunlar yetmiyormuş gibi, Sayın Hükümet,
koalisyon hükümetleri işbaşına geldiğinden bu yana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Avrupa
Birliğinin ekonomik ambargosuna paralel malî ambargo uyguladılar, Türkiye'nin verdiği malî des
teği kestiler ve Kıbrıs'ı büyük bir ekonomik ve malî bunalım ve sıkıntı içerisine soktular.
Şimdi ne olacak; gelecek senenin ikinci yarısından sonra, müzakereler başlayıp da, mutlak bir
şekilde tam üyelik kararı alındığında -ki, dünya basınının verdiği süre, en geç 1998'de tam üye ola
cak- Türkiye'nin tam üyesi bulunmadığı bir Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıs'ın mevcudiyeti demek,
gizli Enosisin yolunun açılması, binaenaleyh Kıbrıs'ın tümünün elden çıkarılmasıdır.
Değerli milletvekilleri "bunu ben çözerim" diye ifade edilen, bir sene önceki sözün arkasında
bu olduğu, bu elim hadise olduğu ortaya çıkıyor. Yalnız, şunu da Yüce Meclisin huzurunda ve do
layısıyla Türk Milletinin huzurunda arz edeyim; hiçbir güç, Kıbrıs'ın tümünü Yunanlılara vermeye
yetmeyecektir. (ANAP, RP ve DSP sıralarından alkışlar) Şu programda bir ibare var, artık klasik
lerden kurtulmak lazım, yeni Sayın Dışişleri Bakanının aynı ray üzerinde devam edeceğini sanmı
yordum. Çünkü, gelip geçen bakanlar, bir nevi, âdeta, tek ray üzerinde, ömürlerinin HaydarpaşaPendik arasında geçişi gibi bir manzara sergiliyorlar. Diyor ki "Efendim, Kıbrıs için en iyi çözü
mün iki bölgeli federal bir sistem olduğu görüşünü muhafaza ediyoruz ve güven uyandırıcı tedbir
lerin yeniden yürürlüğü konulması..." Güven verici tedbirlerle, az.daha, koalisyon hükümetleri ta
rafından karşılıksız olarak Maraş verilmiyor muydu? Eğer, muhalefetin, burada meşeliyi gündeme
getirmesi ve o zaman ki Sayın Meclis Başkanımızın davetiyle, Kuzey Kıbrıs Devlet Başkanı Sayın
Denktaş'm, burada, Meclise hitabı olmasaydı, Maraş gitmiş ve Kuzey Kıbrıs'a, bugün, 50-60 bin
Rum gelip yerleşmiş olmaz mıydı? Peki, bu ibare buraya nasıl konulur?
İkincisi, dünyada federal sistemler yıkılırken, dağılırken ve kuzeyde bir devlet mevcutken, gü
neyde esasen fiilî bir durum varken, bu ibare buraya nasıl konulur; ama, şu var: Sayın Bakanlar
bunları kontrol etmezler; Dışişleri Bakanlığının bir alışkanlığı var, 30-40 yılda, gelip geçen hükü
metlerin programlarının hazırlanması bahis konusu olduğunda, dolaplar açılır, daha önce ne yazıl
mışsa, tarihler değiştirilir ve önlerine konulur. Halbuki, arada çok şeyler değiştirmiştir, dünya de
ğişmiştir.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Siz öyle mi yapıyordunuz.
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Ben yapmadım üstadım; kusura bakmayın. Ben onu yapsay
dım, burada, böyle konuşmazdım Sayın Kerimoğlu; ama, sizin uygulamanızı ortaya koyuyorum da,
rahatsız oldunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri; alkışlar)
Değerli milletvekilleri, bu konularda, bu ver-kurtul politikasıyla bir yere varmak mümkün de
ğildir. Bakınız, ver-kurtul, Kıbrıs bedeli ödendi -biraz sonra gelmek imkânı doğacaktır, gümrük
birliğinde verilen tavizler üzerinde de duracağız- bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği tam üyeli
ği yolu açıldı mı; hayır, açılmadı. Geçen sene 9-10 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Essen Şehrin
de yapılan ve Orta Avrupa ile Doğu Avrupa 6 memleketinin -Romanya Bulgaristan dahil- davet
edildiği toplantıya davet edildik mi; hayır. Bu sene, Haziran sonunda, Fransanın Cannes Şehrinde
yapılan yine Avrupa Birliği zirve toplantısına, o 6 devletten başka, Akdenizden kimler davet edil
di biliyor musunuz; Malta ve Güney Kıbrıs. Türkiye davet edildi mi; hayır. Avrupa Birliği herhan
gi bir toplantı veya bir vesileyle Türkiye'nin tam üye olacağını ifade ve beyan etmiş midir; hayır.
Bütün bu hayırlar ortadayken ve esasen, gümrük birliği, Türkiye'nin, Katma Protokolden doğ
ma tabiî hakkı durumundayken, Kıbrıs'ı, bedel olarak ödemek, bu memleket millî menfaatlarının
savunuculuğu mudur, yoksa, bu millî menfaatların peşkeş çekilmesi hadisesi midir? Bundan, çok
üzüntü duyduğumuzu belirtiyorum ve umarım, şayet tökezlemezler ve pazar günü güvenoyu alır
sa, Sayın Bakanın yapacağı ilk iş, bu meseleye el atmaktır.
-
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Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, cumhuriyet ve devlet tarihimizde görülmemiş bir skanda
li, üzülerek huzurlarınıza getireceğim: Sayın Azınlık Hükümetinin, 15 Ekimde yapılan güverioylamasında, Kıbrıs meselesindeki hassasiyeti bilinen iki üyeli bir sayın parti, Hükümetten teminat is
tiyor ve Hükümet, iki imzalı -Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarının imzasıyla- bir belge veri
yor, ki, önümdedir.
Şimdi, burada, ilk sual şudur: Bu iki imzadan hangisi diğerine kefil oluyor; Sayın Başbakan
Dışişleri Bakanına mı kefil oluyor, yoksa, Sayın Dışişleri Bakanı Başbakana mı kefil oluyor; nere
de görülmüştür böyle bir şey, nasıl olur, bu, devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir hadise midir, noter se
nedi mi yapıyorsunuz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Ama, daha vahimi var değerli milletvekilleri, bu belgeden sonra, Dışişleri Bakanlığı ve Sayın
Hükümet, bütün sefaretlere, Avrupa Birliğine, "bunu, aman ciddîye almayın, bu içpolitikaya yöne
lik, içtüketim belgesidir..." Bunu söylemek, aslında, imza sahiplerinin ciddîye alınmaması manası
na gelir ki, biz, onu kabul etmek istemiyoruz. Bir Başbakanın imzasını ciddîye almayın demek, bir
Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yapabileceği bir iş midir... O zaman, bunun hangisi doğ
ru? Bunları yapmamak lazım ve bu devlet skandali yerde kalmamalıdır. Bunun, nihayet, bir sorum
luluğu vardır, değerli milletvekilleri. Bu, Türkiye adına işlenmiş bir hata, bir suçtur ve düşünün, bu
telefonları alan yabancı büyükelçiliklerin yüzlerindeki acı tebessümü bir aklınıza getirin. Bundan
rahatsız olunmazsa, o zaman, insanda, hakikaten, devlet ciddiyeti mefhumu ve nosyonu yok de
mektir.
Şimdi, değerli milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dediğim gibi, 15 Kasımda, 12
nci yılını kutlayacaktır. Bu Cumhuriyet yaşayacaktır. Türkiye'den sonraki ilk doğan Türk Cumhu
riyetidir. Türkiye, bunun devamı ve yaşaması için gerekeni yapmak millî mecburiyetiyle karşı kar
şıyadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli milletvekilleri, dolayısiyla, bununla ilgili olarak şimdi gümrük birliğine ister istemez
geçmek gerekiyor. Bu mesele çok aşırı politize edildi ve burada da "ben" damgası vurulmak isten
di. Bu, "ben" damgası vurulurken, çok kişiye haksızlık yapıldı. Kimlere yapıldı; 31 Temmuz
1959'da tam ortak üyelik, Roma Antlaşmasının 238 inci maddesi çerçevesinde tam üyeliğe götüren
ortaklık anlaşması için müracaatta bulunan merhum Menderes ve Zorlu'ya haksızlık oldu. Kime ol
du; Sayın İnönü ve Feridun Cemal Erkin'in, 12 Eylül 1963 Ankara Çerçeve Antlaşmasını imzala
yanlara haksızlık oldu. Kime oldu; 1970 tarihli Katma Protokol ve onun 1973'te yürürlüğe girme
si için -ki, bu esasen gümrük birliğinin takvimini ve esasını teşkil eder- bunu hazırlayan, imzala
yan, yürürlüğe koyan Sayın Demirci ve Sayın Çağlayangil'e haksızlık oldu. Kime oldu; 14 Nisan
1987'de bütün bunları bir tarafa bırakıp da, tam üyelik için başvuran Sayın Özal ve Sayın Bozer'e
haksızlık oldu. Sayın Bozer, Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak, o zaman,
Brüksel'de, 14 nisan günü, zamanın dönem başkanı, Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans'a belgeyi
verdi. Bütün bunlar yokmuşçasına ve adeta Avrupa Birliği ile tam üyeliğin alternatifi olarak ve
Türk kamuoyunda aşırı bekleyişler yaratmak suretiyle, bu gümrük birliğini bu derece işlemekte
fayda var mı?
Değerli milletvekilleri, bakınız, bunun, bu derece politize edilip, seçimler arifesinde de, bu ka
dar abartılması, Avrupa Parlamentosunu rahatsız etti. Ayın 31'inde, pazartesi günü, Brüksel'de Av
rupa Parlamentosunun Dışilişkiler Komisyonu toplantısında Alman Sosyalist Schultz ve Alman
Yeşilci Bayan Roth beyanda bulundular. Dediler ki "Bu mesele Türkiye'de seçim yatırımı olarak
kullanılmakta bulunduğundan, bu Türk İçişlerine müdahale manasına geliyor, bunu ocak ayına bı
rakalım, seçimlerden sonraya" Bu, güzel bir şey mi; ama, huzurunuzda, Anamuhalefet Partisinin
bir sözcüsü olarak, Yüce Meclise ve dolasıyla Avrupa Parlamentosuna çağrıda bulunuyorum: "Biz,
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Sayın Hükümetin, gümrük birliğini seçim yatırımı olarak kullanmasından rahatsız olmayız, endişe
duymayız; bunu onaylasınlar." (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zira, beceriksiz ve
mevcudiyetiyle Türk Milleti için, esasen bir ceza olan Hükümetin hatası dolayısıyla, Türk Milleti
ni, ikinci defa cezalandırmaya haklan yoktur ve eminim ki, 11 ve 14 Aralık günlerinde Strasbourg'da toplanacak olan Avrupa Parlamentosu, nihayet yeşil ışığı yakacaktır; ki, Avrupa Parlamen
tosu mütalaa verir, onay düşüncesi yanlıştır; çünkü, onay, aslında, ahdî bir belge olan Katma Pro
tokolden doğma bir hadisedir.
Peki, gümrük birliği bu haliyle... Bakınız, burada da çok rahatsız edici bir durum var. Sayın
Hükümet çevreleri, devamlı olarak, gümrük birliği konusunda memleketin menfaatlarına daha uy
gun düşebilecek doğru veya yanlış fikir beyan edenleri susturmak yolunda "gümrük birliğine kar
şı olanların lobisi" diye beyanlarda bulunuyor; bu yakışmıyor, bir hükümetin, bir devletin ciddiye
tine yakışmıyor; bunu yapmamak lazım. Gümrük birliği, nihayet, bir kesimin veya bir şahsın de
ğil, bir milletin mükellefiyeti ve devamlılık arz eden bir hadisedir. Önümde, 8 üniversiteden, 40 sa
yın profesörün bir açıklaması var; bunlar da mı lobidir. Bu gibi ifadeleri ve suçlamaları, insanların
üstüne yapıştırmak ve susmaya zorlamak; bu, aslında, demokrasinin inkârıdır. Nihayet, bu iş mü
nakaşa edilecek; ki, en iyisi, doğrusu ortaya çıksın değerli milletvekilleri.
Peki, biz ne dedik ve ne diyoruz: Sayın Başbakanın, Ankara'dan, ısrarla, "bu işler ne pahasına
olursa olsun" beyanları neticesinde ne oldu biliyor musunuz; 6 Mart belgesini, Brüksel'de müzake
re eden Türk Heyetinin beli kırıldı, müzakere gücünü kaybetti; taviz almadı, taviz verdi, üst üste
taviz verdi ve neticede ne oldu; 1980 yılının gerisine düştük. Dördüncü Malî Protokol 600 milyon
luk ECU, (ödeme birimi) yani 750 milyon dolardı. Bu defa konulan Brüksel belgesi, 6 Mart belge
si de 375 milyon ECU, yani 450 milyon dolardır, değerli milletvekilleri.
Daha ne oldu: Hizmetlerin serbest dolaşımı yok, el emeğin serbest dolaşımı yok, sermayenin
serbest dolaşımı yok, karar organlarında yoksunuz... Avrupa hukukunun üstünlüğünü kabul ettik;
hukukun oluşumunda yokuz, Avrupa Parlamentosunda yokuz, komisyonda yokuz... Bu dünyanın
neresinde görülmüştür ki, başka bir gücün koyacağı kanunları, sizin iştirakiniz olmadan uygulaya
caksınız, kabul edeceksiniz. Bu, eskiden mevcuttu, bu, kolonial sistemin bir ifadesidir; beni mazur
görün; bu nasıl kabul edilir?!
Değerli milletvekilleri, bu işlerin hesabı da yapılmadı. Yapılan son hesaplamalara göre, güm
rük birliğinin başlamasından itibaren, Türkiye'deki küçük işletmelerin ancak yüzde 35'i rekabete
dayanabilecek; orta boy işletmelerin yüzde 47'si, büyük işletmelerin yüzde 54'ü. Bunun ortalama
sını alırsanız yüzde 50'yi geçer. Bu yüzde 50 ne olacaktır; ya daha büyükler tarafından yutulacak
veyahut da son bulacaktır; dolayısıyla, büyük bir işsizlik ortaya çıkacaktır.
Değerli milletvekilleri, Sayın Hükümet, biraz da dünyayı görsün. Bakınız, 380 milyonluk Av
rupa Birliği, gümrük birliği pazarı, doğrudur; ama hepsi benden güçlüdür ve esasen fiilen o birli
ğin içindeyim, onbeş seneyi aşkın zamandan beri, bütün sanayi ürünlerim oraya sıfır gümrükle gi
riyor. Kaldı ki, Türkiye'nin yüzde 38'i tarımla iştigal eder; tarım, gümrük birliği içinde yok, tarım
politikasına girmiyoruz; o da bir başka taraf; ama, değerli milletvekilleri, benim önümde, benim pa
zarım olabilecek, benim teknolojik, ekonomik, sanayi bakımından üstün olduğum 600 milyonluk
bir kitle var; 400 milyonu Karadeniz Bölgesinde, 200 milyonu Ortadoğu ve Orta Asya'da. Ben,
bunları bırakacağım da, gidip başkalarına pazar olmakta ısrar edeceğim; bunun mantığı var mıdır?!
Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'da barış sürecinin başlamasından sonra, geçen sene Kazablanka'da bir toplantı yapıldı; Milletlerarası Ekonomik ve Ortadoğu'nun Kalkınması Konferansı; ha
len de Amman'da ikincisi yapılıyor, 29 Ekimde başladı. Türkiye buralara ne götürdü, ne proje...
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Bakınız, çok acıdır, Türkiye yerine kim yaptı bunu biliyor musunuz; İsrail Dışişleri Bakanı Sa
yın Simon Perez; bundan altı ay,evvel bir kitap yazdı: The Nevv Middle East -Türkçeye de çevir-:
diler ve eminim, sayın bakanlara gönderdiler- (Yeni Ortadoğu) orada doğan barış süreci çerçeve
sinde Ortadoğudaki ekonomik işbirliği ve gelişmede Türkiye'nin yer alması, oynayacağı önemli
rol. Bu benim yanı başımda...
*•'•-.'
Bakınız, eğer, Sayın Hükümet, dört yıldan beri* Türkiye'nin o en muhteşem projesi olan
GAP'taki, tünellerdeki 1 700 metre iç beton kaplamayı ihmal etmeyip de bitirseydi, Ortadoğu nun,
halen yılda 20 milyar dolar olan gıda maddesi ithalatının bir kısmını alamaz mıydık?.. Alamaz mıy
dık?..
Bakınız, o büyük eser -ki, biz iktidardayken neler söylenmedi- Atatürk Barajı üç senede öde
di kendisini. Her yıl 10 milyar -ki, biz, 8,9 hesaplamıştık- kilovat enerji veriyor; bu, 1 milyar dolar
ediyor. Ama, bir neticesi daha var, o da, Suriye'ye sulama yapılmadığı için, Irak'a, saniyede 500
metreküp vaat etmişken 1 000 metreküp akıyor ve o güzelim sular gidiyor. Peki, bundan rahatsız
olmuyor musunuz?..
Bu çerçevede şunu dâ arz edeyim: Sayın Başbakanın altı ay evvel başka tehlikeli beyanı oldu
bir gazetede "Türkiye 21 inci Yüzyıla tehlikeli ve bir savaş vasıtası olabilecek su meselesini hal
letmiş olarak girmelidir." Bu ne demek, bu?.. Millî kaynaklarımı, ben, halletmeye, niye ihtiyaç du
yayım... Bu, aynen, Azınlık Hükümeti Programında yer alan bir talihsiz cümle gibi, o cümlede di
yor ki: "Türkiye'nin tekil devlet olarak kalması gerektiği hususuna, artık, dünya inanmaya başla
mıştır." Bakınız, bu cümleye; bundan dehşet duymak lazımdır.
Değerli milletvekilleri, bu da aynı hadisedir. Binaenaleyh, bu meselelere, biz, muhaletefet yak
laşımı içinde değiliz. Bunları millî meseleler olarak görüyoruz, Türkiye'nin millî menfaatları ola
rak bakıyoruz.
Şunu üzülerek arz edeyim: Bugünkü görünümü ve gelişmeleriyle, Avrupa Birliğinin, Türki
ye'yi kabul etmeye hazır olmadığı görülmektedir. Neden; çünkü, soğuk savaşın son bulması ve ko
münizmin yıkılmasından sonra, Batı Avrupa'da bir aile zihniyeti gelişti; aileden olanlar ve olma
yanlar... Nedir ailenin çerçevesi; kültür ve din birliği. Biz aileden değiliz ve olmadığımız içindir ki,
bu kapıları kapatıyorlar değerli milletvekilleri. Bunlarda gerçekçi olmak lazım, göz önününde bu
lundurmak lazım.
Değerli milletvekilleri, Irak'tan bahsettim. Irak'ta çok tehlikeli ve bizi doğrudan doğruya ilgi
lendiren gelişmeler yer alıyor.
Sayın Başkanım, süremi hatırlatacaksınız.
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitince mikrofon kapanacak; süre isterseniz vereceğim.
KÂMRAN İNAN (Devamla) - Herkes, evinden kalkan; Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız
diye diye Irak'ı bölme noktasına doğru getirdiler. Güney Irak'ı ayırarak Ürdün'le bir federasyona
götürmek, Kuzey Irak'ta otonom bir bölge meydana getirmek ve bu, Hükümetin burnunun dibinde,
gözlerimizin önünde cereyan ediyor değerli milletvekilleri.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Ne kadar süre vereyim efendim?
KÂMRAN İNAN (Devamla) - 2 dakika yeter.
İrlanda'da, Dublin'de toplantılar oldu. Türkiye'yi masanın bir köşesine iliştirdiler. Orada, ço
cuklar, elleri şakaklarında oturup takip etmedi mi ve bu işi götürenler... Bosna-Hersek'teki barış sü
reci içerisinde benim üç kuvvetim orada; kara kuvvetim, hava ve deniz kuvvetim. Temas grubun
da var mıyım ve halen iş nerede oluyor; Ohio Dayton Hava Üssünde oluyor. Benim orada kanım
var, askerim var.
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Değerli milletvekilleri, Rusya'daki gelişmeler ve nihayet, dünyanın yeni nizamı kurulmamak
la beraber, yeni nizamın coğrafi sınırlarının ortaya çıkması, Orta ve Doğu Avrupa'ya mukabil, önün
geriye alınıp Avrupa'ya entegre edilmesiyle, Orta Asya Türk dünyası, Kafkaslar, Balkanlar ye Tür
kiye'nin Rusya'nın nüfuz bölgesine açılması gibi çok ciddi bir hadiseyle karşı karşıyayız.
Bütün bunlar, devletin ilgilenmesi gereken meselelerdir. Bütün bunları bir tarafa bırakıp da,
gece gündüz, hangi ortak hangi ortağı atlatır, 6 Mart Brüksel'e sadece soldan olan Sayın Dışişleri
Bakanı gitmesin, ben de gideyim deyip bütün protokol kaidelerinin çiğnenmesi ve tarihte görülme
miş bir örnekle, Sayın Başbakanın Fransız Dışişleri Bakanının akşam yemeğine katılması ve orada
çok ağır bir deklarasyonu dinlemesi ve nihayet şurada kapatacağım değerli milletvekilleri.
Temmuz ayında bir anayasa değişikliği yaptık. Bu, bana neyi hatırlattı? 1876'da, Sultan Abdülhamid çağırıyor, vezir-i azama diyor ki, "yeni anayasayı yapın, Batılıların baskısından kurtulamıyoruz..." Yaptık. 1995'te, yine, dışgüçler istediği için Anayasa değiştirdik.
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP ye Bağımsızlar sırala
rından alkışlar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Siz oy vermediniz mi, ANAP oy vermedi mi?!.. Hayret ya
ni, hayret!..
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnan.
Buyurun Sayın Kayalar.
Süreniz 30 dakika efendim.
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, televizyonları başında bizi izleyen çok değerli vatandaşlarımız; bugün 52 nci Hükümetin
Programı üzerindeki görüşmeleri yapıyoruz. Anavatan Partisi Grubumuz adına, bu görüşmelerle il
gili görüşlerimizi devam ettirmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi ve değerli
arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla, şahsım ve Grubumuz adına selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bundan onbeş yirmi gün kadar önce, yine bir hükümet programı görüş
mesi için Yüce Meclisimiz toplanmış ve burada, değerli siyasî parti grupları görüşlerini ifade et
mişlerdi.
51 inci Hükümet olarak güvenoyu alamayan bu azınlık hükümetinin programı, bu kürsülerde
yine, Sayın Genel Başkanımız tarafından değerlendirilirken, Yüce Meclise ve televizyonlar kana
lıyla tüm yurdumuza ifade edilmişti ki, program içesinde ele alınabilecek, değer verilebilecek hiç
bir şey yok ve üstüne üstlük de, 49 uncu Hükümetten itibaren, demokratikleşmeyi ağzından düşür
meyen DYP (SHP) CHP hükümetleri döneminde çok sıkça üzerinde durulan demokratikleşmeyle
-ve insan unsuruyla da- ilgili olarak hiçbir konunun gündeme getirilmediği, öngörülmediği, gayet
kötü hazırlanmış olan bir program olduğu ifade edilmişti.
52 nci Hükümetin.Programı da, üç gün önce Yüce Meclise takdim edildi. Grubumuz olarak bu
Programı dikkatle inceledik; ama, şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, bir milletvekili olarak,
daha da ilerisinde, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak, fevkalade üzüldüğümü ifade et
mek istiyorum; çünkü, sadece ve sadece bir şeklî formaliteyi yerine getirmek için yazıldığı her say
fasından ve her satırından belli olan bir programla karşı karşıyayız. 52 tane hükümeti geçirmiş olan
Türkiye'de bu derece gayri ciddî, içi boş, Türkiye'nin hiçbir meselesine çözüm getirmeyen, hayalî
birtakım ütopyaları ortaya koyan ve -tekrar ifade ediyorum- sadece okunmak için yazılmış olan bir
programla Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye'nin gündeminin işgal edilmesini kabul et
memiz mümkün değildir. Böyle gayri ciddî bir programı-gene üzülerek ifade ediyorum- ancak
gayrı ciddî bir hükümet buraya getirebilir. (ANAP sıralarından alkışlar)
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Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu Programın ikinci sayfasında "iki farklı siyasî kimliği temsil
eden DYP ve CHP, Türkiye'yi parlamenter demokrasinin kuralları çerçevesinde siyasal bunalım
dan düzlüğe çıkarmak için bir araya gelmişlerdir" denilmektedir. O zaman sormak lazım: -49 un
cu, 50 nci hükümetler DYP (SHP) CHP hükümetleri, 52 nci Hükümet de aynı hükümet, arada onbeş yirmi günlük bir boşluk var- Eğer bugün bir siyasal bunalım yaşanıyorsa ve siz, Türkiye'yi bu
bunalımdan kurtarmak için hükümet kurmuş iseniz "bu bunalımı kim çıkardı" diye size sormazlar
mı? 20 Eylülde koalisyonun bozulduğu günü, geliniz hep birlikte hatırlayalım: Sayın Baykal ile Sa
yın Başbakan üçbuçuk saate yakın görüşme yapmışlar; neticesinde koalisyonun bozulduğunu ifa
de etmişler; ama, bakınız, nasıl ifade etmişler; Sayın Başbakan "Teröre karşı mücadelede kahra
manca görev yapan bir polis müdürünün kadavrası üzerine hükümet kurdurmam" demiştir. Bu an
laşmayı bozan, yani o günkü koalisyonu bozan Sayın Baykal da "Bir oyuncak başbakanla" ifadesi
ni... Bizim tabirimiz değildir; çünkü, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına "oyuncak" tabirini de
yakıştırmamız hiç mümkün değildir; ama, şimdi Başbakan Yardımcısı olarak Bakanlar Kurulu sı
rasında oturan Sayın Baykal, o günkü Sayın Başbakana oyuncak başbakan diyebilecek kadar "ken
disine güveninin kalmadığını; 4 yıllık DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'ye hiçbir şey
vermediğini; bundan sonra vereceklerine dair inançlarının kalmadığını ve artık, sadece erken seçi
min gerekli olduğunu; bu sebeple de koalisyona girmeyeceklerini" ifade etmişlerdir. Bunlar, bütün
kamuoyu önünde cereyan etmiştir.
Daha da üzülerek ifade ediyorum: Şu anda kabinede görev alan bir Sayın Bakan, CHP'nin o
günkü Genel Sekreteri, Sayın Başbakana -hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz şekilde; ama, kamu
oyuna açıklandığı için burada üzülerek ifade etmek istiyorum- "zibidi" tabirini uygun bulmuştur...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ne münasebet...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Bunlar basında yer aldı...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok öyle bir şey... Ayıp ayıp...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Dün bu konuşmayı hazırlarken...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygılı ol biraz; böyle bir şey olur mu...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Lütfen buyurun efendim.
Ben kınıyorum... Ben kınıyorum... Ben kınıyorum... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygılı ol biraz...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Ben kınıyorum... (CHP sıralarından gürültüler) Mü
saade edin cevap vereyim... Müsaade edin cevap vereyim...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-, Saygılı ol... Saygılı ol...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Müsaade edin cevap vereceğim... Müsaade edin...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Saygılı ol...

"

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz de saygılı olun...
BAŞKAN - Sayın Coşkun, lütfen müdahale etmeyiniz...
Müdahale etmeyiniz Sayın Hatinoğlu...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Ben, oniki yıllık parlamenterim. "Kınadığımı" ifade
ettim; ama, bu kürsüde, bu konuşmayı yapmadan önce, bu gazetede yer alan haberi, gazetenin ha
ber müdürüne tekrar telefon açarak teyit ettirdim; oniki yıllık bir milletvekili olarak, teyit ettirme
den burada konuşma yapacak kadar tecrübesiz değilim; bunu ifade ediyorum. (ANAP sıralarından
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"Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, edilmediği ve söylenilmediği iddia ediliyorsa-ki, canı gönülden ar
zu ediyorum- basında yer alan bu haber tekzip edilir ve bu tekzip metni yayınlanmaz ise, mahke
meye verilir; öyleyse de memnun olurum; bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum.«
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Bir gün sonra tekzip edildi...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) -Şimdi, ifade etmek istediğim şudur: eğer, bugün,
Türkiye'de bir siyasî bunalım varsa, bu Hükümet, eğer, bu bunalımı ortadan kaldırmak için kurul
muşsa, siyasî bunalımı çıkaran kendileridir. Bu programda başkaca üzerinde dumlacak hiçbir şey
yok; ama, başka şey var. Dört yıllık DYP (SHP) CHP koalisyon hükümetlerinin artık sonu gelmiş
tir; İnşallah, Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 24 Aralıkta genel seçimlerimiz yapılacaktır;
yani, bir dönem daha kapanmaktadır. Ben, şimdiden, yapılacak olan bu seçimlerin milletimize,
memleketimize hayırlara ve uğurlara vesile olmasını buradan, Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ve
devam ediyorum...
AHMET SAYIN (Burdur) - Anayasa Mahkemesine gidecek misiniz?..
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Şimdi, bizim, burada, yapmamız gereken şudur: Cu
martesi günü, Eskişehir meydanından başlayarak -dört yıl önce meydanlara, halkın huzuruna çıkıp,
bugünkü hükümetleri oluşturmak için, birtakım vaatlerde bulunanlar vardı; bize hesap sorulacağı
nı söyleyenler vardı- hesabı bu kürsülerden başlayarak soracağız; meydanlarda devam edeceğiz; 24
Aralığa kadar soracağız. Bakınız, şimdi, o günleri hatırlayalım -zabıtların hepsi burada- denilmedi
mi ki, bize; yani, memleketimizde, meydanlarda "ey, benim çiftçim, benim köylüm, bu zamcı Anavatancılar 700 liraya mal olan mazotu, 2 100 liraya satıyorlar; senin cebinden 1 400 lirayı çalıyor
lar."
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Resmî araçları götürdüler...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Buna inanan insanlarımız oldu; yani, ne dedi "bana
verin oyu 700 liraya indireceğim." Denmedi mi ki, bu meydanlarda, bu kürsülerde, otobüslerin üze
rinde, televizyonlarda "770 liralık DAP gübresi çok pahalı, bana oy verin, ucuzlatacağını" Denil
medi mi ki "senin traktörün pahalı, daha ucuza vereceğim" denilmedi mi ki "buğday fiyatın düşük";
denilmedi mi ki "tütüne de 5 bin lira benden, daha fazla fiyat vereceğim..." Bunlar denilmedi mi;
bunların hepsi denildi. Aradan dört sene geçti. Buradan soruyorum: 2 100 liralık mazot 700 liraya
mı indi, 20 bin liraya mı çıktık..
AHMET SAYIN (Burdur) - Köylüye sor onu.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Ben, buradan, köylüye soruyorum, zaten; Konya'daki köylüme soruyorum, Afyon'daki köylüme soruyorum, Kiltahya'daki köylüme soruyorum, Yoz
gat'taki köylüme soruyorum, Kırşehir'deki köylüme soruyorum, Burdur çiftçisine de soruyorum.
AHMET SAYIN (Burdur)-Gel Burdur'a...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Cumartesi günü de Eskişehir'den başlayarak soraca
ğım...
' . - • ' .
AHMET SAYIN (Burdur) - Cesaretin varsa Burdur'a gel...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 770 liralık DAP gübresi şu
anda 17 bin lira. Bu, 26 misli artış demektir; yani yüzde 2 600 zam!...
AHMET SAYIN (Burdur) - Burdur'a girebiliyor musun sen?
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - 50 milyon liralık traktörün fiyatı 1 milyar lirayı geç
miş, 20 misli artmış; yani, yüzde 2 000 zam!
ALİ ESER (Samsun) - Ayçiçeği ne oldu...
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LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Bakınız, aynı şekilde -devam ediyoruz- bugün, ayçi
çeği de , fındık da, piyasada, ilan edilen fiyatın altında işlem görmekte ve çiftçi perişan... Trakyalı
da perişan, Karadenizli de perişan... Söz verilip de ödenmeyen çay fiyatlarından dolayı gene bizim
Rizelimiz gene bizim Karadenizlimiz de şu anda perişan bulunmakta.
Sadece buradan değil... Nasıl olsa 24 Aralığa kadar hepimiz seçim bölgelerimize gideceğiz...
.Bunları geçiyorum, bunlar önemli değil...
AHMET SAYIN (Burdur) - Burdur'a gelseydin, görürdün...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, buradan şunu ifade et
mek istiyorum: O gün söz verenler -açıkça buradan ilan ediyorum- milletimize yalan söylemiştir,
daha önceki tecrübelerine rağmen yalan söylemiştir ve sadece oy uğruna milletimizi aldatmıştır;
ama, artık deniz bitti, kara göründü. İşte, dört yılın, bir dönemin sonu geldi.
Çiftçimize yalan söyleyenler köydeki yatırımları durdurdular. Anavatan Döneminde vızır vı
zır işleyen sarı makinelere köylüler hasret kaldı; içme suları, yollar, telefonlar, köy okulları, köy
-

i

•

•

'

'

•

•

camileri...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Köylere gitmemişsin be!..
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Anavatan Partisinin sağladığı imkânlarla kendilerine
elektrik verilen, radyatör verilen köy camilerinden o radyatörleri söktüren bir İktidar, bugün, bura
da bulunmakta. (ANAP sıralarından alkışlar) Evet... Bunlar, halkın gerçekleri; burada, gelip, böy
le, ütopyalarla uğraşmanın âlemi yok.
"Köylere gidiyor musunuz" dediniz. Beni, benim ilim de bilir, Türkiye de bilir; Anavatan Par
tisinde çalışan ve gerçekten taban politikası yapan tüm arkadaşlarımızı bilir. Halktan uzak kalan
sizlersiniz; ama, 25 Aralıkta, inşallah, burada hepimiz görüşeceğiz.
AHMET SAYIN (Burdur) - Gel Burdur'a da görelim!:.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, çiftçiye yalan söyleyenler,
köylüye yalan söyleyenler acaba, başka kesimlere ne söylediler. Denilmedi mi ki -Hükümet prog
ramlarında da yer aldı- "500 gün içerisinde enflasyon yüzde 10' a inecek." Aradan dört sene geçti,
dört sene; 500 gün değil, dört sene geçti. Enflasyon şu anda kaç; yüzde 90'larıh üzerinde. (ANAP
sıralarından "yüzde 100" sesleri) Daha, kısa süre önce de yüzde 160'lara vurmuştu. Hani, çiftçi enf
lasyona ezdirilmeyecekti; hani, memur ve işçi enflasyona ezdirilmeyecekti; hani, enflasyonun yük
sek olduğu bir ülkede başka bir işi konuşmak gereksizdi, önce enflasyon halledilecekti?!. Şimdi,
ben, buradan soruyorum -o gün Hükümette olanlara da, olmayanlara da- sesimiz eğer ulaşıyorsa,
bu sözleri çok sıkça söyleyenlere de soruyorum: Enflasyon, 500 günde yüzde 10'a düşmek yerine,
ayda yüzde 10'ların üzerine çıkmadı mı?!.
Hani "büyük Türkiye" diyordunuz... Büyüyen Türkiye değil, cumhuriyet dönemleri içerisinde,
eksi 6'nın üzerinde küçülen ve küçülmede rekor kıran bir Türkiye de, bu Hükümetlerin döneminde
gerçekleşmiştir. İşte, bu 24 Aralığa böyle bir Türkiye'yle, böyle bir Hükümetle gidiyoruz. O, dört
yıl önceki sözleri, bugün, burada hatırlatmaya çalışıyoruz.
Enflasyonla ilintili olarak, işçi ve memur olayları zamanında, maaşlar çok sıkça gündeme ge
tirildi. Anavatan Partisinin Yıldırım Akbulut ve son olarak'da Mesut Yılmaz Hükümetleri döne
minde işçi ve memur maşlarına verilen yüzde 142 ve yüzde 160 oranında, zamlara "Azdır" diyen
ler vardı; ama, Allah'ın işine karışılmaz; üç ay sonra iktidara geldiniz; 1 Ocak 1992'den başlayarak,
işçinin ve memurun yüzünü güldürdünüz mü; yoksa, 200 bin lira gibi, 4 paket Marlboro Sigarası
parası tutarında zam verdiniz; yani, işçi ve memurla alay mı ettiniz acaba!.. Bütün bunları, burada
dile getirmek lazım.
- 2 3 4 -

•

T.B.M.M.

B:22

3.11.1995

0:1

Bugün, gerçekten, yüzde 142, yüzde 160 oranındaki zamları az bulanlar, işçiyi ve memuru, iş
çi emeklisini ve memur emeklisini inim inim inleten bir iktidar haline gelmiş bulunmaktadırlar. Bu,
gerçekten, Türkiye için acıdır; ama, acı olan bir başka olay daha var: O zaman, bunun, böyle ola
cağı bilindiği halde, çiftçiye yapıldığı gibi, yüzde 142'nin, yüzde 160'ın üzerine, daha fazla zam ve
receğim diyebilmek acıdır; insanları aldatan, yalan söyleyen politikacıların durumu acıdır. İşte,
şimdi, 24 Aralıkta, bu kıyaslamalar yapılacaktır diye ümit ediyoruz.
Şu anda verildiği iddia edilen -verilsin, gerçekten memnun oluyoruz- ama; seçim olmasaydı
verilmeyeceğini hepimizin bildiği, yüzde 50'ler civarında olduğu iddia edilen zamlarla dahi, işçi
mizin, memurumuzun, emeklimizin -ister döviz bazında bakın ister reci olarak isterseniz geçinme
endeksi olarak bakın- maaşı, hâlâ, Anavatan İktidarları dönemindeki seviyesini yakalayabilmiş de
ğildir. O zaman, Türkiye'nin dört yılına, işçimiz yönünden, memurumuz yönünden, çiftçimiz yö
nünden, kayıp yıllar olarak bakamaz mıyız, bakmamamız mı gerekir acaba diyorum. İlerlemeyen,
geriye giden; söylediklerini yerine getirmeyen ve bundan sonra da artık getirecek vakti kalmayan...
Siz, şimdi, işçiye, memura zam verdiniz "memnun olduk" dedik; ama, size bir şey söyleyeyim:
Yokuşun dibinde, ata, arpa kâr etmez; o geçti, o geçti; ama, yine verin siz. (ANAP sıralarından al
kışlar)
Değerli milletvekilleri, esnafımızı da bundan ayrı tutmak mümkün değildir. Gerçekten, bugün,
esnafımız, fevkalade büyük sıkıntılar içerisindedir. Geçen sene, sadece, sıkıntı içerisinde olan, sif
tah etmekten aciz olan esnafımızın üzerine bindiniz; Net Aktif Vergisi, Malî Denge Vergisi, bil
mem ne vergisi diyerek, oniki onüç günde bir esnafı Maliyenin kapısına diktiniz. 100 trilyon lira
para aldınız; ama, nereye verdiğiniz belli değil, ne yaptığınız belli değil; çünkü, ortada yatırım de
nen bir şey bulunmamakta.
,
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yalı çetesine dağıttılar.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Sadece işçilerimizin maaşları konusu değil; binlerce
işçiyi işten çıkararak, sakat özelleştirmelerle, yanlış özelleştirmelerle binlerce işçinin işten atılma
sını ortaya getirdiniz, ekmeklerinden ettiniz. Köy Hizmetlerinde, Karayollarında, Devlet Su İşlerin
de, Tekelde, Sümerde çalışan birçok işçimiz bugün ekmeğe muhtaç hale gelmiş bulunmaktadır.
Bakınız, bunlarla birlikte bir sağlık konusu vardı; hepiniz hatırlarsınız, böyle, cepten çıkan bir
yeşil kart vardı. Sanki, o kartı eline alana bir sihirli kutu açılacak, hem kendisi iyi olacak hem de
bütün imkânlar emrine verilecekti. Ne oldu, o yeşil kartla oy aldınız; ama, o yeşil kartu şimdi, siz,
kendiniz kaldırdınız. Bu, acaba dört yıl içerisinde sağlıkta bir gelişme midir, sağlıkta bir ilerleme
midir ve acaba, yarın çıkıp meydanlarda veya biraz sonra çıkıp bu kürsüde "evet, biz, Türkiye'nin
sağlık sorununu bu kaldırdığımız yeşil kartla hallettik" mi diyebileceksiniz; ne diyebileceksiniz,
onları merak ediyoruz ve inanıyorum ki, bu televizyonlarda bizi dinleyen değerli vatandaşlarımız
da bizden daha fazla merak etmektedirler.
Başka bir olay, sosyal güvenlikle ilgili olan olaylar. O zaman, erken emeklilik diye söz verdi
niz; Meclise getirdiniz, Anavatan Partisi Grubu olarak, başında Sayın Genel Başkanıyla birlikte
"yapmayın, yanlış yapıyorsunuz; oy uğruna insanları memnun ettiğinizi zannediyorsunuz; ama,
sosyal güvenlik.birimlerini felç edersiniz" diye, burada, defaatle; ama, defaatle sizlere uyarıda bu
lunduk. Ne oldu, bakınız, bugün ne oldu: SSK, bugün, şu dakikada 50 trilyon liranın üzerinde içe
ride, yıl sonunda 85 trilyon lira zararda, önümüzdeki sene 1996'da; yani, sizin miras bırakacağınız
1996'da 210 trilyon lira olacağı, bizatihi SSK yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. Ne oldu şim
di, erken emeklilikle ilgili olan konular?!. Doğru yaptık diyebilecek misiniz ve söyleyebilecek mi
siniz ki SSK ayakta kalabiliyor...
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1934'ten sonra çalışmaya başlayan Emekli Sandığı, ilk defa, 1994 ve 1995'te açık veren bir
Emekli Sandığı haline gelmiştir; doğru mu yaptınız acaba?!. "Doğru mu yaptınız" diye, buradan
sormak istiyorum; yanlış yaptınız ve bile bile yanlış yaptınız; ama, bir şeyi bilemediniz, dört yıllar
da çabuk geçer... Dört yıllar da çabuk geçer... İşte, dört yıllar da çabuk geçti; bu yanlışlar, bu ya
lanlar, bu bilinerek yapılan yanlışlar, şimdi, sizin huzurunuza, bu kürsülerden, kaya gibi çıkmaya
başladı.
•
Dahası var: "Ensaf, Bağ-Kurlu" dediniz. 30 bin Bağ-Kurlu, evet, 30 bin Bağ-Kurlu şu anda ce
zaevleri kapısında, adliye kapılarında değil; cezaevleri kapısında...
O zaman denilmiyor muydu -yani, ne zaman; sandık öncesi, 20 Ekim 1991 seçimleri öncesigünler geçmez zannedil irken, denilmiyor muydu: "Ekonominin sıkıntılı olduğunu söylüyorsunuz,
enflasyonu nasıl indireceksiniz, gelir dağılımını nasıl düzelteceksiniz? Cevap: Seçim propaganda
sı, bir bütçe yapmak demek değildir. Halka, siz 'çaresizim' derseniz siyaset, tıkanır. Halka 'devlet
yönetimi benim elime geçtiğinde, hırsızlığı, haksızlığı kaldıracağım' diyeceksiniz. Biz diyoruz ki:
İşsizlik sigortası getireceğiz, asgarî ücretten vergi almayacağız, herkese yeşil kart verip, sağlık hiz
metlerinden faydalanmasını sağlayacağız, eğitimde herkese fırsat eşitliği getireceğiz, 1 000 kişiden
28 kişinin otomobil sahibi olduğu Türkiye'de, her aileye 2 anahtar. Bunların hepsinin devlete bir
maliyeti var. 'Kaynağı nereden bulacaksınız' diyorsunuz. Önce, bu işlerin yapılmasına karar vere
ceksiniz, kaynağı engel sayıp, bunları yapamayız derseniz, bu, teslimiyetçiliktir..." Yani "ben, bile
bile yalan söylerim" denildi; onun hesabını soracağız... (ANAP sıralarından alkışlar) Onun hesabı
nı, cumartesiden başlayarak soracağız. İşsizlik sigortası geldi mi "asgarî ücretten vergi almayaca
ğız" oldu mu; vergi alınmıyor mu şu anda... Bunlara cevap vermemiz lazım.
Bakınız değerli milletvekilleri, şu parti, bu parti, o parti olarak konuşmuyoruz; hepimiz bu
memleketin evladıyız; bu görevlerde bulunuruz veya bulunmayız, önemli olan, memleketimizin
iyiye gitmesidir; önemli olan, siyasetin iyiye gitmesidir. Bu sözlerin bir başka kötülüğü oldu. Bu
gün, gene, maalesef, 12 Eylül öncesi gibi, üzülerek söylüyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Parlamen
tosuna olan güveni sarstık. Q güven, bu sözlerden dolayı sarsıldı. Üzüntümüz bundandır; yoksa, o
parti, bu parti olayı değildir.
Bakınız "iki anahtar olayı" deniliyor. Buradan söylüyorum, değerli vatandaşlarıma söylüyo
rum "Anavatan İktidarı döneminde,sahip olduğunuz arabalara, toplu konut projeleriyle yapılmış
yüzbinlerce eve, bu iktidar döneminde acaba ilave mi yapabildiniz; yoksa, bu iktidar döneminde ya
evinizi ya arabanızı satar duruma mı geldiniz" diye soruyorum; vicdanlara soruyorum, vicdanlara...
(ANAP sıralarından alkışlar) Oy için sormuyorum, oy için söylemiyorum. Bunların cevaplarının
verilmesi lazım.
İşte, bunları söyleyerek iktidara gelmiştiniz; ama, bakınız, bir başka şey var: 1983 senesinde,
Anavatan Partisi olarak, demokrasiye yeniden dönüşün başladığı günlerde, Rahmetli Özal'la birlik
te kurulmuş ve halkımızın huzuruna çıkmış, Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle, altı ay içerisin
de, iktidara geldikten sonra, bakınız, nasıl bir ülke haline getirmişiz Türkiye'yi...
AHMET SAYIN (Burdur) - Kenan Paşa'nın desteğiyle!..
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Manyetolu telefonlardan başlamışsın, otomatik tele
fon, köylerde telefon, mezrada telefon, şehirlerde telefon haline gelmiş; tek kanal siyah beyaz tele
vizyondan başlamışsın, bugün ülke genelinde 35 civarında, renkli, 350 tane yerel televizyona ka
vuşmuş Türkiye; organize sanayi siteleri, küçük sanayi siteleri; barajlar, göletler, otoyollar... Evet,
o otoyollar...
Şu anki Sayın Başbakan "otoyol Türkiye'ye lükstür" diyebilecek gaflet içerisinde olan bu Hü
kümetin başı Sayın Başbakan... (ANAP sıralarından alkışlar)
,•
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Otoyolları ben söyleyeyim buradan: İnsan vücudunun Şamarları ne ise yollar odur.
v
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Ankara'dan Polatlı'ya gidemiyorsunuz.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Vücudun damarları çalışmazsa felç olursunuz. İşte
Türkiye'nin damarları o otoyollardır. Ne yaptınız ama, ne yaptınız; o otoyolları yapanları Anayasa
Mahkemesine gönderirken,"kendiniz açılışlara gittiniz; sıkılmadan açılışlara gittiniz... (ANAP sıra
larından alkışlar) Gidiniz, bizim yaptığımız; helalü hoş olsun, biz yaptık, siz de açın. Yaptığımız,
memleketimize, başka yere değil; ama, şunu soruyorum: İki senedir neden otoyol açılışı yok, ne
den?!. İki senedir otoyol açılışı neden yok?!. Neden yok?!. Yatırım yok, temel yok...
65 tane barajı size bitirip bırakmışız. "3ç ampulün varsa birini söndür" denen Türkiye'yi dev
ralmışız;.. Televizyonlarda ilan vardı, hatırlayın... Babalarınızın seferberlik zamanında değil -bura
dan vatandaşlarıma sesleniyorum- on sene önce, oniki sene önce "3 ampulünden birini söndür" de
nen bir Türkiye vardı. Anavatan iktidara gelmiş, 65 tane baraj yapmış; GAP'ı yapmış, Atatürk Ba
rajını yapmış, enerjideki kurulu gücü yüzde 148 artırmış, bütün Türkiye, köyler civalı lambayla ta
nışmış. O'cıvalı lambalarla, şehirler, bütün otoyollar, yollar bezenmiş; yaldır yaldır yanan bir ülke
haline getirmişiz. Ama, buradan değerli vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bakın, o yatırımsızlık yü
zünden, 1997 yılından itibaren, Türkiye, yeniden karanlığa gömülecektir. Bu, Türkiye için üzüntü
dür. Çalışamayan sanayi, elektrik kesintilerinden dolayı mutazarrır olan işverenlerimiz, daha o za
man köylerinde elektrik olmayan insanlarımız, yeniden, aynı sıkıntılara doğru düşmeye hızla git
mektedirler. Gelin buradan cevabini verin ki, gidilmeyecektir ve bizi inandırın; yalanla değil, hül
yayla değil, gerçekle inandırın, sizi ilk tebrik edecek olan bizizBu kürsülerden benim tebrikim vardır. Zamanında, sorumlu mevkilerde, bu makamlarda bu
lunduğumuzda "Birinci Boğaz Köprüsünü yapanlara teşekkür ediyorum" dedim ben; ama Anava
tan "halka hizmet, hakka hizmet" felsefesi içerisinde yarışmış, Birinci Boğaz Köprüsünü kıskan
mamış, yanına İkinci Boğaz Köprüsünü, 2 şeritli değil 4 şeritli yapmış. (ANAP sıralarından alkış
lar) İktidarda olsaydık, üçüncüsü ve dördüncüsü de yapılacaktı; Çanakkale Boğazına ve İstanbul
Boğazına, üçüncüsüyle birlikte...
AHMET SAYIN (Burdur) - İktidardan niye gittiniz?!.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Şimdi, bakınız, bir başka olay var: Limanlarıyla,
uçaklarıyla, serbest bölgeleriyle, başka şeyler var. Avrupada çalışan işçim, kazandığı parayı Türki
ye'deki yakınına iki ayda gönderirdi Anavatan iktidara gelmeden önce. Türkiye'deki işadamı, sö
züm ona ihracat yapmaya gideceği zaman, gizli saklı 400 mark veya 400 dolar götürebilirdi. O gün
kü Türkiye'den, bugün, Anavatanın size devrettiği Türkiye'ye geldiğimizde, isterseniz banka hesap
larınızla, isterseniz akreditiflerinizle, isterseniz on-line sistemleriyle, isterseniz cebinizdeki banka
kartlarıyla dünyanın her yerinden alışveriş yapabilecek, ödeme yapabilecek duruma getirmiş Tür
kiye'yi...
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Kaç kişiyie getirmiş Sayın Kayalar?!.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Bankacılık sistemiyle, borsa sistemiyle, konvertibilitesiyle Türkiye'yi dünya ülkesi haline getirmenin mücadelesini vermişiz ve gerçekten de bunda
muvaffak olmuşuz. Hepiniz hatırlarsınız 2,5 milyar dolarlık akaryakıt faturasını karşılamaktan
uzak olunan dönemleri; pamuğun, fındığın, çayın, bütün ürünlerinin ihracat bedelleri, 2,5-3 milyar
dolarlık akaryakıt faturasını karşılamaktan uzaktı. Size devrettiğimiz Türkiye'de, 15 milyar dolara
yakın ihracat vardı; ama, ne; yüzde 85'i sanayi mamullerinden olan bir ihracatı devretmişiz; yani,
çalışan, üreten, kazanan;.korkmayan, dünya pazarlarına açılan, rekabet eden bir Anavatan ve onun
ortaya çıkardığı bir ülkeyi size devretmişiz.

-237-

T.B.M.M.

B : 22

3 .11.1995

O:1

Genç işadamları var; daha iki gün önce bana geldiler, iki gün önce ve -dinliyorsa değerli kar
deşimi de buradan selamlıyorum- bakınız, bana hislendiği için ağlayarak söylediğini aktarmak is
tiyorum.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, ne konuşuyor?.. Böyle bir usul yok Sayın
Başkan.
•
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Memleketimizin meselelerini konuşuyoruz; bakınız,
dört yıl geçti, dört yılın hesaplaşmasını yapıyoruz. Söylediklerimiz gerçektir, gerçeklerden rahatsız
olmayalım. Bunların hepsi bizim, zararlar da bizim, kârlar da bizim, memleket de bizim; ama, ko
nuşmamız lazım.
Bakın, o genç kardeşim geldi "ben, 1985'te, sizin politikalarınıza inandım, elimde bir çantay
la geldim, teşebbüs gücümü ortaya koydum; sizin teşviklerinizle, bugün, 600 kişi çalıştıran bir ço
rap fabrikasına sahibim; yaşım daha 40 değil; ihracat yapıyorum, döviz getiriyorum, Amerika'ya
çorap satıyorum" dedi. Bu, Anavatan'ın eseridir... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Peki, Türkiye ne duruma geldi; Anavatan döneminde, Özal döneminde, IMF kapılarından kur
tulan bir ülke vardı.ve o Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Amerika Birleşik Devletlerine gitti
ğinde "evet, şarta geldim; ama, senden ve IMF'inden para almak için değil; sizinle ticaret yapmaya
geldim" diye söyledi...
AHMET SAYIN (Burdur) - Allah Allah!...

'

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Bu, bir millî gururdur; şu parti, bu parti olayı değil
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, bir millî gururdur... Anavatan'ın, size bıraktığı Türkiye bu
dur.
AHMET SAYIN (Burdur)-Niye gittiğiniz o zaman?!.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Sadece bunlar değil; bakin, bir başka örnek vermek
istiyorum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Sayın Kayalar, ne kadar süre vereyim?
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlayacağım; çok özür dilerim.
(DYP sıralarından "Olmaz; olur mu öyle şey" sesleri)
BAŞKAN - Bir dakika...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - 5 dakika daha lütfen...
AHMET SAYIN (Burdur) - Niye kaçtınız o zaman, o kadar iyiydiniz de?!.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - "Halka hizmet, Hakka hizmet" felsefesi içerisinde
göreve başlamış olan Anavatan, milliyetçiliğini ve muhafazakârlığını da, her zaman gururla ve if
tiharla dile getirmiştir; ama, bakınız, o milliyetçilikten anladığımız nedir; evet, budur; ellerimle işa
ret ettiğim gibi, budur; iftiharla söylüyorum, budur!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Birliktir, beraberliktir, sevgidir, hoşgörüdür ve Türkiye'nin ilerlemesidir; ayırımı değildir, fitne de
ğildir, fesat değildir, siyasî gıdaları temin etmek için insanları birbirine kışkırtmak hiç değildir.
(ANAP sıralarından alkışlar)
İBRAHÎM GÜRSOY (İstanbul) - Güneydoğuyu niye böldünüz o zaman?!.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - O Anavatanın milliyetçiliği konusunda, bakınız, şu
nu ifade etmek istiyorum: 1974 yılında yapılan ve bugün paylaşılamayan bir Kıbrıs harekâtı var
dır; burada, o harekâta emir verenler vardır; ama, bakınız -yüz yüze konuşuyoruz- aradan seneler
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geçmiş; Türkiye, o harekâtta bir şeyin sıkıntısını çekmişti; uçak lastiklerinin ve Libya'dan, Kaddafi'den uçak lastiği almıştık. Anavatan iktidara geldi; 1985 yılında, Eskişehir ve Ankara yakınların
da, "yapılamaz" denilen uçak fabrikasının temelini attı. O zaman, birisi "hayırlı olsun" demedi "at
tınız da ne oldu; perçinlerini çiviliyorsunuz" dedi. Bugün perçinleri çivilense bile, başlanan uçak
fabrikası, yüzde 70'ini Türkiye'de yapar duruma gelmiş ve bugün, o uçak fabrikasının ürettiği uçak
ları Mısır'a ihraç eder duruma gelmişsiniz. Şimdi bakınız, uçak lastiğini bulamayan Türkiye'den
uçak yapan Türkiye'ye gelinmiştir... Bu, Anavatanın milliyetçiliğidir.
Allah'a şükrediyorum, hamdediyorum, o Kabinenin bir üyesi olarak hem o fabrikaların teme
linin atılışında bulundum -âdet olduğu üzere, yirmi senede değil, iki senede biten temellerden ol
duğu için- iki sene sonra da açılışında bulundum. O açılış töreninde, kahraman Türk pilotlarımı
zın, Türk uçakları içerisine girişini ve biraz sonra göğe doğru yükselişlerini gördüğümde, Anava
tanın milliyetçiliği, Türkiye'nin milliyetçiliği yükseliyordu. (ANAP sıralarından alkışlar)
O sayededir ki, güneydoğuda, kısa bir süre önce, bir sınırötesi harekât yaptınız. O sınırötesi
harekâtta, Avrupa devletlerinden "geri çekilin, ambargo koyarız" diye hemen şikâyetler geldi. Hat
ta ne acıdır, Güney Afrika Cumhuriyeti diye bir devlet var, o da bize ambargo koydu; ama, Sayın
Başbakan ne dedi : "Biz Kuzey Irak'a girdik, buradan istediğimiz zaman çekiliriz; istersek bir se
fer daha gireriz." Güzel söyledi.. Hükümette kim olursa olsun, her millî meselede o hükümeti des
tekleriz; ama, şimdi soruyorum; "ne yaptınız" diyenlere soruyorum : Anavatan, o F-16'ları yapma
saydı, Anavatan, Gölbaşı yakınlarındaki fabrikalarda zırhlı araçları yapmasaydı, Anavatan Savun
ma Sanayiini kurmasaydı, o ambargolar karşısında acaba dayanabilecek miydiniz?!. Anavatanın
milliyetçilik anlayışı çerçevesi içerisinde size bıraktıklarıdır bunlar. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, aziz ye muhterem vatandaşlarım; evet, 24 Aralığa gidiyoruz. Şimdi,
önümüzde, bu Programla birlikte, bize getirilen yeni uyutma taktikleri var; yani, yeni uyutma va
atleri var. "İnsan alıştığı gibi devam eder" derler.
Sayın Başbakan "işçiye vermeyeceğim" diye söyledi mi; "toplumun diğer kesimlerinden akta
rıp size vermem" dedi mi; dedi. Peki, ondan sonra, 65 trilyon, seçim kararıyla birlikte verilirse, bu
nun ismine acaba ne denir?.. (ANAP sıralarından "rüşvet" sesleri) Sayın Baykal'ın dediği gibi "jest"
denmez; bunun adına, kendi deyimiyle "seçim rüşveti" denir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama
verilmiş; benim işçime verilmiş; 65 trilyon değil 85 trilyon verin; zaten az verdiniz; on aydır işçiy
le masaya oturmadınız.
Sosyal demokrat bir hükümet ortağı olduğu halde, emeğiyle çalışanların haklarını koruduğunu
iddia ederek yıllarca politika yaptıkları halde, işçiyle on ay masaya oturmamanın hesabını, 24 Ara
lığa giderken, ister Mecliste, ister meydanda, ister işçinin çalıştığı atölyede acaba nasıl vereceksi
niz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla)-Sayın Başkanım, 1 sayfam var.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) -Aynı şekilde, birbuçuk iki sene önce hayvancılık kre
disi çıkarttınız; 8,5 trilyonluk bir müracaat oldu; ama, 250 milyar verdiniz, sonra bunun üzerini ört
tünüz. Sayın Başbakan şimdi diyor ki: "20 trilyon vereceğim." Ne zaman; ne zaman vereceksin,
onu söyle; seçimden sonra mı vereceksin bu parayı... Lafta veriliyor...
Gübrede sübvansiyonu kaldırdınız, desteklemeyi kaldırdınız, çiftçiyi inim inim inlettiniz ve
şimdi yeniden bir kararname yayınlayarak, gübrede sübvansiyonu seçim yatırımı olarak yüzde 50
artırıyorsunuz. Peki, çiftçi bulabildiyse gübreyi zaten toprağa attı; -ama, lafıma dikkat edin; dinli-239-
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yor şimdi beni çiftçim- geçen sene ilk defa sizin döneminizde, toprağa gübre atmadan ekim yaptı.
Bu da nedir; inşallah bunun da takdirini yine vatandaşımız yapacak.
Olmayan petrol boru hatları ve yapılmayan özelleştirme; evet, Anavatan İktidarının düşünce
si ve uygulaması... Sonuna kadar da sahibi olduğumuz özelleştirmede, kanununu biz çıkarttığımız
halde bir arpa boyu yol gidemediniz. Yaptığınız, sadece 485 milyon dolarlık bir özelleştirmedir.
İfade etmek gerekirse, yine, bir aldatmaca var.
Bir başka aldatmaca ve sömürü daha var; bırakınız bunu artık, lütfen. O zamanki Sayın DYP
Başkanı ve yine o zamanki Sayın SHP Başkanı, 20 Ekim seçimlerinden önce, bütün Türkiye'de pla
ka dağıttılar, o sözlerini yerine getirmediler. 3 ilçe vilayet yapıldı, o da havaalanında yapıldı; bili
yorsunuz; yine, bir seçim öncesinde yapıldı; daha valileri de gitmedi, kadroları da gitmedi. Yeni il
olma umudu içerisinde bekleyenlere buradan sesleniyorum... Şimdi, 39 yeni il yapmak için bir tek
lif getirdiniz...,-.
1

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Hemen bağlayacağım efendim.

Bunu, niye daha önce getirmediniz?!. Anavatanın verdiği teklifler vardı, bunları, hepimiz hep
birlikte çikarsaydık ya... Şimdi de çıkarmayacaksınız "seçimden sonra" diye aldatacaksınız; bu al
datmalar yakışmıyor.
Türkiye, dünyanın, gerçekten önemli bir ülkesidir, önemli bir bölgesinde önder ve büyük ol
ması gereken bir ülkedir; ama, bu şekildeki, küçük, cılız politikalarla/Türkiye'yi ileriye götürme
miz mümkün değildir, Bu programlarla, zaten, Türkiye'nin meselelerini çözmek mümkün değildir;
ama, geliniz, birazcık vicdan sahibi olalım. Biz oluruz veya olmayız, siz olursunuz veya olmazsı
nız; bakın, geriden gelen şıvgın gibi bir gençlik var; 18 yaşındaki gençler şimdi oy kullanacak; beş
altı sene sonra onlar da siyasetin içerisinde olacaklar. Şimdi, 35-40 yaşları içerisinde olup da, Ana
vatan İktidarları döneminde yetişmiş olan, pırlanta gibi, yeni bir ortayaş kuşağı, genç işadamı, avu
kat, mimar, mühendis var; geliniz, onlara bırakalım; doğru söyleyelim, Türkiye'yi ileriye götüre
lim.
Bu sebeple, bu Hükümet Programına güvenoyu Vermeyeceğiz dahi demiyorum, güvenoyu, 24
Aralıkta bütün Türkiye'de...
Cümlenizi Allah'a emanet ediyorum.
Başkanım, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kayalar.

'

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim.
Sayın Hacaloğlu, Grubunuzun 60 dakikalık konuşma süresi vardır. Bu süreyi nasıl kullanacak
sınız efendim? Çünkü, Sayın Köklü'nün de konuşacağı söylendi.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Konuşmamın sonlarına doğru size bildireceğim Sayın
Başkan.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
CHP GRUBU ADİNA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 52 nci Hükümetin, pazar.günü güvenoyuna sunulacak olan Programını görüşmek için
toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin, Program üzerindeki görüşlerini belirtmek
üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öyle anlaşılıyor ki, benden evvel söz alan, Sayın ANAP Sözcüsü ve ANAP'ın geneli, 24 Ara
lık tarihinde seçim olacağına inanmışlar, yani, artık, o kanaati içlerine sindirmişler. Özellikle, Sa-240-
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ym Kayalar'ın, burada sergilediği üslup, Meclis üslubunun ötesinde, seçim heyecanıyla, olayın ger
çeklerinden kopuk, tartışma gündemini aşan ve televizyonumuzdan bizleri izlemekte olan çok sev
gili yurttaşlarımızı, olaki, bu kürsüden kandırabilirim, ikna edebilirim anlayışıyla yaptığı söyleşiy
le, ANAFın, halkımızın vicdanında yer etmiş olan eksi notunu değiştiremeyeceğini bilmesi gere
kirdi; ama, ben, o noktada devam etmeyeceğim.
Hükümet Programı üzerinde görüşürken, daha farklı bir üslupla, bazı temel bulguların ve Par
timizin görüşlerinin köşetaşlarını size iletmeye çalışacağım; ancak, ona geçmeden evvel, kendisi
ne çok saygı duyduğum, demokrat kişiliğine inandığım Sayın İnan'ın "dış baskıların tesiriyle ana
yasa değişikliği yapıldı" sözünü, bu Meclisin bir üyesi olarak, Yüce Meclisimizin, hemen hemen
tüm partilerinin katkısıyla ve katılımıyla gerçekleştirdiği anayasa değişikliğini böylesine küçümse
mesini ve bunu, dış baskıların bir sonucu olarak değerlendirmesini esefle karşıladığımı ve anlamak
ta zorluk çektiğimi belirtmek istiyorum.
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan birkaç ay evvel yapmış olduğumuz anayasa de
ğişikliğini yeterli bulmadık, içimize sindiremedik; ama, bu haliyle dahi olsa, anayasa değişikliği
nin, ülkemizde, siyasete katılım kanallarını oldukça genişletmiş olmasını; onsekiz yaşındaki genç
lerimize oy hakkını vermiş olmasını, sendikaların, derneklerin, kooperatiflerin ve birliklerin, yani,
örgütlü toplumun temel unsurlarına siyaset yapabilme kapılarını açmış olmasını büyük bir memnu
niyetle karşıladık ve desteğimizi verdik. Belli ki, ANAP'ın, o anayasa görüşmelerinde, zar zor kal
kan elleri, hele hele, memurlara, grevli toplusözleşme konusu tartışılırken, kaçacak yer bulamayan
değerli ANAP'lı milletvekillerinin...
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Ortağınıza söyleyin, ortağınıza...
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...o olumlu oylarını dahi, ürkek bir haletiruhiye içerisin
de verdiklerini, şimdi anlamış bulunuyoruz. Bunu, bir tarihî saptama olarak belirtmeyi ve zabıtla
ra geçirtmeyi bir borç biliyorum.
Oysa, merkez sağ partiler, dünyada, diğer demokrasilerde, liberal düşüncenin sahibidirler.
Merkez sağ partiler, her ne kadar, sosyal devlet anlayışına, emeğe, çalışanların haklarına yeterince
duyarlı olmasalar dahi, örgütlü siyaset anlayışını, yeterince içlerine sindiremeseler dahi, belirli bo
yutlarıyla demokrat olma özelliğini taşırlar. ANAP'ın, 80'li yıllarda, 12 Eylül döneminden özümlediği, bir şekilde etkilendiği anlaşılan, 12 Eylülün dar hukuku çerçevesinde sınırlı demokrasi anla
yışını hızla değiştirmesi, ülkemizde, demokrasinin geleceği açısından da son derece gereklidir.
Hep ANAP hakkında konuşmayacağım; ama, bir iki konu daha var. Sayın Kayalar'ın söyledi
ği iki konuya çok kısa yanıt vereceğim. Sayın Kayalar, iddialı konuştu, yüksek sesle konuştu, vur
gulu sıfatlar kullandı, bu Hükümet Programı belgesinin çok gayri ciddî olduğunu ifade etti. Kendi
sinin, eski bir bakan ve uzun yıllar siyasette bulunmuş bir kişi olarak programları irdeleme yetene
ği olduğuna kesinlikle,inanıyorum. Hepimiz, programlar okuyoruz; elini vicdanına koyan herkes,
Sayın Kayalar'ın, bu Programla ilgili söylediği şeylerin hiçbirisinin gerçekle ilgisi olmadığını ke
sinlikle anlar ve bilir. O kanaatle şunu belirtiyorum: Herhalde, Sayın Kayalar, bu Programı okuma
dı; okusaydı böyle konuşmazdı. Okumak yerine, burada, bir meydan hatibi üslubu içinde, bir baş
ka şekilde, seçmene mesaj anlayışı içinde bir konuşma üslubuyla bu Programı ele almazdı.
Sayın Kayalar dedi ki: "Bugün gübre fiyatı, şöyle şöyle arttı, köylümüzün beli kırılıyor" Evet^
doğrudur değerli arkadaşlarım; köylümüzün beli gübre fiyatları nedeniyle kırılmakta; ama, bakınız,
bugün nedir; 1991'de nedir, dolar olarak baktığımızda; bugün, çiftçimize, her bir kilo gübre için
ödediği paranın yüzde 50'sini geri vermekteyiz, yüzde 30 olan bu uygulama -biraz sonra değine
cektim, şimdi belirtiyorum- Hükümetimizin, Koalisyon Protokolü anlayışı içinde sürdürdüğü, çift
çileri ve köylümüzü destekleme anlayışı içinde sağladığı, yüzde 50 düzeyindeki sübvansiyon ile
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bugün, fiilen bir kilo DAP gübresinin fiyatı 17 senttir. Oysa, 1991'de, ANAP'ın iktidar olduğu dö
nemde DAP gübresinin fiyatı, bundan az değildi; o günün dolar fiyatıyla 17,5 sent idi. Yani, hiç
de, Sayın Kayalar'ın, halkımıza, bazı rakamları seri bir şekilde vererek, bugün, sanki, ANAP'ın ik
tidar olduğu, 1980'li, 1990'lı yıllardan daha kötü; emekçiyi, çiftçiyi, köylüyü düşünmeyen bir anla
yış hâkimmiş gibi bir zihniyeti ortaya koyması yadırgatıcıdır.
Yine, Sayın Kayalar, Sosyal Sigortalar Kurumuna değindi. Evet, doğrudur, değerli arkadaşla
rım; sosyal güvenlik kurumları sağlıklı bir yapı içinde değil. Sosyal güvenlik kurumlarını, gerçek
ten, reform anlayışı içinde yeniden yapılandırmamız gerekiyor; ama, bu konuya kafa yoran herkes
biliyor ki, Sosyal Sigortaların kötüye gidişi, batmaya yönelişi, ANAP'lı dönemlerde başlamıştır.
ANAP, 1980'li yıllarda, ölçümlemeyi kaldırarak, bir taraftan, SSK/nın gelirlerine balta vurup, sos
yal güvenlik kapsamı dışında yüzbinlerce kişilik bir emekçi kadrosu yaratıp, onların sosyal güven
likten yoksun kalmalarına neden olurken, diğer taraftan da, o çok yanlı olduğu, destek gördüğü ser
maye kesimine, masa altından destek vermiştir.
Evet, bu mealdeki sözlerimi daha çok uzatmayacağım; ama, "65 baraj yaptık, GAP'ı yaptık"
üslubu içinde sürdüren, değerli ANAP sözcüsünün konuşmasının diğer bölümlerini, herhalde Sa
yın Bakanımız, çok değerli Genel Başkanım ve diğer parti sözcüleri ele alacaklardır.
* Değerli milletvekilleri, esasında, bu görüşmeleri ülkemizin çok kritik bir döneminde yapmak
tayız. Ben, çok saygı duyduğum Sayın înan'dan biraz farklı düşünüyorum. Evet, 52 nci Hükümet
Programının görüşmelerini yapıyoruz; ama, öyle zannediyorum ki, bu kürsüde, sık sık hükümet
programlarının görüşülmesi, bu Parlamentonun kendi içinden hükümetler çıkarabilirle yeteneğinin
bir göstergesidir. Bence bu, bir istikrarsızlığın değil, Türkiye Parlamentosunun gelmiş olduğu ol
gunluk düzeyinin de bir işaretidir. Ben, konuya, böyle bir iyimser noktadan bakmayı yeğliyorum.
Bugün ülkemizin içinde bulunduğu koşulları irdelemeden, açmadan evvel, iki temel konuyu,
değerli milletvekillerimizin bilgilerine öncelikle sunmak istiyorum, iki noktanın altını kalın kalın
çizmek istiyorum: Birinci husus; ülkemizde, son otuzbeş yıl içinde üç kez askerî müdahalenin ya
şanmış olması ve o askerî müdahalelerin demokrasimiz üzerindeki etkileridir.
Birbirlerinden farklı ton ve nedenlerle, birbirlerinden farklı amaçlarla yapılmış dahi olsa, her
üç askerî müdahale de, demokrasimizi zedelemiş, Türkiye'nin sivil toplum yapılanması önünde en
geller oluşturmuş, demokrasi, eksiksiz insan hakları ve örgütlü sivil toplum arayışlarına zaman
kaybettirmiştir. Bunu, bir tarihî gerçek olarak, bir daha, burada, Partimizin bir görüşü olarak belirt
mekte, bu hususu vurgulamakta, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yarar görmekteyim.
İkinci husus ise, merkez sağ ve merkez solun oluşturduğu koalisyonlarla, ülkemizde hoşgörü
anlayışının, uzlaşma anlayışının gelişmesine, son dört yıldır katkıda bulunmak oluşumuzdur.
Artık, bu Yüce Meclis çatısı altında, partiler olarak, benden evvel konuşan ANAP milletveki
linin üslubu biraz farklı dahi olsa, birbirimizi eleştirsek, hatta bireyler olarak birbirimize kızsak da
hi, zannediyorum ki, 1991 Kasımında, o zamanki partimiz olan SHP ile DYP arasında oluşturulan
koalisyonla, demokrasimiz, bir farklı olgunluğu, olması gereken bir hoşgörüyü yakalamaya çalıştı.
Hükümetler, ülkeyi yönetenler olarak, toplumumuza yeterince taşıyamadığımız bu, hoşgörü ve
uzlaşma anlayışını, merkez sağ ve merkez sol partiler arasında, artık, yadırganmayan koalisyonlar
tarafından yaşama geçirilmesini, Cumhuriyet Halk Partisi adına, demokrasimiz için bir olgunluk
aşaması olduğunu belirtmeyi de bir görev saydığımı ifade ediyorum.
Böyle bir sorumluluk anlayışı altında, Parlamento çatısı altında, hükümet sorununu çözme yü
ce duygusu içerisinde; ülkemizde, emeği sömüren, rantiye ekonomisi anlayışını kökleştiren, dışa
açılma gibi, belirli iyileşmelere rağmen, kuralsız bir ekonomi dönemini Türkiye'ye taşıyan 24 Ocak
•
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ekonomik yapılanması ve örgütlü toplumu, baskı ve dizgin altına alma, toplumu siyasetsizleştirme
anlayışını temel alan 12 Eylül sürecini aşmak için, 1991'de SHP ve DYP olarak.bilindiği gibi, ko
alisyon oluşturduk. Demokratikleşme için; sivil toplum yapısına güç katmak için; üretim güçlerini
tekrar yapılandırmak için; ekononomide istikan sağlamak için ve hepsinden önemlisi, sosyal ve
toplumsal barışı sağlayabilmek için, o koalisyona, içtenlikle, özveriyle katkıda bulunduk. 49 uncu
Hükümetle başladık, 50 nci Hükümetle devam ettik ve Türkiye'de, merkez sol ve merkez sağın, ül
kenin sorunlarını aşabilmek, ülkeyi yönetebilmek için bir araya gelebileceğini, dört yılı aşkın bir
süre bu birlikteliği sürdürebileceğini kanıtladık. Ancak, bu birlikteliğin, demokrasimizin içinde bu
lunduğu koşulların da etkisiyle, protokollerimizle öngördüğümüz meyveleri veremediğini, proto
kollerle öngördüğümüz hedefleri gereğince gerçekleştiremediğini, SHP-DYP veya CHP-DYP ko
alisyonları olarak atmış olduğumuz birçok olumluadımlara rağmen, yaptıklarımızın, çoğu kez ya
pamadıklarımız karşısında yetersiz kaldığını saptadık.
12 Eylül hukuku ve kurallarına son verme anlayışıyla yola çıktık ve bu anlayışla, her alanda
demokratikleşmeyi, insan haklarının ve düşünce özgürlüğünün •geliştirilmesini, demokrasimizin
derinleştirilmesi için gerekli kararlılığın ortaya konulmasını öngördük.
Laik cumhuriyetimizin temel değerlerine yapılan saldırılara son vermek anlayışıyla, eğitimde
ve inanç dünyamızda, laik toplum anlayışından ödün verilmemesi ve eğitimde sekiz yıllık temel
eğitim düzenine geçilmesi kararını verdik. 1980'li yılların vurgun dönemine son verecek dürüst bir
yönetim, açık toplum anlayışını uygulamaya geçirmeyi hedef aldık.
ANAP'ın kronik yapıya dönüşen yüksek enflasyon dönemine son vererek, istikrar içinde bü
yüyen bir ekonomik yapılanmayı temel aldık...
KÂMRAN İNAN (Bitlis) - Maşallah!.. Maşallah!..
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...ve ANAP'ın faiz ve rant ekonomisine son veren, ye
rine, emeğe, üretime, üretkenliğe, sanayileşmeye duyarlı; çalışanı, üreteni; atölye, fabrika kuranı .
destekleyen, kollayan bir ekonomiyi, çevreye duyarlı bir ekonomiyi yaşama geçirmeyi, kendimize,
bu Koalisyon Hükümetinde temel hedef belirledik.
Rantiye kesimlerinin sultasına ve şenliğine son vererek, adil bir vergi reformuyla, gelir dağı
lımındaki adaletsizliğe son verilmesini benimsedik
Emeği, dar ve sabit gelirlileri ezen uygulamalara son, işçi, memur ve emekliye, çiftçi ve esna
fa, dar ve sabit gelirliye, onurlu ve huzurlu yaşam hakkı dedik.
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sevgili Algan, inanıyor musun söylediklerine?!.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Ben, sosyaldemokrat olarak, söylediklerimin her bir ke
limesine son derece inanıyorum; ama, izin verin de, bir sosyaldemokrat siyasetçiyle, bir sağ siya
setçi arasında biraz algılama farkı olsun bu konularda. (CHP sıralarından alkışlar)
Geçmiş yıllardan devralınan terör ve şiddete son vermeyi; huzur ve iç barışı, ülkenin her ka
rış toprağında egemen kılmayı hedef aldık. Tek boyutlu, dışlayıcı politikalara son vererek, ülkenin
ulusal bütünlüğü içinde, bölünmez bütünlüğü içinde, kültür ve kimlik farklılıklarına saygıyı, ülke
nin her bir karış toprağında temel bir yapılanma hedefi aldık. Ancak, üzülerek belirtiyorum ki, bir
sosyaldemokrat olarak, SHP'li, CHP'li bir sosyaldemokrat olarak, son dört yılın uygulamaları için
de, insanlarımızın ve toplumumuzun geleceği için, bu çok temel politikaların önemli bölümünü ya
şama geçiremedik. Programda ve Protokol da söylediklerimiz iyiydi; uygulama eksikkaldı, yetersiz
kaldı. Bu, nereden kaynaklandı; bunun temeli, özü neydi; çok kere gözden kaçan bir temel olguyu,
bir temel nedeni, siz değerli milletvekillerimizin bilgisine, düşüncesine sunmak istiyorum:
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Değerli arkadaşlarım, bu eksiklikler konusunda birçok neden sayılabilir; ama, galiba, temel çe
lişki, iktidarda da, muhalefette de, bu alanlardaki temel sorumlulukların, merkez sağ partiler tara
fından paylaşılması; 1980'li yıllarda da, 1990'h yıllarda da, bu temel sorumluluğun, merkez sağ si
yaset tarafından çözümlenmeye çalışılmasıydı. Ülkemizin, çözümü en öncelikli temel sorun alan
larında, özellikle, ekonomi, eğitim ve içgüvenlik alanlarında, CHP ile sorumluluğu paylaşmaktan
kaçınarak, tek başına üstlenen DYP karşısında; yani, sağ siyaset karşısında, muhalefetin de, sağ si
yasetten oluşması, sistemi tıkanmaya yöneltti. Özellikle ekonominin yönetiminde, millî eğitim po
litikalarının yürütülmesinde ve İçişleri Bakanlığının görev alanlarında, iktidarın da, muhalefetin de
sağ siyasetten oluşması, ne yazık ki, Türkiye'yi, sağ siyasetin sığlığına ve çağdışılığına mahkûm
kıldı..' "...

'/•'•". ':

•

Burada, demokrasimizin geleceği ve içbafışımız açısından çok önemli gördüğümüz bir başka
olumsuz gelişmenin daha altını çizmek istiyorum: Değerli milletvekilleri, çağdaş Batı dünyasının
insan hakları ve bilgi çağını yaşadığı bir, dönemde, Avrupa Birliğinin kapılarını zorlayan bir Tür
kiye'nin, ekonomisi, güvenliği, içgüvenliği ve eğitimi ile temel sorumluluk alanlarında, iktidar ve
muhalefet kanatlarıyla sağ siyasete teslim olması, ülkemizin, insanlarımızın büyük şanssızlığıdır;
ülkemizin ve demokrasimizin gelişmesinin önünde derhal aşılması gereken kıskaçtır. Hele, sağ ra
dikal siyasetin, bürokrasinin kilit noktalarını ve merkez sağ partileri kuşattığı bir ortamda, bu du
rum, daha da büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde, merkez sağ ve sağ radikal siyasetçiler ta
rafından, demokrasi, iç barış, istikrar ve eşitliğin önünde örülmüş bulunan bu köhne ittifak duvarı,
önümüzdeki erken genel seçimlerde, yurttaşlarımızın bilinçli oylarıyla er geç yıkılacak, Türkiye'nin
önü açılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyoruz.
*
Değerli arkadaşlarım, demokrasilerde, radikal siyasetin de yeşermesi, siyasal partilere dönüşe
rek parlamentolarda yer alması çok doğaldır. Hatta, çoksesli, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez
koşuludur. Ancak, bir hususun bilinmesinde, bilinen bir hususun tekrar vurgulanmasında yarar gör
mekteyim: Merkez sağ ve merkez sol partiler, kendi programları içerisinde kendi kimliklerine sa
hip çıkmazlarsa, kendi ideolojilerini koruyamazlarsa, radikal sağ siyaset tarafından içinden ve dı
şından kuşatılırlarsa, bundan, hem o partiler hem demokrasimiz hem de halkımız zarar görür. Bu
gün, ne yazık ki, böyle bir temel sorunu, ülkemizin merkez sağ partilerinde yaşamaktayız.
Değerli arkadaşlarım, 50 nci Hükümet sürecinde, eylül ayı içerisinde, Cumhuriyet Halk Parti
si olarak yaptığımız Genel Kurulumuzda, DYP ile, ülkede demokrasiyi geliştirmek, istikrarı sağla
mak için, sürdüregeldiğimiz koalisyonları da değerlendirme ihtiyacını duyduk. Sayın Genel Başka
nımızın ifadeleriyle ortaya konduğu şekilde, ya DYP ile imzaladığımız protokollerin gereği yapı
larak koalisyon sürdürülmeliydi ya da DYP ile ortaklık sürecine son verilmeliydi. Bu, hem ülke
mizde, örgütlü, dinamik güçlerin gelişmesi hem demokrasimizin önünün açılması hem de genel an
lamda, Türkiye Parlamentosunun etkinliğinin sağlanması açısından önemli bir yargı oldu. 20 Ey
lülde, parti olarak, bu dediğimizi uygulamaya koyduk; ancak, o zamanda, o ortamda, gerekli karar
lılığın, gerekli iradenin henüz oluşmadığı görüldü. Aradan geçen bir ayın sonunda, yeni bir başlan
gıç yapabilmenin, ülkenin, kendi içinde, Parlamento içerisinde bir hükümet arayışına yöneldiği or
tamda, tıkanmaların önünü açabilmek ve Anayasamızın 114 üncü ve 116 ncı maddeleriyle ifadesi
ni bulan, olağan rejimlerde son demde başvurulması gereken, 12 Eylül Anayasasının bir hükmü
olarak önümüzde bulunan uygulamanın içine Parlamentomuzu sokmamak için, erken seçim koşu
luyla, DYP'yle, ilkeli, sorumlulukları paylaşan seçim hükümeti anlayışı içinde; ancak, çok acil, çok
temel nitelikli sorunları çözmeyi hedef alan bir hükümetin kuruluşuna yöneldik. İşte, bugünkü Hü
kümet, işte, şimdi, Programını tartışmakta olduğumuz Hükümet, bu anlayışla oluşturulmuştur.
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Türkiye'nin önünde tıkanıklık yaratmadan, Türkiye'yi 24 Aralık'ta seçime götürerek, toplum
iradesiyle Parlamentoya yeni bir güç kazandırmayı hedef alan; ama, bunu yaparken, belirli temel
alanlarda, demokrasimizde, toplumun farklı kesimlerinin giderek bozulan gelir dağılımına daha ile
ri bir düzeyde adalet sağlamada; daha açıkçası, bir süredir devam eden kamu işçilerinin haklı grev
lerini sona erdirerek, hak ettikleri sözleşmelerin bağıtlanması imkânının tanınması, memurlarımı
zın, emeklilerimizin, onların dul ve yetimlerinin yıllardır -1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda- yüksek
enflasyon altında eriyen gelir düzeylerini iyileştirmeye yönelik adımlar atılması, güneydoğuda zor
koşullar altında yaşamakta olan insanlarımızın, belirlediğimiz, ancak, çözüm için yeterince etkin
adımlar atamadığımız sorunlarına el atmamızı temel alan bir anlayışla bu Hükümeti oluşturduk.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımızın da birçok kereler belirttiği gibi, erken seçim
karan, bu Koalisyonun temel çıkış noktasıdır. Bu kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tüm milletvekillerini, Cumhuriyet Halk Partisi adına içtenlikle kutluyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) Yeni, bugünkünden daha adil bir seçim yasasını, bu Koalisyonun oluşumunun temel taşla
rından biri olarak ele aldık ve siz değerli milletvekillerinin katkılarıyla bunu sağladık. Bu yasaya
oy ve destek veren tüm milletvekillerine ve partilerimize, bu seçimde ilk, defa oy kullanacak olan
18 yaşını doldurmuş gençlerimiz adına, illerin, bir seçim bölgesi olarak belirlenmesi nedeniyle, ira
deleri daha sağlıklı olarak sandığa yansıyacak olan seçmen yurttaşlarımız adına teşekkür etmeyi
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir borç bilmekteyiz.
Ancak, bir hususun da altını çizmekte yarar görmekteyim. Bu seçim yasası, Cumhuriyet Halk
Partisinin hedef aldığı, temel aldığı seçim yasası değildir değerli arkadaşlarım. Biz, seçmen irade
sinin ülkenin her yöresinde sandığa tam olarak yasıyacağı ayna sisteminden, barajsız nispî temsil
sisteminden yanayız.
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) - Niye yapmadınız?..
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Yapalım; biz, şimdi hazırız... Biz, şimdi hazırız... Eğer,
böyle bir iradeniz varsa, bunu ortaya koyun; biz, derhal varız... (CHP sıralarından alkışlar)
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Günaydın!..
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Biz, siyasî dünyamızın tüm renklerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisine taşınmasından yanayız.
ALt OĞUZ (İstanbul) - Başkası mı yapacak?!.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bunun, ülkenin yönetiminde istikrarsızlık yaratacağına
inanmıyoruz; aksine, çoğulcu demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz, ter
cih hakkını, adayların tümüne, aday sayısı kadar, oy pusulası üzerinde belirlemek kaydıyla .tanın
masından yanayız. Biz, önseçim koşullannih ülkenin her yöresinde sağlanmasına olanak tanıyacak
düzenlemelerden yanayız. Biz, diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımızın, güvenilir bir yöntemle,
eksiksiz, oy haklarını kullanmalarından yanayız. Biz, terör, şiddet ve ekonomik zorluklar nedeniy
le köylerini, mezralarını boşaltmak zorunda kalan, başka kentlere göç etmek zorunda kalan yurttaş
larımızın, kütüklerde sağlıklı bir şekilde yer alarak, seçme haklarını gereğince kullanabilmelerin
den yanayız; ama, 24 Aralıkta erken genel seçim yapılmasının kaçınılmaz bir hale geldiği günümüz
koşullarında ve Parlamento eğilimlerinin, ne yazık ki, bu söylediğimiz kriterleri yeterince destek
leyecek bir çerçevede, bir ideal çerçevede irade ortaya koyamaması, bu düşüncelerimizi olanaksız
hale getirmiştir; ancak, buradan, tüm yurttaşlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisinin, er geç, böyle bir
çağdaş seçim reformunu, böyle bir siyaset çağdaşlaşmasını yaşama geçireceğini, gerçekleştireceği
ni, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına belirtmeyi bir görev biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi,
her zaman, böyle bir siyaset çağdaşlaşmasının öncüsü ve savunucusu olacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; bu hükümet, biraz evvel belirttiğim gibi, bir seçim
hükümetidir. Aynı zamanda, Hükümet Programında belirtildiği gibi, hayatî sorunlara çözüm bula
cak, kendisinin görev yapacağı seçime kadarki sınırlı sürede, temel hayatî konuları kararlı bir şe
kilde çözümlemeyi gündemine almış bir hükümettir.
Bu hükümet, CHP ve DYP arasında, karşılıkhgüven, sorumlulukları eşit paylaşma anlayışıy
la oluşturulmuş bir koalisyondur.
Bu hükümet, CHP ve DYP arasında, 20 Ekimde mutabık kalman Koalisyon Protokolü çerçe
vesinde, Türkiye'de, yeni bir güven, yeni bir karşılıklı dayanışma ve ülkenin hayatî koşullarını ye
ni bir karşılıklı sorumluluk anlayışı içerisinde çözmeye karar vermiş bir koalisyon hükümetidir.
Zannediyoruz ki, bu yeni kararlılık anlayışı, 52 nci hükümeti, uygulamasıyla, 49 uncu ve 50 nci
Hükümetlerden ayıran temel faktör olacaktır
Ben, burada, Koalisyon Protokolüyle mutabık kaldığımız konuların önemli bir bölümünü,
CHP ile diyalog ve anlayış içerisinde* güvenoyu alamayan azınlık hükümeti döneminde uygulama
ya geçirmeye başlayan 51 inci Hükümete ve Sayın Başbakana teşekkür etmeyi de bir borç bildiği
mi de ifade etmek istiyorum. Önemli olan, kimin yaptığı değil; önemli olan, ülkenin sorunlarının
acilen çözümlenmesi, bunalımların önlenmesi için gerekli siyasî tercih ve iradenin oluşumuna kat
kıda bulunmak, böylelikle, tıkanıklıkların önünü açmaktır. Biz, DYP ile oluşturduğumuz koalisyon
ortaklığıyla, işte burçu sağlıyoruz. Bunu sağlamaya ve etkinlikle sürdürmeye devam edeceğiz.
20 Ekimde, CHP. ve DYP olarak, karşılıklı sağladığımız mutabakatın uzantısında gerçekleşti
rilmiş olan sosyal barışı, yüzbinlercc kamu işçisinin grevlerinin sona erdirilmesini ve tarafları tat
min edici düzeyde, 65 trilyonluk bir kaynağın bu emekçi kesime aktarılmasını sağlayacak bir top
lusözleşmenin imzalanmış olmasını, iç barışımız açısından, sosyal barışımız açısından, son derece
önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Yine, 80'li ve 90'lı yılların yüksek cnflasyonist ortamında, alım güçleri ve ekonomik koşulla
rı giderek eriyen, giderek zorlaşan memurlarımıza sağladığımız zam ve bunun ekinde, SSK emek
lilerine, Bağ-Kur emeklilerine, bu emeklilerin dul ve yetimlerine sağlanmış bulunan, Koalisyon
Protokolünün mutabakatları içerisinde Çiller Hükümetince verilmiş olan haklar, 52 nci hükümetin
uygulamaları içerisinde kararlılıkla sürdürülecek ve gereği yapılacaktır.
Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, 15 Kasım 1995'ten itibaren yürürlüğe girecek olan, ka
mu işçilerine 65 trilyon, memurlarımıza 30 trilyon, SSK emeklilerine 18 trilyon, Bağ-Kur emekli
lerine ise 1,3 trilyonluk bir kaynağın aktarılması uygulamasıyla, ülkemizde, 24 Ocak 1980'den gü
nümüze giderek daha fazla bozulmuş olan gelir dağılımında, anlamlı iyileşmeler sağlamak imkânı
nı bulacağız. İnanıyorum ki, işçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, bu uygulamayı, günümüzün
koşullarında sağlanabilen; ama, bundan çok daha fazlasını hak eden bu sosyal katmanlarımız, eko
nomimizin içerisinde bulunduğu koşullarda, şimdilik, bununla yetinme anlayışı içerisinde olacak
lardır.
Yine, Koalisyon Hükümetimizin özenle, önemle sahiplendiği, önem verdiği ekonomik konu
lardan biri.de, çiftçimizin, köylümüzün içerisinde bulunduğu koşullardır. Bu anlayışla, öyle, geç
mişte olduğu gibi, yüzde 80-90 faizle deği, uygun faizli krediyle, Fiskobirlik'e sağlanacak 2,5 tril
yonluk uygun faizli krediyle fındık üreticilerine, ayçiçeği ve zeytin üreticilerine sağlanacak 1 tril
yon düzeyindeki krediyle de bu kesime, belirli bir rahatlık sağlanması, üreticinin mağduriyetinin
giderilmesi temel alınacaktır.
••'•>.
Benzer şekilde, yıl içerisinde, 50 nci Hükümet döneminde yüzde 30 düzeyinde uygulamaya
konulmuş bulunan gübre sübvansiyonunun yüzde 50 düzeyine çıkarılmasıyla, çiftçi ve köylümüze
önemli bir destek sağlanmış olacaktır.
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Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, köylümüzü, çiftçimizi, gerçekleşen ürün fiyatları, enflas
yon ve girdi maliyetleri üçgeninde boğulmaktan kurtarmak ve her dönemde, her zaman, çiftçi ve
köylümüze destek olmak anlayışı İçinde olan bir partiyiz. (CHP sıralarından alkışlar) Bu anlayışı
mızı koalisyonda da sürdüreceğiz.
Yine, bu kesimde, hayvancılık alanında, 50 nci Hükümet döneminde 2 trilyon olarak uygula
maya konulmuş olan Hayvancılık Besi Projesinin, Güneydoğu Anadolu'da uygulamaya konulmuş
bulunan besicilik projesinin 18 trilyona çıkarılarak, Türkiye'nin her yöresine yönelik, yüzde 20 fa
izli bir krediye dönüştürme uygulamasını hızla gerçekleştirerek; son on yıldır ölüm noktasına ge
len hayvancılığımızın kalkındırılmasına katkı sağlayacağız.
Değerli arkadaşlarım, bu koalisyon hükümetinin iki temel hedefi daha vardır: Birincisi, güm
rük birliğine girişi sağlamak, Avrupa Birliği ile gümrük sürecini tamamlamak; ikincisi'ise, demok
ratikleşme sürecinde belirli gelişmeler sağlamak.
8 inci maddeyi, güç de olsa, geçirdik. Yıllardır sağ siyasetçilerin içine sindiremediği 8 inci
maddeyi, şimdi, biz, yeterince içimize sindiremediğimiz halde, bir iyileştirme olarak uygulamaya
geçirdik. Bunun uygulamaya geçirilmesini, demokrasimiz adına bir başarı olarak değerlendiriyo
rum. Bu uygulamayı, ülkemizin bölünmesinin bir aracı değil, ülkemizde özgürlüklerin geliştirilme
sinin bir mekanizması olarak değerlendirdiğimizi belirtiyorum.
Gümrük birliği, bizim açımızdan bir süreçtir. Bir anlamda, sınırlı bir ticaret anlaşmasıdır. Hat
ta, belirli bir süre için, ülkemize yük de getirecektir; ama, biz, bir başka nedenle, gümrük birliğini
çok önemsiyoruz. Biz, bu Parlamento içinde, gümrük birliğine en çok sahip çıkan partiyiz! Çünkü,
biz, gümrük birliğiyle, Avrupa Birliği kapılarının açılmasını öngörüyoruz. Çünkü, biz, Avrupa Bir
liğini, bir sosyal demokrasi projesi olarak tanımlıyoruz. Çünkü, Avrupa Birliği, eksiksiz, tam de
mokrasisiyle; örgütlü, rekabetçi, çevreye ve emeğe duyarlı pazar ekonomisiyle, sosyal demokrasi
nin tam kendisidir. O nedenle, hükümetimizin, gümrük birliğine yönelik olarak yapacağı bütün ça
lışmalara destek vereceğimizi ve bu konudaki her türlü girişime sahip çıkacağımızı, Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına belirtmeyi bir görev biliyorum.
Son olarak, bir iki dakika içerisinde, 1980'1 i yılların ortasından günümüze, terör altında ciddî
sıkıntılar yaşamakta olan güneydoğuya ilişkin bir iki şeyi ifade etmek istiyorum.
Biz, güneydoğudaki sorunların, teröre, kararlılıkla ve hiçbir ödün vermeden karşı durulurken;
aynı zamanda, yörede, demokrasinin, insan haklarının eksiksiz olarak uygulamaya geçirilmesiyle,
insanlarımızın kültür ve kimlik duyarlılıklarına saygı ortamının yaratılmasıyla çözümlenebileceği
ne inanıyoruz. 49 ve 50 nci Hükümet dönemlerinde teröre karşı önemli başarılar elde edilmiştir;
ama, ne yazık ki, sorunun ikinci ayağında; yani, demokrasi alanında ve sosyal ve ekonomik alan
da yeterli iyileşmeler sağlanamamıştır. Şu anda 1 000 köyümüz, 1 500 mezramız, türlü nedenlerle
boşaltılmış durumdadır. Köylerin ve mezraların boşaltılması devlet için bir hak olabilir; eğer, dev
let, güvenliği sağlamak istiyorsa buraları boşaltabilir; ama, hemen akabinde, devletin, o köyleri, o
mezraları boşaltan insanlarımızın ekonomik haklarını, barınma haklarını, eğitim haklarını, sağlık
haklarını, yaşam haklarını sağlaması gerekir, mağduriyetlerini gidermesi gerekir.
Değerli arkadaşlarım, bakınız, kış geliyor ve köylerini, mezralarını terk eden bu insanlarımı
zın büyük bölümü açıktadır, karakış koşullarına karşı savunmasız haldedir ve yıllardır mağduriyet
içindedir. Eğer, biz, bu mağduriyetleri gideremezsek, teröre temel oluşturan, o bataklığa, o teröre
kaçan çocuklarımızı korumak, kollamak imkânını bulamayız.
Eğer, köylerini, kasabalarını, mezralarını boşaltmış olan bu insanlarımıza haklarını vermezsek,
insan haklarından sorumlu eski bir Devlet Bakanı olarak, bu durumun, çok temel bir insan hakları
ihlali olduğunu, bu yüce kürsüden ifade ediyorum!(CHP sıralarından alkışlar) Ama, inanıyorum ki,
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52 nci hükümet olarak , bu konuda, 50 nci Hükümet döneminde başlattığımız Güneydoğu Onarım
Projesini ve onun çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz Köye Dönüş Projesini, imkânların ve za
manın elverdiği çerçevede, en etkin, en iyi şekilde uygulamaya koyacağız; güneydoğuda ve ülke
mizin her yöresinde, hoşgörünün, iç barışın en kısa zamanda yaşama geçirilmesini sağlayacak or
tamı kuracağız. Buna inanıyoruz; çünküi bunu, ancak, CHP ve CHFnin ortağı olduğu koalisyonlar
yapabilir.
Bu kararlılığı 52 nci hükümetimizin sürdüreceğine olan kanaatimi burada ifade ediyor; 52 nci
hükümete, demokrasimizin önündeki tıkanıklıkları aşacağına inandığımız bir hükümete, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oyjkullanacağımızı, güven duyduğumuzu belirtiyor; hüküme
timize başarılar diliyor; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkış
lar) • ..
/
' ; •
• • ';
BAŞKAN 7 Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu.

,

Sayın Köklü, buyurun efendim.
Efendim, size 8 dakika kaldı; tabiî, kullanmayabilirsiniz, mecbur değilsiniz...
Size, 10 dakika vereyim isterseniz... (CHP sıralarından "15 dakika" sesleri)
15 dakikaWerdim efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP.GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) -Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Başkan/değerli milletvekili arkadaşlarım; 52'nci hükümetin Programı hakkında, Partim
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi selamlıyorum.
Hepimizin de bildiği gibi, bundan sonra, Türkiyemizin önünde, demokratik bir anlayış içeri
sinde, koalisyon hükümetleri kesinlikle kaçınılmaz olacaktır. Koalisyon hükümetlerinin kaçınılmaz
olması, kesinlikle, kötü bir durum değil, demokrasi adına, toplum adına, uzlaşma adına sevinilecek
olan bir gerçekliktir.
v
Koalisyon hükümetlerinin devam edebilmesi için, toplumsal sorunların aşılabilmesi için, her
şeyden önce, koalisyonu oluşturan partiler bir araya gelirler ve kendilerinin programlarından, ilke
lerinden mümkün düzeyde tavizler vererek bir protokol hazırlarlar ve bu protokollar doğrultusun
da memleket sorunlarını çözmeye yönelirler.
Bu anlamda, geçirmiş olduğumuz, dört yıllık koalisyon hükümetleri dönemine baktığımız za
man; yani, ŞHP-DYP, CHP-DYP koalisyon hükümetleri dönemlerine, yapmış oldukları uygulama
lar yönünden baktığımızda, çok başarılı diyebileceğimiz ortam yoktur; ama, bunun yanında, mem
leket sorunlarında, mümkün mertebe belirli mesafeler de katetmişlerdir.
Şimdi, 52 nci hükümetin Programı üzerinde konuşurken, ANAP sözcüsü arkadaşımın da söy
lediği gibi, geçmiş hükümetleri çok eleştirerek konuşmalarımı sürdürmek istemiyorum. Gerçekçi
olmak zorundayız. Bugün, gerçekten, niçin böyle bir seçim hükümeti kurmak zorunda kaldık -ku
rulan hükümetimiz, bir koalisyon hükümeti olarak çoğunluğa dayalı olan bir hükümettir- böyle bir
hükümete gelinceye kadar, geçen dönemleri bir tahlil ettiğimiz takdirde, geleceğimizi daha iyi de
ğerlendirmiş olacağız.
Biz, bu geçen dört yıl boyunca, koalisyon protokolünde ne söz verdiysek, Sosyaldemokrat
Halkçı Parti adına ve artı Cumhuriyet Halk Partisi adına, hçr zaman, bu koalisyonun gerektirdiği
dürüstlüğü, memleketin ihtiyaçlarının bir an önce çözülmesi için gerektirdiği sorumluluğu ve ge
rektirdiği özveriyi göstermekten kaçınmadık; ama, öyle bir döneme kadar geldik ki, 20 eylül tari
hinde, yeniden hükümet kurulması dönemine gelindiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından
sonra "biz bunun eşiğine geldik" dedik. Biz, hükümet ortaklığı yapıyorsak, iktidar bağımlısı deği-
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liz; biz, hükümet ortaklığı yapıyorsak, Türkiye'nin sorunları için, Türkiye için yapıyoruz dedik. Bu
anlayış doğrultusunda, ancak -geçmişteki imzalamış olduğumuz koalisyon protokollerini de göz
önünde bulundurarak- bir erken seçim hükümeti kurabilirdik; çünkü, artık, bundan sonra, uzun
ömürlü icraat hükümetlerinin oluşabilmesinin olanakları kalmamıştı. Erken seçim hükümeti olarak
önümüzdeki en önemli sorunların, adalette temsili ilke edinmiş olan bir seçim yasası ve gümrük
birliği olduğunu söyledik. Aynı zamanda, anayasa değişikliklerine uyum gerektirecek olan yasala
rın bir an önce çıkarılmasını; işçilerimizin toplusözleşme için yapmış oldukları grevlerin bir an ön
ce durdurulması açısından toplusözleşmelerin memnun edici bir düzeyde bağıtlanmasını ve rakam
ların yükseltilmesini istedik. Çünkü, verilen rakam yüzde 5,4'tü. Bu, kesinlikle, toplusözleşmelerin
sevindirici bir düzeyde bağıtlandığı anlamında iyi bir rakam değildi. Grevlerimizin ertelenmesinde
taraftar olamazdık. Bu anlamda, işçilerimize ve kamu çalışanlarımıza verilmesi gereken ücretlerin
arzu edilir düzeylerde olması ve memleket sorunlarını da göz önünde bulundurarak bir uzlaşmaya
varılmasının şart olduğunu söyledik. Bu şartlarımız yeni değil; bunlar, Türkiye'nin yönetiminde,
süreç içerisinde doğan olaylardır, olgulardır; hükümetler olayları veyahut sorunları çözmek zorun
dadır. Bu gelişmeler sürecinde, önümüze gelen bu sorunlara, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakış
açımızın, elbette ki, tüm çalışanlardan yana, adaletli bir sözleşme olduğunu ve bunun gerekliliği
ne olan inancımızı tekrarladık.
,
Diğer taraftan, devlet içerisindeki kuşatılmışlığın, bir an önce, zaman içerisinde en asgarîye in
dirilmesi ye devlet memurluğu görevlerini yürütenlerimizin, Türkiye Cumhuriyetinin temellerine
ve ilkelerine gerçekten inanmış, saygı duyan ve bu konuda şahsiyetli kimliklere kavuşmuş, eğitil
miş insanlar tarafından görevlendirilmesinin şart olduğunu söyledik; bu konudaki hassasiyetimizi
anlatmaya çalıştık. Tabiî, bunları söylemek de doğal olarak hakkımızdır.
Şunu söylemek istiyorum: Biz, Koalisyon Hükümetiyiz; elbette ki, koalisyonda sorumluluk
ortaktır; ama, biz, koalisyon hükümetlerini, Türkiye'de, yetmiş yıldır ilk defa uzun menzilli yaşatabilen Hükümetleriz. Bu süreç içerisinde belki tecrübesizliklerimiz olabilir. Yani, burada sorum
lulukları ortak olarak paylaştığımızı söylemek mümkün değildir. Hükümetin her kanadı, kendisine
ait olan bakanlıklarda, sanki sorumluluk kendisine aitmiş gibi davranma geleneğinin doğru oldu
ğunu zannetti; halbuki, öyle olmadı, Koalisyonun başarılı olan bütün uygulamalarının sahibi büyük
ortak olmaya kalktı, başarısız olunan veyahut da toplumumuz tarafından rahatsız olunan birtakım
durumlar varsa, bunun da vebali günahı, küçük ortak olarak bize atfedil meye başlanıldı. Bu anla
yışlar da, esasında, sorumluluk ortak paylaşılmış olsaydı, yanlıştı; çünkü, birbirimize -kendi alan
larımızda bulunan bakanlıklar konusunda sorumluluğu paylaşmadık- müdahale edemez durumları
mız doğdu.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -*- O zaman, ayrılırsın; kimse seni zorla koltuğa bağlamı
yor ki.
URAL KÖKLÜ (Devamla)-Teşekkür ederim.
Şunu söylemek istiyorum: Koalisyon hükümetlerinin yaşamını, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de en uzun ömürlü, biz yaptık. En uzun ömürlü yaparken, kesinlikle iktidar bağımlısı olmadığımı
zı da gösterdik...;
,
;
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hâlâ da gösteriyorsunuz!..
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bu, çok önemli bir durumdur; bunu burada noktalamak isti yo-.
rum. Çünkü, bize "koltuğa sımsıkı sarılıyorsunuz, koltuk yumuşak geldi" diyorlardı; hatta ve hat
ta, nedendir bilmem, demokratik anlayış tam gelişemediğinden -bir koalisyon hükümetinde, elbet
te, bir küçük, bir büyük, bir de orta partiler olabilir- bu konularda, başarılı olunan konulan büyük
partilere, başarısızlıkları küçük partilere yüklemek, bir yanlış mantıktır.
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Bu anlayıştan, biz şunu göğiisledik: Dikkat ederseniz, biz, ortaklıkta küçük parti tarafı oldu
ğumuz halde, hiç komplekslere kapılmadık. Niçin kapılmadık; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin so
runları, toplumumuzun sorunları, demokratikleşme sorunları vardı ve bu konularda yapılması ge
reken hizmetleri, demokratlık anlayışı içerisinde, halkımıza verilmesi gereken hizmet anlayışı içe
risinde, götürebildiğimiz yere kadar "ıh" demeden götürdük. Bunu takdir etmek gerekir.
Peki, takdir etmiyorsanız, biz dedik ki: "Biz iktidar bağımlısı değiliz." İşte, biz, "Koalisyon
Protokolünde -ki, kendi imzamız bulunan Protokoldeki- birtakım önceliklerimizi tespit edelim;
bundan sonra, artık, beş yıllık koalisyon hükümetinin devam etmesinin olanağı kalmamıştır; Tür
kiye'nin zamanını fazla meşgul etmeyelim, bir an önce sandığı halkımızın önüne getirelim; böyle
bir seçim hükümetinin taraftarıyız; bu şartları da yerine getirelim" dedik; ama, alınmasınlar, orta
ğımızın Genel Başkanı, kesinlikle bu konuya yanaşmadı diyeyim. Daha doğrusu, neticeyi elde et
mek babında yaklaşılmış olsaydı, bu Hükümet o zaman kurulabilirdi. 20 Eylülden sonra başka ara
yışlara yönelinildi. O arayışlarda "belki, azınlık hükümetiyle, Türkiye'de bir hükümeti uzun ömür
lü devam ettirebiliriz" anlayışları, diğer taraftan "daha geniş tabanlı hükümetler kurabiliriz" anla
yışları, "Cumhuriyet Halk Partisi olmasın da hangisi olursa olsun" anlayışları denendi. "Biz iktidar
bağımlısı değiliz" dedik; "buyurun" dedik.
ENGİN GÜNER (istanbul) - Bak, elimdekine bak; Genel Başkanınız, iktidar bağımlısı oldu
ğunuzu söylüyor...
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hatta, ANAP ile Doğru Yol Partisinin -samimiyetle söylüyoruzhükümet kurmalarını, Türkiye için de, istikrar için de istedik, destekleriz de dedik; ama, ne oldu;
burada, temel çelişki olmayan, sunî olan, liderlerden kaynaklanan çelişkilerden dolayı, böyle bir
hükümet kurulamadı. Biz seyrediyoruz...
Diğer taraftan, bir azınlık hükümetine yönelinildi. Daha küçük olan partilerimizden iki tanesi
"böyle bir hükümete ben destek vereceğim" dedi. Bu desteğe dayalı olarak, Azınlık Hükümeti, yi
ne, çalışmalarına devam etti; fakat, güvenoyu alamadı. Ne oldu; neden güvenoyu alamadı!.. Dışa
rıda işçilerin grevleri yine devam etti. Türkiye'de sorunlar, yine, daha büyük boyutlarda devam et
meye başladı. Fakat, destek verildiği halde, sözde, şartlar konulduğu halde "bunlar halledilmezse,
işçinin sorunu çözümlenmezse oy vermeyiz, güvenoyu vermeyiz" denildiği halde, Türkiye'nin so
runlarının hiçbir noktasında aşılma olmadı. Ne oldu; herkes bir şeyler düşünmeye başladı. Türki-,
ye'deki tüm vatandaşlar da bir şeyler düşünmeye başladı. Yahu, bu Cumhuriyet Halk Partisi ger
çekten bir yeri tamamlıyormuş, bir yeri dolduruyormuş, Cumhuriyet Halk Partisi olmayınca Türki
ye'nin sorunları aşılamayacakmış...(CHP sıralarından alkışlar)
Ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde -herkes de aynı kanaate ulaştı, diğer par
tiler de ulaştı ve bunları söylemek zorunda kaldılar- kısa zaman içerisinde de olsa bir çözüm hükü
meti, kısa zaman içerisinde halledilmiş olsa da bir seçim hükümetinin şart olduğu anlaşıldı.
Hepimiz diyoruz; evet, erken seçime evet. Peki, kiminle gideceğiz erken seçime; bir hükümet
le gideceğiz. Güvenoyu almış böyle bir hükümetimiz var mı; yoktur. Peki, böyle bir hükümetin ya
ratılmasını bu Parlamento temin edemeyecek midir; edecektir; ama, nasıl oldu; Cumhuriyet Halk
Partisi dışında edemedi.
ATİLLA MUTMAN (İzmir) - MHP ile gidecek, MHP ile...
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Doğru Yol Partisi, evet çoğunluk partisi, ama, Cumhuriyet Halk
Partisi dışında bir koalisyon hükümetini oluşturamadı.
Şimdi, arkadaşlar, Hükümet oluşmamış olsaydı ne olurdu? Yine, Cumhuriyet Halk Partisi, so
rumlulukla, memleket sorunlarında, kesinlikle parti sorunlarını öne çıkarmadan, her zaman bu top-250-
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lumun sorunlarını birinci planda düşünen bir parti olduğunu ispatlamıştır ve bu Koalisyon Hükü
metleri döneminde Cumhuriyet Halk Partisi, dürüstlüğünü ve sorumluluğunu ispatlamış, sınavını
geçmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)'
Bu anlayışla, sonunda, hepimiz bir hükümetle seçime gideceksek, Anayasamızdaki 114 üncü
ve 116 ncı maddelerin doğrultusuna varmadan, o maddelerin uygulanırlığına varmadan önce, bu
Parlamentonun bir hükümet çıkarmış olması, gerçekten sevindirici ve olumlu bir olaydır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sürenizi 2 dakika uzatıyorum efendim.
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

\

Biz hükümeti kuracağız dediğimiz zaman, kaç tane ülke sorunu en kısa zamanda çözümlen
meye başladı; bunda hiç keramet görmüyor musunuz? Bundaki keramet, Cumhuriyet Halk Partisi
nin ilkelerine göre davranmasının kerametidir. Evet, söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi, ilkele
rine sahip çıkarken, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarına da sahip çıkmıştır. (CHP sıralacından al
kışlar)
İBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vay yobaz, vay!.. Söylediğine inanıyor musun!..
URAL KÖKLÜ (Devamla) - İşte, şunlar bir ispattır: Her şeyden önce, memurumuza verilme
si gereken, maaşların artırılması; işçimize verilmesi gereken ve hakkı olan ücretlerin artırılması; bir
i adım daha ileri gitmem derken, 65 trilyonlara, 70 trilyonlara varılması... Cumhuriyet Halk Partisi
nin istikrarlı tavrı sorunu çözmemiş midir!..
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Kerametinle!..
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Evet; aynı zamanda, demokratikleşmede ve gümrük birliğine gi
rebilmenin yolunun, şansının daha iyi açılmasında, 8 inci maddede... Görüyorsıınuz; Cumhuriyet
Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin istikbali olduğunu bir kere daha göstermiştir.
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köklü.
DYP Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. (DYP
sıralarından alkışlar)
Sayın Müftüoğlu, süreniz 60 dakika efendim.
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sayın Tansu Çiller başkanlığında kurulan 52 nci cumhuriyet hükümetinin Programı üzerin
de, mensubu olmakla gurur duyduğum Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızdayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Program üzerindeki görüşlerime geçmeden, öncelikle, Anavatan Partisi sözcüsü Sayın Kayalar'ın bazı haksız eleştirilerine yanıt vermek istiyorum. Gerçekten, kendilerinin de burada olmala
rını dilerdim.
Bundan beş yıl önce maden işçilerini E-5 karayoluna kadar yürüttüler, maden işçilerini peri
şan ettiler, onlara eziyet ettiler; Sayın Kayalar, bunu ne çabuk unutmuşlar da; şu anda, işçilere kar
şı olduğumuz yönünde, bizlere haksız eleştiriler yapıyorlar!..
"Yeşil kart uygulaması kalktı" dediler. 1992 yılında 320 milyar, 1993 yılında 740 milyar, 1994
yılında 1 trilyon-3.11.1995 tarihi itibariyle de- 1995 yılında 2 trilyon lira yeşil kart için harcanmış
tır; uygulama devam ediyor. Sayın Kayalar, acaba Türkiye'de yaşamıyor mu; Ortadoğu'da mı gezi
yor, Kafkaslar'da mı dolaşıyor!..
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49 uncu Hükümet döneminde, biz, otoyollarını 400 kilometre civarında aldık, şu anda 1 200
kilometreyi geçtik; bunun da farkında değiller "otoyolları bıraktılar" diyorlar!..
{(eza, işçilerimiz için, orman köylüsü için, çiftçi ve köylümüz için, tarım için, memur, emek
li ve Bağ-Kur'lu için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı biraz sonra sizlere arz edeceğim.
Yine, Hükümet Programının çok dar olduğunu, kapsamslz olduğunu ileri sürdüler. Oysa, ben
ce, Hükümet Programı, gerçekten çok güzel ele alınmış; üzerinde saatlerce tartışılabilir, konuşula
bilir; ama, içerik bulamıyorsanız, o, sizin sorununuz demektir.
Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, 19-21 Kasım 1990 tarihlerinde 34 üye ülkenin
katılımıyla toplanan Paris Zirvesinde, demokrasi, tek yönetim sistemi olarak tescil edilmiştir. Ay
rıca, bu görüşmelerde "insan hakları ve temel hürriyetler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte ik
tisap ettikleri vazgeçilmez haklarıdır; demokratik yönetim, düzenli olarak yapılan hür ve adil se
çimlerle ifadesini bulan halk iradesine dayalıdır; demokrasinin temelinde, insana saygı ve hukukun
üstünlüğü yatar; demokrasi, ifade hürriyetinin, toplumun her kesimine karşı hoşgörünün ve herkes
için fırsat eşitliğinin en iyi güvencesidir; temsilî ve çoğulcu karakteriyle demokrasi, seçmene kar
şı sorumluluğu, kamu görevlilerinin kanunlara uyma yükümlülüklerini ve tarafsız bir şekilde dağı
tılan adaleti kapsar; kimse kanunların üzerinde olamaz" denilerek, demokrasinin faziletleri sayıl7
mistir.
,
Demokrasimiz, 20 Eylül 1995 tarihinde 50 nci Hükümetin istifasıyla ve 51 inci Hükümetin
Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alamaması nedeniyle, büyük bir sınavla karşı karşı
ya kalmıştır. Ö günler çok yakınlarda geçti ve hepimizin de hafızalarındadır. Çeşitli senaryolar üre
tilmişti, çeşitli lobiler oluşturulmuştu. Demokrasiyi hazmedemeyenler, çözümü demokrasi dışında
arayanlar, gerçekten başarılı bir Başbakan olan Sayın Çiller'i devrcdışı bırakmak için bütün çaba
ları harcadılar. Sayın Çiller, hepimizin bildiği gibi, hükümeti kurmak için büyük bir çaba harcar
ken, hükümet kurma turları atarken; bazıları da, hükümet kurmama turları atıyorlardı.
, Sayın Köklü'yc bazı konularda iştirak etmediğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Doğru Yol
Partisi, Hükümetin istifasından sonra, Sayın Başbakana Cumhurbaşkanımız tarafından görev veril
mesi üzerine, haliyle, bir azınlık hükümeti kurma çabası içerisine girecekti. Bu, anayasal sistemi
mizde var, demokrasimizde var ve bu hükümet kurulmuştur; ancak, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde güvenoyu alamamıştır. Ondan sonra, bazıları -Anayasanın 114 ve 116 nci maddelerinden
medet umanlar- ülkeyi bir kaosa sürüklememek için gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve gerekse
Sayın Başbakanımızın demokratik, kararlı ve inançlı tutumları karşısında hüsrana uğramış. 1991
yılından bu yana, Sosyaldcmokrat Halkçı Parti-Doğru Yol Partisi, daha sonra, Cumhuriyet Halk
Partisi-Döğru Yol Partisi Koalisyonları olarak süregelen Hükümetler, gerçekten başarılı uygula
malar yapmıştır; 52 nci Hükümet de aynı başarıyı gösterecektir.
Hükümet Programında, demokrasiye olan inancın, bağlılığın ifadesi, fevkalade olumludur;
özellikle "Bir demokrasi sınavı verilmiştir; halkımızın oy sandığında değerlendireceği önemli olay
lar yalanmıştır. Kim kazançlı çıkmıştır? İnanıyoruz ki, kazanan, millet ve demokrasi olmuştur" ifa
deleriyle ve yine "52 nci Hükümet, Anayasımn değişmez hükümlerinde yer alan cumhuriyetin tüm
nitelik ve temel unsurlarıyla Atatürk ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev
letine büyük bir inançla sarılarak göreve başlamaktadır" ve devamıyla "Hükümetimiz, Türkiye
Cumhuriyetinin bağımsızlığına, halkın egemenliğine, millî ye manevî değerlerine, devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve üniter devlet yapımıza yürekten bağlıdır" denilerek, temel
ilkeleri konulmuştur, Bu temel ilkelere katılmamak mümkün değildir. Bu inanç ve ilkelerle yola çı
kan,52 nci Hükümetin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz.
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Sayın milletvekilleri, 52 nci Hükümet, esas itibariyle, bir seçim hükümetidir. Hükümetin ön
celikli görevi, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yar
gı yönetim ve denetiminde seçimleri yaptırmaktır. Hükümetten birinci beklentimiz budur.
52 nci Hükümetin Programında da belirtildiği gibi, aynı zamanda, hayatî konularda bir çözüm
hükümeti olmasını beklemekteyiz. Bu bağlamda, öncelikle, Anayasada yaptığımız değişikliklere
uygun olarak, Anayasaya uyum yasalarının çıkarılmasını bekliyoruz; ancak, 24 Aralıkta seçimlerin
yenilenmesine karar alan bir meclis ve siyasî partilerin durumu nedeniyle, Meclisimiz, daha kaç
gün çalışabilecek ve bu yasaları çıkarabilecek mi; o konuda kesin bir şey söylemek, maalesef müm
kün değil.
,
Hükümetimizden, dışpolitikada da olumlu gelişmeler beklemekteyiz. Sayın Kâmran İnan'ın o
zarif diplomatik üslubuyla yaptığı eleştirilerin tümüne katılmak mümkün değil; ancak, o kadar da
kötümser olacak bir durum olmadığı kanaatindeyiz. Muhakkak ki, dışpolitikada birçok sorunla kar
şı karşıya olduğumuz açıktır.
En önemli sorunlardan biri, Kıbrıs sorunudur. Hükümet Programında da belirtildiği gibi, iki
bölgeli, iki toplumlu federal bir yapının Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için tek çare ol
duğuna bizler de katılmaktayız. Şuna kesinlikle emin olmalıyız ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti ilelebet yaşayacaktır. (Alkışlar)
Sayın sözcülerin de belirttiği gibi, ben, inanıyorum ve güveniyorum ki, hiçbir cumhuriyet hü
kümeti, Kıbrıs'ta "ver, kurtul" gibi bir yanlış politikanın peşinde olmayacaktır, olamaz da.
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ın, ayrıca, ekonomik sorunları olduğunu, güvenlik sorunları oldu
ğunu hepimiz biliyoruz.
Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum: Bugün, Kıbrıs'ta, çeşitli üniversitelerde, Türkiye'den
giden 5 bin öğrenci tahsil yapmaktadır. Bu üniversitelerin de birçok ihtiyaçları bulunmaktadır. 52
nci Hükümetten, bu konuda da olumlu adımlar atılmasını beklemekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin önünde hayatî bir konu daha bulunmaktadır. 50 nci ve
51 inci hükümetler döneminde olumlu gelişmeler kaydettiğimiz gümrük birliği konusuna değinmek
istiyorum.
Avrupa Birliğiyle, yakın ve giderek güçlenen ilişkiler kurmak, siyâsî bir alternatif olmaktan da
öte, ekonomik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugün, Avrupa'da ve Avrupa'nın yakın çevresinde
bulunan bütün ülkeler, Avrupa Birliğiyle imtiyazlı ilişkiler kurmak için birbirleriyle yarış içinde
dir. Bütün bu ülkeler bilmektedir ki, dünya ekonomisinin bugün ulaştığı noktada, Uç ekonomik
bloktan birinin dışında kalmak, bırakın pazarlarımızı genişletme imkânından mahrum kalmayı,
mevcut pazarlarımızı kaybetmek Sonucunu doğurabilecektir. I
)•

•

•
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Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar, Avrupa'da oluşan bütün siyasî, ekonomik ve
güvenlik örgütlerinde yer hedefleyen ve bunlardan büyük bir bölümünü gerçekleştiren ülkemizin
en önemli amaçlarından birisini, Avrupa Birliğiyle bütünleşme oluşturmaktadır.
1963 yılında imzalanan ve 1973 yılında Katma Protokolle birlikte Yüce Meclisimiz tarafından
onaylanmış bulunan Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında, tam üyeliği de
hedefleyen bir ortaklık ilişkisi kurmuştur. Bugün, Türk dışpolitikasının en önemli hedeflerinden bi
rini oluşturan gümrük birliği, işte, bu antlaşma ve protokolde öngörülmekte ve bu itibarla, ahdî bir
vecibe teşkil etmektedir.
Hükümetimizin ısrarla savunduğu gümrük birliği, ülkemizin ekonomik ve idarî açıdan yeni
den yapılanmasını içeren önemli bir reform hareketi olarak, sanayimizin rekabet gücünü artıracak
bir gelişmedir. Bu nedenle, gümrük birliğine bu yıl sonunda geçilmesinin, en başta, ülkemize yö- 2 5 3 - ,
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nelik yatırımların artması bakımından önem taşıdığı ortadadır. Bununla beraber, gümrük birliği, sa
dece gümrük vergilerinin kaldırılması ve malların serbest dolaşımıyla sınırlı değildir. Hükümeti
miz, 6 Mart Ortaklık Konseyinde kabul edilen tavsiye kararının devamı mahiyetinde, 30 Ekim Or
taklık Konseyinde geliştirilen siyasî diyalog ve kurumsal işbirliği mekanizması aracılığıyla, Avru
pa Birliğiyle ilişkilerin, tam üyelik hedefimiz doğrultusunda geliştirilmesi yolunda, ayrıca, önemli
bir sonuç elde etmiştir.
Türkiye, 1989'dan bu yana oluşmakta olan yeni Avrupa mimarisinin içinde yer alabilecek bir
konum kazanmıştır. Türkiye'nin, 30 üyeli bir birliğe doğru genişleyen bir Avrupa'nın içinde yer al
mak için zaman kaybına tahammülü bulunmamaktadır. AB dışında kalındığı takdirde, Türkiye, çı
karlarımızla uyuşmayan bir başka düzenin içine itilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecektir.
Hükümetimizin, Yüce Meclisin de desteğiyle, gümrük birliğinin, öngörüldüğü üzere, 1 Ocak
1996 tarihinde yürürlüğe girmesine imkân verecek gerekli kararları zamanında alacağına olan inan
cımız tamdır. Sayın Çiller'in başkanlığındaki 52 nci hükümet, dünyayla entegrasyonu gerçekleşti
ren hükümet olarak tarihe geçecektir. (DYP sıralarından alkışlar)
' Değerli arkadaşlarım, Sayın İnan'ın da belirtitği gibi, gümrük birliğine giden yolda, birçok si
yasî parti, birçok sayın lider, önemli görevler üstlenmişlerdir; bu önemli görevleri, bu önemli katkı
ları, hiçbirimiz inkâr edemeyiz, yadsıyamayız. Hükümetimiz, bu konuda, gereken her türlü çabayı
gösterecek ve 1996 yılı, Türkiye için, gerçekten, Avrupa'yla, dünyayla birleşilen bir yıl olacaktır.
Bu arada, Bosna-Hersek'teki gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum sayın milletvekilleri.
. Bilindiği üzere, 5 Ekim 1995 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasıyla, Bosna Hersek'te barış sü
reci, önemli bir aşamaya gelmiştir. Söz konusu ateşkes anlaşmasında da öngörüldüğü şekilde, ba
rış görüşmeleri, 1 Kasım tarihinde, ABD'nin Ohio Eyaletinde başlamıştır.
Türkiye, sorunun başlangıcından beri, Bosna-Hersek'te adil ve kalıcı bir barışın, ancak, Bosna-Hersek'in uluslararası tanınmış sınırları içerisinde bağımsızlık ve hükümranlığın muhafazası su
retiyle sağlanabileceğini savunmuş ve bu amaçla, Bosna-Hersek Hükümetine, gerek ikili gerek
uluslararası planda güçlü siyasî destek verdiği gibi, imkânlarını zorlayarak önemli yardımlarda bu
lunmuştur.
Türkiye, bunun yanında, barışçı çözümde hayatî bir konuma sahip olan Boşnak-Hırvat Fede.
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rasyonunun kurulmasında ağırlıklı bir rol oynamış, Boşnak ve Hırvat toplumları arasındaki karşı
lıklı anlayış ve dayanışma ortamının güçlendirilmesinde etken olmuştur. Bunda, ülkemizin, gerek
Bosna-Hersek gerek Hırvatistan ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmesi önemli rol
oynamıştır. Ülkemizin, bu hedefler doğrultusunda Birleşmiş MilletlerJBarış Gücüne birlik tahsis et
mek suretiyle katkıda bulunduğu da malumlarınızdır.
Bosna-Hersek'te barış anlaşmasının imzalanmasıyla herşeyin biteceğini söylemek mümkün
değildir. Yaşayabilir bir barış için, Bosna-Hersek'in savaştan yıkılan altyapısının yenilenmesi, ül
kenin yeniden imarı, insanî sorunların çözüme kavuşturulması ve mültecilerin evlerine dönüşleri
nin sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Bunlar, uluslararası toplumun, sorumluluk duygusu
içerisinde, üzerine düşeni yapmasını ve Bosna-Hcrsek'e yardım elini uzatmasını gerekli kılmakta
dır. Türkiye, bu konuda da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Nitekim, Türkiye, ikili alan
da yerdiği destek yanında, İslam Konferansı Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar içerisinde de, Bosna-Hersek'e yapılacak ekonomik ve insanî yardımlar konusunda önemli görevler üstlenmektedir.
İçinde bulunulan aşamada, öncelikle, güç kullanarak toprak kazanımını ve etnik arındırmayı
hedefleyen zihniyetin yerini aklıselime bırakmasını ve bunca ıstıraba sebebiyet veren çatışmaların
kesin olarak son bulmasını sağlayacak bir sonucun en kısa sürede sağlanmasını içtenlikle diliyoruz.
Bu konuda da, 52 nci Hükümetimizin gerekli girişimleri yapacağından eminiz.
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Bu arada, bir olumlu gelişme de, Azerbaycan erken petrolünün Rusya'dan geçecek boru hat
tıyla eşzamanlı olarak Gürcistan üzerinden Karadenize getirilmesi projesinde yaşanmıştır. Geçmiş
hükümetlerin başarılı çalışmaları meyvelerini vermiştir. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı gerçekleşe
cektir. 52 nci Hükümetin bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, sayın sözcüler, her ne kadar, Hükümet Programının yetersiz olduğunu,
içeriğinin zayıf olduğun söylemişlerse de, başta da belirttiğim gibi, Hükümet Programı, gerçekten
fevkalade içeriklidir.
*
Hükümet Programında, sosyal devlet anlayışı, çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. Nedir sos
yal devlet derseniz; size, Anayasa Mahkemesi kararından bir tarif vermek istiyorum: Anayasa
Mahkemesinin 20 Eylül 1992 tarihli kararında "sosyal devlet, vatandaşların sosyal durum ve refah
larımla ilgilenen, onlara asgarî bir yaşam düzeyi sağlamakla kendini görevli sayan devlettir" şeklin
de tarif ediliyor.
Aslında, sosyal devlet uygulamalarını, taa Osmanlı dönemlerinde bulmak da mümkündür.
Gerçekten, Osmanlı, kervansaraylarıyla, imaretleriyle, darülşifalarıyla,- tâbhaneleriyle, kitaplıklarıyla, sosyal devlet anlayışını ortaya koyabilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan sonra-çok enteresan bir uygulamadır- 10 Ey
lül 1921 tarih ve 151 sayılı, Zonguldak Ereğli Kömür İşletmesinde çalışan işçilerle ilgili, sosyal içe
rikli, sosyal devlet anlayışına uygun bir kanun çıkarılmış, işçilere, ücret, fazla mesai, konut imkâları, 18 yaşından küçük çocukların madende çalışmalarına yasaklar getirilmiş, yardımlaşma ve sağlık hizmetleri öngörülmüştür.
Cumhuriyet dönemiyle birlikte, bu uygulamalar genişlemiştir. 1936 yılında çıkarılan İş Kanu
nu da bunun örneğidir. Anayasal düzende, sosyal devlet uygulamasını anayasal bir kurum ve kural
olarak 1961 Anayasasında görmekteyiz. Bu uygulama, daha sonra, 1982 Anayasasında da devam
etmiştir.
Hepimizce malum, Anayasanın 2 nci maddesinde, cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin demokratik, laik,.sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmıştır.
Bakınız, değerli arkadaşlarım, Anayasayı tetkik ediniz, bugün, cumhurbaşkanıyla ilgili tam 26
madde bulunmaktadır; ancak, sosyal devlet içerikli maddelerin toplamı tam 37'dir. Demek ki, Ana
yasalarımız sosyal devlete fevkalade önem veriyor.
Bu maddelere kısaca göz atmak istersek, büyük bir bölümü çalışma hayatıyla ilgili; sendika
kurma hakkı, sendikal faaliyet, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı, ücrette adalet sağlanması, ça
lışma hakkı ödevi, çalışma ve sözleşme hürriyeti gibi. Keza, gençliğin korunması, konut hakkı,
sporun gelişmesi, çok önemli olan sosyal güvenlik, sosyal güvenlik bakımından özel korumaya
. muhtaç olanlar, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sorunları, orman köylüsü, koopera
tifçiliğin geliştirilmesi, ormanların korunması, tabiî servetler ve kaynaklar, eğitim öğrenim hakkı,
ailenin korunması, mülkiyet hakkı, toprak mülkiyeti, tarım ve hayvancılığın korunması, kamulaş
tırma, devletleştirme ve bunların arasında, en son bir hüküm var ki, o önemli bir hükümdür. "Sos
yal ve ekonomik hakların sınırları" başlıklı Anayasanın 65 inci maddesi. Bu maddede der ki, dev
let, bu bölümde sıraladığı ekonomik ve sosyal hakları, imkânları ölçüsünde -mcalen söylüyorumyerine getirir. Bu, 1961 Anayasası yapılırken bir hayli tartışmaya neden olmuş; hem sosyal devle
ti kuruyoruz hem de buna bir sınır getiriyoruz şeklinde birtakım eleştiriler yapılmışsa da, bu hük
mün, gerçekten Anayasada bulunmasının da devlet nizamında bir yeri var. Çünkü, o zaman, böyle
bir hüküm olmasa, siyasî iktidarlar, konut için bir büyük proje hazırlar, para basmak suretiyle bu
projelere milyonlarca lira ayırabilirler. Bir başka konuda aynı uygulamayı yapabilirler ve bu sos
yal haklara bir fren getirilmesinde fayda mülahaza edilmiş ve bu sınırlandırma getirilmiştir.
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İşte, demin de belirttim, Hükümet programında, sosyal devlet anlayışına geniş yer verilmiştir
ve uygulaması da 51 inci hükümet döneminde, daha geçtiğimiz günlerde yapılmıştır ve bu anlayış'
içinde memur, işçi ve emeklilerimizin durumları iyileştirilmiştir. Bu konuda sizlere bilgi vermek
istiyorum.
Hatırlayacağınız üzere, 1995 yılı bütçesi sunulurken, memurlarımız ile bunların emeklilerinin
maaşlarında, tahmin edilen enflasyon doğrultusunda, ocak ayında yüzde 15, nisan ayında da yüzde
7,5 oranında artış yapılması öngörülmüştü. Ayrıca, 1995 yılının ilk altı aylık döneminde, enflasyo
nun hedeflenenin üzerinde gerçekleşmesi halinde, satmalına gücünde meydana gelecek kayıpları
ikinci yarı yıl artışlarıyla telafi edileceği belirtilmişti. Nitekim, 1994 yılı sonu ve 1995 yılının ilk
aylarında enflasyon oranlarının hedeflenen oranların üzerinde gerçekleşmesi üzerine, ikinci yarı yı
lı beklemeden, 1995 yılının ikinci yarısında yapılması planlanan maaş artışlarını da öne almak su
retiyle, nisan ayında, ağırlıklı ortalama olarak memur maaşları yüzde 36,2 oranında artırılmıştır.
Böylece, yüzde 19,6 olarak gerçekleşen ocak ayı artışıyla birlikte, 1994 yılının aralık ayına göre,
yıl sonu beklenmeden, memur maaşlarında nisan ayında yüzde 62,9 oranında bir artışa ulaşılmış
tır. Ayrıca, nisan ayında yapılan düzenlemede en düşük dereceden maaş alan memurumuzun maaşmdaki artış oranı yüzde 91,2'ye ulaşmıştır. 1995 yılında, eylül ayındaki yüksek artışa rağmen,
ocak - eylül dönemi tüketici fiyat artışı yüzde 52'dir.
Değerli milletvekilleri, 5 Nisan ekonomik önlemler planı yürürlüğe konulurken, 1995 yılının,
1994 yılından daha iyi bir yıl olacağı, ekonomik tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başlanacağı be
lirtilmişti. Şimdi, memnuniyetle görüyoruz ki, ekonomideki olumlu gelişmeler doğrultusunda me
murumuzun yüzünü güldürecek imkânlar sağlanmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 51 inci hükü
metimizce, 1996 yılı Ocak ayından itibaren verilmesi öngörülen artışlar, 15 Kasıma alınmıştır. Bu
na göre, en düşük dereceli devlet memurunun aylığı 6 milyon 953 bin liradan, 5 milyon 025 bin li
ra artışla 11 milyon 978 bin liraya çıkarılmıştır. Maaşındaki artış oranı yüzde 72,3'tür; yıllık artış
ise yüzde 229,4'e ulaşmaktadır. Söz konusu artışlar, memur emeklileri için de aynı şekilde yapıll maktadır. Örneğin, on yılın üzerinde çalıştıktan sonra 7 nci derecenin 9 uncu kademesinden emek
li olan bir memurumuzun emekli maaşı da 7 milyon 656 bin liradan, 6 milyon 227 bin lira artışla
13 milyon 883 bin liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Memurlarımız ile emeklilerinden, nisbeten
daha yüksek maaş alanların artış oranları ise yüzde 40'la yüzde 50 arasında tespit edilmiştir. Tüm
memurlarımızın maaşlarında sağlanan yıllık kümülatif ortalama artış ise yüzde 150'nin üzerine çık
mıştır.
Böylece, 51 inci hükümetimizce, bir yandan işçi ve memurlarımız arasında, bir yandan da me
murlarımızın kendi aralarında ücret adaleti sağlanmış olmaktadır ki, bu, sosyal devletin bir gereği
dir. Bu çalışmalar halen devam etmektedir. 52 nci hükümetimizden de aynı yolda başarılı bir tasar
ruf bekliyoruz.
Memurlarımızın maaşlarında yapılan bu artışlar sonucunda, işçilerimizle memurlarımız ara
sındaki bire üç nispetindeki ücret adaletsizliği bire iki nispetine indirilmiş olmaktadır. Hükümeti- ,
m izce bu düzenlemeler yapılırken, tüm kesimlere aynı sıcaklıkla yaklaşılmış, halkın parasının da
ha adil bir şekilde dağıtılması amaçlanmıştır.
Bu arada, sevgili muhtarlarımıza bir müjdem var değerli milletvekilleri, Muhtarlarımızın
ödenmekte olan aylıklarına, hem aylık katsayısının hem de aylık göstergesinin artırılması suretiy
le önemli artışlar yapılacaktır. Aylık göstergenin artırılması hususunda, ek ödenek kanun tasarısıy
la Bakanlar Kuruluna yetki istenmiş olup, bu düzenleme de en kısa sürede gerçekleştirilecektir,ki,
Hükümet görüşmelerinin sonunda, Meclisimizde gece çalışmasına devam edilecek; gündeme, ön
ce ek bütçe, daha sonra da geçici bütçe alınacaktır ve inşallah, bu akşam, bu kanun tasarılarını ya
salaştırmak imkânına kavuşacağız; gerek memurlarımız gerek emeklilerimiz ve gerekse değerli
muhtar kardeşlerimiz de bu imkânlardan yararlanacaktır.
'• *
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Değerli arkadaşlarım, Hükümetin sosyal devlet anlayışı üzerinde durmuştum; yine, 1 Kasım
1995 tarihli Resmî Gazetede, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınacak prim ve verile
cek ödenek ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas olacak gösterge ve üst gösterge
tablolarının değiştirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmıştır. Bu karara göre, 15 Kasım
1995 tarihinden itibaren, işçi emeklilerine de gereken ödemeler yapılacaktır.
Şimdi, bu çalışmanın sonucuna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarında yapılan
artışları sizlere arz etmek istiyorum. En az işçi emekli aylığı, 5 664 120 liradan, 8 808 341 liraya
yükseltilmiştir; bu gruptaki emeklilerin aylıklarının artış oranı, yüzde 55,5'tir. Ortalama işçi emek
li aylığı, 6 620 235 liradan, 10 130 100 liraya yükselmiştir; bu gruptaki emeklilerin aylıklarında ya
pılan artış oranı ise, yüzde 53'tür. En yüksek işçi emekli aylığı ise 11 614 313 liradan, 17 635 139
liraya yükselmiştir; bu gruptaki emeklilerin aylıklarındaki artış yüzde 51,8 oranında gerçekleşmiş
tir. 1995 yılı içinde -1994 yılı Aralık ayına göre- işçi emeklilerine yüzde 98 ile yüzde 155 arasın
da zam yapılmış olmaktadır.
Asgarî ücretin 1 Eylül 1995 tarihinden itibaren 8 milyon 460 bin liraya yükseltilmesiyle pri
me esas kazancın üstsının asgarî ücretin altında kalmıştır. Bu durum, asgarî ücretle çalışan bir iş
çiyle 40-50 milyon lira ücret alan işçilerin aynı miktarda prim ödemesi ve ağırlıklı olarak yükün
asgarî ücretlilerin üzerinde kalması gibi çarpık bir tablonun oluşması sonucunu doğurmuştur. Bu
çarpıklığın da kısmen düzeltilebilmesi için, emekli aylıklarındaki artışlar, sosyal yardım zammının
artırılması yerine, göstergeler yükseltilerek sağlanmış ve böylece prim matrahı da 8 146 260 lira
dan 15 229 590 liraya yükseltilmiştir.
İşçi emekli aylıklarında yapılan iyileştirmenin bir aylık brüt yükü 6,3 trilyon liradır. Bunun 2,8
trilyon tutarındaki bölümünün prim matrahındaki artışla geri döneceği hesaplanmaktadır. Buna gö
re, emekli aylıklarındaki artışlar Sosyal Sigortalar Kurumuna ayda net 3,5 trilyon lira ek yük geti
recektir ki, sosyal devlet, bunları karşılamak, bunları yerine getirmek, bu değerli emekli işçi kar
deşlerimize bu ücretleri vermek zorundadır.
Yine, 1 Kasım 1995 tarihinde yayımlanan bir kararnameyle de, Bağ-Kur kapsamında olan
emeklilerimizin katsayısında ve gösterge tablolarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Bağ-Kur,
emekli aylıklarında yapılan artışları sizlere arz etmek istiyorum :
Devlet memurları ve emeklilerin aylıklarına, 15 Kasım 1995 tarihinden geçerli olmak üzere,
yapılan artışlar esas alınarak Bağ-Kur emekli aylıkları da, aynı tarihten geçerli olacak şekilde, or
talama yüzde 53 oranında artırılmıştır.
1479 sayılı Kanuna tabi olanların.emekli aylıkları, en düşük aylık 1 694 950 liradan 2 591 650
liraya; ortalama aylık, 2 706 800 liradan, 4 122 235 liraya; en yüksek aylık, 12 milyon 791 bin li
radan 19 570 465 liraya yükseltilmiştir.
2926 sayılı Kanuna tabi olanlarırı emekli aylıkları ise; en düşük olarak, 1 milyon 029 bin lira
dan, 1 578 045 liraya; ortalama olarak ise 1 886 500 liradan, 2 883 195 liraya; en yüksek olarak 2
915 500 liradan, 4 449 375 liraya yükseltilmiştir.
Yeni artışların Bağ-Kur'a getireceği yük, her ay için 750 milyar liradır. Bu miktarın 550 milyar
lık bölümünün, tahsil edilecek pirimlerle geriye döneceği tahmin edilmektedir; böylece artışların ku
ruma ek yükü -net olarak- 200 milyar lira olacaktır ki, bü da sosyal devletin bir uygulamasıdır.
Değerli arkadaşlarım, burada, özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Sözümün başında, 5 Ni
san kararları sonucunda olumlu neticeler alındığını belirtmiştim; gerek 5 Nisan kararlarından 1995
yılında alınan olumlu sonuçlar gerekse sosyal devlet anlayışı, hem 51 inci ve hem de yeni kurulan
hükümetimizi, sosyal devlet anlayışıyla bü,ücretlerin artışına sevketmİştir. Sayın sözcülerin belirt- 2 5 7 -
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tikleri gibi, bu işin seçimle hiçbir ilgisi yoktur; bunu bir kıskançlık tezahürü olarak görüyoruz. Se
çimin ne gibi sonuçlar doğuracağını, kimlerin seçimden kaçıp kimlerin kaçmayacağını biraz sonra:
arz etmeye çalışacağım.
Cî
51 inci Hükümet döneminde çalışma hayatımızda da olumlu gelişmeler oldu; bu gelişmeler,
devam eden görüşmelerle, 52 nci Hükümet döneminde de sürecektir; buna inanıyoruz.
Sizlere bu konuda bilgi arz etmek istiyorum: 1995 yılı, -birkaç istisna dışında- işçi çalıştıran
kamu kurum ve kuruluşlarının işyerlerini kapsayan toplu iş sözleşmelerinin yapılacağı bir yıldı. Yı
lın ilk aylarında taraflar arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Türk-İş'in devreye gir
mesiyle global bir pazarlık niteliği kazanmıştır. Bu global yaklaşım, birbirinden değişik koşullar al
tında çalışan, teknolojisi, üretimi, verimliliği, yarattığı katma değeri birbirinden farklı olan ve çalı
şanlarının kalifikasyonu da eşit olmayan kurum ve kuruluşların hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın
bir arada değerlendirilmesi ve tüm kurum, ve kuruluşlar ile tüm işçiler için geçerli ölçülerin aran
ması gibi bir yanlışı da, beraberinde getirmiştir.
Yine, sözcüler dediler ki: "On aydır neredeydiniz" Değerli arkadaşlarım, işte, bütün sorun bu
rada. Olayı bilmeyen, olayın tekniğini bilmeyen "niye, on aydır bu sözleşmeleri bitirmediniz; se
çim geldi de bitirdiniz" gibi saçma sapan bir suçlama içerisine girmektedir. Buradaki olay, Türkİş'in, bu toplusözleşmelerin tümünün aynı potada, aynı görüşme içerisinde yapılması şeklindeki
yaklaşımı; yani, global yaklaşım. Bu on aylık süre içerisinde, bu konuda birtürlü anlaşmaya varıla
madı. Görüşmelerin uzamasının en önemli nedeni de bu olmuştur. İşte, uzlaşma noktasının bulun
duğu bir sırada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin politika aracı olarak kullanılmak istenmesi de,
ayrı bir şanssızlık olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinin tarafları belliyken, Hükümet bu pazarlığa ka
tılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde hâlâ en büyük işveren olan devlet, hem bu vasfıyla hem de olayın
sosyal ve ekonomik boyutlarının büyüklüğü nedeniyle, taraflar arasında uzlaşma sağlama gayretle
rine girmiştir. Devam eden görüşmeler boyunca Türk-İş'e farklı sistemler içerisinde birçok teklif
yapılmış ve bildiğiniz gibi, bunlar olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım, varılan uzlaşma çerçevesinde Türk-İş üyesi, yaklaşık 550 bin işçimiz bu
-sözleşmelerin kapsamında bulunmaktadır. Aynı şartlarıyla Hak-İş üyesi 15 800 işçimiz bu kapsam
içerisindedir.
'
Şimdi, sizlere yapılan anlaşmanın şartlarını kısaca özetlemek istiyorum: Sözleşmenin başladı-.
ğı tarih itibariyle, 12 milyon liranın altındaki ücretler, bu seviyeye çekilmiştir. Böylece, zam önce
si asgarî ücret, kamu kesiminde 12 milyon lira olmuştur. Birinci 6 ay zammı yüzde 16 veya seyya
nen 3 milyon 50 bin lira olarak işçi sendikalarının tercihine bırakılmıştır. 1.1.1995 tarihinden ge
çerli bir toplu iş sözleşmesinde, bu tarih itibariyle en düşük ücret, bu zam ile 15 milyon 50 bin li
ra olmuştur.
>
İkinci 6 ay zammı yine yüzde 16'dır. Kamu kesimi ortalaması olan 18 milyon 890 bin lira üc
ret alan bir işçinin, 1 Temmuz 1995 tarihi itibariyle ücreti, çıplak olarak 25,5 milyon Türk Lirası
na, diğer ödeme ve yardımlar da ilave edildiğinde, giydirilmiş olarak -dikkatinizi çekiyorum- 43,5
milyon liraya yükselmiştir.
İkinci yıl zamları ise: Birinci 6 ay için yüzde 18, ikinci 6 ay için yüzde 20'dir. Yukarıda andı
ğım işçinin ücreti, 1 Temmuz 1996 tarihinde, çıplak olarak 36 milyon Türk Lirasına, giydirilmiş
olarak 61 milyon Türk Lirasına yükseltilmiş olacaktır.
Bunların dışında, ücrete oransal olarak bağlı ödemeler, aynen muhafaza edilmiş, doğum, ev
lenme, ölüm yardımları ile yemek parası ve sosyal yardımlar, sendikalar arasındaki farklılıklar gi
derilerek eşitlenmiş ve anlaşma protokolünde miktarları tespit edilmiştir,

-258-

T.B.M.M.

B:22

3.11.1995

0:1

Diğer ödeme kalemlerinde, sözleşmenin birinci yılında yüzde 25,3, ikinci yılında yüzde 29,8
oranında artışlar yapılmıştır. Toplu iş sözleşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması, grevlerin ortadan
kaldırılması, hepimizi sevince boğmuştur. Sendikalarımıza, işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını di
liyorum. Bu çalışma barışının ilelebet devam etmesini yürükten diliyorum; (DYP sıralarından al
kışlar)
Değerli arkadaşlarım, gerek 51 inci hükümet, gerekse 52 nci hükümet programında öngörülen
sosyal devlet uygulamaları bunlarla sınırlı, değil. Demin de bahsettim 37 tane Anayasa maddesi sos
yal devletle ilgili. İşte, bakınız, sosyal devlet anlayışının tarıma bakışını sizlere arz etmek istiyo
rum.
/
Tarımsal verimliliği artırabilmek amacıyla, gübre sübvansiyonu yüzde 30'dan yüzde 50'ye
yükseltilmiştir. Bu tür uygulamaya devam edilecektir. Çiftçimizin, emeğinin değerlendirilmesi ve
ürünlerini gerçek değeriyle satabilmeleri amacıyla, geçen bir ay içerisinde, Ziraat Bankasına, Ta
rım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerine, uygun kredi imkânları sağlanmıştır. Bu kredilerle, des
tekleme alımlarının önündeki tıkanıklar aşılacaktır. Bu bağlamda, ihracat yapılması kaydıyla, fın
dık alımları için 2,5 trilyon liraya kadar uygun faizli kredi açılacaktır. Bu kredi kullandırılacaktır.
Benzeri şekilde, ayçiçeği ve zeytin alımları için de, 1 trilyon liraya kadar kaynak ayrılmıştır.
Bunun da kullandırılması sağlanacaktır. Doğu ve güneydoğu illerinde, hayvancılığı geliştirme ama
cına yönelik, onarım projesi kapsamında, yüzde 20 faizli 2 trilyon liralık kredi, bu öncelik de dik
kate alınarak, Türkiye genelinde 20 trilyon liraya çıkarılmıştır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Hikâye!.. .
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Yüzde 80'i hayvan tedariki, yüzde 50'si yem ve girdile
rin tedariki ile hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında kullanılacak olan bu kredinin uy :
gulaması, kuralları içerisinde, hızla gerçekleştirilecektir.
Orman ve orman köylüsü, orman işçisi... Öncelikle orman yangınlarına kısaca değinmek isti
yorum. Orman yangınlarına karşı, çağın teknolojik imkânları kullanılarak, havadan ve yerden mü
dahaleyle, yangın başına düşen yanan saha miktarı, cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi
rilmiştir. Yıllık yanan alan, son oniki yılın en düşük rakamı olan 4 bin hektar civarına çekilmiştir.
Yeni teknolojinin kullanılması artırılarak devam edecektir.
Dönemimizde, devlet-vatandaş işbirliğiyle, orman suçlarında 350 bin olan dava adedi 122 bi
ne düşürülmüştür. 17 500 orman köyünde yaşayan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın istihdam ve
refah seviyesini yükseltmek amacıyla, çalışanlara, işçilik ücretleri ve kanunî haklar karşılığı 15 tril
yonluk önemli bir kaynak aktarılmıştır. Geçen yılki fiyatlara yüzde 106 ilave olarak, yüzde 20 üre
tim ve diğer hizmetlere karşılık, yeniden yüzde 20'Iik ilave sağlanmış olup, böylece, 1995 yılında,
orman köylüsünün kalkındırılması, göçün önlenilmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi için, kanu
nî haklarla birlikte, 18 trilyon liralık imkân sağlanmıştır. Buna ilaveten, orman köylülerinin kalkın
dırılması için, 20 bin aileye, başta hayvancılık olmak üzere, çeşitli kredi türleriyle destek verilmiş
tir. Orman köylüsüne, 750 milyar liralık faizsiz krediyle 149 500 küçük ve büyükbaş hayvan satın
alınarak verilmiştir. , • '
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Kim aldı efendim?.. Ben, Erzincanlıyım, görmedim.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - İşte, 52 nci Hükümet ve sosyal devlet anlayışı ve 51 in
ci Hükümetle beraber gelen sosyal devlet uygulamaları... Bunlarla gurur duymamak mümkün de
ğildir, bunların, seçimle ilgisi yoktur.
'
Şimdi, geçen günlerde, geçen aylarda, geçen yıllarda, değerli liderlerin basında çıkan birkaç
demecine değinmek istiyorum. Gerek Anamuhalefet Lideri Sayın Yılmaz gerekse Sayın Erba-259-

T.B.M.M.

B:22

"3.11.1995

0:1

kan'm, hemen hemen birbirine paralel demeçleri var. Örneğin, Sayın Yılmaz, 14,7.1993 tarihli
Cumhuriyet Gazetesinde -yani, bundan 2 yıl 5 ay 10 gün önce- "çare, erken genel seçim", "hemen
seçim" demiş ve 2 yıl 5 ay 10 gün sonra, nihayet seçim karan alabilmişiz.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Siz, hep kaçtığınız için öyle oldu; yoksa, bizim kaç
tığımız falan yok.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Bizim, kaçtığımız falan yok, kimin kaçtığını şimdi izah
edeceğim.
27.10.1995 tarih ve 2125 sayılı Yasayla, 24 Aralık 1995 tarihinde seçimlere karar verdik. Ay
rıca, aynı gün, seçimlerin yenilenmesine karar aldık; ancak, bugün öğreniyorum ki, konuşmaya çık
madan önce, Doğru Yol Partisi dışında olan birçok parti, bu 90 imzayı tamamlamışlar ve Anayasa
Mahkemesine iptal için dava açıyorlar.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Doğru söylemiyorsun, bunların içerisinde Refah Par
tisi yok.
i
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) -Henüz yargıya intikal eden bir konuda, bir görüş belirt
menin doğru olmayacağı kaanatindeyim; ancak, bu gidişin, seçimden kaçış olduğu apaçık ortada.
Ta, 1993'ten beri "hemen seçim", "erken seçim" diyenler, bugün, soluğu Anayasa Mahkemesinin
kapısında almaktadırlar, çareyi Anayasa Mahkemesinin kararında bulmaktadırlar. Neymiş efen
dim; İstanbul'da barajlar düşmüş, barajlar çökmüş; belli ki, ANAP'ın İstanbul milletvekilleri sular
seller altında kalacak ve 24 Aralıkta Meclise geri dönemeyecekler. Bu nedenle, Sayın Yılmaz on
ları serbest bırakmış ve imza atmaları için onlara izin vermiş(!) İşte, kimin, neden, nasıl seçimden
kaçtığı; kimin gerçekten seçim istediği Yüce Türk Milletinin önünde.
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Anayasaya ve yasalara uygun seçim istiyoruz.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Yüce Türk Milleti, bunları çok güzel değerlendirecek
tir. ' '
Burada, demin, seçim nutku atan arkadaşımın telaşını anlıyorum; bütün korkuları seçim. Onun
için, daha-hemen hemen-seçime iki ay kala, bu kadar hırçınlığa kapılıyorlar...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Rahatsız mı oldunuz sayın sözcü? Bizim sözcümüz istediği gibi
konuşur, size ne ondan.
,
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla)-Hayır, ne diye rahatsız olayım...
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Siz oradan dilediğiniz gibi konuşuyorsunuz, rahatça "korkudan
kaçtılar" diyebiliyorsunuz ama.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Hayır, o tavırları kendilerine yakıştıramadığım için söy
lüyorum. Arkadaşımız iyi bir devlet adamı, saygı duyduğumuz bir arkadaşımız; ama yadırgadım,
onu ifade ediyorum.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Rahatça konuşun kardeşim, siz kimseyi dinlemeyin.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Mesela Sayın Yılmaz, 12.10.1993 tarihinde "bu kafay
la terörü önleyemezler" demişler. Terör konusunda gelinen olumlu sonuç ortada değerli arkadaş
larım.
ELAATTÎN ELMAS (İstanbul) - Doğru söylüyor... Yalan mı, önlendi mi?
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Muhalefet yapılır, her partinin muhalefet yapma hakkı
ortada, demokrasi ortamında haliyle yapılacak; ama, olumlu olan gelişmeleri de böyle bir tarafa at
mak ve bu konuda acı eleştirilerde bulunmak, biraz haksızlık gibi geliyor bana.
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ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Hiç doğuya, güneydoğuya gittin mi?
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Bakınız, bugün İstanbul, dünyanın en güvenilir şehirle
rinden biri, bunu herkes kabul ediyor. Diğer büyük şehirlerimiz de aynı güveninirliğe sahip. Tu
rizmdeki patlamayı görüyorsunuz. Ben bu sene gidemedim, seçim bölgem Zonguldak'ta idim; ama,
televizyonlardan ve basından izliyorum, halen daha Antalya ve civarı cıvıl cıvıl, bütün turistler ora
da; turizm gelirlerimizde patlama olmuş. Bu nedenle, 50, 51 ve 52 nci hükümetleri gerçekten kut
luyorum. Eğer, Türkiye'de terör olsaydı, acaba turizmde bu patlama olabilir miydi. İşte, gerçek apa
çık ortada. Güzel serhat şehrimiz Van'da, halk, terör canavarını değil, Van canavarını konuşuyor.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - 514 aile orada peri şan... Vatandaş aç...
HÜSAMETTİN KORKUTAT A (Bingöl) - Van çadır kent...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) -Terör olsa terörü konuşacak...
Vanspor fevkalade başarılı maçlar çıkarıyor, Vanspor gayet iyi durumda.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Spor hikâye... İnsanlar orada aç ...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Van'da maçlar yapılabiliyor, hâlâ birtakım kafalar, bu
ülkede terör olduğundan bahsediyor.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vanlılar biliyor...Nadir Kartal ile Mustafa Kaçmaz gi
dip görecekler oraları... 514 aile orada perişan, siz hâlâ spordan bahsediyorsunuz.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, diğer önemli bir konu da şu: Sayın
Kayalar'a da bu konuda cevap vermek istiyorum, gerçekten bilgilendirmek istiyorum; Sayın Yıl
maz, 26.11.1994 tarihinde Cumhuriyet Gazetesine "bu Hükümet özelleştirme yapamaz" şeklinde
beyanat vermiş.
Şimdi, özelleştirmenin, 3.11.1995 tarihi itibariyle nerede olduğunu, nereye geldiğini, size, ra
kamlarla arz edeceğim efendim.
Özelleştirme, gerçek anlamda, DYP-CHP Koalisyonu döneminde yapılmıştır. Ekim 1994*te
çıkarılan Özelleştirme Yasasıyla ciddî bir zemine oturmuştur. 1995 yılının ikinci yarısında, Özel
leştirme İdaresi yeniden yapılanmış ve organize edilmiştir ve Türkiye'de, ilk kez, şeffaf ve kararlı
bir özelleştirme programı hizmete geçirilmiştir.
Öncelikle, kamu vicdanından ve geçmiş deneyimlerden alınan derslerle yeni bir ilkeler bütün
lüğü oluşturuldu. İhaleler, toplum önünde, basma ve kamuoyuna açık bir şekilde yapıldı. Yine, iha-.
leler, kapalı devre videoya kaydedilerek, ihale sonuçları noter huzurunde tespit edilmeye başlandı.
İhale ilanları, Resmî Gazete dahil, on büyük gazetede ve Almanya'da yayımlandı. Devlete vergi ve
sigorta borcu olanlara ihale yapılmadı. Eşitlik ilkesi çerçevesinde, Anadolu sermayesinin, üretici
birliklerinin, Almanya'daki, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, hatta Tayvan'dan gelen yabancı giri
şimcilerin dahi ihalelere katılmalarına imkân sağlandı.
En önemlisi, 1995 yılının ikinci yarısından itibaren hiçbir siyasî veya idarî sebeplerle iptaller
yaşanmadı. İlk kez bir kamu bankası Özelleştirildi; Sümerbank,
Yine, ilk kez, işçilerle yerli ve yabancı sermaye bir araya gelerek, özelleştirme ihalelerine gir
diler. Bunlar, özelleştirmede yaşanan ilklerdir.
1996 yılındaki iktidar, en azından, artık, KİT'lerdeki -20 KİT'deki- yönetim kurulu üyelerini
atayamayacak, işçi alımında etkin olamayacaktır. Siyasîlerin eli eteği, 20 KİT'den, Hükümetimiz
döneminde çekilmiştir. 24 KİT'in özelleştirmeye hazırlık süreci -ki, bu süre 10,ay kadar sürer- bi
tirilerek, ihaleye çıkarılmıştır. Bunların 14'ünün ihalesi tamamlanaraközellcştirilmiştir;bunlardan,
600 milyon dolar gelir elde edilmiştir.
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Özelleştirmede asıl amaç, KİT'lerin 100 trilyonu bulan zarar ve açıklarının giderilmesidir.
Özelleştirilen KİT'lerden, yalnız 14'ünün 1995 yılı zararlarının 2 milyon dolar civarında olması
beklenilmektedir. Devlet, bu zarardan kurtarılmıştır. Hedef, yıl sonu itibariyle, milyar dolar barajı
nı aşabilmektir; ancak, biz, özelleştirmeyi, demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde, telaş etmeden,
sonradan iptaller yaşamadan gerçekleştirmek istiyoruz; haklı ve kararlıyız, telaşımız yok.
Ülkemizin en önemli malî reformu olan özelleştirmede, 1995 yılı sonu itibariyle milyar dolar
barajı aşılacak; 1996 yılında daha büyük ve komplike olan TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM gibi
KİT'lerin özelleştirilmesi gündeme gelecektir. Temel hedefimiz, büyük-küçük demeden, kâriı-zararlı demeden, akıl ve hukuk mantığından sapmadan, şeffaflığa riayet ederek, devletin ticaret ve
üretim birimlerinin özelleştirilmesidir. Devlet, ticaret ve üretim yapmak yerine, bu konularda, de
netleyici ve düzenleyici görev yapabilmelidir. Devlet, ticaret yerine, aslî fonksiyonları olan, eğitim,
sağlık, adalet, güvenlik ve büyük altyapı yatırımları gibi konularla ilgilenmeli ve bu hususlarda, so
rumluluk yüklenmelidir.
Son altı ayda büyük ivme kazanılmıştır; ancak, özelleştirmenin ilk etabının 2000 yılına kadar
sürecek bir maraton olduğunu da belirtmeliyiz. Evet, özelleştirmedeki olumlu gelişmeler ve sonuç
lan hakkında da, sizlere, bu şekilde bilgi vermiş oluyorum.
Sayın milletvekilleri, yine, Sayın Mesut Yılmaz, 9 Ağustos 1994 tarihinde "Çiller, beş ay için
de kesin yolcu" demiş. Aradan 1 yıl 3 ay geçmiş; Sayın Çiller, hâlâ Başbakan.
Yine Sayın Yılmaz, 21.1.1994'te; yani, bundan 1 yıl 10 ay önce "Çiller, altı ay daha Başbakan
olarak kalamaz" demiş. Allah'a şükürler olsun, Sayın Çiller, Başbakan olarak, devletine, ülkesine,
milletine hizmet etmeye devam etmektedir.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yalnız, sallana sallana gidiyor...
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) - Yine Sayın Yılmaz, 28.4.1994 tarihinde; yani, bundan
1 yıl 7 ay önce, Sabah Gazetesine verdiği beyanatta "Hükümet, üç ay daha dayanamaz" demiş. Ev
vel Allah, yenisini de kürdük; bu pazar günü Meclisimizin güvenine mazhar olacağız; o nedenle,
hiçbir endişeye mahal yoktur. Bu yapılan söyleşiler, önemli değil ve ciddiye alınacak beyanlar da
değil.
Keza, Sayın Yılmaz, 8.7.1995 tarihinde "siyaseti iyice gerginleştireceğim" demiş. Sayın
Demirel'in bir sözü vardır: "Adama adını sormuşlar 'Mülayim' demiş; 'sert olsa ne yazar' demişler."
(DYP sıralarından alkışlar)
Sporda, gerçekten çok önemli ve çok başarılı bir yıl geçirdik. Gerek Bakanlığımızı gerek
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatımızı, kulüplerimizi ve sporcularımızı yürekten kut
luyorum.
Trabzonspor için üzüldük; ama, Trabzonspor elinden gelen her şeyi yaptı.
Biz, 52 nci hükümetten, Millî Takımımıza; Fatih Tcrim'e ve değerli öğrencilerine, futbol
cularına sahip çıkmasını ve 15 Kasımda yapılacak İsveç maçı öncesinde, bu konuda duyarlı ol
masını bekliyoruz. Ayrıca, Millî Takımımıza üstün başarılar diliyoruz.
52 nci hükümetin Programını akılcı ve yapıcı buluyoruz. DYP Grubu, 52 nci Hükümete
güvenmektedir. 49,50 ve 51 inci hükümetler nasıl başarılı olmuşlarsa, 52 nci hükümet de, muhak
kak başarılı olacaktır.
52 nci hükümeti, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, desteklediğimizi arz ediyor, Grubum ve şah
sım adına saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Sayın hatip konuşurken, yanlış anlaşılmaya
meydan verecek bir ifadede bulundular. İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, yerimden düzeltme
yapmak istiyorum.
Anayasa Mahkemesine başvurusu yapılan seçim yasasının iptaliyle ilgili olarak, başvuran
isimler arasında, Refah Partisine ait hiçbir milletvekilinin imzası ve ismi yoktur. Seçime en hazır
parti, Refah Partisidir ve seçimin 24 Aralıkta yapılmasını beklemektedir; bunu, kendilerine hatır
latıyorum.
İRFETTİN AKAR (Muğla)-Bunu, kürsüde söyleyemiyor musunuz?!.
BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ederim; zabıtlara geçmiştir. Şimdi 10 dakika ara vereceğim;
ondan sonra, zaten, 1 saatlik söz sırası sizindir; her şeyi buradan söyleyebilirsiniz.
Birleşime, 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.06

——. ©
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.26
BAŞKAN: Başkanvckili BeytuIIah Mehmet GAZİOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Mehmet Cemal ÖZTAYLAN (Balıkesir)
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BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam)
'

1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programmın görüşülmesi
.(

(Devam)

v

BAŞKAN - Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mukadder Başeğmez konuşacaklar.
, Sayın Başeğmez, Grubunuzun süresi 60 dakikadır; ne kadarını kullanacaksınız efendim?
MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) - Yarısını kullanacağım Sayın Başkan.
l

BAŞKAN - Peki, size 30 dakika süre veriyorum.
Buyurun Sayın Başeğmez.

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul)-Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; DYP-CHP tarafından kurulan, 52 nci hükümetin, hükümet programı üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini anlatmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; bu münasebetle, Refah Partisi
Grubu ve şahsım adına, hepinizi ve televizyonları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımı, sev
giyle, saygıyla selamlıyorum.
, ,
'
Tabiî, kötü bir manzarayla karşı karşıyayız. Belki, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet prog
ramı, böyle, sönük arı kovanı gibi bir Mecliste tartışılmamıştır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
s

Hükümetin takati kalmamış olacak ki, yaprakları dökülmüş olacak ki, nefesi tükenmiş olacak
ki, defteri durulmuş olacak ki -Meclis sıraları da boş- kendi yaptığı programının da heyecanını ta
şımıyor efendim. (RP şıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Hükümet etmek, ülke yönetmek, son derece ciddî işlerdendir; fakat, maalesef, bugüne kadar,
önümüze o kadar çok program geldi ki, hükümeti kuranlar, o kadar vaatlerde bulundular ki, artık,
işin ciddiyeti kalmadı. Programın, program olabilmesi, onun gerçekleşebilir olmasına bağlıdır; ger
çek verilere, ilmî araştırmalara, ülke gerçeğine uygun olmasıyla ciddiyet kazanır. İsterseniz Hükü
met Programınızdan birkaç satır okuyalım:
; HÜSAMETTİN KÖRKUTATA (Bingöl) - Kırmızı program!
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Kime okuyacaksın?!
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - "Hükümetimiz, bu bağlamda-ne demekse-olağa
nüstü halin uygulandığı illerde, bir an önce normal yönetim biçimine geçilmesini sağlayacak yasal
değişikliklerin..." Yani, Hükümetimiz, olağanüstü hali kaldıracak diyor.
Bunu, uzay yolculuğu esnasında mı yazdınız? Daha geçen hafta olağanüstü hali dört ay uzat
madınız mı? Sizin o kadar ömrünüz var mı? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
.
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Arkadaşlar, bu Mecliste, daha geçen hafta, biz, olağanüstü hal kaldırılsın derken, siz diretiyor
dunuz. Doğrusu, uyurgezer haliyle, bir sayıklama şeklinde yazılmış, bu, belli.
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 8 inci maddeye karşı çıkmıştınız; unutma!
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Efendim, Programınızın 19 uncu sayfasında "doğu
ve güneydoğu illerinde hayvancılığı geliştirme amacına yönelik, 'Onarım Projesi' kapsamında, yüz
de 20 faizli 2 trilyon liralık kredi, bu öncelik de dikkate alınarak, Türkiye genelinde son günlerde
20 trilyon liraya çıkarılmıştır" deniliyor. 2 trilyon lira, nasıl olmuşsa, bir haftada 20 trilyon liraya
çıkarılmış!..
AHMET ARIKAN (Sivas) - Sıfırını unutmuşlar...
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Hayır efendim; bunun cevabını, ben, Sayın Deniz
Baykal'ın geçen hafta yapmış olduğu konuşmadan vermek istiyorum. 2 trilyon niye 20 trilyon ol
muş; Sayın Baykal, azınlık hükümeti programının görüşülmesi esnasında "Programda 'tarıma ve
hayvancılığa 2 trilyon kredi vereceğiz' deniliyor. Güzel de, hayvancılık, kârlı bir iş olmaktan çık
mışsa, siz, değil 2 trilyon lira, 20 trilyon lira da verseniz hiçbir iş yapılamaz" demiş "öyleyse, biz
de 20 trilyon yazalım" demişleri.. (RP sıralarından alkışlar) Kazara, 200 trilyon deseydi, buraya 200
trilyon yazılacaktı. Allah aşkına, hiçbir ilmî veriye dayanıyor mu, hiçbir hesaba kitaba dayanıyor
mu, hiç bir kaynak verisine dayanıyor mu. Böyle hükümet programı olur mu! Onun için, biz de, bu
Hükümet Programını elimizin tersiyle itiyoruz.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Nereye itiyorsunuz?!.
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu anlayışla, 2 trilyonu bir haf
tada 20 trilyona çıkaran bir hesapsız anlayışla, değil ülke yönetmek, küçük bir özel bankayı bile yö
netemez, batırır, mudilerini de perişan edersiniz. (RP sıralarından alkışlar)
İşte, bu iki satırlık örnek, Hükümet Programınızın hiçbir işe yaramadığını; hesapsız kitapsız,
hedefsiz, amaçsız olduğunu en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. O sebeple biz, ne Hükümete
ne de Hükümet Programına güven duyabiliriz.
Esasen, yürüyen bir hükümet 20 Eylülde bozuldu. Yeni koalisyon görüşmeleri için, 20 Eylül
de, Sayın Baykal ile Sayın Çiller bir araya geldiler. Sayın Baykal'ın, bu koalisyonu gerçekleştire
mediğine dair beyanatı var: "Çiller'in gözünün içine baktım, güven duymadım ve Hükümeti boz
dum" diyor. Bir hafta sonra, sizin bakışınız mı değişti Sayın Baykal, yoksa Çiller'in gözleri mi değişti(!) Nasıl oldu da bu Hükümet kuruldu... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Sayın Çiller'in beyanatı daha başka: "Bütün ilkelerde, bütün düsturlarda anlaştık ve fakat, ben
den, Sayın Menzir'in istifasını istedi. Bunu kabul edemezdim. Terörle başa çıkmış, terör için canı
nı ortaya koymuş değerli bir bürokratın kadavrası üzerinde hükümet kuramazdım. Bütün mesele
lerde anlaştık; ama, bu meselede anlaşamazdık. Menzir'i feda edemezdim. Onun kadavrasını çiğneyemezdim" dedi. Sayın Çiller'in gerekçesi de bu idi. Biri "Menzir'i feda edemezdim" diyor, biri
"gözünü beğenmedim" diyor. Hükümet, bunun için bozulmuş... Şimdi, söyleyin bakayım bana, bu
Hükümet, kadavra (!) hükümeti mi?.. (RP sıralarından alkışlar)
Yıllardır, bu tür programlarla, bu tür laflarla halkımız meşgul edilmiştir. Daha, 1 inci Hükü
met zamanında önümüze 500 günlük bir program getirdiniz; 500 günde neler neler olacaktı. Şim
di, bu programlarla, halktan ve Meclisten özür mü diliyorsunuz "biz, 500 günde yapamadık; ama,
5 bin günde yaparız. Kusura bakmayın, enflasyonu yüzde 10'a indireceğiz dedik; ama, yüzdü 110'a
çıkardık. Konut meselesini halledecektik; ama, çadır konutlar kurduk. İşsizlik meselesini hallede
cektik; ama, işsizler ordusu sokağa döküldü." Bunları mı demek istiyorsunuz? 500 günlük prog
ramlardan bugünlere kadar geldiniz.
Değerli arkadaşlar, köylü, ürettiği malın karşılığını alamıyor. Köylü, gübreye para yetiştiremi
yor, seralarda naylona para yetiştiremiyor.
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Bütün Antalya'yı Akdeniz sahillerini gezin; çalışı
yor, didiniyor, çabalıyor; ama, ürettiği malın karşılığı olan parayı gübreye veya naylona yetiştire
miyor.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru!.. Bunlara katılıyorum...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) -Allah korusun, şayet herhangi bir sanayici, buğdayı,
teknik açıdan başka bir şekilde üretseydi, mesaisini hesap ederdi, makinelerini hesap ederdi; karşı
mıza 1 kilo buğday kim bilir kaç liraya çıkardı... Köylümüz üretiyor, hanımı çalışıyor, çocuğu ça
lışıyor, kendisi çalışıyor -affedersiniz;- öküzleri, inekleri gece gündüz bir ömür veriyor -tütüncünün
hali de öyle- "ben, şu kadar mesai yaptım, şu kadar masraf ettim, bunun maliyeti budur" demiyor
da onun için ekmek yiyebiliyoruz.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Doğru!.. Bunları paylaşıyorum Sayın Mukadder Başeğmez.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Şayet, köylülerimiz, ciddî bir işadamı gibi bu me
sainin hesabını yapsa, bu anlayışla, ekmek bulamazsınız.
Türkiye, tarım ülkesiydi; Türkiye, kendi kendine beslenebilir bir ülkeydi; bugün, ne buğday
var ne et var ne süt var !.. Ne oldu Türkiyede; yani, hangi bereketsiz rüzgârlar esti de eti, sütü, ek
meği, buğdayı yok ettiniz, insanlarımızı neredeyse açlıkla karşı karşıya bıraktınız ?!.
Elbette, bu, Türkiye'nin genel meselesidir. Tuzu kuru olan insanlar vardır, geçimi yerinde olan
insanlar vardır; ama, aynı geminin içıdeyiz; çuvallar dolusu altınlara da sahip olsak, aynı geminin
içinde işsiz ve aşsız insanlarla beraber yolculuk yapıyorsak, o gemi battığı zaman, altın çuvalları
na sahip olan insanlar da birlikte batar. Onun için, bugün rahat koltuklarınızda sakın ola ki bu ger
çeklerden müstağni kalmayasınız.
Değerli arkadaşlar, elimde, geçmiş hükümetlere yönelik programlar var. Bu programlarda ne
ler söylenmiş neler... Dört sene evvel Sayın Demirel, Hükümeti kurduğu zaman "Olağanüstü hal
uygulamasından vazgeçeceğiz" demiş. Bugünkü kurulan Hükümet de "Olağanüstü hal uygulama
sından vazgeçeceğiz" diyor. Dört sene evvel "koruculuktan kurtulacağız" denilmiş, bugün de aynı
şeyler söyleniyor. Dört sene evvel "enflasyon inecek, işsizlik önlenecek" denilmiş;, neler neler de
nilmiş!..
,
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Koruculuğa Refah da karşı mı?
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Onu sonra tartışırız.
Şimdi, Türkiye, ciddî bir hükümet bunalımıyla, hükümet körlüğUyle, işletme zafiyetiyle kar
şı karşıyadır; devletimizi, Türkiye'yi bu duruma getiren bu programlardır. Ne yazarsanız yazın, ne
kadar güzel programlarla çıkarsanız çıkın, eğer bunu gerçekleştirme şansınız yoksa, beccrememişseniz, başaramamışsanız, yapamamışsanız; halkın huzuruna, hükümetlerle, hükümet programlarıy
la, defterlerle, kalemlerle çıkmak hiçbir anlam ifade etmezi
. Sayın Başbakan, Hükümet Programını takdim ederken, güzel bir demokrasi tarifi yaptı: "De
mokrasi, tek bir fikir etrafında birleşme değil, farklılıkların korunarak, birlikte, yan yana ve barış
içinde yaşamaktır." Demokrasinin beşiği olarak bildiğimiz, kabullendiğimiz İngiltere'nin eski Baş
bakanı Margaret Thatcher ise, iki hafta kadar önce, demokrasiye, yeni bir tarif getirdi değerli arka
daşlar: "Demokrasi, beğenilen insanlara makam vermek ve bu insanlar arasında tercih yapmak de
ğildir; demokrasi, yönetime talip olanların, farklı politikalarını ortaya koymasına ve rey verecek in
sanların da bu politikalar arasında tercih yapmasına inikân veren bir sistemdir."
Sayın Başbakan, kendi demokrasi tarifiyle bir mazeret beyan ediyor "bizler, her ne kadar bir
fikir etrafında birleşemiyorsak da, vatan, millet, Sakarya, menfaat konularında birleşiyoruz ve yan
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yana yaşamaya devam edeceğiz" diyor. İşin pratiğine, yani, bugüne kadar bu Koalisyon Hüküme
tinin nasıl kurulduğuna, hangi pazarlıklar sonucu bugüne gelindiğine bakacak olursak, işte size
Tansu Hanımın gerçek demokrasi tarifi "Demokrasi, tek bir fikir etrafında birleşme değil; ama, bir
menfaat etrafında birleşme ve bunu da karşılıklı bölüşme sanatıdır" diye anlayabilirsiniz. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar)
ı
Programdaki demokrasi tarifine devam edelim: "Farklılıklar korunarak, birlikte, yan yana ve
barış içinde yaşamaktır" deniliyor. Şimdi, sizlere, insaf sahibi, vicdan sahibi milletvekillerine soru
yorum: Hedefi hükümet olmak, hükümete katılmak dışında bir şey olmayan koalisyon ortağı par
tilerimizin, hangi farklı, sosyal, politik, ekonomik ilkeleri var?!. Koalisyon ve hükümet olma pa
zarlıklarında, kim, kendi, moral, sosyal ve ekonomik ilkelerini ille de iktidar olma hevesinin, arzu
sunun üzerine çıkardı?!. Nedir farkları?!. Daha, koalisyon farklılıkları burada devam edereken, ay
nı ilke, aynı anlayış, aynı düşünce etrafında, Sayın Baykal, Brüksel'de, Ortak Pazar binalarında do
laşıyordu. Hele, Hükümeti bozduğu zaman, Baykal " 'zaman, anlayış, uyuşma zamanıdır' diyebilir
dik" diyor.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - "Sayın" Baykal... Bunu öğren...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Sayın Baykal... Evet efendim, Sayın Baykal...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Gelişme var...

'

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - 10 kere "sayın" diyeyim, ne olacak, zarar mı edece
ğim...
<
" 'Zaman, anlayış, uyuşma zamanıdır' diyebilirdik, demedik; hayır, 'zaman, ilkeli olma zama
nıdır' dedik ve hükümeti bozduk" diyor. Şimdi, hangi ilkeler önplana çıktı da, hangi ilkelerinizi ko
ruyabildiniz de yeniden hükümeti kurdunuz?!. Değerli arkadaşlar, Hükümet Programının başlangı
cında, Başbakanın yaptığı işte bu demokrasi tarifi, bir şuuraltı olayıdır; bir ilkesizlik ve değer öl
çüleri taşımama mazeretinin ta kendisidir. ,
Sayın milletvekilleri, her seçim öncesi, bir Seçim Kanunu tartışması başlar; bugün de yaşıyo
ruz. Eğer, o anda hükümet olan parti veya partiler yeterli çoğunluğu sağlarsa, derhal, yeni bir Se
çim Kanunu değişikliği hazırlarlar; niçin; Sayın Lady Thatcher'in söylediği gibi, politikacıların,
partilerin, farklı politikalarını ortaya koymasını sağlamak ve halkın da bu farklı politikalar arasın
da tercih yapmasını sağlamak için mi... Yeni çıkarılan Seçim Kanununun özünde, acaba, bu tarife
göre iyi niyetli bir demokrasi anlayışı felsefesi mi yatıyor; yoksa "halkın tercihinin Türkiye Büyük
Millet Meclisine yansıması önemli değil, biz, kendi çıkarlarımıza bakalım, olası bir seçimde, bel
ki, Refah Partisini nasıl budayabiliriz, nasıl önünü kesebiliriz" fikrini esas alan bir demokrasi tari
fiyle mi karşı karşıyayız?!. Yeni Seçim Kanunu, iki aşiretin, kendi aşiretlerini koruyan, kollayan
bir dayatması mıdır?!. (RP sıralarından alkışlar)
,

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - O ne demek?!. Aşiret nedir?!.

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son elli yılın
hükümet programlarını hiç merak ettiniz mi?.. Geçmiş hükümet programlarıyla ilgili yaptığımız in
celemelerde, sizlere sunmak istediğim enteresan bulgular var. Görebildiğimiz kadarıyla, elli yıldır,
her hükümet, bir Önceki hükümetin programını almış ve o günün gündeminde olan sosyal veya eko
nomik olayları bir önceki hükümet programının esaslarına uygun bir şekilde monte ederek kendi
programını hazırlamış. Bütün hükümet programlarında, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma çaba
sı, sosyal adaleti sağlama sevdası, benim köylüm, benim işçim, benim memurum, benim dul ve ye
timim edebiyatı, özellikle son otuz yılda "en büyük Avrupa başka büyük yok" şarkıları "herkese iş,
herkese aş" vaatleri vesaire... Hemen hemen her hükümetin programamına aldığı ve çoğu zaman
da ne ifade ettiği, niçin söylendiği belli olmayan pek çok söylem ve ifade, netice itibariyle, çağdaş
bir hastalık olan "hükümet körlüğü" hastalığını meydana getirmiştir.
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Dünyanın, bu kadar hızlı ve değişken ortamında bu hıza ve değişime ayak uyduramayan ülke
lerin, ülkeler.yarışından kopması ve yarışı kaybetmesi kaçınılmazdır. Dünya 200 kilometre hızla
giderken biz kağnı hızıyla gidersek ve etrafımızda ne olup bitiyor, ülke nasıl, ne halde, geçmişi
neydi, bugünü ne, yarınıne olacak hesaplarını yapmazsak geride kalabiliriz ve gelecek kuşakları
mıza "niye, Kore'de 15 bin dolar düşüyor fert başına da, Türkiye'de 1 500 dolar, Koreli ne yaptı da
bizi 10 kat geçti, İtalya niye bizden daha ileride, bizim paramız niye gâvur parasıyla 5 kuruş etmi
yor" bunun hesabını veremezsiniz. Niye iş bırakamadık, aş bırakamadık da faiz bıraktık, borç bı
raktık, dert bıraktık gelecek nesillerimize, genç kuşaklarımıza; bunun hesabını veremeyiz. "Gözü
müz görmüyordu, kulağımız duymuyordu, beynimiz çalışmıyordu, herkes 200 kilometre hızla gi
derken biz kağnı arabasıyla gidiyorduk" diyemeyiz değerli arkadaşlar.
Bakınız, Japonya'da ve pek çok Batı ülkesinde, işletme körlüğüne saplanmış, sürekli zarar
eden, hantal, rekabete açık olmayan işletmeleri dünya rekabetine hazırlamak, sürekli dinamik tut
mak için, yeni yönetim teknikleri geliştirilmektedir. "Toplam kalite yönetimi" diye bir şey var.
Bunlar, işletmeler için olduğu gibi, hükümetler için, siyasî kuruluşlar için de çok önemlidir; çün
kü, toplam kalite yönetiminin esasını insan oluşturur. "Değişim mühendisliği", "kaizen" diye kav
ramlar var. Bu yönetim metotları, işletmeleri uykudan uyandırmak, işletme körlüğünü gidermek
için uygulanmakta ve son derecede başarılı olmaktadır değerli arkadaşlar. Bir Japon genci "nasıl
olur da ben, bugün, bir icat yaparım, bir keşif yaparım; nasıl olur da, Amerikalıdan daha ileri gide
rim" derdine böyle düşmektedir.
Şimdi, Türkiye, bir tercih yapmak durumundadır; ya Sayın Başbakanın sunduğu gibi otomati
ğe alınmış, söylenmesi gerekenleri söylemek, yazılması gerekenleri yazmak için ele alınmış bir hü
kümet programı hazırlayıp, dostlar alışverişte görsün mantığıyla Meclise sunarlar -dinlemeye bile
tenezzül edip gelmezler- (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) fincancı katırlarını ürkütme
mek, Tanzimattan bu yana devam edegelen kalem efendiliği bürokrasisi, geleneğini, bana dokun
mayan bin yıl yaşasın felsefesini devam ettirirler ya da tercihlerini, biraz önce saydığımız toplam
kalite, dünya medeniyetiyle yarış, her gün daha ileri, her gün daha iyi anlayışına sığınma .yönün
de yaparlar.
Nasıl mı; bugün, Türk ekonomisi, devam edegelen hükümet körlüğüyle, geleceği ipotek altı
na alınmaya doğru gidiyor. İyimser tahminlere dayalı olarak hazırlanmış 1996 yılı bütçesine bak
tığımız zaman, bu ipoteğin nasıl olduğunu görebiliriz. 1,8 katrilyon olarak tahmin edilen toplam
vergi gelirlerinin yüzde 52'sine tekabül eden 940 trilyon lirası faiz ödemelerine gidecek. Tabiî, bun
ların iyimser rakamlar olduğunu hesap etmeliyiz.
Genel bütçeden, kamu yatırımlarına ayrılan parayla katma bütçeli kuruluşların 1996 yılında
yapacakları yatırımların toplam tutarı 189 trilyon lira; yani, 2 katrilyon 370 trilyon olan toplam ge
lir içerisindeki toplam devlet yatırımlarının payı sadece yüzde 7,9. İşte, ülkenin geleceği ipotek al
tında mı değil mi, varın siz hesap edin... Yatırım yapmayan bir ülkenin geleceği olur mu değerli ar
kadaşlar...
Gelecek nesillere, medenî bir hayatı sürdürecek, işi ve aşı olan umut dolu bir dünya mı, yok
sa, atalarından miras kalan faiz borcunu ödemeye mahkûm bir ülke mi bırakıyoruz... İşte, bugünün
ve bugünkü Hükümetin çıkmazı burada yatıyor.
Sayın Başbakan "hem seçim Hükümetiyiz hem de çözüm Hükümetiyiz" diyor; buyurun bu
kördüğümü" çözmeye.
Amerikalıların çok güzel bir iş felsefesi söylemi var: "Action novv..." Hareket şimdi!.. Haydi
şimdi!.. Çözüm şimdi!..
,
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Hani, Amerika'yı tanımıyordunuz?!.
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Sizin, hergün gidip tavaf ettiğiniz yer...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Erbakan orada ne yapıyor?!.
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Onların felsefesini sizin lisanınızla konuşuyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Erbakan'ın Amerika'da ne işi var?!.
MUKADDER BAŞEGMEZ (Devamla) - Her problemi geriye erteliyorsunuz. Ben size söylü
yorum: Haydi, şimdi çözün; çözüm mü seçim mi?!.
Sayın milletvekilleri, biraz sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkacaksınız. Herhangi
bir sokakta, herhangi bir insana sorun Allah aşkına, önünüze ilk çıkacak insana sorun: Ülkemizde,
adalet mekanizmasının çalışmasından memnun mu, değil mi... Test etmesi çok kolay, buyurun,
hodri meydan. Adalet mekanizmasını çalıştıranlar dahil, kim memnun bu adalet dağıtımından?!.
Adalet mülkün temeli ise, adaletin bu kadar yara aldığı bir ülkede, geleceğine kim ümitle bakabi
lir... Mahkemelerde adaletin adil ve çabuk tecelli edeceğine güveni tam olmayan bir ülkede, han
gimiz, alnı açık, başı dik dolaşabiliriz... Buyurun Sayın Başbakan, nasıl çözeceksiniz bunu, hemen,
şimdi!..
Bugün hükümet durumunda olan siyasî partilerimiz, her defasında, sosyal barış ve istikrardan
bahseder dururlar. Bütün etnik toplulukların, farklı inançlara sahip olanların barış ve mutluluk için
de yaşamaları, yine, o otomatiğe alınmış söyleyiş tarzları ile ateşli nutuklarla söylenir durur, her
gün demeçler verilir; ama, gerçekte bunun nasıl sağlanabileceği, tarihî ve sosyal dinamiklerinin ne
olduğuna dair herhangi bir inceleme, çözüm bulma çabası, maalesef araştırılmaz.
Biraz önce söylediğim tarihî dinamiklere baktığımız zaman, gerçekleri görebilme imkânına
kavuşabiliriz. Bugün, 3 Kasım 1995... yüz yıl öteye gidin, yüz yıl evvel burası Osmanlı toprağıy
dı; Başkent burası değil, İstanbul'du. İstanbul'un üçte biri gayrimüslimdi. Hükümet elinizde; araş
tırın İstanbul'un hikayesini. Hiç kimse, kimseyi yadırgamış mı, hiç kimse, kimseyle kavga etmiş
mi, nasıl barış içinde, nasıl komşuluk içinde, nasıl sevgi içinde yaşamış; dinleri de farklı... Niye
söylüyorum bütün bunları; bu yüzyıl içinde ne değişti ki değerli arkadaşlar, icadınız ne oldu ki, keş
finiz ne oldu ki, hangi ilmî verilerle hareket ettiniz ki, dün, gayrimüslimlerle müslimler, şehirlerde
köylerde, kiliselerle camilerle, yanyana, beraber, kardeşçe yaşarken, bugün, kardeşler bir arada yaşıyamıyor... Dün, Çanakkale siperlerinde birbirinin kucağında tevhit getirerek, teşbih getirerek şe
hit düşen insanlar bugün birbirini alnından vurur hale geldi; daha dün Kıbrıs'ta, Beşparmak Dağla
rına omuz omuza çıkan insanlar bugün birbirini alnından vurur hale geldi.
Cumhurbaşkanı buraya çıkıyor "21 bin insan öldü" diyor, Başbakan çıkıyor " 19 bin insan öl
dü" diyor, buradan muhalefet bağırıyor "hayır efendim, Başbakanın dediğiyle Cumhurbaşkanının
dediği tutmuyor; on yılda ölen adam sayısı 19 bin mi, 21 bin mi?.." Dünyanın hiçbir parlamento
sunda, kendi insanlarının ölüm sayısının pazarlığı yapılmaz; Allah'tan korkun... 21 bin insan mı, 19
bin insan mı?!. (RP sıralarından alkışlar)
Bu Hükümet, doğu ve güneydoğuda devam eden olaylarda zarar görenlere, yaşam koşulu bo
zulanlara, Güneydoğu Onarım Projesi (GOP) adı altında yardım etmek niyetindeymiş. Bu ifadele
ri, Türkiye'de yaşamayan birisi okusa, herhalde şöyle düşünür: "Doğu ve güneydoğuda birtakım
olaylar oldu, bu olaylardan bazı insanlar zarar gördü ve şu anda olaylar bitti, Hükümet de, zarar gö
renlere yardım elini uzatıyor. Eh, teşekkür ederiz." İnsan ancak bu kadar vurdumduymaz ve gafil
olabilir. Bu ülkede yaşayan insanlar, her gün "şu kadar şehit verdik ve şu kadar da ölü var" haber
lerini, yürekleri yanarak, kahrolarak dinlemeye devam ediyor değerli arkadaşlar; yangın devam
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ediyor. Yangın devam ederken, biz bu yangın yerine evler yapacağız diyemezsiniz ki; evvela yan
gını söndürmeniz gerekir. Gün yok ki, Anadolu'nun her bir kasabasında yüreği yanık bir ana çiğli
ği duyulmasın. Terör örgütü tarafından kandırılmış, aldatılmış insanların anne-babalarının, akraba
larının "şu kadar ölü var" haberlerinde, acaba nasıl bir ruh hali içinde olduklarını kimler düşüne
cek... Ülkesine bağlı, aynı kaderi paylaşan bizim insanımıza, bu kanayan yarayı nasıl durduracağı
nı 53 üncü hükümete mi bırakacağız!..
1

1895 İstanbulunda, aynı dini paylaşmayanlarla yan yana yaşayan bizim insanımız, 1995'te ne
oldu da terör ve şiddet normal yaşamın bir parçası oldu; artık yeter deme zamanı gelmedi mi? Ka
falarında fıkrisabitlcr oluşmuş, dünyaya kapalı, objektif düşünme ve davranma yeteneklerinden
yoksun, karşılaştığı her sorunu çözme yerine erteleme yoluna giden bir düşüncenin geleceği yok bu
ülkede. Şakası yok işin arkadaşlar; ülke kan kaybediyor, âdeta, topyekûn, bir ambulansın içinde
yiz, kaza geçirmişiz, kan kaybediyoruz, acil servise doğru hızla gitmek durumundayız.,.
İşte, burada listeleri var elimde, bu ülkede, sekiz ayda 3 bin insan ölmüş.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Niye ölmüş!..
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Nedenlerini analiz edemiyor musunuz?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ediyoruz.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - O zaman niye çarpıtıyorsunuz?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Neyi çarpıtırıyoruz?!.
İRFAN DEMİRALP (Samsun)-Olur mu öyle şey.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Doğruları söyleyin.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Biraz sonra söyleyeceğim.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Siz, yüz yılda neler değiştini bilmiyor musunuz; göremiyor
musunuz?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Siz, bu yüzyılda mı yaşıyorusunuz efendim; bu yüz
yılda, her ülkede günde 30 adam mı ölüyor; hangi yüzyıldan söz ediyorsunuz...(RP sıralarından
"Bravo" sesleri alkışlar)
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - O zaman siz çağın gerisindesiniz.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Eğer, ülkede, hergün 30 adamın ölmesi çağın ileri
sinde olmaksa, buyurun ileri gidin efendim, buyurun ileri gidin...
İRFAN DEMİRALP (Samsun) - Siz, çağın getirdiği değişiklikleri anlayamamışsınız.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Siz anladıysanız izah edin "bu çağın gereği, hergün
bu kadar adamın öldmesidir" deyin bakalım.
Değerli arkadaşlar, aklımızı başımıza toplayalım... Apo gibi bir manyak, bir serseri, bir geri
zekâlı, bir katil, 10 binlerce insanı dağa çıkaramaz bu ülkede. Bu insanlar bu kadar geri zekâlı de
ğil; elbet, bizim de yanlışlıklarımız var. (RP sıralarından alkışlar)
Şimdi, hepinizde platonik bir aşk var; varsa yoksa Batı, gümrük birliği... Niçin gireceğimizi
çok veciz olarak şöyle açıklıyor Hükümet Programınız: Türkiye, seçmiş olduğu çağdaş yaşam tar
zıyla, kültürel, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerden azamî ölçüde yararlanmak için gümrük birli
ğine girmesi gerektiğini iddia etmektedir. Neymiş; çağdaş yaşam tarzından istifade etmek için...
Ticarette hissîlik olmaz, ülkelerin çıkarları vardır. Gelin bakalım, hangi kurumlarımız ve mü
esseselerimiz bunlarla yarış halindedir; hangi teknolojimiz bunlardan üstündür; bir hesap yapaca
ğız, bir alışveriş yapacağız; hangi noktada; diyelim ihracatta, Avrupa'dan daha üstünüz, şu tekno•
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lojide Avrupa'dan daha üstünüz, şu malzemeleri daha çok üretiyoruz, şu malzemeleri daha ucuza
üretiyoruz, dünyayla rekabet edebiliriz; öyleyse, açalım sınırları, ben sana şu kadar mal satabile
yim. Bunun hesabı kitabı, menfaati yapıldı mı?..
Bütün dünyayla gümrük birliği yapın efendim; Azerbaycan'a niye vize koyuyorsunuz?!. Azer
baycan'a giden vatandaşımız vize alıyor. (RP sıralarından alkışlar) Yani, Azerbaycan'a vize koya
caksın, gümrük koyacaksın, oradan pamuk alamayacaksın; sadece, Avrupa Birliğiyle gümrük bir
liği yapacağız... Ne olacak gümrük birliği yapacaksınız da... Yap...
Gümrük birliği, nihayet, ticarî, maddeye yönelik bir olaydır; ama, bir Avrupalılık sevdasıyla
bu işin üzerine gidilince, işin içine ideoloji karışıyor ve tarihî geçmişini, tarihî değerlerini göreme
den, bir insanın cinsini cibilliyetini anlamadan yapacağınız açık menfaat anlaşmaları bile, ileride
büyük zararlarınıza müncer olabilir.
Nereden çıktı bu Avrupa sevdası... Onlar bizden öğrendi çok şeyi. Biz onlardan çok şey öğ
renmedik; ama, onlar bizden iyiliği öğrendi. Biz onlardan ne öğrendik?!.
Endülüs'ü yok ettiler, Endülüs'ü... Endülüs'ten kaçan Yahudiler bize sığındı; çünkü, biz, o za
man geniştik, büyüktük, müsamahakârdık. Bosna-Hersek'i yok ettiler, Birinci Dünya Harbini onlar
çıkardı, biz çıkarmadık; İkinci Dünya Harbini onlar çıkardı, biz çıkarmadık; 50 milyon insanın, her
iki savaşta, ölümüne, katline bunlar sebep oldu. Biz mi yaptık atom bombasını, biz mi icat ettik nöt
ron bombasını, biz mi Hiroşima ve Nagasaki'yi haşladık, ateşledik!.. İnsanları yok eden; ama, ma
sayı, sandalyeyi ayakta bırakacak, toplu, kitlesel ölüm silahlarını biz mi ürettik!..
Değerli arkadaşlar, onlar, zehirli bidonlarını getirip bizim denizimize döküyor, benim denizim
temiz kalsın diye. Onlar, hormonlu etleri getirip size satıyor, ben hastalanmayayım, sen ye öl diye.
Ben bir lokma daha fazla yiyeyim, bir dakika daha fazla yaşayayım; Ferrari arabama binip, Was
hington sokaklarında fink atayım; ama, ziyanı yok Ortadoğu'da çocuklar ölsün, o kan pahasına, ora
dan petrol alayım diyen anlayış o anlayıştır, bu Batılı anlayıştır. Nedir bu sevda, nereye gidiyorsu
nuz... (RP sıralarından alkışlar) Kıbrıs'ta görmediniz mi...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Süre vereyim mi? Ne kadar süre istersiniz?
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - 10 dakika efendim.
BAŞKAN - Buyurun.
MUKADDER BAŞEGEMEZ (Devamla) - Biz, Refah Partisi olarak hiçbir soruna önyargılı
yaklaşmak niyetinde değiliz. Eğer yukarıda sorduğumuz sualler çerçevesinde ülkemiz için, gümrük
birliği, avantajlar getiriyorsa, bu birliğe katılalım; ama, zarar ediyorsak, derdimiz ne arkadaşlar; ni
ye ille zarar edeceğiz?!. Ama; Hükümet ortaklarının, platonik Avrupa ve gümrük birliği sevdası,
kurt ile kuzu hikâyesine dönüşürse, vah Türkiye'nin haline. Japonya, Avrupa Birliğiyle ortak oldu
da mı bu hale geldi; Kore, gümrük birliği dolayısıyla mı bu hale geldi... Siz kendi ülkenizi ateş
çemberiyle çevirirsiniz, komşularınızla alışveriş yapmazsınız, Irak'ın kuzey sınırından koyun götü
ren adamı, ipek getiren adamı kaçakçı diye vurursunuz -dün öyle vuruyordunuz- sınır ticaretleri
ni önlersiniz -sizlere demiyorum; yani, ben de dahilim bu işin içine, geçmişteki bu anlayışı yargı
lamak istiyorum^ kendi, sınırlarımızı mayın tarlalarıyla döşeriz, dikenli tellerle çeviririz, adamlar
pasaportu, vizeyi kaldırmış; ondan sonra da aman orayla birleşelim... Değerli arkadaşlar, kendi
komşularıyla alışveriş yapamayan ülkeler kalkınabilir mi...
Dünya ülkelerinin, ekonomik menfaatlarına endekslenmiş dış politikaları, son derece dinamik
ve değişken olma eğilimindedir. Her ülke ihracatını artırmak ve yeni pazarlar bulmak için, siyasî
nüfuzunu, ikili ilişkilerini akıllıca kullanmaktadır.
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Her nedense çağdaş medeniyeti yakalama şampiyonluğunu yapan bizim dış temsilciliklerimiz,
hâla, derin bir gaflet uykusuna devam ediyorlar değerli arkadaşlar. Sanayicilerimiz, işadamlarımız
ve ihracatçılarımız, acaba hangi dış temsilciliklerimizden bilgi alabiliyorlar-yani, gümrük birliği
ne girersin de, oraya gönderdiğin ataşeler, konsoloslar, ateş gibi olur- bırakın bilgi almayı, yanına
gidebiliyorlar mı... Almanya'da, herhangi bir işçimiz gidip, herhangi bir konsolosumuzla, insanî öl
çüler içerisinde konuşabiliyor mu... (RP sıralarından alkışlar) Daha kapıdan girerken, hüviyetini
değiştirecek, pasaportunu değiştirecek "çık dışarı, senin hanımın başörtülü, pasaport vermem; başı
açık fotoğraf getir" diyor; bu anlayışla yönetiliyor oralar.
Biz, ihracatı nasıl patlatacağız, gümrük birliğinde nasıl muvaffak olacağız...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bravo Mukadder!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Maalesef, değerli arkadaşlar, müteşebbislerimiz,
bugün, ne Hükümetten ne de aristokrat dış temsilciliklerimizden bir yardım görebilmektedir; ken
di gayretleriyle çalışmaktadır.
Dışpolitika, çözümsüzlüğe dayalı olarak kuluçkadadır. İşte, Kıbrıs -Sayın Kârnran İnan Beye
fendi çok güzel arz ettiler- Sayın Denktaş olmasa çoktan uçuruma yuvarlanmıştı. Hâlâ, işte, iki top
lumlu, ortak yaşamak filan... Nedir yani; Makarios'a akraba mıyız biz; niye Rumlarla ortak yaşa
yacağız; ayırmış, bölmüşüz işte... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Makarios da Sinoplu, Erbakan da Sinoplu...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - İşte, Bosna; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletle
rinin insafında. Hani, kimse, gökkubbeyi zalimlerin başına yıkmıyor...
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Saddam da senin gibi yaptı da, tepesine biniverdiler.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Sen, tepene binecekler diye mi korkuyorsun?!.
Değerli arkadaşlar, bakın, işin o tarafına girmeyelim...
Siz ne yaptınız, kâr mı ettiniz... İşte, Anavatan Partili arkadaşlarımız da burada, siz de burada
sınız. Azerbaycan'dan petrol boru hattı kuruyorsunuz değil mi...
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Zor işi kolay gibi gösterme...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Sen, şuna cevap ver: Azerbaycan'dan petrol boru
hattı kuruyorsunuz; petrol gümbür gümbür akacak öyle mi efendim!..
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Kötü mü?..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Kötü mü... Hiç iyi.olur mu?.. Tebrik ederim...
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Saddam verdi mi petrolü?.. Vermiyor...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ne zaman açılacak bu; 2007 senesinde.
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Üç sene sonra açılıyor.
'
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - 22 milyon ton kapasiteli Kerkük petrol boru hattını
niye hâlâ kapalı tutuyorsunuz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yumartalık'ı niye açmamışlar?..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ee, Rusya ve Amerika arasında pazarlıklar devam
etsin, onlardan ne kalırsa razı oluruz; eyvallah!..
Tiirkî cumhuriyetlerle münasebetlerimiz nasıl; bütün politikalar, hamaset duyguları üzerine
kurulu; realitesi ise, söylenen nutukların tam tersi.
İşte, Balkanlar; Balkanlar kendi haline terk edilmiş ve olası bir Slav-Ortodoks ittifakının etki
alanında değerli arkadaşlar.
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İşte, artık, dışpolitikamızda, İsrail'in çok gerilerine düşürülmüş İslam ülkeleri... Bazı ülkelerin,
Patagonya gibi, isimlerini unutmaya başladık bile.
Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında yazılı birçok temel sorunun ve bunları kapsayan
paragrafların, laf ola beri gele, yazılmak için yazılmış olduğunu, üzülerek müşahede etmekteyiz.
Mesela, Avrupayla gümrük birliğini bu yıl içinde tamamlayarak, temel değerlerimizden ve ege
menliğimizden ödün vermeden -daha dün akşam verdiniz- Türkiye'yi dünyaya taşıma misyonunu
üstlenmiş; bunu kesinlikle gerçekleştirme iddiası... Türkiye'yi dünyaya taşıyacaklarmış!.. Türkiye,
marsta mı; Türkiye, ayda mı!.. Türkiye, zaten dünyada; eğer, yerini bilir de dimdik durabilirsen.
(RP sıralarından alkışlar)
Bugüne kadar, enflasyonu, cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştıran; her gün onlarca
insanını doğu ve güneydoğuda kaybeden; işçisini, memurunu, dul ve yetimini insaf ölçüleri dışına
iten; hantal bir bürokratik devlet zulmünü kendi halkına, sanayicisine yaşatmaya devam eden; faiz
kıskacında ülkenin kaynaklarını tarumar eden, yok eden; gelecek nesillere iş imkânı yerine borç bı
rakan; dış politikasını politikasızlığa dönüştüren; Hazinesini devlet tefeciliğine bırakan ve kaynak
larını israfa ısrarla devam eden, velhâsıl, yeni bir sosyal, ekonomik ve politik vizyon getiremeyen
bu Hükümetin ve Programının ülkemize hayır getiremeyeceği apaçıktır, değerli arkadaşlar.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Devlet zulüm yapar mı...
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Biraz sonra söyleyeceğim.
Bütün bunlar, size ne sağladı, bize ne sağladı; dört yılımız heba oldu, ülke dört yılını kaybet
ti, siz de kendinizi kaybettiniz değerli arkadaşlar. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Doğru Yol Partisi, tarihini kaybetti; defterini dürdü, tarihi misyonunu kaybetti. Doğru Yol Par
tili seçmenlere sesleniyorum: Nerede, hani o Yassıadalardan gelen Doğru Yol Partisi, nerede o Zincirbozanlardan gelen, idam sehpalarından gelen Doğru Yol Partisi? Hangi misyonu savunacaksı
nız? Temel taşınız, temel direğiniz Cindoruk ve arkadaşlarını kaldırıp attınız, bu mu demokrasi an
layışınız?!. (RP sıralarından alkışlar)
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Ne temel taşı, al senin olsun!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Neyi savunacaksınız şimdi?
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Neyin temel taşı?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Git kavganı yap, ben söylüyorum işte...
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sen karışma; bütçe üzerinde konuş.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ben karışmıyorum; ben karışmıyorum; ama...
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Al uzaman, senin olsun!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Niye kızıyorsunuz?.. Niye kızıyorsunuz kardeşim?..
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Ne kızması... Bizim işimizi bize bırak da, sen kendi işine bak.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ben, size, birbirinizin kadrini bilin diyorum, birbi
rinizi sevin diyorum; kötü bir şey mi söylüyorum yani...
BAŞKAN - Sayın Başeğmez, karşılıklı konuşmayalım.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Bu kadar mı vefasızsınız; emanetçi diye, emaneti
ehline teslim etmiştiniz; yapmayın, etmeyin...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Siz, Hasan Mezarcı'yı alacak mısınız?
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ne yapıyorsunuz siz, değerli arkadaşlar?
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KADÎR BOZKURT (Sinop) - Hasan Mezarcı'yı alacak mısınız?..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Şimdi, siz...
KADÎR BOZKURT (Sİnop)-Hasan Mezarcı'yı alacak mısınız?..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Ben, o Doğru Yolu arıyorum, hürriyet mücadelesi
veren, sivil demokrasi mücadelesi veren; ama, siz ne yapıyorsunuz; apoletli, postallı, palaskalı, kasaturalı insanlarla çıkıyorsunuz halkın huzuruna. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sı
ralarından gürültüler)
NECMİ HOŞVER (Bolu)-Elin namusunu koruyana bak!..
•

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Efendim, emniyet müdürleri...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sen, mankenleri niye aldın?..

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Sen ne diye aldın?.. Biz aldık da, sen ne diye aldın?.
Eh, bırakın şimdi...
Millete, milletin vekilini mi seçiyorsunuz, milletin sesini devlete taşıyacak milletvekili mi se
çiyorsunuz; yoksa, devletin sesini millete taşıyacak polis megafonu mu seçiyorsunuz?!.. (RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar)
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sen, aldığınız mankenleri konuş!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Biz, halkın sesini görmek istiyoruz burada...
ALİ ESER (Samsun) - Siz dansözleri alıyorsunuz.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Beyler, bırakın münakaşayı... Lütfen... Sizin istifa
denize olan şeyler söylüyorum, gelin, dinleyin... (DYP sıralarından gürültüler)
Dünyanın hiçbir yerinde...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Dansözler!.. Dansözler!..
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Bir Körfez Harbi yaşadık...
,

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sen dansözleri konuş...

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Beni konuşturmamak için bağırmayın... Neyse, ben,
size muhatap değilim.
Değerli arkadaşlar, geçen senelerde bir Körfez Harbi yaşadık değil mi?.. Körfez Harbinin çöl
deki meşhur kumandanı kimdi; General Schvvarzkopf. General Schvvarzkopf, şayet, 100 Amerika
lı askerini zayi etseydi, Amerika'ya sokmazdı Amerikalı analar.
Siz, arkasında 20 bin ölü olan güvenlik görevlisi sorumlularını niye Parlamentoya taşıyorsu
nuz?.. Niye taşıyorsunuz?.. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler)
AHMET SAYIN (Burdur) - Dansözleri mi taşıyalım?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Yani, Cudi Dağı kahramanı diye mi getireceksi
niz?!..
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu)-Mankenler mi gelsin?!.

;

MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Hiç yanlış anlamayın...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Mankenleri mi getirelim?!.
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Efendiler, Mehmetçiğin kanı üzerinde siyaset yap
mayın lütfen...
İşte, Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığımız terör listesi: 1 Ocak-18 Eylül tarihleri arasında
kimlerimiz gitmiş, kimlerimiz... 107 geçici güvenlik görevlisi, 448 asker, 31 polis... Yani, bizim
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analarımız, Amerikalı analardan daha hassas değil mi Allahaşkına!.. "Nerede benim Mehmedim"
demeyecek miyiz... Bu işte bir siyaset eksikliği, bir strateji eksikliği yok mu? (DYP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Başeğmez, toparlayınız...
' MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla)-Toparlıyorum efendim.
Değerli arkadaşlar, kısaca, bu Program da, bu Hükümet de hiçbir şeyi çözemeyecek, belli. Tür
kiye, sivil demokratik yapılaşmayı gerçekleştiremeyecek; ama, Allah'a şükürler olsun, iyi ki böyle
oldu; 24 Aralık geldi, çattı. İşte, halk, her kesimiyle, eli nasırlı halk, şehirdeki halk, köylü halk...
AHMET SAYIN (Burdur) - Sizin hesabınızı görecek.

,

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
... 65 milyon halkımız, bu devlet partilerine karşı, aynı, Halk Partisine karşı Demokrat Partiyi
patlattığı gibi, aynı, MDP'ye karşı ANAP'ı patlattığı gibi, sivil demokrasi için, hürriyet için, sevgi
için, barış için, kardeşlik için, Refah saflarında gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hadi canım sen de!
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) - Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bu bir devir teslim me
rasimidir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Masal... Hayal... Hayalden de öte...
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Başeğmez.

.

Sayın Şener, söz sırası sizin efendim. (RP sıralarından alkışlar)
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Sayın Başkan, kaç dakikaları kaldı?
BAŞKAN - 20 dakika.
Sayın Şener, süreniz 20 dakika efendim.
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri, yıllardır huzur ve barışı arayan, gerçek anlamda din ve inanç özgürlüğüne susamış,
millî ve şahsiyetli dışpolitika isteyen, adaleti arayan, kalkınmış bir Türkiye, refahı görme özlemi
içerisinde bulunan aziz milletimizin değerli evlatları; hepinizi, Refah Partisi adına, en içten, en kal
bi ve en samimî duygular içerisinde selamlıyorum.
AHMEf SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, İçtüzüğe göre Meclise hitap etmesi lazım. İçtüzük
"Meclise hitap edilir" diyor.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Yirmi gün önce, 51 inci Çiller Hükümetinin Programı
üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini takdim etmiştim. Anılan Programın bir itirafname olduğunu.
belirtmiştim. Sayın Çillerli Hükümetlerin Türkiye'yi nasıl bir tahribat ortamına sürüklediğini belirt
miş ve ifade etmiştim. "Ülkeyi bir harabeye çeviren, Çiller kişiliğiyle özdeşleşmiş bir zihniyettir"
demiştim. Bu zihniyet, tekrar ve tekrar ifade ediyorum, sözü, vaadi vatandaşa veren zihniyettir. Bu
zihniyet, oyu, yetkiyi vatandaştan alan zihniyettir.
AHMET SAYIN (Burdur) -. Siz, nereden alıyorsunuz?
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...Bu zihniyet, hizmet yapmaya gelince, bir avuç tuzu
kuruya hizmetleri götüren bir zihniyettir ve sıra hesap vermeye gelince, hesabı da, NVashington'a,
IMF'ye, Dünya Bankasına veren zihniyettir. Avrupa Birliği direktifleriyle hareket eden zihniyettir.
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(RP sıralarından alkışlar) Birinci Hükümet Programı üzerindeki görüşlerimiz sırasında, özet olarak
bunları ifade etmiştik ve o Programın, bir iti rafname olduğunu belirtmiştik. Dört yıllık Doğru Yol
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya çıkardığı sonuçların bir özeti olduğunu belirtmiştik.
Şimdi, 52 nci Çiller hükümeti Programı üzerinde görüşlemizi sunuyoruz. Aslına bakarsanız,
bize göre, 51 ve 52 nci hükümet diye bir şey yok, 51 ve 52 nci hükümet programı diye bir şey yok;
çünkü, bir anlamda, Sayın Baykal'ın çok sevdiğini bildiğimiz sinema, tiyatro deyimleriyle ifade
edecek olursak, oyuna ara verilmiş, 10 dakika aradan sonra, yine bu Doğru Yol Partisi ve Cumhu
riyet Halk Partisi yoluna devam ediyor.
Evet, bu ikinci perde de, bir ibret vesikasıdır. Bu Programın sahibi CHP'li Çiller Hükümeti, bir
ibret vesikasıdır. Şu, Çiller'li CHP Hükümetini ortaya çıkaran olaylar da, Türkiye için, izleyen her
kes için bir ibret, vesikasıdır.
Sayın Baykal'ın, CHP Kurultayında ifade etmiş olduğu cümleleri hatırlayınız: Partisinin, yol
suzluk ve rüşvet gibi olaylara bulaşmasını anlatan ve dile getiren Sayın Baykal, bu kurultayda "hal
kımızdan özür diliyorum" diye ifade etmişti, "iktidar tutsağı olmayacağız" demişti, "ödün veren
parti olmayacağız" demişti. Bu ifadelerle, Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol Partisi Koalisyo
nunun bir rüşvet, yolsuzluk, vurgun, talan ve haksızlıklarla dolu bir dört yılı geride bırakmış oldu
ğunu açıkça itiraf ediyordu.
AHMET SAYIN (Burdur) - Mercümek ne olacak?!
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Gerçekten, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyonu döneminde, dört yıl boyunca, gensorulara konu olacak şekilde bu Mecliste tartışıl
mış olan vurgunları ve talanları burada tek tek ifade etmeyeceğim; ama, şunu da hatırlatmak isti
yorum: Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonunun, daha bir ay içerisinde ilk dü
şen bakanı, yolsuzluk iddialarına dayanamayarak istifa etmişti. Bu Koalisyonda, yolsuzluklara da
yanamayıp istifa ettiğini ifade eden bakanlar oldu; bakanlığındaki yolsuzluklarla mücadele edeme
diğini, kontrol edemediğini ifade eden bakanlar bulundu. Doğrusu, Sayın Baykal'ın kurultaydaki
ifadeleri, daha önceki ilgili sayın bakanların itiraflarının bir devamı niteliğindeydi.
Özet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden bakacak olursak, Doğru Yol Partisi ve
Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu, yolsuzluklara batmıştı, devam etmemeliydi; ama, yine Cum
huriyet Halk Partisi cephesinden görüyoruz ki, oyunun ikinci perdesi, bu Programla yine devam
ediyor.
Tabiî, bir de, işin Doğru Yol Partisi cephesi var. Bu da, ibret vesikasının bir başka'yüzüdür,
bir başka veçhesidir. Sayın Başbakan, bu Koalisyonu çatırdatırken, meşhur vecizelerinden birini
patlatmıştı; "ben, kahraman bürokratımın kadavrasını çiğneyerek siyaset yapmam" demişti.
AHMET SAYIN (Burdur)-Kaçıncı baskı oldu!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Birisi, kahraman bürokratını feda etmiyormuş, diğeri
ödün vermiyormuş; ama, gördük ki, bütün bu sözler gerilerde bırakıldı, Hatta, daha yirmi gün ön
cesine kadar, karşılıklı sataşmalar, birbirlerine atılan laflar burada ifade edildi. Bu Koalisyon Hü
kümetinin Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Adnan Keskin'in o günlerde söylediği sözler, televiz
yon ekranlarına yansıdı, gazete sayfalarına geçti. Şimdi, içinde bulunduğu kabinenin Sayın Başba
kanı için, doğru söylemeyen biri olduğunu ifade etti; bir arkadaşım, bu kürsüden ifade ettiler. Bu
rada, benim söyleyemeyeceğim, telaffuz edemeyeceğim kelimelerle vasıflandırdılar; Sayın Çiller'in Amerika'daki ve Türkiye'deki servetinin kaynağını göstermesi gerektiğini ifade ettiler; "Dev
let, konuttan yönetiliyor; Özer Çiller, evde kocalık görevini yapsın" dediler. Tüm bu karşılıklı suç
lamalar, ithamlar... Fakat, aradan geçen süre zarfında, bir ay sonra baktık ki, sanki hiçbir şey olma-276-
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mışçasına, bu iki parti bir araya geldi. Bu Koalisyon, dört yılın bir devamıdır. Bu Koalisyon, dört
yıllık Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının bir devamıdır ve bu dört yılın he
sabını da, bu iki parti, milletin huzurunda, birlikte vereceklerdir.
Sayın Baykal'in yirmi gün önce, Cumhuriyet Halk Partisi adına, azınlık Hükümeti Programı
üzerinde, bu Mecliste yapmış olduğu konuşmayı hep birlikte izledik ve dinledik. Orada, bu azınlık
Hükümetine yönelik olarak, Doğru Yol Partisine yönelik olarak ifade etmiş olduğu suçlamalar ve
başarısızlıklar, aslında, yalnızca Doğru Yol Partisinin dört yıllık başarısızlığı değil; aynı zamanda,
dört yıl içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisinin de başarısızlığının, yanlışlarının ve ülkeyi felakete
götürüşünün bir açık ifadesiydi. Sayın Baykal, 20 gün önce, bu kürsüden yapmış olduğu konuşma
larda, açıkça şunu ifade ediyordu: "Dört yıldır, özel ilişkilerle yürütülen bir siyaset anlayışı hâkim
olmuştur. Hükümet devre dışıdır. Genel müdürler, genel müdürleri; genel müdürler bakanları din
lemiyor; kaynağının nereden olduğu bilinmeyen özel ilişkiler, özel iktidar odakları oluşturuluyor"
diyordu ve aynı zamanda, bu ülkede, dört yıldır hiçbir şeyin iyiye gitmediğini, Doğru Yol Partisi
ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonunun hiçbir ekonomik sorunu çözmediğini, ülkeyi bir fela
ketin eşiğine getirdiğini, yirmi gün önceki konuşmasında, burada, ifade ediyordu "ekonominin te
mel sorunlarını çözememiştir bu dört yılda, enflasyon çözülememiştir, ekonominin bütün gösterge
si enflasyondur, gerisi laf-ı güzaftır, enflasyon artıyorsa, yükseliyorsa, cumhuriyet tarihinin rekor
düzeyine ulaşıyorsa, dört yıllık bu koalisyon, başarısızdır" diyordu... Evet, aynen katılıyorum, Doğ
ru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin birlikte olduğu dört yıllık koalisyon dönemi, ülkenin
kayıp yılları olmuştur.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Hükümetimizi yeni kurduk...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Yine, aynı şekilde "ülke, ekonomik olarak büyümedi,
tam tersine küçüldü; başarısızdır. Türkiye'yi geriden izleyen ülkelerin hepsi, Türkiye'yi kat kat geç
tiler. Tarım, Çok büyük bir krizin içine sürüklenmiştir, pirinç, buğday, pancar üreticisi perişan ol
muştur; hayvancılık yok olmuştur" diyordu... Evet, hepsine katılıyorum; Doğru Yol Partisi ve
Cumhuriyet Halk Partisi, dört yıllık icraatı içerisinde, ülkede, tarımı mahvetmiştir, ekonomiyi mah
vetmiştir, Sayın Baykal'ın ifadeleriyle "dışticaret açıklarını artırmıştır, vergi gelirlerinin, faiz öde
melerine yetmediği bir Türkiye'yi ortaya çıkarmıştır." Bunların sorumlusu kimdir; Sayın Baykal'ın
ifadeleriyle, "Türkiye'yi bu hale kim getirdi, hangi kadrolar getirdi" sorusuna da kendisi cevap ve
riyor "dört yıllık Doğru Yol Partisi kadroları, tabiî, bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla işbirliği halinde, Türkiye'yi bu duruma getirmiştir" diyordu. "Bunlara, bu kadrolara Tür
kiye emanet edilebilir mi" sorusuna da, yine, yirmi gün önce, Sayın Baykal "bu kadroya emanet
ederek, Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceğini düşünmek kesinlikle mümkün değildir" diyordu.
Evet, Sayın Baykal'ın ifadeleriyle, Türkiye'yi emanet ettiğiniz takdirde, ülke sorunlarını çözümsüzleştireceğihiz kadrolar, işte, buradaki, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıdır.
(RP sıralarından alkışlar)
Ülkeyi bu bataktan çıkarmak için, bu iktidar anlayışından çıkarmak için, Doğru Yol Partisini
de, Cumhuriyet Halk Partisini de, milletin, sandıkta yok etmesi, küçültmesi gerektiğini, Sayın Bay
kal, kendi cümleleriyle açıkça ifade ediyordu.
••
.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın konuşmacı "yok etme" ifadesi sana ait.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Küçültme...
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Hükümet Programını nasıl buluyorsunuz, biraz da onu ko
nuşun!...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Dört yıldır, ülkeyi, birlikte harabeye çevirdiniz. Geride
katrilyonlarca lira borç bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Dışborçlar 74 milyar dolar; 48 milyar dolar-277-
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la devraldınız. Açıklanan resmî rakamlara göre içborçlar için 1,2 katrilyon lira deniliyor; ama, bu
nun 2 katrilyon liraya ulaştığı biliniyor. Hükümeti devraldığınızda, bu borç sadece 88 trilyon liray
dı ve bunları itiraf da ediyorsunuz.
Dört yıl boyunca sözü, vaadi millete verdiniz; oyu, yetkiyi milletten aldınız; bir avuç tuzu ku
ruya hizmeti götürdünüz, devletin milletin kaynaklarını ve imkânlarını pompaladınız; hesap verme
ye gelincede, dört yıl boyunca, hesabı Washihgton'a verdiniz, IMPye, Dünya Bankasına verdiniz
ve Türkiye Büyük Millet Meclisini bile, Avrupa Birliği direktifleriyle çalıştırmaya çalıştınız. (RP
sıralarından alkışlar)
Oy ve yetki aldığınız milleti de hatırladığınız günler oldu. Dört yıl boyunca milleti unuttunuz...
Oyunu, yetkisini aldıktan sonra unuttunuz, terk ettiniz, ortada bıraktınız, perişan ettiniz; ama, dört
yıl sonra, seçim sandığı yaklaşmaya başlayınca, oy ve yetki aldığınız işsizi hatırlamaya başladınız;
köylüyü hatırlamaya başladınız; işçiyi hatırlamaya başladınız; memuru, emekliyi, dargelirliyi ha
tırlamaya başladınız.
HASAN BASRl ELER (Edirne) - Siz de Anıtkabiri hatırladınız.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...Dört yıl terk ettiniz, bir gün hatırlamaya çalışıyorsu
nuz...
Toplusözleşmeleri on ay yapmadınız, çalışan insanlarımızı huzursuz ettiniz. Dört yıl önce, iş
çiden oy aldınız; ama, dört yıl boyunca, IMF ve Dünya Bankası talimatlarına boyun eğdiniz, işçi
yi sokaklara döktünüz, seçim rüzgârları esmeye başlayınca, toplusözleşmeler ancak bağıtlanabildi.
AHMET SAYIN (Burdur) - Bu arada siz ne yaptınız?
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Aynı şeyi, memurlara da yaptınız. Dört yıl önce, memur
dan oy alıp İktidar oldunuz; dört yıl boyunca, memuru terk ettiniz, enflasyona ezdirdiniz, perişan
ettiniz; ama, şimdi seçim var...
AHMET SAYIN (Burdur) - Vay anasını vay; neler yapmışız (!)
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Şimdi seçim var... "Ocak zammını iki ay önceye çeki
yorum" diyorsunuz; bunun, memurun dört yıl boyunca gasp ettiğiniz hakkını telafi etmesi mümkün
değil. Aynı şeyi emeklilere de yaptınız; dört yıl önce, emeklilerden oy aldınız, yetki aldınız. Yüzbinlerce memur ve işçi emeklisini dört yıl mahvettiniz; mutfak, yangın yerine döndü, emekliler felç
oldu, kira ödeyemez oldu, odununu, kömürünü alamaz oldu, elektrik ve su parasını ödeyemez ol
du, aylık tüpgaz ihtiyacını bile karşılamaktan aciz kaldı ve şimdi seçim var; bir parça bal.,. Onu da
bir gün için hatırlamaya kalkıyorsunuz.
'
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Kimse kanmaz artık...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Seçimler gelip çatmasaydı, herhalde, birtürlü hatırlama
ya niyetiniz olmayacaktı.
Köylüye de aynı şeyi yaptınız. Nüfusun yüzde 45'i köylerde yaşar; köyler, millî gelirin yalnız
ca yüzde 15'ini alır. Dört yıl önce, köylüden oy aldınız, yetki aldınız; dört yıldır, köylüyü mahvet
tiniz, perişan ettiniz. Her gün mazota zam yaptınız, gübreye zam yaptınız; köylü, çiftçi, toprağını
. ekemez, ektiğini biçemez oldu, biçtiği metelik etmez oldu.
AHMET SAYIN (Burdur)-Sana öyle geliyor.
RİFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde)'-Köylü altın devrini yaşıyor.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Köylünün, çiftçinin aldıklarına kucak dolusu para ödet
tiniz, sattıklarına para vermediniz; yanlış ithalat politikalarıyla hayvancılığı yok ettiniz; dört yıl bo
yunca, IMF ne dediyle onu yaptınız. Şimdi seçim geldi ve köylüyü hatırladığınızı söylüyorsunuz;
ama, dört yıl boyunca köylüyü terk ettiniz...
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Bakın, 27 bin köyün içme suyu için bütçeden ayırdığınız para, sadece ve sadece 900 milyar li
radır, bir sayın bakanın açıklamasına göre; ama, bütçeden, opera ve baleye ayırdığınız para 1,8 tril
yon liradır. Yani, 27 bin köyün içme suyu için ayırdığınız para, opera ve baleye ayırdığınız para
nın sadece yarısı kadardır... Köy yolları için, bütçeden para ayırmadınız. Bu temponuzla, bu gidi
şatınızla, altmışbeş yılda ancak köy yollan tamamlanabilecek konumdadır.
AHMET SAYIN (Burdur) - El insaf!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Santraller tamamlanmaz, köy yatırımları yerine getiril
mez, hepsi ortada kalır...
.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Onları, biz yaparız iktidara gelince.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Şimdi seçim var; seçim olduğu için, sandık önünüze ko
nulduğu için, "gübre sübvansiyonunu yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkaracağız" diyorsunuz; krediler
den, destekleme alımlarının önündeki tıkanıklıkları aşmaktan bahsediyorsunuz; ama, bunların hiç
birinin, derdine deva olmadığını köylü biliyor, tek tek anlatmaya gerek duymuyorum.
Dört yıl boyunca, IMF ve Dünya Bankası için çalıştınız; seçim gelince, oy aldıklarınızı hatır
lamaya çalışıyorsunuz. Dört yıl önce, esnaftan ve sanatkârdan da oy aldınız; dört yıl boyu, esnafı
ve sanatkârı vergi altında perişan ettiniz. Normal, doğal olarak ödediği vergiler bir yana, Net Ak
tif Vergisidir diye, Ekonomik Denge Vergisidir diye ilave vergiler aldınız esnaftan ve sanatkârdan;
zarar eden esnaftan, hayat standardıdır diye, zarar ettiği halde vergi aldınız; ama, şimdi seçim gel
di, yine şu Programda, gerçekleşmeyecek birtakım kredilerden söz ediyorsunuz, onları, bir tek gün
için hatırlamaya kalkıyorsunuz.
NİHAT MATKAP (Hatay) - Hocam, Refah'ın çözüm önerilerini de söyle.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Dört yıl önce oy aldınız, dört yıl boyu unuttunuz, unut
maktan öte, ezdiniz bitirdiniz; şimdi, hatırlıyorsunuz ve milletimiz bunu izliyor...
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Millet, sizi de izliyor.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir gün alıp, dört yıl ödemeye talip olmayacağını da bi
liyor bu millet.
• • • ; • ' B'ü "zihniyet, bir gün için hatırlayan zihniyet, dört yıl boyunca, IMF ve Dünya Bankasının ta
limatlarıyla iş gören zihniyet, evet, açıkçası, Doğru Yol Partisi zihniyetidir. Dört yıllık İktidarın or
taya çıkardığı sonuç budur. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de bu zihniyettir...
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bize sataşma!..
ADNAN KESKİN (Denizli) - Çarpılırsın!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Tekrar vurguluyorum: Bu zihniyet, oyu, yetkiyi vatan
daştan alır; sözü, vaadi vatandaşa verir; bir avuç tuzu kuruya hizmet eder; ülke kaynaklarını akta
rır, Washington'a, IMF'ye, Dünya Bankasına hesap verir; Avrupa Birliği direktifleriyle ülkeyi yö
netmeye çalışır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bu zihniyet, taklitçilerin zihniyetidir. Ne yaman bir zihniyet!.. Milleti, yalnız bir gün için ha
tırlar ve tekrar ediyorum: Bu millet, bir gün alıp, dört yıl ödemeye talip değildir!..
AHMET SAYIN (Burdur) - Plağı değiştir.
t ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...Tek bir günün hatırına verilen seçim rüşvetlerine tes
lim olmayacaktır...

AHMET SAYIN (Burdur) - Plak takıldı.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...Dört yıldır, ülkeyi harabeye çevirenler, tekrar, benim
işçim, benim memurum, emeklim, işsizim, esnafım demeye hazırlanıyor; ama, millet, bu zihniyeti
görmüştür, bu zihniyeti tanımıştır, bu zihniyeti tescil etmiştir...
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AHMET SAYIN (Burdur) - Plağı değiştir; plak takıldı!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - İşte, dört yıldır, milleti unuttunuz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Devam edin Sayın Şener.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Niye telaşlanıyorsun; korkun ne?!.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Kıbrıs'a giderken ortaktık, ama...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hükümet Programını konuşuyoruz.
İşte, dört yıldır, milleti, bütün illeri ve ilçeleri unutanlar, şimdi, seçim geldi diye, unuttukları
ilçeleri ve beldeleri hatırlamaya başladılar. Yeni il ve ilçe olmayı bekleyen yerlerimizi, sandık ön
lerine konulunca hatırlamaya kalkan zihniyet, işte bu zihniyettir...
AHMET SAYIN (Burdur) - Plağı değiştir!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ...ve ne hazindir ki, Doğru Yol Partisinin bir sayın Ge
nel Başkan Yardımcısı, bir ilçemizden, il olma talebiyle gelen heyete demiştir ki "bu teklifi, akşam
vakti, gece aceleyle gönderdik, Suşehri'ni, il olması için bu teklife yazmayı unutmuşuz." (RP sıra
larından alkışlar)
İşte, dört yıl içerisinde bir gün hatırlıyorsunuz, o hatırladığınızda da tam hatırlayamıyorsunuz,
yanlış hatırlıyorsunuz, eksik hatırlıyorsunuz ve herşeyi berbat ediyorsunuz; ülkeyi, bugün içerisine
düştüğü bu bunalımın, bu açmazın ve bu çıkmazın içerisine sokuyorsunuz...
AHMET SAYIN (Burdur) - Değiştir artık; plak, takıldı kaldı!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, o millet, kendisini dört yıl unutanları, o tek bir
günde asla unutmayacaktır. Siz, dört yıl boyunca unuttunuz; ama, bu millet, o bir tek günde, sizi
asla unutmayacaktır! (RP sıralarından alkışlar)
AHMET SAYIN (Burdur) - Anladık... Anladık... Değiştir... Başka şeyler söyle...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Oyu, yetkiyi milletten alıp, Paris Şartına, Helsinki Nihaî
Senedine atıfta bulunarak icrai faaliyet yapanları, bu millet unutmayacaktır. Bu milletin bunlara ih
tiyacı yoktur,
Avrupa Birliği direktifleriyle yasama faaliyetlerini yürütenlere, bu milletin ihtiyacı yoktur.
IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla paket üzerine paket açanları, bu millet, asla affetmeye
cek ve unutmayacaktır.
Washington istediği için Çekiç Güç'ün görev süresini her altı ayda bir uzatanları; 35 bin aske
rimizle girilen Kuzey Irak Operasyonunu, Amerika Birleşik Devletleri istedi diye yarıda kesenleri,
bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri istedi diye Ermenistan'a buğday verenleri; Ermenistan'a 300 do
lara şeker satıp, 460 dolara şeker ithal edip, millete 1 000 dolara yedirenleri, bu millet asla unut
mayacaktır. (RP sıralarından alkışlar)
Washington emretti diye Irak'a ambargo uygulayanları ve ambargoyu devam ettirenleri; Tür
kiye'yi 30 milyar dolar zarara sokanları, bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır.
Bakû-Supsa Petrol Boru Hattı Projesini, sanki, Baku'yu Trabzon'a, Baku'yu Ceyhan'a bağla
mış gibi "Türk tezi gerçekleşti" diye takdim etmeye kalkanları, bu millet asla unutmayacaktır.
Hazar petrolleri "Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanacak" diye milleti yanıltanlar, İstanbul
ve Çanakkale Boğazlarını tehlikeye sokan bu Batı tezini alkışlayanlar, siz kim, petrol boruhattının
kıymetini, önemini ve değerini bilmek kim!..
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Değerli arkadaşım Mukadder Başeğmez de ifade ettiler; eğer, petrol boruhattının kıymetini
bilseydiniz, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, elinizde, hazır, tıkır tıkır işlerken kesilmezdi.
Amerika istedi diye...
.
HACI FÎLÎZ (Kırıkkale) - Yeter bu kadar!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, Basra petrollerini dünyaya taşıyan Türkiye hattını
kapatırsınız, Hazar petrollerini Supsa'ya taşıyan projeyi alkışlarsınız... İşte bu zihniyet, sizin zihniyetinizdir. Bu ne biçim insanlık ve vatandaşlık anlayışıdır?.. Yoksa, siz, Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı değil misiniz?.. Hangi ülkenin vatandaşısınız veya hangi ülke vatandaşı tarafından yöneti
liyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ülkesi vatandaşı tarafından mı veya başka bir ülke vatan
daşı tarafından mı?.. (RP sıralarından alkışlar)
Burada, savunacaksanız, Hükümet programlarında tez diye ortaya koyacaksanız, Türkiye'nin
tezlerini, Türkiye'nin duygularını ve heyecanlarını burada terennüm etmeniz lazım. Batı tezlerini,
Batı düşüncelerini, Batı heyecanlarını...
BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Şener.

V

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... kendi heyecanınız olarak takdim ediyorsanız, bunda'
bir yanlışlık var demektir ve ortada dört yılın çıkardığı bir gerçek var, ülkenin, milletin derdiyle
dertlenecek bir iktidara ihtiyacı var...
BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Şener.
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu milletin, davasını dava edinecek bir iktidara ihtiyacı
vardır...
'
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Hep aynı şeyleri söylüyor, farklı bir şey söylediği yok...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu milletin, duygularını, düşüncelerini, heyecanını bu
Meclise taşıyacak kadrolara ve iradeye ihtiyacı vardır. Bu irade, bu kadrolar, Refah Partisi kadro
larıdır. (RP sıralarından alkışlar)
AHMET SAYIN (Burdur) - Memlekette bir siz varsınız, başkası yok yani!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bü kadrolar, bu inanç, Refah Partisi kadroları ve inan
cıdır ve sandık önümüze gelmiştir, konulmuştur; millet sizi mahkûm edecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener.
Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, çalışma süremiz saat 19.00'da sona ermektedir.
Ancak, Sayın Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Faaliyet Raporu üzerindeki gö
rüşmeler sona erinceye kadar çalışma süremizi uzatmayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Deniz Baykal; buyurun efen
dim. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
Efendim, süreniz 60 dakikadır.
\ DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyet hükümetlerinin 52 ncisinin programı üzerindeki görüş
meleri yapmakta olduğumuz bu oturumda, şimdi, hükümet adına düşüncelerimi ifade etmek için
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkan, sizi, değerli milletvekillerimizi ve
yurttaşlarımızı, içten duygularla, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, belki çok kalabalık olmayan bir Meclis toplantısında; ama, çok canlı,
çok heyecanlı, çok coşkulu bir tartışma yaşıyoruz.
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Dün, yerden yere vurduğunuzu nasıl methedeceksi
niz diye, onu merak ediyoruz.
1
'
BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen, hatibe müdahale etmeyiniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - 52
nci hükümetin programıyla ilgili tartışmalar, öyle düşünüyorum ki, ilginç gözlemlere vesile olacak
tır.
Bu tartışmaları başından beri dikkatle izledik. Gördüğüm, muhalefet partilerinin, böyle bir hü
kümetin kurulması karşısında biraz tedirginlikle, biraz şaşkınlıkla karışık bir tepki içinde oldukla
rıdır. Bir süreden beri hükümet kurma çalışmalarının nasıl yaşandığını anımsayacak olursak, Tür
kiye'nin, sonunda, böyle bir hükümete sahip olması karşısında, nasıl olup da muhalefet partilerinin,
daha hükümetin hiçbir temel uygulaması ortaya çıkmadan, hükümet programının görüşülmesi aşa
malarında, bu derece sinirli, bu derece tepkili, bu derece hırçın bir anlayışa girdiklerini anlamak,
gerçekten mümkün değildir.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bu filmi dört senedir seyrettik...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Mu
halefet partilerinin bu hükümeti beğenmediği anlaşılıyor. Bu düşünceye saygı duyguyorum. ANAP
sözcüleri, bu hükümeti beğenmediklerini ifade ettiler; ama, içimden sormak geliyor, niçin siz daha
iyisini kurmadınız?.. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) Niçin daha iyi bir hükümeti, siz kurma
dınız?..
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sizin gibi, her şeyi kabullenemiyoruz...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ba
kın, sizin önünüze böyle bir hükümet kurma şansı getirildi ve biz, içtenlikle, sizin, böyle bir hükü
meti, daha iyi olabileceğini düşündüğünüz, daha iyi anlaşacağınız, ortak politikalara sahip olduğu
nuz, merkezin hemen sağında, aynı kökten çıktığınızı iddia ettiğiniz bir partiyle, yani Doğru Yol
Partisiyle niçin bir araya gelip de hükümet kurmadığınızı, kuramadığınızı anlayamadık; biz de an
layamadık, Türkiye de anlayamadı. Hadi diyelim ki, kurmadınız, kuramadınız, kurmayı uygun gör
mediniz, böyle bir hükümetin altına girerek Türkiye'nin sorumluluğunu üstlenmenin sizce uygun
olmadığını takdir ettiniz, değerlendirdiniz...
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Siz söylediniz, siz...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - ...o
zaman, hiç olmazsa, size düşen görev, bu sorumluluk duygusunu gösteren siyasal partilere daha bir
anlayışla, daha bir hoşgörüyle bakmak değil midir?.. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
NABİ POYRAZ (Ordu) - Başta niye göstermediniz?..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Sizin,
yapmayı uygun görmediğiniz, yapmadığınız ve belki de yapamadığınız bir şeyi yapanlar karşısın
da niçin bu kadar tepkili oluyorsunuz?.. Eğer,.bunu yapmak bu kadar iyi, hoşsa, siz yapsaydınız;
eğer, değilse, bırakınız, yapalım, yönetelim şu Türkiye'yi, bir noktaya getirelim; bir şans tanıyın,
bir anlayış gösterin hiç olmazsa... (CHP sıralarından alkışlar)
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - 20 Eylülde kursaydınız.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, Refah Partili dostlarıma da söyleyecek bir çift sözüm var. Onlar da, Cumhuri
yet Halk Partisinin hangi ilkelerle bu hükümeti kurma kararını aldığını merak ediyorlar.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Siz "U" dönüşü yapıyorsunuz.
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Di
yorlar ki, ilkelerinizin gereği ayrıldınız 20 Eylülde; şimdi, acaba, hangi ilkelerle bir araya geliyor
sunuz. Tabiî, bu sorunun cevabı, tarihî belgelerdedir, hükümet programındadır, hükümetin uyğulamalarındadır; oraya girmiyorum; ama, bu sözünüz, bana, şöyle konuşma hakkını veriyor: Acaba,
siz, bugün bunca suçladığınız Doğru Yol yönetimine "bir azınlık hükümeti kurun Sayın Çiller, bü
tün desteği vereceğiz" derken hangi ilkelerin peşindeydiniz?! (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
Acaba, siz, her şeyi unutarak, hepsini unutarak...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Seçim, seçim...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bu
hükümette seçim yok mu?!
Değerli arkadaşlarım, seçim iddiasının peşinde koşanların ne ölçüde samimî olduğu, şu yaşa
dığımız kısa dönem içinde ortaya çıkmıştır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, şaka bir yana; elbette, bu, siyasetin tuzu biberi, bunlar olacak,
bunları konuşacağız; biz, bunların konuşulmasından hiç rahatsız olmuyoruz, çok mutluluk duyuyo
ruz; demokrasi budur; elbette, her davranışın hesabı sorulacak; hükümet kurma davranışının da hü
kümetten kaçma davranışının da, gizli gizli ilişki kurup, azınlık hükümetine yeşil ışık yakıp, belli
amaçları elde etme çabasının da hesabı, bu Mecliste sorulacak; bu kutsal çatının altında hiçbir şey
gizli kalmaz! (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, tabiî, siyasetin, bu tartışmaları esas alan bir yönü var; bu, işin güzelliği
dir; ama, bana öyle geliyor ki, bizim, bu tartışmaların ötesinde bazı şeyleri de, artık, birlikte, Mec
lis olarak ortaya koymamız lazım, aydınlığa çıkarmamız lazım. Yani, siyaset, illâ kör döğüşü de
ğil, illâ birbirini suçlamak değil, illâ geçmişin hesabını tekrar tekrar, her vesileyle, her fırsatta, ay
nı sözleri yineleye yineleye sormak değil; biraz da çözüm üretmek, çare üretmek, geçmişi didikle
menin ötesinde, geleceğe dönük yeni bakış açılan, yeni işaretler ortaya çıkarmaktır; Türkiye'nin
buna çok ihtiyacı vardır; Türkiye'nin asıl ihtiyacı budur. Türkiye, daha iyi bir noktaya, ancak böy
le yaklaşımları değerlendirebilirse, gelir. Dedim, dedik; yaptın, yaptık... Evet, ne oldu; yığınla so
run... Sorunların temelinde ne var; terör var. Sorunların temelinde ne var; enflasyon var. Gelin bun
ları araştıralım. Terörün içinde kimin ne rolü var, enflasyonun içinde kimin ne sorumluluğu var; bu
sorumluluk paylaştırılmasıyla bu konuyu çözmek mümkün mü; sen sorumlusun, öbürü sorumlu...
Geçmişi konuşalım; ne kadar geçmişi konuşalım; peki 49'u, 50'yi, 51'i konuşalım; 48'i konuşmaya
lım mı?.. 48'de enflasyon ve terör yok mu?.. Şimdi daha arttı...
Değerli arkadaşlarım, toplumsal sorunlar öyle bir gelişme tabiatına sahiptirler ki, olayın baş
langıç döneminde belli bir yoğunlukla kendisini gösterir; denetim altına almazsınız, olay, geomet
rik diziyle giderek büyümeye başlar ve bir süre sonra onun altında kalınır.
Hangi aşamada, kimin elinde ne oldu... Bizim düzeyimizde içborç miktarı şu kadardı, şimdi
bu kadar oldu... Bu mukayesenin bir anlamı yoktur. Önemli olan, Türkiye'nin, yatırımını yapmak
için, eğitimini yapmak için, memuruna maaş vermek için, borcunun faizini ödemek için borçlan
mak zorunda kalmış olmasıdır. Ülkeyi, böyle bir zorunluluğun içerisine ittikten sonra, o zorunlu
luk kendisini çok daha yoğun gösterince "siz daha kötü yönetiyorsunuz, biz daha iyi yönetiyoruz"
tartışmasının Türkiye için hiçbir anlamı yoktur ve bizim derdimiz de Türkiye'dir; Türkiye'yi bu so
runların altından çıkarmak lazımdır. Lütfen, bunu, karşılıklı sorumluluk paylaşması anlayışı içeri
sinde ele almaktan artık kurtulalım da, Türkiye'nin temel sorunlarına doğru teşhisleri koyalım ve
çıkış yollarını hep birlikte arayalım.
Değerli arkadaşlarım, önce, bir iki tespit yapmak istiyorum. Bir defa, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, bugün, yeni bir hükümetin kuruluşuyla ilgili hükümet programını görüşüyor; 52 nci cum- 283 -
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huriyet hükümetini kurmaya çalışıyoruz. 52 nci cumhuriyet hükümeti, programıyla, kadrosuyla,
anlayışıyla yeni bir hükümettir, yeni bir başlangıç içindeyiz.
Elbette, hepimiz, geçmişimizi yansıtıyoruz; ama, burada dikkatinizi çekmek istiyorum; olayı
bir siyasî sürtüşme haline dönüştürmeden şunu anlamaya çalışalım: Türkiye, yeni bir başlangıç
yapmaya çalışıyor. Bir hükümet kuruyoruz, 52 nci hükümeti kuruyoruz; bir yeni inançla, bir yeni
heyecanla, bir yeni coşkuyla yola çıkıyoruz; buna lütfen saygı gösterin, bunu lütfen kabul edin, bu
nu lütfen anlayın. Çıkarın kafanızı o tozlu sicil defterlerinin arasından; müzevir memurlar gibi onu
bunu şikâyet etme yaklaşımından kendinizi bir kurtarın; bakın, ortada iyi niyetli bir çaba varsa, bı
rakın götürsünler. Yok şöyle oldu, böyle bitti; bunun hiçbir yararı yok, onu bir defa ifade etmek is
tiyorum.
Yeni bir hükümet söz konusudur. Bu hükümetin yeniliğinin yansıdığı birtakım yerler vardır.
Bazı arkadaşlarımız, bu hükümet programını beğenmemişler. Geçen defa rengini beğenmemişler
di, bu defa herhalde kalınlığını beğenmemişler; çok ciddî değil, içeriği dolgun değil falan diyorlar.
Değerli arkardaşlarım...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Geçen sefer siz de beğenmemiştiniz ve ret oyu vermişti
niz... Beraber beğenmemiştik...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) -Tabiî,
tabiî; doğrudur; ben onun yanlış olduğunu söylemiyorum; şimdi de beğenmeme hakkınızı eliniz
den almıyorum; tespit ediyorum; beğenmediniz; bu hükümet programımda beğenmemişsiniz; el
bette beğenmeyebilirsiniz...
Değerli arkadaşlarım, benim ifade etmek istediğim şudur: Bu Meclis çok hükümet programı
gördü; 52 tane hükümet programı geldi, geçti. Biz de nice hükümet programlan gördük; tumturak
lı ifadelerle yazılmış, gayet iddialı, gösterişli, her şeyi kapsayan, dörtbaşı mamur nice hükümet
programlan geldi geçti. Bir hükümetin değerlendirilmesini, hükümet programının kalınlığıyla ya
da ifadesinin güzelliğiyle, berraklığıyla, lütfen, ölçmeyiniz. Bakın, daha kurulurken bu hükümetin
niteliği ortaya çıktı; bu, bir vaatler hükümeti değildir, daha şimdiden bu bir icraatlar hükümeti ola
rak ortaya çıkmıştır. (CHP sıralarından alkışlar)
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Neyle ölçelim bunu?..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Hani seçim hükümetiydiniz?..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) Evet... Evet...
Bu hükümetin, daha kuruluş döneminde birbiri ardından ortaya çıkan uygulamalarının önemi
ni, anlamını, bu programın içinde görmezlikten gelmek, mümkün değildir. Türkiye'de, belki de ilk
kez, bir hükümet işbaşına gelirken "yapacağım, edeceğim, cek, cak" demiyor; açıkça söylüyor:
"Memura yüzde 53 zammı verdim."
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Rüşvet değil mi?!.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Lüt
fen... Lütfen... Memura verilen ücreti rüşvet sayan anlayışı takbih ediyorum. (CHP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Memura verilen ücreti bu şekilde nitelendiren anlayışı, kesinlikle redde
diyorum.
. İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Rüşvet... Rüşvet...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, asabiyet ve sihir, anlaşılıyor ki, konuşma süresi bittikten sonra da devam edi
yor. Lütfen izin veriniz...
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Göreceksiniz, memur sizi sandığa gömecek.
BAŞKAN - Sayın Çelik, hudutları çok aştınız! Size söz vereceğim; çıkıp burada konuşacak
sınız.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) -. De
ğerli arkadaşlarım, bakın, bu hükümet "yapacağım, edeceğim" demiyor. Bu hükümetin kuruluşun
da birtakım adımlar, oluşumlar var. Mesela, ne var; 600 bine yakın işçimizin toplusözleşme anlaş
masının, barış içinde ve anlaşmayla, masa başında sonuçlandırılması var. Başka ne var; memurla
ra yapılan zam var. Memurlara yapılan zam, ne rüşvettir ne de seçim şekeridir. Herkesin bunu çok
iyi bilmesini istiyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Zammı önce verseydiniz ya!
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Me
murlarımız, yıllardan beri, yüksek enflasyon karşısında, hakkı olan ücret artışlarını elde edememiş
lerdi, bunun üzüntüsü hepimizin yüreğindeydi, hepimiz, Türkiye'de yeni bir döneme geçerken, bu
konuda yapılabilecek olanların, hiç olmazsa, asgarîsinin yapılması gerektiğine inanıyorduk.
Yüzde 53 zam da yeterli değildir, bunu da biliyoruz; ama, bu ortamda, bu koşullarda bu kada
rı sağlanabilmiştir. Bunun verilmiş olmasından muhalefetin şikâyetçi olmasını da anlamak müm
kün değildir. Ama, bu, Hükümetin altında yatan iyi niyeti, anlayışı, Hükümetin duyarlılığını yan
sıtan bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır.
Bugüne kadar, siz, bir hükümetin, yüzde 53'Iük bir zammı, propagandasını yapmadan, vaadi
ni vermeden, günlerce önceden davulunu çalmadan verdiğine tanık oldunuz mu?.. Konuşmadan
zam verildiğini, şu cumhuriyet hükümetlerinin tarihinde gördünüz mü?.,
,
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -Daha güvenoyu alamadınız...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - İşte,
bu, 52 nci hükümete nasip olmuştur. 52 nci hükümet, gerçeği teslim etmiş, siyasî istismarına tenez
zül etmemiş, tartışmasına kalkışmamış, kararı almış ve uygulamıştır.
İşçi emeklilerinin, yıllardır, adı var, kendisi yoktu. Devlet, işçi emeklilerinin farkında bile de
ğildi. Nice hükümetler geldi, geçti; bu konuda gerekenler yapılmadı, yapılamadı; ama, bu hükümet,
gelir gelmez, işçi emeklilerinin de hakkını teslim etti, memur emeklilerinin de hakkını teslim etti,
Bağ-Kur emeklilerinin de hakkını teslim etti. Bunlar, vaat değil; bunlar, gerçek; bu Hükümetin al
tında yatıyor. (CHP sıralarından alkışlar)
Öyle zannediyorum ki, muhalefeti asıl tedirgin eden de budur; onları rahatsız eden de, işte bu
dur; çünkü, alıştıkları türden bir tabloyla karşı karşıya değillerdir. Bu Hükümette laf yok, icraat var;
tak tak yapıyor. Yaptı işte... Yaptı... Bunu görmek ye bunu değerlendirmek de Türkiye Büyük Milİet Meclisinin görevidir.
Değerli arkadaşlarım, sosyal duyarlılığı yansıttı. Başka ne yaptı?..
Bu hükümet görüşmelerinde beni yakından ilgilendiren konulardan birisi de, Anavatan Parti
sinin çiftçilerimizin sorunlarına ilgi göstermeye başladığını görmek olmuştur. (CHP sıralarından
alkışlar)
Gerçekten, bu oturumda, Anavatan Partisinin, çiftçi sorunlarına özel bir ilgi içerisine girdiği
ni görüyorum; bundan, çok memnun oluyorum; çünkü, çiftçimizin sorunlarına, gerçekten sahip
çıkmak gereği var. İktidar olarak, biz, elimizden geldiğince sahip çıkacağız; muhalefetin bizden da
ha çok sahip çıkmasını isteriz. İsteriz ki, sorun, daha iyi çözülsün, çiftçiye, daha iyi hizmet gitsin;
ama, bir parti, sadece muhalefete düşünce işçiyi, memuru, çiftçiyi hatırlar, iktidardayken onları ta
mamen unutursa, bu da, demokratik gelişmemiz açısından güven verici bir manzara oluşturmaz.
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ABİT KIVRAK (Konya)-Tam sizi tarif ediyor!..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, bakın, bu hükümet gelirken, çiftçilerimize dönük olarak, elimizdeki çok kısıtlı
olanaklarla ne yapılabileceğini araştırmış, bu konuda önemli girişimler yapmıştır.
Daha, Hükümet gelir gelmez, Trakya'daki ayçiçeği üreticisinden Karadeniz'deki fındık üreti
cisine, Ege'deki, Adana'daki, Antalya'daki pamuk üreticisine kadar, çiftçilerimizin ürünlerinin de
ğer bulmasını sağlayacak bir biçimde, birliklere, kooperatiflere finansman olanakları sağlamış, üre
ticinin ürünü sahipsiz kalmamış, piyasada hak ettiği yeri bulmaya başlamıştır. Bu anlayışı, sonuna
kadar takip edip götüreceğiz.
MUSTAFA PARLAK (Rize)-Çayı unuttun...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Yine,
daha gelir gelmez, gübre üretimine desteği yüzde 50 düzeyine bu hükümet çıkarmıştır,
Yine, aynı şekilde, hayvancılığa yardımcı olacak finansman olanakları, bu hükümetin konuya
bakışındaki iyi niyetin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.
Bütün bunların dışında -bu Hükümet daha işbaşına gelmedi, geliyor- bir Seçim Kanunu orta
ya çıkmıştır. Bir meclisin yapabileceği en güç yasaların başında seçim yasası gelir. Kolay değildir
bir seçim yasası yapabilmek. Bu Meclis, böyle bir hükümetin oluşma süreci içerisinde bir Seçim
Yasasını çıkarabilmiştir.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Yüzkarası bir Seçim Yasası...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bu
Seçim Yasasını bütün arkadaşlarımız beğenmiyor olabilirler; bunu anlayışla karşılarım. Tabiî, par
lamento çoğunluklarının, kendi içerisinde bulundukları şartlara uygun bir biçimde seçim kanunu
çıkararak, seçim kazanmak için kullanabildikleri dönemlerdeki rahatlık, bu defa söz konusu değil
dir; ama, şunu iddiayla ifade edebilirim ki, bu çıkan Seçim Yasası, 12 Eylülden sonra, birbiri ar
dından, daha antidemokratik, daha az adaletli temsil ilkesine dayalı, haksız milletvekili üretmeye
fırsat verecek biçimde çıkarılan yasalar zincirinin, artık, sonuna gelindiğini, artık, daha demokra
tik, daha adaletli temsil anlayışına dayalı yasaların çıkacağını ortaya koyan, gösteren bir Seçim Ya
sası olmuştur. Daha demokratik bir Seçim Yasasıdır. Bunu, önümüzdeki seçimlerde birlikte göre
ceğiz.
Bu hükümet başka ne yapmıştır; seçim kararını almıştır. Hani, seçim istiyoruz, seçim istiyo
ruz diye rahat rahat konuşma imkânı; belki, Meclis, seçim kararını aldıktan sonra ortadan kalktı di
ye şikâyetçi olabilirsiniz; ama, artık, erken seçim, bir boş söz olmaktan çıkmış, tarihi konulmuş bir
siyasî gerçeklik haline dönüşmüştür ve bunların hepsi önemlidir, hepsi, sorumlu kararlardır. Bütün
bunların ötesinde bunu yapmıştir bu hükümet.
Değerli arkadaşlar, hükümeti kurmayacaksınız; oy alıp seçilmişsiniz, Parlamentoda yer tut
muşsunuz; hükümet kurulacak "hayır" diyeceksiniz; ondan sonra, kimse kurmasın diye ısrar ede
ceksiniz; sonra ne olacak, nereye gidecek iş; Anayasanın 114 ve 116 ncı maddelerine gidecek; ya
ni, Meclis, hükümet kuramasın, içerisinden bir hükümet çıkaramasın; Meclis, güvenoyu verme
hakkına sahip olabildiği bir hükümet üretemesin, seçim kararı alamasın; Cumhurbaşkanı -ancak,
olağanüstü dönemlerde işletilecek olan- Anayasanın 114 üncü ve 116 ncı maddesini işleterek, se
çim kararı alamayan Parlamentoyu tutup seçime götürsün, içerisinden bir hükümet çıkaramayan
Parlamentoya Çankaya'dan bir başbakan tayin etsin, "senin başbakanın bu olacak" desin; hüküme
ti de kursunlar, sen de bununla yaşamak zorunda kal... Bunumu istiyordunuz, bunu mu arıyordu
nuz, buna mı destek olacaktık?..
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Anayasada yok mu?
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ana
yasada var... Borçlar Kanununda da konkordato ve fesih var; Bankalar Yasasında da, hesabını tut
turamayan bankanın yönetim kuruluna Maliye Bakanlığının atama yetkisi var; iyi mi, güzel mi, uy
gun mu onlar?! (CHP sıralarından alkışlar) Bu, Parlamentonun onuruna, Parlamentonun tabiatına,
demokratik bilincine uygun bir şey mi, Anayasada var diye?.. Anayasa, kullanılmasın diye oraya
koymuş; milletvekilleri Meclisi o noktaya düşülmezler, düşürmesinler temennisiyle koymuş; ama,
vurdumduymazlıkla eğer düşürürlerse, işte o zaman yaparız demiş; ama, biz bunu kabul etmediği
miz için, kabul eden arkadaşlarımız sasırsa da, biz bunu reddettiğimiz için hükümeti kurduk ve
Meclisin de onurunu kurtardık. (CHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
İSMAİL SANCAK (İstanbul)-Mübarek olsun...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, şimdi, bundan mı şikâyet ediyorsunuz; yani, Türkiye, seçime gidiyor; gitmesin
mi?.. Türkiye seçime giderken, Meclis kendi içinden Hükümet kurmuş; kurmasın mı?.. Ne bu te
laş, niye şikâyet ediyorsunuz?.. Daha ortada fol yok yumurta yok; yapılmış bir şey yok. Yapılmış
sa, memura maaş verilmiş, sokaktaki grev çözülmüş, limanlarda çürüyen malların çürümesine son
verilmiş, emekliler hatırlanmış; yıllardır çıkarılamayan, demagojisi yapılan, Terörle Mücadele Ya
sasının 8 inci maddesi, Mecliste, bir demokratik anlayışla, dayanışmayla, sorumluluk duygusuyla
değiştirilmiş; Türkiye'nin, demokratikleşme konusunda kendi iradesiyle bir adım atabileceğinin gü
zel bir örneği verilmiş. Niye bu tepki?.. Seçime gideceğiz; bunları anlatmak mümkün.
Değerli arkadaşlarım...
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Baykal, iki ay evveline kadar buradaydınız...
ENGİN GÜNER (İstanbul) - 50 nci Hükümeti biz mi kurduk Sayın Baykal?..
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Dört senedir neredeydiniz?!..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Par
tilerin, hükümet kurma hakları da vardır, hükümetten ayrılma hakları da vardır. Biz, hükümetten
ayrılırken size bir şikâyette bulunmadık.
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Hakkınız mı vardı?..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Biz,
kendi irademizle, kendi kararımızı aldık ve ondan sonra da, sizin hükümet kurup kuramayacağını
zı gördük, başkalarının ne yapacağını gördük; ondan sonra, hükümet kuracağımız ortağımızla koz
larımızı paylaştık, anlaşmamızı yaptık; sorumluluk duygusu içerisinde, Türkiye'ye karşı görev bi
lincimizi unutmadan, gereğini yaptık ve Hükümeti kurduk; niye şikâyet ediyorsunuz!.. Milletimi
ze hayırlı olsun, Türkiyemize hayırlı olsun. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Şimdi niye bununla övünüyorsunuz?
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, tabiî, bu şikâyetin bir çıkmaz sokak olduğu anlaşılıyor. Yani, şikâyeti nereye
bağlayacaksın; biz kurmayalım, sen kuracaksan, gel kur, ha, ben de kurmayacağım... Sen kurmayacaksan ne olacak; Türkiye'yi hükümetsiz mi bırakacağız; onu mu söylüyorsun!.. (RP sıralarından
"Hayır, hayır" sesleri)
.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Onu hükümet kuranlar düşünsün.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Biz
kendi aramızda koalisyonumuzu kurduk, şartlarımızı yarattık, hizmetlerimizi vermeye başladık.
Türkiye de bunu takdir ediyor, takdir edecek; bundan da bir kuşkumuz yok.
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Değerli arkadaşlarım, bu, içerisinde bulunduğumuz güncel siyasal tartışmanın bir boyutu. Ya
ni, bunlar söylenebilir, bunlar da önemli değil; bu sözleri söylerken de çok mutlu olmadığımı ifa
de etmeliyim. Bunları, burada yapılan tartışmalara cevap verme mecburiyeti içerisinde ifade ediyo
rum; bunlarla bir yere varılmaz. Türkiye'de Meclis olacak, hükümet olacak, koalisyonlar kurula
cak, icraatlar yapılacak; bunlar iyi yapılmalı, Türkiye iyi yönetilmeli; konu budur. Kurdundu kurmadındı, ayrıldındı ayrılmadındı, geçmişte şöyle yapmıştın... Bunlardan hiçbir şey çıkmaz, onları
bırakalım. Şimdi ben, ana, temel birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bakın, bu Hükümet Programı müzakerelerinde, benim dikkatimi çeken
noktalardan birisi de, muhalefet sözcülerinin terörle ilgili bir değerlendirme yapmamaları oldu; en
teresan bir olaydır. Yani, Türkiye çok ağır bir terör gerçeğiyle karşı karşıya, bir Hükümet Progra
mı görüşüyoruz, muhalefet sözcüleri, burada, geldiler, her şeyi dile getirdiler, her şeyi tartıştılar;
ama, terör konusunda, nedense, hiçbir şey söylemediler. Yani, Türkiye terör konusunu aştı da, ar
tık, bu Meclis kürsüsünde, böyle bir ortamda, bu konuşmaya ihtiyaç mı kalmadı; hayır, ihtiyaç var.
Bu konuda düşüncelerinize, değerlendirmelerinize, katkılarınıza ihtiyaç var. Bu, bizim sorunumuz,
Türkiye'nin sorunu, hepimizin sorunu. Birbirimize fatura edebileceğimiz konuları konuşacağız, bir
birimize fatura edemeyeceğimiz konulan, Türkiye'nin temel sorunları dahi olsa, görmezlikten ge
leceğiz!.. Bununla tartışma olur mu, bununla sorunlar çözülür mü?!
Bakınız, terör konusunun konuşulması ihtiyacı var. Teröre karşı büyük bir mücadele, kararlı
lıkla veriliyor. Bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştiriliyor; ama, sorun, ciddiyetini, önemini
hâlâ koruyor ve özellikle bu dönemde konuşulması gereken -bence- iki ayrı boyut Var. Birisi şudur:
Teröre karşı mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülüyor olmasının yanı sıra, o bölgede yaşayan
insanlarımızın sorunlarına, devletin, yeni bir anlayışla, yeni bir güven duygusuyla, yeni bir yakla
şımla eğilmesi ihtiyacı var; bunun vurgulanması gerekir, bu^nun anlatılması gerekir, bunun payla
şılması gerekir. Bu, teröre karşı verilen mücadelenin başarısı sayesinde, belki daha da kolay ger
çekleştirebileceğimiz bir konudur. O bölgede yaşayan insanların yaralarının sarılması, onlara gü
ven duygusunun verilmesi, onların sahiplenilmesi, onlara karşı bir ayırımın resmen güdülmediğinin ortaya konulması, teröre karşı verilen mücadelenin başarısıyla yakından ilgili olarak sergilen
mesi gereken bir noktadır. Bunu görüyoruz, bunu, biz, Hükümet olarak kendimiz hissediyoruz, bu
arayışın içerisine giriyoruz. Muhalefetin de, bu noktalarda bize yardımcı olmasını bekliyoruz.
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Hep oldu zaten...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bir
başka nokta, birlikte düşünmemiz gereken bir konu şudur: Terör, artık, Türkiye'yi aşan bir siyasal
laşma ve uluslararasılaşma sürecinin içerisine girmiş gibi gözüküyor.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayenizde... Sayenizde...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ DENİZ BAYKAL (Devamla) - Be
yefendi, sayende-sayehde değil... Bunlar ucuz laflar, bunlar boş laflar... Olayın düzeyine yükselin
lütfen... Olayın ciddiyetini kavrayın ve onun gerektirdiği anlayışla bu konunun üzerine eğilin; bu
na ihtiyaç var.
Şimdi, bakın, bu, önemli bir konudur; hepimizi yakından ilgilendiren, ilgilendirmesi gereken
bir konudur. Kimsenin kimseyi suçlayarak bu konudan sıyrılması mümkün değildir. Önemli olan
da, şunun bunun sıyrılması ya da şunun bunun suçlu gösterilmesi değildir. Türkiye'nin büyük bir
olayıdır ve eğer bu olay giderek siyasallaşıyorsa, uluslararası platformlara taşınıyorsa, böyle bir
eğilim varsa, bunu teşhis etmemiz, bunun tedbirini almamız, buna karşı daha kararlı bir yaklaşımı,
hep birlikte, Meclis olarak, Hükümet olarak sürdürmemiz gerekiyor.
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Şimdi, ben, ne söylüyorum; biz, terörde böyle olaylar görüyoruz; bunların sancısını yaşıyoruz.
Burada, Hükümet Programı konuşuluyor; bu konular, dile bile getirilmiyor; konuşulmayan konu da
yok; kalubela zamanına kadar gidilmiş, herkesin ccmaziyülevveli araştırılmış, herkes, elinde günah
defteri, yazıyor da yazıyor... Bırakınız, ciddî konuları konuşalım. Şu terör meselesinde, bu sorun
lara nasıl eğileceğimizi birlikte düşünelim, çıkış yolları arayalım.
Aynı şekilde, enflasyon, Türkiye'nin bir temel konusu; enflasyona dönük ciddî bir yaklaşıma
ihtiyaç var. Türkiye, bir sarmalın içerisinde giderek sıkışıyor. İçborcun olağanüstü yükselişi, Tür
kiye'yi, yatırım yapamaz, kalkınmasını finanse edemez, eğitimine, sağlığına, kentleşmesine harca
ma yapamaz bir noktaya doğru sürüklüyor. Bunun tedbirlerini arayıp, bulmamız lazım. Bunu, bu
günkü Hükümetin de bulması lazım, yarın işbaşına gelecek hükümetin de bulması lazım. Türki
ye'nin, bu açmazdan kurtulması, çıkması lazım. Bu, önemli bir konudur. Bunu veri alıp, bunu esas
alıp, senin zamanında buğday şöyleydi, pancar böyleydi tartışmasıyla bir yere varılmaz. Tarım pe
rişan; tarımın daha önceki halini, hepimiz çok daha iyi biliyoruz.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sizden öğrendik... Sizden öğrendik o politikaları...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ama,
o tartışmanın getireceği bir şey yok; şimdi, olay budur; bunu çözmemiz gerekiyor; size, bunu tek
lif ediyorum; bunu düşünelim, Meclisin tartışma düzeyini, çerçevesini buraya çekelim diyorum.
Bu, hepimizin meselesi. Geçmişte öyleydi, böyle değildi tartışmalarıyla bir yere varılmaz. Şimdi,
olay bu; bunun çaresini bulmamız lazım.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Onu siz yapacaksınız... Bu Hükümet yapacak...
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Çok zorlanıyorsunuz Sayın Baykal!..
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - En zor konuşmanızı yapıyorsunuz Sayın Baykal...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, bakınız, önümüzdeki günler için, bizim çerçevemiz belli; 24 Aralıkta, Türkiye
seçime gidecek. Biz, Türkiye'yi seçime götürerek, büyük bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz. Tür
kiye'yi seçime götürecek yasayı çıkardık. Türkiye'yi, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, huzur
içerisinde, barış içerisinde seçime taşımaya çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde, ülkemizin temel ko
nularına ilişkin toplumsal bilinci artırmaya çalışıyoruz. Ülkenin gündeminin doğru oluşturulması
na katkı yapmaya çalışıyoruz. Terör konusundan, ekonomisinden, yatırımlarına kadar, her konuya,
yeni bir yaklaşımla eğilelim diyoruz.
Bakın, bu kısa hükümet döneminde gözden kaçırılmaması gereken -eğer, kendimizi bir husu
met duygusunun esiri haline getirmemişsek, siyaseti, kabul edilemez bir sürtüşme olarak anlamıyorsak- memnuniyetle karşılanacak olumlu gelişmeleri de görmezlikten gelemeyiz.
Burada, azınlık hükümetinin program görüşmeleri sırasında anımsayacaksınız, ben, kürsüye
çıktım ve dedim ki, artık, altyapı projelerimizi, sadece Türkiye'nin kendi iç ihtiyaçlarını düşünerek
düzenlemeyelim; yeni bir oluşum var çevremizde, dünyada; Türkiye, bunu değerlendirmeyi amaç
layan bir anlayışla altyapı politikasını belirlesin. Birkaç da örnek verdim. Birisi, Tiran'dan Make
donya'ya, Makedonya'dan Sofya'ya, Sofya'dan da Edirne'ye ve İstanbul'a uzanacak olan otoyol projesiydi. Bunun, Avrupa'yı ve sancılı Güney Avrupa'yı çok rahatlatacak ve orada yaşayan ülkelerini
içerisine itildiği yalnızlık duygusundan, tecrit edilme anlayışından çıkmasını kolaylaştıracak bir
büyük ve önemli proje olduğunu; bizim, buna sahip çıkmamız gerektiğini ve Türkiye'yi Avrupa'ya
uzatacak bu büyük hattı, belki uluslararası finansmanlarla, gerçekleştirmeyi şimdiden düşünmeye
başlamamız gerektiğini ifade etmiştim; ne zaman; azınlık hükümetiyle ilgili program görüşmele
rinde.
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Kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşma yap
mak için Nevv York'a gitti ve orada, hepimizi sevindiren bir gelişme ortaya çıktı. Bu dört ülkenin
devlet başkanı; yani, Arnavutluk'un, Makedonya'nın, Bulgaristan'ın ve Türkiye Cumhuriyetinin
devlet başkanları bir araya geldiler, böyle bir projeyi gerçekleştirme konusunda bir ilke mutabaka
tını imzaladılar ve ilan ettiler. Bu, gözden kaçan, belki, sıradan bir olay gibi gözükebilir; ama, ben
inanıyorum ki, içerisinde bulunduğumuz dönemin gereklerine cevap verecek yeni bir anlayışı yan
sıtan bir politikaydı. Bu Hükümetin ömrü, belki, bunu daha ileri götürmeye yetmeyebilir. 24 Ara
lıktan sonra, 53 üncü hükümet kurulacak; ama, bu, 53 üncü hükümette de ele alınacaktır, daha son
ra da ele alınacaktır; önemli olan, olaya, artık, böyle bakma gereğini kavramaktır.
Aynı çerçeve içerisinde, inanıyorum, Bulgaristan-Sofya'dan Tekirdağ'a bağlanacak otoyolun
da, Tekirdağ liman tesislerinin Bulgaristan'ın sorunlarına da cevap verecek şekilde ele alınması bi
çimindeki yatırımlarla değerlendirilmesi de mümkün olacaktır.
Yine, aynı anlayışla -bir kez daha yinelemek istiyorum- Karadeniz sahil otoyol sisteminin bir
an önce gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin, büyük önem taşıyan Kafkasya'ya, Orta Asya'ya yönelişinin
can damarlarından birisini oluşturacaktır.
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başbakan karşı ona; bir türlü yapmadı.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım "yapmadı" demeyin. Siz, altı yılda 200 kilometre otoyol yaptınız; bu Hükümet ben bir parçası değilim; ama, hakkını yemeyin otoyol konusunda- 800 kilometre otoyol yaptı.
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Bravo!.. Tebrik ederim!..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, ne olur, konuyu tekrar, şu, bu tartışmasına çekmeyelim.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Evvela, Başbakanın inanmıyor.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Başbakan istemiyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Özel
likle, siz, bir Giresunlu olarak, bu projenin yapılmasına itiraz edemezsiniz.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Ben istiyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ta
biî, inşallah yapacağız, birlikte yapacağız.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hangi Hükümet?!.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - 53
üncü, 54 üncü; hangisi gelecekse... Önemli olan, yapılması; kimin yaptığı, o kadar önemli değil.
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Biz, yapılmasına taraftarız.
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Hükümetin inanmıyor ki...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - De
ğerli arkadaşlarım, dikkati, ülkenin ana sorunlarını çözecek yaklaşımlara yöneltmek gerektiğini
vurgulamak istiyorum. Siyasal tartışmalarımızı bu noktaya çekersek, bundan ülke yararlanır. Artık,
bir kör döğüşü içine sürüklenmekten çıkalım. Türkiye, seçime gidiyor. Bu seçim, yeni bir başlan
gıç şansını bize getirmelidir.
^
Bakınız, bu yeni bir Hükümettir. Bu yeni Hükümet, bu 52 nci hükümet, yeni bir Meclisin düğ
mesine basmıştır. İnşallah, 24 Aralıkta yapılacak seçimlerle, yeni bir Meclis gelecektir; milletimi
zin önüne bu imkânı getiriyoruz ve umut ediyorum, o yeni Meclis de, yeni bir Türkiye'yi; terör so-
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rununu aşmış, enflasyon sorununu çözmüş, dünyanın yeni koşullarına ayak uyduran, büyük atılım
ları yapan, büyük reformları gerçekleştiren bir Türkiye'yi gerçekleştirecektir, gerçekleştirmelidir.
Bu, hepimizin sorumluluğu içerisindedir. Bu konuda yapılması gereken şeylerin neler olduğunu
çok iyi biliyoruz.
Türkiye'de, süratle, bir yönetim reformunu, artık düşünmek gerekiyor. Bu Hükümetin sınırla
rının dışındadır, biliyorum; ama, bu kürsülerin görevi, gerçeklerin altını çizmektir; toplumun bilin
cine, bu anlayışı yansıtmaktır.
Türkiye'nin yönetim sistemi, artık tıkanmıştır. Bu yönetim sistemiyle, sorunlarımızı çözmek
mümkün değildir. Aşırı merkeziyetçi bir yönetim yapısını hızla değiştirmenin, artık zamanı gelmiş
tir. Daha halka güvenen, daha yetki tanıyan bir anlayışla, daha desantralize, ademimerkeziyetçi bir
yönetimi, ülkemize, bir an önce getirmek durumundayız. Artık, ebelerin, hemşirelerin, öğretmen
lerin ataması, Ankara'da, bakanlıkta yapılmamalıdır; iller, kendi içlerinde atamaları yapabilmelidir.
Dünyanın her yerinde böyledir, Türkiye'de de böyle olmalıdır. İller, bütçe yapabilmelidir, gelir toplayabilmelidir, vergi alabilmelidir ve ihale yapabilmelidir. Birtakım işlerin illâ Ankara'dan vize
edilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye'nin, böyle bir yönetim reformuna, bir an ön
ce ulaşması sağlanmalıdır; bu, önümüzde duran bir meseledir.
Türkiye'nin, bir büyük eğitim hamlesine ihtiyacı vardır; personel reformuna ihtiyacı vardır.
Kamu çalışanlarını perişan eden bir devletin, milletine hizmet vermesi mümkün değildir. Devlet ile
milletin barışması, kamu yönetiminde görev alan insanların, özsaygılarını ve güvenlerini kazanma
larıyla gerçekleştirilebilir.
Mahkemeler metruk, hâkimler ihmal edilmiş, dosyalar toz toprak içerisinde; adaleti, Türkiye
sathına yayacaksınız; olur mu böyle bir şey?! Türkiye'nin, bir adalet reformuna ihtiyacı var.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Baykal, dört yıl Adalet Bakanı sizdendi, niye
yapmadınız?!
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Be
yefendi, zatı âliniz seçkin bir hukukçusunuz; bakınız, bu hükümet, daha, güvenoyu almadı; bu Hü
kümet, seçime gidecek. Siz, yıllarca işbaşında bulunan, hükümetler oluşturan bir partiye mensup
sunuz. Bu soruyu, eğer birisinin sorması gerekirse, benim, size sormam gerekir; niye bunu yapma
dınız yıllarca diye; ama, ben inanıyorum ki, artık, bu soruların bir anlamı kalmamıştır.
Şimdi, neyin yapılması gerektiğini birlikte saptayalım ve Türkiye'yi, önümüzdeki döneme bir
heyecanla, bir umutla taşımaya çalışalım. Bu konuda yapılan çok şey var; hazırlıklar var, dosyalar
var, yasalar var, bunların hepsi ortada. Bunu gerçekleştirecek siyasî ortam lazım. Onun için, seçim
diyoruz; onun için, taze başlangıç diyoruz. 24 Aralıktan sonra, milletimiz, bu görevi bize verirse,
Türkiye'nin yönetim sistemini de, ademimerkeziyetçi, halka güvenen bir yönetim reformuna; ada
let sistemini de, ülkemizin layık olduğu saygın bir adalet düzenine kavuşturacağımızı, burada açık
ça ifade ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Söz... Söz... Söz!
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Söz...
Desteğinizi de bekliyorum.
Değerli arkadaşlarım, önemli olan, bu sorunları vurgulamamız. Personel reformu -tekrarönemlidir, yönetim reformu, personel reformu, adalet reformu... Birbiri ardına bunları başarmamız
lazım. Eğitim reformunu mutlaka halletmemiz lazım, öğretmene sahip çıkmamız lazım; eğitim
araçlarını çağdaş hale getirmemiz lazım. Bütün bunlar ülkemizin temel konuları.
,
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Finansman reformu, finansman reformu Türkiye, yatırımlarını gerçekleştirecek yeni olanakla
rı aramalıdır. Bakınız, umut ediyorum, inşallah, bu yılın sonunda, gümrük birliğinin bir parçası ola
cağız. Bu, ekonomimizin çerçevesini değiştirecek, temel kurallarını değiştirecek, yeni sorunlar ve
yeni olanaklar çıkacak. Bütün bunları en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'nin ekonomik yapısı
nı yeniden şekillendirmenin arayışı içerisine girmek durumundayız. Bütün bunlar, ülkemizin temel
konularıdır, bu konuları, bu,vesileyle dile getirmenin görev olduğuna inanıyorum. Daha başlarken,
bu anlayışımızı, bu inancımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ulusumuza duyurmak istiyo
rum,
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Kimin anlayışı, anlayamadık; sizin mi, koalisyonun
mu?!.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Hü
kümetin de anlayışı efendim, Hükümetimizin de anlayışıdır.
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) -Hükümetin mi!.. Yer almıyor orada da!..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Efen
dim, bu Program, 24 Aralıkta seçime gidecek olan bir hükümetin programıdır; ama, bu Hükümeti
oluşturan siyasal partilerin, bu noktalarda mutabakat içerisinde olduğunu güvenle söyleyebilirim.
Değerli arkadaşlarım, bu tartışmalarda, dışpolitika sorunlarımız da ele alındı. Bir Dışişleri Ba
kanı niteliği içerisinde de bu konulara değinmek görevimdir. İzin verirseniz, bu anlayışla da bazı
açıkjamalar yapmak istiyorum. Dışpolitikayla ilgili değerlendirmelere topluca cevap vermeye çalı
şacağım.
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Türkiye'nin dışpolitikası, Atatürk döneminden bu yana temel
hedefinden hiç sapmamıştır, bundan sonra da sapmayacaktır. Türkiye'nin siyasî kültürü, ulusun te
mel çıkarlarının bir ifadesi olan dışpolitikayı, güncel içpolitika çekişmelerine fedja etmeyecek ka
dar yüksektir. 52 nci Cumhuriyet Hükümeti, bundan önceki bütün cumhuriyet hükümetleri gibi,,
dışpolitika alanında, barışçı, ancak, ülkenin yüksek çıkarlarından taviz vermeyen kararlı bir politi
ka izleyecektir.
İki aydan daha az bir süre içerisinde ülkemizi seçimlere götürmeyi hedefleyen Hükümetimiz,
bu kısa zamanda, yakın tarihimizin en önemli dışpolitika hedeflerinden birini başarıya ulaştırmaya
azimlidir. Bu, temellerini 1963 Ankara Antlaşması ve 1973 Katma Protokolüyle attığımız Avrupa
Birliğiyle gerçekleştireceğimiz gümrük birliğidir. Gümrük birliği, yetmiş yıldan beri süren, Türki
ye'nin, Batı alemiyle bütünleşme serüveninin en önemli halkalarından biri olacaktır. Gümrük birli
ğiyle, Türkiye, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefini yakalamak için çok
önemli bir aşamayı geride bırakacaktır.
Avrupa Birliğiyle imzaladığımız ve aralık ayı ortalarında Avrupa Parlamentosunda onaylan
masını beklediğimiz gümrük birliği antlaşması, yalnız, karşılıklı olarak gümrük birliği tarifelerini
ahenkleştirmekle kalmamakta, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok güçlü bağlar oluşturmakta
dır; Türk ekonomisini, birçok açıdan Avrupa Birliğiyle bütünleştirmektedir. Bu amaçla çıkardığı
mız uyum yasaları ve önümüzdeki günlerde Yüce Meclisin onaylayacağını umduğumuz yasalar,
Türkiye'nin, ekonomik açıdan, dünyanın en ileri yasal sistemlerinden birisine sahip olmasını sağ
layacaktır.
Gümrük birliğinin olumlu sonuçlarını, kentlerdeki köylerdeki bütün vatandaşlarımız günlük
yaşamlarında hissedeceklerdir. Nihayet, gümrük birliği, Türkiye'nin, Avrupa Birliğine tam üye ol
masını hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. İşte, böyle yüksek bir hedefi gerçekleştirmek için, Hü
kümetimiz, var gücüyle çalışacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da, Türkiye'nin bu ileri adımı atmasını engellemek veya gecik
tirmek isteyenler vardır. Bunların bir bölümü, iyi niyetle de olsa, Türkiye'nin, demokrasi ve insan
haklan alanında henüz yeterli adımları atmadığını düşünmektedirler. Bu izlenimler, yanlış ve ek
sik bilgilere dayanmaktadır. Böyle düşünenler; Türk Milletinin, cumhuriyetin kuruluş yıllarından
beri, dürıyanın en ileri, en demokratik yasalannı ve devlet sistemini kabul etmek için güçlü bir ira
deye sahip olduğunu bilmeyenlerdir; daha cumhuriyetin ilk yıllarında, hiçbir Batılı ülkeden veya
kuruluştan öneri beklemeden, tavsiye beklemeden, Türkiye'nin, çağın en ileri ülkelerinin yasaların
dan esinlenerek, tarihe geçecek bir hukuk reformu yaptığını bilmeyenlerdir; bugünkü Batı Avrupa
ülkelerinin birçoğu diktatörlüğün zulmü altında ezilirken, Türkiye'nin demokrasi yolunda azimle
ilerlediğini, Batı Avrupa'daki zulümden kaçanlara kucak açtığını bilmeyenlerdir.
Türkiye, son otuzbeş yıl içerisinde, üç kez askerî müdahaleye maruz kalmasına rağmen, her
defasında, demokrasiyi daha da güçlendirmek için adımlar atmasını bilmiştir. Demokrasi ve insan
haklan alanında bugün, dünyanın en ileri standartlarını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
sine, Türkiye, taraf olmuştur; Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bireylerin başvuru hakkını ka
bul etmiştir.
>
• .
Hükümetimiz aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan başvuru sayısı, dosya sa
yısı itibariyle, 154'tür. Söz konusu 154 başvuru dosyası, 436 gerçek kişinin, 6 siyasî partinin, 1 sen
dikanın ve 2 şirketin komisyona şikâyetlerini kapsamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna
diğer ülkelerden yapılan ,başvuru sayısı ile ülkemizden yapılan başvuru sayısı karşılaştırıldığında,
ülkemizin sıralamada gerilerde kaldığı görülmektedir.
Örneğin; İtalya'ya 5 780 şikâyet yöneltilmiştir; İngiltere'ye 2 900 şikâyet yöneltilmiştir; Fran
sa'ya 1 900 şikâyet yöneltilmiştir; Almanya'ya 780, Polonya'ya 1 200, Çek Cumhuriyetine 720,
Türkiye'ye ise, daha önce söylediğim gibi, 154 şikâyet yöneltilmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna Hükümetimiz aleyhine yapılmış 154 başvurudan 33 ade
di sonuçlanmıştır. Komisyon ve Divan, bugüne kadar, ülkemiz aleyhine sadece 3 ihlâl kararı ver
miştir. Bu ihlâllerden 2 tanesi, gözaltı ve yargılama süresinin uzunluğu; 1 tanesi ise, kötü muame
le nedeniyle verilmiş ve tespit edilen tazminat miktarları ödenerek, Türkiye'nin sözleşmeden doğan
yükümlülükleri derhal yerine getirilmiştir. Diğer ülkeler aleyhine verilen ihlal kararlarının sayısı
ise, ülkemizle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir.
Örneğin; Temmuz 1995 itibariyle, İtalya'ya 240 ihlal kararı tespit edilmiştir; Fransa'ya 50,
Avusturya'ya 20, Portekiz'e 15, İngiltere'ye 12, Türkiye'ye 3...
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargısını kabul etmiştir; İşkenceyle Müca
dele Sözleşmesini imzalamış, bu sözleşmenin denetim mekanizmalarını kabul etmiştir ve bütün
bunları, yurtdışından hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, kendiliğinden yapmıştır.
Şimdi, böyle bir ülkeye demokrasi dersi vermek mümkün müdür... Bu Meclis içerisinde, de
mokrasi mücadelesi uğruna hapiste yatmış parti liderleri vardır, milletvekilleri vardır. Hatta, bu ül
kenin Cumhurbaşkanı bile, bir dönemde, özgürlüğünden mahrum kalmıştır.
Değerli arkadaşlarım, daha ileri bir demokratik hayata ulaşmak için bunca cefaya katlanmış,
bunca fedakârlık yapmış insanların, başka ülkelerden demokrasi dersi almaya ihtiyaçları yoktur.
Tabiî ki, eksiklerimiz olabilir.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Teslim oluyorsunuz...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİ£ BAYKAL (Devamla) - Tabiî
ki, uygulamada hatalar olabilir; ama, insaflı konuşalım, dünyada, hangi ülke, demokrasi alanında,
insan hakları alanında mükemmel bir düzeye ulaştığını iddia edebilir!.. Bizde, eksiklik ve yanlışlık
varsa, bunları düzeltme iradesi ve kararlılığı da vardır.
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İşte, Hükümet olarak, bütün bu gerçekleri, Avrupalı dostlarımıza, Avrupa Parlamentosuna,
bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz, iktidarda olsun, muhalefette olsun, bütün arka
daşlarımızın, bu millî davada, el ele vereceklerine inanıyoruz.
Bazı Avrupalı parlamenterler "Gümrük Birliği Âantlaşmasını onaylamak için; hele, Türkiye,
bir, anayasa değişikliklerini gerçekleştirsin de, öyle karar verelim" dediler. Onlar istediği için de
ğil, halkımız istediği için, anayasa değişikliklerini yaptık. (CHP sıralarından alkışlar) Bu inancı, 12
Eylül Anayasasının kabul edildiği ilk günlerden beri ifade eden bir siyaset adamı olarak, hiçbir
kompleks duymadan söyleyebilirim.
Demin, burada "Avrupa'nın zorlamasıyla anayasa değişikliğini yaptık" diye şikâyet eden bir
milletvekili arkadaşımı dinlerken, büyük bir üzüntü içine düştüm. Ben, o arkadaşımız, Avrupa'nın
zorlamasıyla mı o anayasa değişikliğine oy verdi, bilmiyorum; ama, ben ve benim arkadaşlarım,
inandığımız için, o anayasa değişikliğini destekledik. (CHP sıralarından alkışlar)
Yine, tereddüt edenler oldu...
İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) - 15 inci maddeden ne haber?..
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ge
rekli desteği veremediğiniz için değiştiremedik.
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Sayın Baykal, bize bakma; biz verdik...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ka
rarlılık içerisine girseydiniz, hep birlikte yapabilirdik. O gün de hazırdık, bugün de hazırız, 15 in
ci maddeyi de değiştirmeye.
AHMET DERİN (Kütahya)-Haydi, yarın...
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Yine,
tereddüt edenler oldu "hele, bir, 8 inci madde değişsin de, onayımızı öyle verelim" diyenler oldu.
Onlar istediği için değil, biz istediğimiz için gerçekleştirdik. Şimdi, bakıyoruz, hâlâ, Avrupa Parla
mentosunda tereddüt edenler var.
Değerli arkadaşlarım, iyi niyet ve insaf sahibi olanlar için, artık, tereddüte hiçbir mahal yok
tur. insan haklarını başka siyasî amaçların vasıtası olarak kullanma niyetinde değilseniz, Türkiye'ye
karşı önyargılar içerisinde değilseniz, peşin hükümlü değilseniz, Türkiye ile Avrupa Birliğinin ka
derini, geleceğini, bazı müfrit unsurların sözlerine kanarak, yeni koşullara bağlayamazsınız.
Bazıları, 8 inci maddede Yüce Meclisin yaptığı önemli değişikleri yeterince özlü bulmuyormuş. Böyle düşünenler olabilir; Türkiye'de yapılan değişiklikleri yeterli bulmayanlar vardır; ancak,
insaflı olmak lazımdır. Eğer, terörün tehdidinde yaşayan, her gün birçok evladını teröre kurban ve
ren bir ülke, terör örgütlerinin istismar edebileceği adımları atmaktan kaçmıyorsa, bunları anlayış
la karşılamak gerekir; ama, şunu her zaman ifade ettik: Türkiye, demokrasi ve insan hakları alanın
da ileri adımlar atmaya devam edecektir ve Tükiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin, en çağ
daş, en ileri ülkeler arasında yer alma arzusunu ve kararlılığını, her zaman, önemle gözönünde bu
lunduracaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu düşüncelerle, Hükümetimiz, gümrük birliği he
define ulaşmak için bütün gücüyle çalışacaktır. İnanıyoruz ki, yalnız Hükümetimiz değil, yalnız
Yüce Meclisimiz değil, yargı organlarımız başta olmak üzere, devletimizin bütün kuruluşları, önü
müzdeki günlerde, Yüce Meclisimizin kabul ettiği son yasaları hızla yaşama geçirecek, bu yasala
rın verdiği olanaklardan yararlanacak çok sayıda vatandaşımızı özgürlüklerine kavuşturacaktır.
Böylece, bu yüksek hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaklar ve dünyaya, Türklerin hoşgörüsünü
ve uygarlık anlayışını kanıtlayacaklardır. Bağımsız mahkemelerimizin tarafsız hâkimleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin demokrasiyi derinleştirme yolundaki iradesini yaşama geçireceklerdir.
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, huzurlarınızda açıklamak istiyorum ve bu sözlerimi, 8 inci mad
de değişikliğinin kozmetik olduğunu, makyaj olduğunu iddia edenlere söylüyorum: Bu maddenin
Yüce Meclisimizce değiştirilmesinden bu yana, geçen çok kısa süre içerisinde, 8 inci maddeden
mahkûm olan 34 kişi tahliye edilmiş bulunmaktadır; bu mudur kozmetik değişiklik, bu mudur göz
boyama... (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, gümrük birliğinin gerektirdiği teknik ve idarî
hazırlıkları ve yasal düzenlemeleri fiilen bitirmiştir; az sayıdaki bazı düzenleme de önümüzdeki
günlerde tamamlanacaktır. 30 Ekim tarihinde yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi
toplantısında, Türkiye'nin bu hazırlıkları tamamladığı tescil edilmiş; ayrıca, Yüce Meclisimizin de
mokrasi alanında attığı ileri adımlar, takdirle karşılanmıştır. Daha da önemlisi, Türkiye'nin, Avru
pa Birliği'ne tam üyeliğini öngören ortaklık anlaşmasının ilgili hükümlerinin, Avrupa'nın değişen
siyasal koşulları içerisinde dahi geçerliliğini koruduğu tescil edilmiştir.
Bu toplantıda, 6 Mart 1995 tarihinde imzalanan Gümrük Birliği Antlaşmasına ilaveten, ülke
miz hesabına yeni avantajlar sağlanmıştır. Daha ileri düzeyde işbirliği mekanizmaları geliştirilmiş
tir. Önümüzdeki dönemde, daha da ileri adımların atılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Siyası da
nışma mekanizmaları ve Türkiye ile Birlik arasında işbirliği sistemleri sağlanmıştır.
Bu başarılı sonuçların alınmasında gösterdiği yüksek gayretler için, değerli selefim Sayın Coş
kun Kırca'yı ve o günkü Cumhuriyet Hükümetimizi içtenlikle kutluyorum. Aynı şekilde, Sayın Mu
rat Karayalçın ve Sayın Erdal İnönü'ye de bu yoldaki değerli katkılarından dolayı şükranlaranlarımızı sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dışpolitika konusunda, en önemli hedeflerimizden biri,
bütün komşu ülkelerle ve bölge ülkeleriyle, dostluk ilişkilerimizi güçlendirmektir. Ne yazık ki,
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasî coğrafya, özellikle son yıllarda, savaşlara, çatışmalara ve
onbinlerce masum insanın yaşamına mal olan kanlı olaylara sahne olmuştur. Türkiye, işte, böyle
bir bölgede, bir barış ve istikrar adası olma özelliğini koruma başarısını göstermiştir.
Ülkemizin güvenliğini ve huzurunu korumak için, çok dikkatli davranmak zorundayız; bölge
miz tehlikelerle doludur. Bizim açımızdan, en büyük dikkati göstermemiz gereken bölgelerden bi
risi Kuzey Irak'tır. Orada, maalesef, Körfez Savaşından bu yana, Irak Devletinin hâkimiyeti mev
cut değildir. Kendi aralarında da sık sık çatışan yerel güçlerin yer aldığı bu bölge, zaman zaman te
rörist faaliyetlere de sahne olmakta ve Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmektedir. Bu bakım
dan, Türkiye, gerektiğinde bölgeye müdahale etmek zorunda kalmıştır. Biz, her zaman Irak'ın ege
menliğini ve toprak bütünlüğünü savunduk; temennimiz, bu ülkenin, Birleşmiş Milletler kararları
na uyarak, bir an önce, eski sınırları içinde egemenliğini yeniden tesis etmesidir. Bu takdirde, Irak
üzerindeki, Birleşmiş Milletler ambargosu kalkacak ve bu dost ülkenin vatandaşlarının çektikleri
büyük acılar sona erecektir. Bunun için, Irak Hükümetinden, Güvenlik Konseyinin ilgili kararları
na tam olarak uymasını bekliyoruz. Ancak, Irak, egemenliğini yeniden kullanana kadar, Kuzey
Irak'ın bir terörist yatağı olmasına da müsaade edemeyiz. Bu amaçla, Türkiye, Amerika Birleşik
Devletleri ve ilgili taraflarla birlikte, İrlanda'da başlatılan sürece katılmış ve orada etkili rol oyna
mıştır. Bu rolümüzü sürdüreceğiz ve Kuzey Irak'ta barışın ve huzurun kurulmasına katkıda bulu
nacağız. O bölgede yaşayanlar, Irak Devletinin vatandaşları olduklarını unutmamalıdırlar ve Irak,
egemenliğini yeniden tesis ettiğinde, demokratik bir ülkenin vatandaşları olarak, ülke yönetimine
katılmaya hazır olmalıdırlar.
Biz, komşumuz Irak'ın, bütün vatandaşlarına eşit haklar tanıyan, demokratik bir süreç içinde
gelişmesini, içtenlikle, temenni ediyoruz. Bütün vatandaşları derken, şunu, özellikle, vurgulamak
istiyorum ki, Irak'ta sayıları milyonlarla ölçülen, soyları Türk olan ve Türkçe konuşan insanlar da
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vardır; bunların büyük bölümü Kuzey Irak'tadır. Türkmenleri yok sayarak, Kuzey Irak'tan, hatta,
Irak'tan söz etmek mümkün değildir. Yüzbinlerce Türkmenin, Arabın, Süryaninin, Asurinin, Keldaninin yaşadığı Kuzey Irak'ı, sadece, Kürt bölgesi gibi görmek hatalıdır. Biz, Kuzey Irak'ta yaşa
yan bütün topluluklardan, aralarındaki çatışmaları sona erdirmelerini ve bölgede teröristlerin barın
masına imkân vermemelerini bekliyoruz ve bunun takipçisi olacağız.
Habur sınırkapısı, yaklaşık, bir yıl önce açılmıştır; oradan günde yaklaşık bin kamyon güneye
geçiyor. Bu kamyonların güvenlik içinde gidip gelmelerinin sağlanmasını, Kuzey Irak'ta yaşayan
gruplardan bekliyoruz. Bu yapılmadığı, kamyonlarımız teröristlerce taciz edildiği ve taşıdıkları
mallara teröristlerce el konulduğu takdirde, Hükümetimiz Habur ile ilgili kararını gözden geçirebi
lecektir. Hiç kimse unutmasın ki, Habur'dan geçişler, tamamen Türk Devletinin yetkisine dahil bir
konudur.
Aynı şekilde, Türkiye'den geçerek Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren bazı hükümet dışı kuruluş
ların da dikkatini çekmek istiyoruz. Türkiye, insancıl faaliyetlere daima destek olmuştur. Kendisi
de, başta Kızılay olmak üzere, insanî amaçlı kuruluşlar aracılığıyla milyonlarca dolarlık yardım
yapmıştır. Ancak, bu kuruluşların, kendi amaçları dışında faaliyet göstermelerine müsamaha ede
meyiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Bakan, ne kadar süre istersiniz efendim?
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - 15
dakika yeter efendimBAŞKAN - Buyurun.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bile
rek veya bilmeyerek, terör örgütleri mensuplarını himaye etmeye çalışanlar olursa, onlara karşı en
sert biçimde tepki gösteririz. Oradaki bazı Birleşmiş Milletler kamplarının, terör örgütlerinin at
koşturdukları sahalar olmasına hiçbir zaman izin veremeyiz. Hükümetimiz bu konuda kararlılıkla
hareket edecektir. Körfez Savaşından bu yana, Kuzey Irak'ta süregelen durum, Türkiye'nin ekono
mik çıkarlarına da zarar vermiştir. Hiçbir ülke, Körfez Savaşı dolayısıyla, Türkiye kadar ekonomik
kayba uğramamıştır. Bunun telafisi için gayret gösteren ülkelere teşekkür ediyoruz; ancak, bu gay
retler, uğradığımız zararların pek küçük bir bölümünü telafi etmektedir. Özellikle, Irak ile Türkiye
arasındaki petrol boruhatlarının yıllardan beri kapalı kalması, Türkiye'ye büyük zarar vermektedir.
Üstelik, bu hatların çalışamaz durumda bulunması, içindeki petrolün yan etkileri dolayısıyla, siste
min çürümesi olasılığını her geçen gün artırmaktadır. Buna daha fazla tahammül edemeyiz. Türki
ye, gerekirse Birleşmiş Milletler Yasasının 50 nci maddesindeki haklarını da kullanarak, bu duru
ma son vermek için gerekli adımları atmaya kararlıdır. İlgili bütün ülkelerden bu konuda anlayış ve
destek bekliyoruz.
Aynı şekilde, huzur harekâtının bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Yüce Meclisin, huzur harekâtını 3 ay için uzatmış olması, bütün ilgili taraflara bir işaret vermeli
dir. Huzur harekâtının, kuşkusuz olumlu katkıları olmuştur; ancak, içinde bulunduğumuz koşullar
da, bu işlevin aynen bugünkü gibi sürdürülmesinin, en iyi çözüm olup olmadığının, müttefiklerle
birlikte bir kez daha değerlendirilmesi gerekmektedir. Seçimlerden sonra oluşacak yeni Meclisin,
bu konuyu etraflı biçimde değerlendireceğine inanıyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin güney sınırlarındaki bölgeler, maalesef, hem
Türkiye'ye hem başka ülkelere yönelik terörist faaliyetlerin yoğun biçimde sürdüğü bölgelerdir.
Uluslararası bir nitelik kazanan terörizme karşı, ilgili bütün ülkelerin el ele vererek mücadele et-296-
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mesi gerekmektedir. Türkiye'nin, şimdiye kadar yaptığı ısrarlı çağrıların, bazı Ülkelerce yeterince
anlaşılamadığını üzüntüyle görüyoruz. Bilerek veya bilmeyerek teröre müsamaha gösteren, hatta
terörü teşvik eden, destekleyen, teröre melce olan ülkeler, bunun zararını er geç çekeceklerdir. Hiç
bir ülke, başka milletlerarası meselelerin çözümü için, kendilerine ihtiyaç duyulduğunu düşünerek,
ülkesindeki terörist faaliyetlere kayıtsız kalabileceğini sanmamalıdır. Türkiye, ülkesine yönelik te
rörist faaliyetleri himaye eden, teşvik eden, destekleyen ülkelerle etkili biçimde mücadele edecek
güce ve kararlılığa sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın; Türk insanının karimi akıtanlara kol
kanat germek, hiç kimseye hayır getirmez. Ayrıca, şunu da belirtmek istiyorum ki, terörizm, başka
hiçbir konuyla pazarlık mevzuu yapılamaz. Türk Milleti, kendi huzuruna ve güvenliğine kasteden
leri hiçbir zaman affetmeyecektir. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar)
Teröristler, başka ülkelerde de, yasadaki boşluklardan yararlanarak, faaliyetlerini sürdürmek
istemektedirler. Çeşitli toplantılar düzenleyerek, yayınlar yaparak, kendilerine siyasî destek bula
caklarını sanmaktadırlar. Biz, bütün ülkeleri, terör örgütlerinin ve yandaşlarının bu gibi oyunlarına
karşı uyardık; bu oyunlara gelmemelerini defalarca istedik. Bazı ülkelerin, terör yandaşlarının bu
gibi manevralarına karşı, kararlılıkla tutum aldıklarını ve onlara geçit vermediklerini memnuniyet
le görüyoruz. Ne yazık ki, aynı şeyi bütün ülkeler için söyleyebilecek durumda değiliz; bazı radi
kal gruplara hoş görünmek için, Türkiye ile tarihten gelen dostluklarına ve karşılıklı menfaatlara
dayanan işbirliğine gölge düşürmeyi göze alanlar, hata etmektedirler. Türkiye, kuşkusuz, terörizm
le mücadele eden devletlerle, terör örgütlerine ve yandaşlarına müsamaha edenler arasında fark gö
zetecektir ve terörizmle mücadele edenler bundan kazançlı çıkacaklardır.
, Hiçkimse, kanunları öne sürerek, kendisini mazur göstermeye çalışmamalıdır. Eğer, kanunla
rınız terörle mücadeleye müsait değil idiyse, o zaman, terörle mücadelede işbirliğini öngören ulus
lararası metinleri neden imzaladınız; eğer imzaladıysanız, bu taahhütü neden yerine getirmiyorsu
nuz? Başka ülkelere hukuk ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin, kendi kendilerine sorma
ları gereken sorular olmalıdır. Başka ülkelerin yasalarını değiştirmeyi önerenlerin, terörizmle mü
cadelede güçlük yaratan yasal boşluklarını doldurmakta niçin bu kadar geciktiklerini sormak, bi
zim hakkımızdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bosna-Hersek, yıllardan beri, uygar insanların ve ülke
lerin vicdanında derin bir yara olmuştur. Dünyanın en uygar ülkelerinden bir kaç yüz kilometre
uzaklımta bulunan bir Avrupa ülkesinde, 200 bin insan, 200 bin masum insan, insafsızca katledil
miştir. Bu insanların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Gecikerek de olsa, uluslararası toplumun
kararlı tutumu, barış umutlarını artırmıştır. Şimdi barış zamanıdır; biz, Türkiye olarak, barış çaba
larını bütün gücümüzle destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.
Türkiye, bir yandan Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasında yakın dostluk ve işbirliğinin sürdü
rülmesine yardımcı olurken, bir yandan da, Bosna'nın imarı için öncü rolü oynamaktadır. Gerek İs
lam Konferansı Örgütü bünyesinde gerek Batılı kuruluşlar nezdinde, burtun için bütün gayretleri
mizi sarf ediyoruz. TİKA önümüzdeki günlerde Bosna-Hersek'te bir ofis açarak, kalkınmaya yar
dım faaliyetlerini fiilen başlatacaktır. Aynı zamanda, yakında çekilmesi beklenen, Birleşmiş Mil
letler Barış Gücü yerine oluşturulacak NATO komutasındaki güce, Türkiye, aktif biçimde katıla
caktır.
Buna ek olarak, Türkiye, Bosna-Hersek ve Hırvatistan Cumhurbaşkanlarının huzurunda imza
lanmış bulunan anlaşmaya uygun olarak, üçlü polis gücünde de yer alacaktır.
Bu vesileyle, Bosna-Hersek'te, barışın tesisine katkıda bulunan etkili girişimleri dolayısıyla,
Amerika Birleşik Devletlerini kutlamak istiyorum. Bu ülkeyle, yalnız Bosna konusunda değil, Ku
zey Irak'ta, Kafkaslarda, petrol boru hatları meselesinde ve Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesi ça- 297 -
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lışmalarında, yakın ve verimli işbirliğimiz memnuniyet verici biçimde gelişmektedir! Türkiye'yi,
dünyanın gelişmekte olan on büyük pazarı arasında sayan Amerika Birleşik Devletleri ile, pek ya
kında, ekonomik alanda da büyük hamleler yapacağımıza inanıyoruz.
Rusya Federasyonu da Türkiye'nin önemli bir komşusudur. Bu ülkeyle, özellikle son yıllarda,
karşılıklı çıkarlara hizmet eden verimli bir işbirliği başlattık. Türkiye ile Rusya'yı, rakip hatta ha
sım sayanlar yanılmaktadırlar. Ülkelerimiz arasında, ortak çıkarlar, zaman zaman ortaya çıkabilen
farklı görüşlerden daha önemlidir. İki Ülke, yetmiş yılı aşkın zamandan beri, ikili ilişkilerinde dik
katli olmuştur. İkinci Dünya Savaşını izleyen kısa bir dönem bir yana bırakılacak olursa, soğuk sa
vaşın en zor dönemlerinde bile, Türkiye ve Rusya, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğü
ne saygı gösteren dikkatli politikalar izlemişlerdir. Ticarî temaslar ve yatırımlar yoluyla, karşılıklı
çıkarlarımız daha da pekişmiştir,
Hal böyleyken, son günlerde, bir terör örgütünün uzantılarının, Rusya topraklarında, Türki
ye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir toplantı düzenleme olanağı bulabilmiş ol
maları ve Türkiye'nin ısrarlı uyarılarına rağmen, bu toplantının engellenememesi, bizi, derinden üz
müştür. Türkiye, resmen bir protestoda bulunmak suretiyle, bu konudaki tutumunu kararlılıkla di
le getirmiştir. Bu gibi olayların, gelişmekte olan dostluğumuza ve işbirliğimize gölge düşüreceği
ve ilişkilerimizde arzu edilmeyen sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır.
Rusya'nın bu olaydan sonra yaptığı resmî açıklamalarda, olumlu bazı ifadelere yer verildiğini
gördük; ancak, bu yeterli değildir. Amerika Birleşik Devletleri gibi dost bir ülkenin de haklı ve isa
betli tepkisine yol açan bu durumun tekerrür etmemesi için Rusya'nın gerekli her türlü tedbiri ala
cağına inanmak istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, bir dostluğu bozmak kolaydır; ancak, bozulan bir
dostluğu tamir etmek o kadar kolay değildir. Biz, şimdi Rusya'dan ilişkilerimize zarar veren bu du
rumu telafi etmesi için^ gerekli adımları atmasını bekliyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yunanistan ile ilişkilerimiz konusunda da birkaç söz
söylemek isterim. Türkiye ile Yunanistan aynı coğrafyayı paylaşan, ortak özellikleri olan, ortak çı
karları olan iki ülkedir. Tarihte acı, tatlı anılarımız olmuştur; ama, Türk Milleti, Yunan Milletini
hiçbir zaman düşman olarak görmemiştir ve bugün de görmemektedir. Hiçbir siyasî partimiz, Yu
nan düşmanlığı üzerine politika üretmemekte, Türk seçimlerinde, Yunanistan iç politika malzeme
si yapılmamaktadır.
Türkiye ile Yunanistan arasında sorunlar vardır. Bu sorunların bir bölümü, bu komşu ülke ile
paylaştığımız coğrafyanın tabiatından gelmektedir. Bir bölümü de Osmanlı İmparatorluğundan ya
digâr kalan soydaşlarımızın durumuyla ilgilidir. Bir bölümü mevcut anlaşmaların Yunanistan tara
fından ihlalinden kaynaklanmaktadır. Türk hükümetleri daima bu sorunların diyalogla, görüşme
lerle çözümünden yana olmuştur: Türk ve Yunan halklarının beklentisi de bu yöndedir. Türkiye iyiniyetini kanıtlamak için, geçmişte bazı önemli jestler yapmıştır. Yunan vatandaşlarına tek taraflı
olarak vize muafiyeti tanımamız, bunun önemli örneklerinden biridir. Sırf irade dışı bir çatışmaya
yol açmamak için, Türk jetleri Ege Denizi üzerindeki tatbikatlarında silahsız uçuş yapmışlardır. Bu
örnekleri çoğaltabiliriz; ama, ne yazık ki, on yılı aşkın bir zamandan beri, Yunan hükümetleri bu
iyiniyet jestlerine karşılık vermek şöyle dursun; Türkiye ile ilişkileri gerginleştirmek için, mevcut
sorunlara yeni sorunlar katmak için, hiçbir fırsatı kaçırmamalardır. Türkiye'nin Batı Avrupa ile
olan ilişkilerine engel çıkarmak, Yunanistan'ın sürekli devlet politikası haline gelmiştir. Balkanlar
da ve Ortadoğu'da Türkiye'nin diplomatik çabalarını engellemek Yunanistan'ın başlıca hedeflerin
den biri olmuştur. Birleşmiş Milletlerin ve NATO'nun çağrısı üzerine, barışın tesisine yardımcı ol
mak üzere gönderdiğimiz uçaklarımıza bile, Yunanistan hava sahasından uçma hakkı tanınmamış
tır. Bazı haberlere göre, Yunanistan, şimdi de, Türkiye'nin bazı komşularıyla, ülkemiz aleyhine ter
tiplere girişmektedir. • '
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Yunanistan, Ege adalarını, antlaşmaları açıkça ihlal ederek silahlandırmaya devam etmekte ve
Güney Kıbrıs'ın aşırı derecede silahlanmasına destek olmaktadır. Bu silahlanma kime karşıdır?
Yunanistan, bir taraftan da, Batı Trakya'da yaşayan 130 bini aşkın soydaşımıza, bir Avrupa ül
kesine yakışmayacak engellemeler yapmakta, kısıtlamalar getirmekte, onların, antlaşmalardan kay
naklanan haklarını sürekli biçimde ihlal etmektedir.
Batı Trakyalı bir Türk iseniz, Türk olduğunuzu söyleyemezsiniz; söylerseniz, merhum millet
vekili Sadık Ahmet gibi, aylarca hapiste yatarsınız. Batı Trakyalı bir din adamı iseniz ve toplumu
nuz, sizi müftü olarak seçmişse ve siz, bu görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsanız, yargılanırsı
nız, mahkûm olursunuz, hapiste yatarsınız. Batı Trakyalı bir Türk iseniz, Türkiye'den, gazete, ki-,
tap getirtemezsiniz. Batı Trakyalı bir Türk iseniz, çocuklarınızı dilediğiniz gibi eğitemezsiniz. Eli
mizdeki bilgiye göre, bugün, Batı Trakyalı soydaşlarımız arasında, çocuklarını Yunan üniversite
lerine kaydettirebilen tek bir aile yoktur. 40 bin soydaşımız, yasak bölge denilen bir alanda, birçok
haklarından mahrum olarak, güçlükler içerisinde yaşamaktadır.
Bütün bunlar, uygarlığın beşiği olduğunu iddia eden bir Avrupa Birliği ülkesinin toprakların
da yaşanmaktadır. Uygarlığın binlerce yıl önce Yunanistan'dan Batı'ya gittiği doğrudur; keşke, bir
bölümünü de kendilerine saklamış olsalardı. (CHP sıralarından alkışlar)
•
Türkiye'yi, insan haklan, etnik haklar konularında eleştiren dostlarımız ve Batılı gazeteciler pek az istisnasıyla- Batı Trakya'da yaşanan bu acı, üzüntü ve utanç verici durumları görmezlikten
geliyorlar. İnsan hakları, etnik haklar, dinî ve kültürel haklar, yalnız arzu edildiği zaman, bazı ül
kelerde, bazı koşullarda hatırlanması gereken, alakart olarak gündeme getirilebilecek haklar değil
dir. Dünyada yaşayan bütün insanların bu haklara ihtiyacı vardır ve insan hakları örgütleri, dünya
ya at gözlükleriyle bakmayacak kadar geniş bir ufka, eşitlikçi bir yaklaşıma ve evrensel insanî de
ğerlere sahip olmalıdırlar; aksi takdirde, itibarlarını da, inandırıcılıklarını da yitirirler.
İşte, biz, bütün bu üzüntü verici, elem verici durumlara rağmen, Yunanistan'a dostluk elini
uzatmaya devam ediyoruz; gelin, cesaretle bu konuları görüşelim, birlikte çözüm arayalım diyoruz.
Zira, bütün bu sorunlardan bağımsız olarak, bölgesinde ve dünyada, iki ülkeyi ilgilendiren ortak
meseleler vardır. Balkanlardaki iki NATO ülkesinin arasında sürekli gerginlik ortamının bulunma
sı, bölge barışına da, istikrarına da katkıda bulunmaz. Türkiye'nin, Batı Avrupa ile Amerika ile iliş
kilerini zedelemeye çalışmaktan, Yunanistan'ın kazanacağı hiçbir şey yoktur. Başkalarını batırarak,
kendinizi yükseltemezsiniz; olsa olsa, kendinizi de batırırsınız. Amerika'daki Yunan vatandaşları
nı, Yunan lobilerini Türkiye'ye karşı seferber ederek, Yunanistan'ın hiçbir şey kazanması mümkün
değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Baykal, 5 dakika daha süre veriyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Çün
kü, Amerikan Halkının, yönetiminin, Kongresinin büyük bir bölümü, hatta Yunan asıllı Amerika
lıların önemli bir kesimi, Türk dostluğuna önem vermekte, Türkiye ile dostluğun geliştirilmesinin^
yararına inanmaktadır.
Yanıltıcı propagandalarla, militan çevrelere malzeme vererek, terör örgütlerinin uzantılarının,
topraklarında faaliyet göstermelerine müsamaha ederek, hiçbir ülkenin kazanacağı hiçbir şey ola
maz. Tarihi tersine çeviremezsiniz, propagandayla dünyaya yön vermek mümkün olsaydı, İkinci
Dünya Savaşı başka türlü sonuçlanırdı.
Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'ın önüne şimdi yeni bir fırsat çıkmıştır: Gümrük birliği, Tür
kiye'yi, diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Yunanistan ile de yakınlaştıracak koşulları birlikte
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getirmektedir. Şimdi, Yunanistan, iki kez düşünmelidir: Türkiye'yi hasım olarak, tehdit unsuru ola
rak görmeye devam mı edeceksinjz, yoksa, Türkiye ile işbirliği mi yapacaksınız? Bir komşu ülke
ye karşı hasmane politikalar izleyerek, tarihe altın harflerle geçemezsiniz; tarih, daima, dostluk
için, işbirliği için, insanlık için çalışanları yüceltmiştir; onun için, Yunan eski Başbakanlarından
Venizelos da Atatürk ile birlikte, tarih sayfalarına, Türk-Yunan dostluğunu yücelten şahsiyetler
olarak geçmiştir.
Türk-Yunan dostluğunun yeniden ihya edilmesi, Kıbrıs sorununun barışçı bir çözüme ulaştı
rılmasında kolaylaştırıcı bir ortam yaratacaktır. îki anavatan birbiriyle el sıkışamazken, Kıbrıs'taki
Türklerin ye Rumların kucaklaşmasını beklemek safdillik olur. Biz, Yunanistan için söyledikleri
mizi, Kıbrıs için de söylüyoruz. Orada da halkların barış ve dostluk içinde yaşamaları gereklidir.
Geçmişte acı tecrübeler yaşanmıştır. Bunların yarattığı büyük bir güvensizlik ortamı mevcuttur.
Şimdi, Kıbrıs'ta yapılması gereken, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesidir. Türkiye, bunun
için her türlü gayreti göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin güven artırıcı önlemler paketini kabul etmiştir. Bu,
Kıbrıs meselesinin çözümü için çok önemli bir aşamadır. Kıbrıs Rumları için de altın bir fırsattır.
Biz, Sayın Denktaş ile Sayın Klerides'in bir araya gelerek, serinkanlılıkla, karşılıklı güven ortamı
nı yaratmak için başarılı gayretler gösterebileceklerine inanıyoruz. Bu güven ortamının yaratılma
sı, Kıbrıs sorununun bütün yanlarının çözülmesini de kolaylaştıracaktır.
Yunanistan ve Rumlar, Kıbrıslı Türkler veya Türkiye üzerinde baskılar yaratarak, Türklerin
temel haklarından vazgeçebileceklerini hayal etmemelidirler. Yakın geçmişte örnekleri görülmüş
tür; Türk Milleti; Türk Hükümetleri, Türk Parlamentosu hiçbir zaman dış baskılar altında, bu mil
lî davada ödün vermemişlerdir; ama, biz de biliyoruz ki, bütün uluslararası meseleler karşılıklı uz
laşmalarla çözülür. Bunun için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de üzerine düşeni yapmaya hazir
olduğunu her zaman kanıtlamıştır.
Kıbrıs'ta baskıya hayır, uzlaşmaya evet diyoruz. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs meselesi çözülmeden,
Kıbrıs'ta her iki toplumu temsil edecek adil ve kalıcı bir devlet düzeni kurulmadan, Avrupa Birli
ğine üye olma hayali gütmemclidirler. Hiçbir Avrupa ülkesi bölünmüş ve sorunlu bir Kıbrıs'ı içine
alarak, bu büyük ihtilafı devralmak istememektedir. Kıbrıs'ta, vakit geçirmeden, serinkanlı düşüne
rek barış yolunda, uzlaşma yolunda adımlar atmanın zamanıdır.
Yirmibir yıldan beri, Kıbrıs Türk Toplumu, görünmeyen bir ambargonun altında yaşamakta
dır. Ekonomide, ticarette, ulaşımda, turizmde, spor ve kültür faaliyetlerinde, Kıbrıs Türkleri, dün
yadan tecrit edilmek istenmişlerdir ve Kıbrıs Türkleri, böyle bir muameleye müstahak olmak için
hiçbir şey yapmamışlardır. Kıbrıs sorununun sorumlusu'onlar değildir. Kıbrıs meselesini onlar çı
karmamışlardır. Kıbrıs meselesinde saldırgan taraf onlar değildir.
İşte, böyle, masum ve mazlum bir halkı yirmibir yıldan beri baskı altında tutmak, insan hak
larının en açık ihlallerinden biridir ve tarihe de böyle geçecektir; ama, Türkiye, eskiden olduğu gi
bi bugün de, yarın da, anavatan olarak, Kıbrıslı Türkleri yalnız bırakmayacaktır; çünkü, Kıbrıs, bi
zim millî davamızdır. Millî dava söz konusu olduğunda, Türk Ulusu, iktidarıyla, muhalefetiyle bir
yumruk gibi kenetlenir.
Hükümetimizin dikkatle ve inançla takip edeceği diğer bir konu da Azeri-Ermeni meselesi ola
caktır. Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır. 1 milyondan
fazla Azeri kardeşimiz, çadırlarda, güç koşullarda göçmen yaşamı sürmektedirler. Bu durum daha
fazla devam edemez. Bu masum insanları, bu tahammül edilemez koşullar altında bir kış daha ge
çirmeye zorlamaya kimsenin hakkı yoktur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bir
sayfa kaldı...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Onun
için, biz, Ermenilerin, vakit geçirmeden, işgal altındaki bu topraklardan çekilmelerini Ve göçmen
lerin evlerine dönmelerine olanak sağlamalarını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ermenis
tan Devlet Başkanı arasında yapılan son görüşmeler, ölçülü bir iyimserliğe imkân vermektedir; an
cak, bu topraklardan Ermenilerin çekilmeleri geciktikçe çözüm daha zorlaşmakta, acılar daha de
rinleşmekte, karşılıklı güven ortamı yaratılması büsbütün güçleşmektedir.
Eğer, Ermenistan, işgal altındaki bütün topraklardan çekilirse, Yukarı Karabağ sorununun çö
zümü için Minsk Grubuyla samimî bir işbirliğine girerse, bundan Ermeniler de kazançlı çıkacak
lardır. Zira, Türkiye, bu geİişmelcri, Ermenistan ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin başla
tılması için uygun bir vesile sayacaktır. Unutulmasın ki, Ermenistan için, Batı'ya açılan pencere
Türkiye'dir. Türkiye, Ermenistan'a bir hava koridoru açarak, iyi niyet jestinde bulunmuştur. Erme
nistan'ın, işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde, bunu, diğerleri izleyecektir. Böylece, Yukarı
Karabağ sorununun çözümü için de, uygun bir ortam yaratılmış olacaktır. Biz, ilgili bütün devlet
leri, Ermenistan'a bu yönde telkinde bulunmaya çağırıyoruz. Ermenistan Devlet Başkanının, Tür
kiye ile ilişkiler konusunda olumlu ifadeler kullanması, bazı tarihî olayları halklarımız arasında sü
rekli düşmanlık tohumları ekecek şekilde istismar etmemesi dikkatimizi çekiyor. Bu tutumun sür
dürülmesi ve Karabağ sorununda makul ve şerefli bir çözüme ulaşılması halinde, Kafkasya'nın ye
ni bir işbirliği ve dayanışma bölgesi haline gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik, bölgenin
zengin kaynaklan, orada yaşayan toplumların hepsini refaha ve uygarlığa taşıyacak düzeydedir.
Türkiye bunun için elinden gelen gayreti göstermektedir.
Boru hatları konusunda, Azerbaycan Hükümetinin uluslararası petrol şirketinin işbirliğiyle al
dığı karar, memnuniyet vericidir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bu konuda sarf ettiği
olumlu çabaları da, teşekkürle karşılıyoruz.
Şimdi, Türkiye, Baku ile Gürcistan'ın Supsa Limaıiı arasında inşa edilecek erken petrol boruhattının yapımı için her türlü gayreti göstermeye ve katkıda bulunmaya hazırdır. Teknik düzeyde-.
ki çalışmalarımız sürmektedir.
Erken petrolün Bakü-Gürcistan ve Bakü-Rusya boru hatları arasında paylaşılması kararı, adil
bir çözüm getirmektedir. Biz, hiçbir zaman, Rusya'nın bu petrolün taşınması işinde devre dışı kal
masını savunmadık. Rusya'ya rekabet değil, işbirliği önerdik. Aynı önerimiz, Bakü-Ceyhan arasın
da inşa edilmesi öngörülen petrol boru hattı için de geçerlidir.
Orta Asya'nın zengin petrol ve doğal kaynaklarının değerlendirimesinde işbirliği ve çözüm
yollarını, Türkiye daima desteklemiştir. Türkiye ve Rusya birbirlerini engelleyerek değil, işbirliği
yaparak, hem kendi halklarına hem de bölgedeki ülkelere daha fazla katkıda bulunabilirler. Yıkıcı
rekabetten hiç kimsenin kazanacağı bir şey yoktur. Uluslararası petrol konsorsiyumu, şimdiye ka
dar dengeli ve yapıcı rol oynamıştır. Bunu sürdürmesini bekliyoruz. Bu konudaki güçlükler henüz
bitmemiştir. Türkiye bütün bu konularda işbirliğinin, barış ve istikrara sağlayacağı katkıyı dikkate
alarak aktif çalışmalarına devam edecektir.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; birkaç cümleyle de yurtdışındaki vatandaşlarımız hakkında
görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
Otuz yıldan beri Batı Avrupa'da, Ortadoğu'da, hatta Avustralya gibi uzak ülkelerde, güç şart
larda alınteri dökerek çalışan vatandaşlarımız, ülkemizin yüzakı olmuşlardır; tasarruflarını ülkemi-301
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ze göndererek Türkiye'nin kalkınmasında büyük pay almışlardır; daha da önemlisi, çocuklarını en
ileri eğitim koşullarında yetiştirerek, yurtdışındaki ikinci ve üçüncü nesil Türklerin, bilim, ekono
mi, sanat ve kültürde milletimizin övünç duyacağı düzeye ulaşmasını sağlamışlardır; kendilerini iç
tenlikle kutluyorum. Özellikle Batı Avrupa'da yaşayan Türklerin, iş hayatında sağladıkları başarı
lar, Türkiye'de ve bulundukları ülkelerde yaptıkları yatırımlar, Türk ekonomisine yeni bir dina
mizm getirmiş, dış ekonomik ilişkilerimizi canlandırmış, döviz gelirimizi artırmıştır. Biz, bu vatan
daşlarımızın, bulundukları ülkelerde, o ülkenin vatandaşlarıyla eşit haklara sahip kılınması için her
türlü gayreti gösteriyoruz. Otuz yıldan beri Batı Avrupa'da yaşayan bu vatandaşlarımızın siyasî
alanda, sosyal alanda ve toplumun her kesiminde o ülkenin vatandaşlarıyla eşit duruma getirilme
leri için, Türkiye, her türlü yasal düzenleme yapılması gerektiğini savunmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Toparlayınız Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI DENİZ BAYKAL (Devamla) - Çif
te vatandaşlığı halen, maalesef, kabul etmeyen bazı ülkelerdeki vatandaşlarımızın dahi Türkiye'de
hak kaybına uğramadan o ülke vatandaşlığına geçmelerini mümkün kılan yasal düzenlemeleri Yü
ce Meclisimiz yapmıştır; o ülkelerden de, kendi yasal düzenlemelerini vakit geçirmeden yapmala
rını bekliyoruz.
,
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bağışlamanızı diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi
önünde, yeni göreve başlayan bir hükümetin Dışişleri Bakanı olarak ilk kez hitap etmek durumun
da kalınca, karşı karşıya bulunduğumuz ve burada da dile getirilen sorunlarla ilgili anlayışımızı,
resmî bir yaklaşım ve sorumluluk içinde ifade etmenin yararlı, gerekli olduğunu düşündüm. Bu ifa
delerimin bir kısmının Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de ötesinde başka adreslere yöne
lik olduğunu takdir edeceğinizi tahmin ediyorum; anlayışınıza, hoşgörünüze yürekten teşekkür edi
yorum; 52 nci hükümetin, ülkemize hayırlı ve yararlı hizmetler vermesini diliyorum.
Teşekkür ederim. (GHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun programı üzerinde grupların ve Hükümetin konuş
maları tamamlanmıştır.
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1, - Devlet Bakanı Coşkun Kırca 'nın, Bitlis Milletvekili Kâmran inan'in kendisine sataşması
nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Bu arada, İstanbul Milletvekili Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca tarafından,
Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü Sayın Kâmran İnan'ın, konuşmaları sırasında kendisine, şahsına
veya Bakanlığına sataşma olduğunu bildirir bir talep gelmiştir...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - konuşmalardan sonra Sayın Başkan...
BAŞKAN - Tutanaklar getirtilmiş; yapılan incelemelerde, Riyasetimizce, bir sataşma olduğu
kanaatine varılmıştır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Nasıl kanaat bu...
BAŞKAN - Bu sebeple, Sayın Kırca, buyurun efendim...
(RP sıralarından bir grup milletvekili kürsü önünde toplandılar)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Konuşmalar bittikten sonra verirsiniz...
• BAŞKAN - Vereceğiz efendim.
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Olur mu efendim...
BAŞKAN - Otur; bağırma!.. Niye bağırıyorsun... Otur yerine!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Usul mü bu?..

<

. BAŞKAN - Usul bu... Otur!.. Söz vereceğim; araya sokacağım.....
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Vereceksin, benim hakkımı ondan sonra vereceksin...
Sataşma bittikten sonradır...
BAŞKAN - Hayır, senin hakkın değil; takdir bizimdir. Otur yerine!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İyi de, takdir bu mu?.. Tarafsız davranacaksın... Ya
ni, kavga mı edeceksin...
BAŞKAN - Yahu, bağırmakla ne yapacağını zannediyorsun...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ben bağırırım tabiî...
BAŞKAN - Bağıracakmış... Hiç durmadan bağırıyorsun oradan kerkenez gibi... Otur yerine!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Şimdi nasıl bağıracağımı görürsün...
BAŞKAN - Otur yerine!.. Otur yerine!..
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, şimdiye kadar, sataşmalar için söz hak
kı, konuşmalardan sonra veriliyordu ve konuşmaların bütünlüğü sağlanıyordu...
BAŞKAN - Hayır efendim, takdir Riyasetindir; kendilerine söz vereceğim efendim...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Biliyorum, elbette Riyasetin; ama, Sayın Başkan, şim
diye kadar, hep böyle tatbik edildi...
BAŞKAN - Efendim, bizim takdirimiz de böyle oldu...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Ama, o zaman, konuşmalar bölünüyor...
BAŞKAN - Ne var; ne fark eder; 5 dakika fark eder. Bu kadar şey çıkarmanın ne manası var
ki...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bir şey değil; ama, şimdi, başka bir sataşma olacak ve
o devam edecek...
BAŞKAN - Olmayacak efendim, başka sataşma yok.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Öyle şey olur mu... Buna verince öbürüne de verecek
sin; uzayıp gidecek...
BAŞKAN - Sayın Kırca, buyurun...
DEVLET BAKANI COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Kimse merak etmesin, otuzbeş yıllık aziz dostum Kâmran İnan'a -bana sataşması vesilesiylecevap imkânı vermeye yarayacak bir konuşma yapacak değilim. Kendileri Anavatan Partisi Grubu
adına, ben Dışişleri. Bakanıyken yapılmış bir açıklamaya temas ettiler; aslında, bir değil üç tane
açıklama var. Bu açıklamalarda ne demişiz: "Türkiye'nin egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin hak ve çıkarları herşeyin üzerindedir. Türkiye, Güney Kıbns Rum yönetimini tanımaz
ve tanımayacaktır. Ortaklık Konseyinin gümrük birliğine dair kararında Türkiye'yi rahatsız eden
hiçbir hüküm yoktur. Bu görüşlere karşı hiçbir itiraz gelmemiştir. Bu durumda, Türkiye'nin deği
şiklik istemesi söz konusu değildir..."
Geçen hafta 25 Ekim Çarşamba günü, bu kürsüden, bu konuyu, böylece izah ettim. Her üç
açıklamadaki, benim ve birinci açıklamada ayrıca mevcut olan Sayın Başbakanın imzalarınrve bu
açıklamaların metinlerini de burada teyit ettim. Dışişleri Bakanıyken benim veya Sayın Başbaka-303-
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nın adına "bu imzalı açıklamaları dikkate almayın" diye büyükelçilik ve daimî temsilciliklere tele
fon eden olmamıştır; olsaydı, bu açıklamalar ve bu imzalar, 25 Ekim günü bu kürsüden Dışişleri
Bakanı sıfatıyla tarafımdan teyit edilmiş olmazdı. Kaldı ki, bu ilk açıklamada ve diğer iki açıkla
mada bilinmeyen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri adına bugüne kadar ifade edilmiş olup da bi
linmeyen ne vardır ki, bu açıklamalardaki imzaların inkârı söz konuşu olabilsin. Şunu da hatırlat
mak isterim ki sevgili dostum Kâmran İnan'a, 25 Ekim günü, burada, Sayın Bülent Akarcalı'nın da
teveccühlerine nail oldum.
Şimdi, şunu kendilerine temin etmek isterim ki, birisi Sayın İnan'a atfen dese ki, o yahut onun
maiyetinde bulunanlar böyle'bir iş yapmışlardır. Ben, kendisi için herhangi bir ithamı veya bırakı
nız ithamı, kuşkuyu dahi reva görmezdim. Gerçi kendisi bana biraz evvel koridorda "beni bu itham
ve kuşkuların dışında tuttuğunu" söyleydiler; kendilerine teşekkür ederim; ama, şunu belirtmek is
terim ki, ne Dışişleri Bakanlığı personeli arasında ne de bu devlet içerisinde çalışanlar arasında, ba
kanlarını ve başbakanlarını inkâr edecek bu tarz insanlar mevcut değildir. Ben bunu tahkik de et
tim ve böyle insanların mevcut olmadığını gördüm.
Şunu belirtmek isterim; devlet hayatında bulunduğum mevkilerde, mesul olduğum makamla
ra karşı, maiyetimin davranışlarını da kendi mesuliyetimin çerçevesi içinde telakki etmişimdir; bu
nun dışında hiçbir hareketim görülemez. Benim ahlakımda "ben mesul değilim; ama maiyetim me
suldür" demek yoktur. Dışişleri Bakanlığında bu seviyede kimse mevcut değildir ve hiç kimsenin,
bu tarz, seviyesiz, aşağılık, gazete dedikodularına dayanarak, bir bakanı veya başbakanı itham et
meye veya kuşku altında tutmaya hakkı yoktur.
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Pcvam)
/. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi
(Devam)
BAŞKAN - Bakanlar Kurulu Programı üzerinde, şahısları adına Sayın İbrahim Halil Çelik ve
Kemalettin Göktaş'a söz vereceğim.
Buyurun Sayın Çelik. (RP sıralarından alkışlar)
Sayın Çelik, süreniz 15 dakikadır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 52 nci koalis
yon hükümetinin programı hakkında, şahsım adına görüşlerimi belirtmek^üzere söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclise ve bizi televizyonların başında dinleyen aziz va
tandaşlarıma saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, biraz önce, Sayın Başkanın, bir başka Divan Üyesi olan, usulleri ve te
amülleri... Kendisinin yetkisi olabilir; ama, bir çocuğu azarlarcasına hareket etmesini buradan kı
nıyorum; kendisine yakıştıramadığımı, sizlere ifade etmek istiyorum.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Acemiliğine bağışla...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sebebi ne biliyor musunuz, niye öyle yaptım: Sayın
Coşkun Kırca'ya söz hakkı verir; ama, burada, programı gibi yok olan bir Hükümet kaçtı gitti. Sa
yın Deniz Baykal burada "siz, niye azınlık hükümetini destekleyecektiniz" dedi; seçim için dedik;
"biz de seçim hükümeti kurduk" dedi.
Şimdi, soruyorum: Aralarında genel başkanlık yapmış, grup başkanvekilliği yapmış bulunan
20 CHP'linin, bu seçimi iptal ettirmek için imzası var mı yok mu? (RP sıralarından "Var" sesleri,
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alkışlar) Kim kaçıyor; Deniz Baykal mı kaçıyor, yoksa, Refah Partisi mi kaçıyor. Bu seçimi iste
yen tek parti, Refah Partisidir. Hodri meydan diyoruz. (RP sıralarından alkışlar)
Burada, Sayın Deniz Baykal, CHP Genel Başkanıyken, bütçe üzerindeki konuşmasında aynen
şunu söylüyordu: "Sayın Çiller, sana bir başbakan lazım..." Şimdi, Sayın Deniz Baykal, Çiller'e ya
ver oldu; öyle mi?.. Buna "hadi canım sende" derler. (RP sıralarından alkışlar) İcraat hükümetiymiş, seçim hükümeti değilmiş... Buna kim güler; işçiler değil, memurlar değil, beş yaşındaki ço
cuklar bile güler; kargalar güler...
Menzir'e karşı çıkarak hükümeti kurdurdum diye tafra satıyor. Sayın Hacaloğlu'nu yiyerek,
Tomris Hanımı yiyerek hükümete ortak olduğunu niye söylemiyorsun. (RP sıralarından alkışlar)
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Ne ilgisi var!..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Artı, Menzir olayında söylediği birkaç cümleyi, bü
rokrat olarak tasvip etmiyorum ben. "Kadavra üzerinde politika yapmayacağım" demişti; şimdi,
Ankara'nın göbeğinde iki milletvekilini (Sayın Ömer Ekinci ile Sayın Salman Kaya) dövdüren An
kara Emniyet Müdürünü, İstanbul Emniyet Müdürü olarak niye kabul ettiniz Sayın Deniz Baykal.
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Deniz Baykal yapmadı...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Peki "işçilere artı maaş verdik" dedi; Deniz Baykal
yaptı; iyi... "Emekli maaşlarında artış yaptık" iyi...
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - "Sayın Baykal yapmadı" diyor...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Dur dur dur...
Memurlara verdik; artı, iyi... Bunu Azınlık Hükümeti yaptı; peki, grevleri ertelemeye niye or
tak olmuyorsunuz; niye, niye; soruyorum size... Yüksek Hakem Kurulunun kıskaçları arasında ezi
len işçilere vurulan prangaya niye sahip olmuyorsunuz? (U) dönüşü neden Sayın Deniz Baykal;
söyleyeyim mi; dinle bakalım... (RP sıralarından alkışlar)
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Biraz da DYP'ye vur...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ben, Deniz Baykal'a vurmayacaktım; ama, Hüküme
ti bozunca soluğu Ereğli'de aldınız, emeğin partisiyiz dediniz; sizi, vatandaş alkışladı. Bu köprü
nün altından hangi sular geçti de, vahşi kapitalizmin sermaye, müteahhit partisi oldunuz; bir kırmı
zı plaka uğruna mı; -burada olmayan Sayın Deniz Baykal- soruyorum size... (RP sıralarından alkış
lar)
Deniz Bey, denize düştü, yılana sarılacak. Deniz Baykal'ı kutluyorum, Sayın Tansu Çiller'e
avukatlık yaptığı için; ama, iyi bir avukat değil. Adamın önüne, çıkarıp, koyarlar...
İşte, Refah Partisi sıralarının öbür tarafında CHP otururken, Sayın Dinçer orada bulunurken
olağanüstü hale "hayır" diyordunuz, Çekiç Güç'e "hayır" diyordunuz, köy koruculuğuna "hayır" di
yordunuz, Üzümlü Karakoluna gidip yılbaşı kutluyordunuz... Allahaşkına, güneydoğuda ıstırap çe
ken insanlara teşekkür var mı; Amerika'ya teşekkür ediyorsunuz. Soruyorum; sosyal demokratlığa
yakışır mı?
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara) - Çocuklar, ne zamandır, beş yaşına kadar kun
dakta kalıyor?..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Şimdi dinle Sayın Dinçer, sen de biliyorsun, bu söy
lediklerimden sen de zevkleniyorsun; ama, ben şunu söyleyeyim size: Hükümeti bozarken "bu
Meclisin onurunu kurtardık" dedi Sayın Deniz Baykal. Şimdi de "Hükümeti kurarken, bu Meclisin
onurunu kurtardık" diyor. Yahu, bu nasıl çelişki!.. Yani, felsefenin sefaletini görmüştüm de, poli
tikanın böyle sefaletini görmemiştim.
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RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Başbakana bir şey demeyecek misin?..
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Söyleyeceğim, dikkat edin...
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara)-Ama sefalet...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Dinçer, aziz kardeşim, müsaade et.
CHP Genel Başkanı iken, Avrupa Topluluğuna karşı olduğunu... İşte (U) dönüşünün belgele
ri: "Saatimizi, Brüksel saatine göre ayarlamayalım..." Allah, Allah!.. Peki, şimdi ne oldu da Brük
sel'in saatine göre saatini ayarladın; hani, Mustafa Kemal'in saatine göre ayarlacaktın!.. Soruyo
rum!.. (RP sıralarından alkışlar)
Bak ne diyor burada, okuyorum: " 17.11.1992. Eğer Türkiye, belli bir tarihte Avrupa Toplulu
ğuyla bütünleşecekse, Avrupa Topluluğunun bir parçası olacaksak; elbette, kendimizi, ekonomimi
zi, sanayimizi, bugünden Avrupa Topluluğuna dönük bir şekilde yeniden düzenlemeye mecbumz.
Bunun gereğini yapma durumundayız; ama, öyle bir garanti yoktur. Türkiye'nin herhangi bir tarih
te Avrupa Topluluğunun üyesi olacağına dair Avrupa Topluluğundan ifade edilmiş hiçbir tarih
yoktur." ,
Devam etmiyorum; şimdi geliyorum...
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara) - Tamam; ne var bunda?
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)V Ne mi var; kaçışın belgesi...
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara) - Avrupa Topluluğuna karşı mı; taraftar.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Yahu, nasıl taraftar; Hükümet, Avrupa'da ne yaptı
şimdiye kadar.
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara)-Hazırlasaydı...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Patent Yasası çıkardınız; Anadolu, gece saat yarım
olduğu için dinlemedi; Denizli'deki, Gaziantep'deki, Konya'daki, Kayseri'deki benim sanayicim bir
makine yapacak, bir tişört çıkaracak; gâvur, markasını koydu diye, adama dört sene hapis verecek
sin sosyaldemokrat!..
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara) - Sen taklitçiliği nasıl teşvik edersin?!.

,

. İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) .-Dinle, dinle!.. Sizi gidi taklitçiler sizi... Dinle baka
lım...
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara)-Sen, taklitçiliği teşvik ediyorsun.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 20 Eylül 1995'te tutarsız Koalisyon Hükümetinin bo
zulmasından bugüne kadar siyasî arenada sergilenen entrikalar, 51 inci Azınlık Hükümetinin aldı
ğı güvensizlik oyu, 52 nci Hükümeti kurmakla görevli Sayın Tansu Çiller'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunduğu Programda maalesef devam etmektedir; ülkeye, bunca zaman kaybettiren,
Yüce Meclisin saygınlığına gölge düşüren yadırgadığımız kompleksler, ayak oyunları ve tuzaklar;
l
yani, aldatmacalar maalesef devam etmektedir.
Bu kürsüde Hükümet Programını okuyan Sayın Tansu Çiller'e bir tek gerekçe var; işte bir
bordro. Biraz önce Sayın Tansu Hanımın sırtındaki elbise de Programının dış kapağı gibi bordroy
du, içi boş!..
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Bordo, bordo!..
ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Daha kırmızıyla, bordoyu ayıramıyorsun.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Güneydoğuyu kucaklayacağız... Tansu Hanım, siz
güneydoğuyu kucaklayamazsınız; kimi kucaklarsınız biliyor musunuz; İzak Şamir ile Clinton'u ku
caklarsınız; güneydoğuyu, ancak yaralarsınız. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - İşte, senin seviyen!..
. İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)-İşte, benim Vanımda bekleyen 514 aile!.. Çadırda ka
lıyorlar... İşte, Diyarbakır'a sığınan insanlarımız, Urfa'ya sığınan insanlarımız, Mardin'e sığınan in
sanlarımız... Bu gariban insanların haliyle ilgili bir tek cümle, şu programda var mı; Allah aşkına
soruyorum size!..
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Çadırlarda kalanlara, Cumhuriyet Halk Partisi, İstan
bul'dan kamyonlarla yardım gönderdi.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Mukadder Başeğmez kardeşimiz, burada, gerçekleri
dile getirirken bir şey söyledi; eksik bir şey söyledi. Ben, rahmetli Menderes'in, Hasan Polatkan'ıri
ve Fatin Rüştü Zorlu'nun kanı, DYP'lileri, bu sandıkta boğacaktır diyorum. (RP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar)
Cek câk'larla dolu bu programın üzerinde fazla durmaya bile gerek yok; çünkü, benim insa
nım, evine ekmek götüremiyor, aş götüremiyor. Benim insanım, hayvanına su bile çekemiyor ku
yulardan; Ülkenin sorunlarını daha ağırlaştırdınız...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - GAP'a gel... GAP'a...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Dinle... Dinle... GAP'a da geleceğim. Seni gapmadan
gapacağım. Dinle...
...Yüce Milletimize çok pahalıya malettiniz. Şu tutarsız ödünler koalisyonunu yapıştırıcı ola
rak kullandınız. Demokratikleşme, insan haklarının geliştirilmesi konularında da sınıfta kaldınız. 8
inci maddeyi getirdiniz, güya; rötuşladmız değil mi! Sizi gidi böyle demokratiklikten uzaklaşan
lar!... Biz açık açık "14 üncü maddeyi, 24 üncü maddeyi, Anayasanın 125 inci maddesini, 131 in
ci maddesini getirin. Terörle Mücadele Yasasının tamamını getirin" dedik. Getirin... Getirin... Ge
tiremezler. (RP sıralarından alkışlar)
'
Paranın pula dönüşmesi, kamu açıkları, enflasyon canavarı, aşırı yüksek faiz canavarı, 75 mil
yar dolara yükselen dışborçlar ve borçlanmaktan oluşabilen dışborçlara faiz Ödeyebilmek için kat
lanarak katrilyonlara varan içborçlar, bozulan sosyal dengelere rağmen, Sayın güzel Başbakanın
gözlerimizin içine baka baka, aydın ufuklardan söz etmesini son derece yadırgıyorum. Milletin şu
kürsüsünde, sadece gerçeklerin söylenmesi gerekirken, maalesef, Sayın Tansu.Çiller ve Baykal'ın
hazırladığı bu program, içi boş iddialardan ibarettir. Her aileye iki anahtar vaat etmişti; bunu duy
mayan var mı; biri araba, biri de ev. Allah aşkına soruyorum... Anadolu'nun yiğit insanları, eliniz
deki evleri de, elinizdeki otomobilleri de almaya geliyor bunlar; altınlarınıza bile göz diktiler, altın
borsası kurdular. Anadolu'nun hanımı altının kıymetini bilir,,böyle palavralara pabuç bırakmaz.
Asgarî ücretten vergi almayacaktınız; peşin vergi uygulamasına son verecektiniz "fileler daha
ucuz dolacak" demiştiniz; ev kadınlarına iş ve işsizlik sigortası getirmek için çok yerde söz vermiş
tiniz.
;
,
Sayın Çiller, siz, bunları vaat etmediniz mi; ettiniz; ama, şimdi, bunlardan eser var mı; yok. 5
Nisan kararlarını, Sayın Nevzat Ercan kardeşim çıktı, burada methetti; o da Deniz Baykal gibi-ikin
ci bir program okudu. 5 Nisan kararlarıyla ekonomiyi istikrara kavuşturma nutuklarınız gerçek dı
şı olduğu gibi, şimdi, verdiğim rakamlarla bizi televizyonlarının başında dinleyen insanların yüre
ğine bile inecektir.
Bakın, bir yumurta 1991'de 300 liraydı, şimdi, 4 500-5 000 lira; herkesin aslî gıdası olan bir
ekmek, 500 lirayken şimdi, 9 bin lira; et 20 bin lirayken 360 bin lira; zeytinyağı 15 bin lirayken
şimdi, 199 bin lira; kurufasulye 5 200 lirayken şimdi 80 bin lira; tüpgaz 27 500 lirayken şimdi 285
bin lira... Daha fazla saymaya, uzatmaya gerek yok; hakikaten dinleyenlerin yüreğine inecek.
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Şimdi, 24 Aralıkta gidip rey isteyeceksiniz; görün, bakın, nasıl şamarı yiyeceksiniz Anado
lu'nun Osmanlı kadınından.
Sayın Başbakan, görüldüğü gibi, ekonomik dengeleri iyileştirmedikleri gibi, üstelikte bozmuş
sunuz. Enflasyon yüzde 91, yüzde -6 büyüme hızı; bu kırık karneyle de, pazar günü güvenoyu is
teyeceksiniz ha... Azınlık Hükümetinde başınıza gelen aynen gelecektir, göreceksiniz.
Sayın Başbakan, döneminizde işçi, köylü, memur, emekli, dul, yetim, Bağ-Kur'lu fukaralaştı,
öldü. Tarımı gerilettiniz, bir tarım ülkesi olan ülkemizi buğday ithal eder hale getirdiniz. Bir hay
vancılık ülkesi olan ülkemize -ne olduğu belli olmayan, domuz eti midir, başka et midir- Avrupadan 50 bin ton kemiksiz et getirttiniz, Amerika'dan 10 bin ton et getirttiniz. Siz, hiç evine et götüremeyen memurun acısını bilir misiniz Sayın Başbakan?
,
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yalıcılar bilmez.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Siz, çocuğuna ayakkabı, defter alamayan, harçlık ve
remeyen işçinin ezikliğini bilir misiniz?
NİHAT MATKAP (Hatay) - Programınızı anlat programınızı.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Siz, hastane kapılarında tedavi olabilmek için bekle
yen köylünün, işsizin ıstırabını bilir misiniz? Siz, eczaneden ilaç alamayan Bağ-Kur'lunun kırılan
onurunun acısını bitirebilir misiniz?
Sayın Matkap, siz, emekli maaşını alabilmek için banka kuyruklarında ölen emeklinin, dulun,
yetimin ıstırabını bilir misiniz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Zaten sataşma var Sayın Başkan.
NİHAT MATKAP (Hatay) - Yeter, süre vermeyin.
BAŞKAN - Buyurun.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Siz Sayın Başbakan, üniversite kapılarında "okuyamadım" diye bekleyen gençlerimizin çilesinden haberdar mısınız? Unutmayın, 19 yaşına basmış
üniversite gençliği, üniversite harcını veremiyor. Şimdi onlardan oy bekliyorsunuz. Bakın, o genç
ler size nasıl ders verecek. Sizin, üniversiteyi bitirip hayata yeni umutlarla atılan, iş, aş isteyen, ka
pı kapı dolaşan umutsuz gençlerin çektiği ıstıraptan haberiniz var mı? Yerinden, yurdundan, mez
rasından, köyünden göç ettirilmiş, çadır bile bulumayan benim Güneydoğlumun ıstırabından habe
riniz var mı? Yine, başını sokacak bir ev bulamayan garibanımın derdinden haberin var mı?
Şimdi -vaktim az olduğu için- ben şunu söyleyeyim: Dünyanın hangi parlamentosunda, yol
suzlukları araştırmakla görevli bir komisyon üyesi, bakanlıkla taltif edilir ve o, bu bakanlığı hiçbir
kayıt ve itirazda bulunmadan kabul eder; sadece Türkiye Parlamentosunda (RP ve DSP sıraların
dan alkışlar) Niye?.. Bu, Türkiye'de, maalesef, yaşanıyor; Imalda Marcos'un psikozu içerisine gi
renler ancak böyle yapar.
Ben, sözlerimi, yine, burada, daha uzun olacağı için söylemiyorum. Urfa'yla ilgili dertleri de,
sonra, gelirse söyleyeceğim; Urfalı biliyor zaten...
NİHAT MATKAP (Hatay)-Yeter, yeter...

\

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bugün, Türkiye, daha önce yaşamadığı siyasî bir va
kayı yaşıyor. Çiller, seçime devletle birlikte giriyor. Başta, polis şefleri Ünal Erkan, Hayri Kozakçıoğlu, Necdet Menzir, Mehmet Ağar. Ağar'ın şatafatlı ayrılışını gördünüz; ben, şimdi, Ünal Er
kan'a acıdım, o niye özel timlerini, köy korucularını, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Van'da, Hakkâri'de,
Muş'ta, Şırnak'ta, Bitlis'te, Tunceli'de, Mardin'de yollara dizerek, taa, Türkiye'nin öte tarafından du
yulacak, makineli tüfek takaraklarıyla adaylığını kutlamadı?
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Yahu, ne oluyor size?.. Hani, Çiller "yüzde 70 değiştireceğim" demişti; doğru söylemiş. Şim
di, değiştirdiği ne biliyor musunuz; Çiller'in partisi, eski CHP'nin durumuna düştü. Millî şef, ebe
di şef dönemine düştü. (RP sıralarından alkışlar) Eski CHP'nin biraz seyreltilmiş şeklini aldı. Bir
devlet partisi, Kemalizm, laiklik, Batı taraftarlığı ve devlet öncelikli bir halita... Biraz da ezanlı,
bayraklı, muhafazakâr bir üslup kullanarak toplumdan rey alacağını sanıyor; Allahaşkına bu de
mokrasi mi, yoksa teknokrasi mi?.. Bu iş, neden; hesap sorma tehditlerine karşı dokunulmazlık zır
hına bürünmelerinden mi doğuyor... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yoksa, Çiller'in,
devleti kendisi için seferber etmesinden mi doğuyor?! Devletin vitesi boşta. Sayın Çiller, DYP'yi
Cibali Karakoluna çevirdi, kendisi de başkomiserliğe soyunuyor. (RP sıralarından alkışlar) Biz di
yoruz ki, bu millet, ölümü değil, hayatı seviyor.
Ben, Şanlıurfa'da, bölgemde bizi dinleyen insanlara da, birkaç kelime söylemek isterim.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok, öyle yok; öyle bir şey yok!
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - 400 köy içmesuyundan yoksun; Sayın Cevheri bura
da olsaydı da görseydi. Nurhan Bey kardeşim, GAP dedi; 30 bin hektarlık alanda pamuk ekildi; siz,
ancak 27 metreküp su verdiniz; ama, benim çalışkan Urfalım, 50 bin hektarlık araziyi kendi imkân
larıyla ekti.
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Onlar şükrediyorlar, şükrediyorlar...
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Dinle, dinle!..
Şehir içmesuyu yok; büyükşehir yapacaktınız, yok; Suruç, yazın susuzluktan göç veriyor; Siverek'i il yapacaktınız, yok; Viranşehir'i il yapacaktınız, yok; Ercişliler buradaydı, gitmiş o gariban
lar, onlara da il yok! Bir de çıkıp diyorsunuz ki, biz, vaat ettiğimiz sözü tutarız. Hilvan'ın, Viran
şehir'in, Siverek'in, Suruç'un, Ceylanpınar'ın, Akçakale'nin, Bozova'nın, Birecik'in ve Halfeti'nin
insanları, o Urfalı insanlar, 24 Aralıkta size göstereceklerdir; nasıl; sandıkta, demokratik usulle bir
ihtilal yapacaklardır. Göreceksiniz; demokratik ihtilal yapacaklardır ve ben, sözlerimi... ("Bağla,
bağla" sesleri) Bağlıyorum, bağlıyorum...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Bitti zaten...

.

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Menzir'e de söyledik; meğer o yargısız infazlarda sı
kılan mermiler, o sosyaldemokrat bakanları hedefleyen sövgüler, o yakılan köyler, o "asalım asa
lım" çığlıklarıyla yazılan
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
...iddianameler, hep birer siyasî yatırımmış; polis şeflerimiz, valilerimiz, savcılarımız, başka
larının hayatları üzerinde kendilerine bir siyasî gelecek inşa etmeye çalışırlarmış; Ölüm, yakım, yı
kım politikasının zirvelerine yol döşerlermiş; seçim borusu çalar çalmaz, ben şu kadar adam öldürttüm, şu kadar köy yaktırdım, şu kadar adamı hapse attırdım" diyenler üniformayı, cüppeyi yırtıp
attı üstünden; yaktıkları dehşet yangınlarının ateşiyle, adlarını aday listelerine yazdırmaya koştu
lar.
Avrupa ile birleşmeyi kendisi için kişisel sorun olarak ortaya koyan Sayın Tansu Çiller de, Av
rupa'nın tüylerini diken diken edecek ne kadar adam varsa, hepsini doldurup, DYP'yi karakola,
kendisini de başkomisere çevirdi. Şimdi, polis şeflerinin, valilerin, savcıların yüzündeki tarafsızlık
maskesini bir anda çıkarıp akın akın DYP'ye koşmalarına, DYP'nin, bir yandan MHP ile birleşip,
bir yandan da emekli polis kulübüne dönmesine DYP'liler nasıl karşı koyacak? Rahmetli Mende
res'in kanıyla, Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın kanı, inanıyorum ki, sizi, bu seçimde san
dıklarda boğacaktır.
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Sözlerimi şöyle toparlıyorum : Zaman olur, çağ olur; her gün, onların olmaz ya, bir gün bizim
çağ olur.
Başörtüsünden dolayı üniversite kapılarında bekleyen, inancından dolayı ordudan atılan...
BAŞKAN - Toparlayınız efendim.

ı

,

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)-Toparlıyorum...
...ve şehitler beratını alan; Adapazar'ındaki tugay komutanının, o insanlara gösterdiği yaklaşı
mı, bir sosyaldemokrat olarak, burada dile getirmenizi isterdim...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - ...ama, dile getiremezsiniz, ben dile getiriyorum.
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor; bu hükümetin programına güvensizlik oyu yeriyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Sayın Çelik, konuşmasına, Riyaseti kınamakla başladı... (RP sıralarından gürültüler)

.

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır.hayır; öyle değil...
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika dinleyin... Dinlemesini hiç bilmiyorsunuz; dinleyin.:.
Bakın, bir açıklamada bulunacağım: "Dört yıldan beri Divan üyesiyim" dedi.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Dört yıl demedim.
BAŞKAN - Divan üyesi bulunduğu müddet zarfında birtakım usul ve kaideleri öğrenmesi ge, rekirdi, öyle zannediyorum. Eğer, yaptığı hareketi, öğrenerek, bilerek yaptıysa bir ayıp, öğrenemediyse o da ayıp.
Bakın size, burada en çok tatbik edilen İçtüzük maddesini okumak istiyorum:
KEMALETTİNGÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, yeter!..
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, yeter artık; bu saatte bu tartışma olur mu
;
hiç!.. .''..
BAŞKAN - Bakın... Bir dakika; Sayın Asiltürk, siz de itiraz ettiniz, siz de öğrenin... Bakın ne
diyor: "Sataşma için Başkan söz verdiği takdirde, açıklama ve cevaplar için, aynı oturum içinde ol
mak üzere, söz verme zamanını Başkan takdir eder."
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Elbette; herkes biliyor bunu.
BAŞKAN - Bu kadar haksız olduğu halde nasıl hücum ediyor Başkanlığa?
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Canım, yanlış kabul edelim; ama, bir teamül var...
BAŞKAN - Ama, biz de onu söyledik; onu kabul etmiyor ve biz "neden yapıyorsunuz" dedi
ğimiz zaman, burada, "ayıpladım" diye konuşuyor. Bir de haklı olsa; yani, bir de haklı olsa ne ya
pacak bilemiyorum... Her halde, buraya, tabancayla, bilmem neyle dövmeye gelecek Riyaseti, Baş
kanı... Hayret yani!.. Hayret!.. (RP sıralarından gürültüler)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, Riyasette bulunuyorsunuz "tabancayla, bilmem
neyle buraya dövmeye gelecek" sözünüz makamınıza yakışıyor mu?
BAŞKAN - Yaparsınız; o kanaate vardım. Yani, bu kadar haksız olduğunuz halde, buraya
böyle hücum ettiğinize göre, bunu yapacağınıza inanıyorum.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -İnsaf diye bir şey var Sayin Başkan; bunu söyleyemezsiniz.
BAŞKAN-Buyurun Sayın Göktaş.
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Bunu söyleyemezsiniz efendim... Bunu söyleyemezsiniz, itiraz
ediyorum...
BAŞKAN - Hiç durmadan hücum ediyorsunuz. Sanki sizden...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne zaman böyle yaptık; biz kimiz de böyle yapalım?
BAŞKAN - Evet, hiç haklı olmadığınız halde hücum ediyorsunuz.
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Bizim içimizde polis şefi yok. (RP sıralarından
gürültüler)
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bırak şimdi polisleri; bütün polisler, bizim polisimiz...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - "Yaparsınız" ne demek; itiraz ediyorum...
BAŞKAN - Hiç haklı olmadan...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne demek bu; itiraz ediyorum... İtiraz ediyorum...
BAŞKAN - Bjr parça haklı olsanız neyse...(RP sıralarından gürültüler)
ŞEVKET KAZAN (Kocaleli) - Haklı olduğumuz yerde itiraz ediyorum.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, belki, hissiyatınızı, aşırı derecede ve ken
dinizi kontrol etmeden, bazı kelimelerle ifade ettiniz; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir
gruba karşı, bir başkana yakışmayacak çirkinlikte "Bizi gelir döversiniz, tabanca kullanırsınız" la, fi ilk defa cereyan ediyor.
BAŞKAN - Efendim, o noktaya getirdiniz işi.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Bunu nasıl söylüyorsunuz?!.
BAŞKAN - Hiç haklı olmadığınız halde hücum ediyorsunuz, bağırıyorsunuz;' ne gerek var?
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nasıl söylüyorsunuz bunu?!.
BAŞKAN - Haksızlık mı yaptık... Bir haksızlık yapsak... İki kişi söz istiyor, iki sözü de Re
fah Partili arkadaşlara veriyorum, dikkat edin. Hiçbir taraflılık falan gözetmeden veriyorum. Bütün
takdir hakkımı lehte kullanıyorum. Buna rağmen... Yani, esef ederim!.. Esef ederim!..
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, ya düzeltin, ya "yanlış anlaşıldı" deyin,
ya geri alın; böyle şey olmaz. Yani, bu senin yaptığın o kadar acayip bir şey ki... Ne demek "taban
ca" filan yahu! Bu Mecliste tabancalı mı var; bu nasıl bir şey!.. Bu, hiç söylenecek bir şey değil.
"Yanlış anlaşıldı" deyin de kapatalım bunu. Böyle şey olmaz. Herhalde bu yanlış, kastınızın öte
sinde bir şey oldu. Başkan, böyle şey söylemez. Şunu bir düzeltiverin...
BAŞKAN - Tamam, tamam...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Nasıl tamam... Ne oldu kardeşim... Yani, Millet Mecli
si Başkanı, şurada milletvekillerine "siz, tabancayı çekersiniz bizi vurursunuz" derse, o zaman bu
Meclis...
\
'
BAŞKAN - Hayır, hayır... "Vurursunuz" demiyorum...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ne diyorsunuz ya?..
BAŞKAN - Yani, elinizden geleni, her halükârda, her şeyi yapacak pozisyonuna getiriyorsu
nuz, hiç hakkınız olmamasına rağmen. Hayret ediyorum yani!..
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Yanlış anlaşıldı Başkanım, yanlış anlaşıldı...
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BAŞKAN-Evet.
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, böyle bir şey söylemediniz...
BAŞKAN - Söylemedim.
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Yok... Demedi...
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Böyle bir şey demediniz... Ben yanlış anladım değil
mi?!..
BAŞKAN - Yanlış anladınız.
Buyurun Sayın Göktaş.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 52 inci hükümet
programı üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere, şahsım adına söz almış bulunuyorum; sözlerime
başlamadan önce, Yüce Meclise ve bizleri televizyonları başında izleyen aziz milletimize saygılar
sunuyorum.
Sözlerimin başında Sayın Başkana üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Refah Partisi Grubuna
mensup hiçbir milletvekili kürsüye veya bir başka yere silahla saldırmaz ve böyle bir harekette bu
lunmaz. Sayın Başkanın bu sözünü bir gaf olarak telakki ediyorum. (RP sıralarından alkışlar)
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Önce su... Önce su... Bunlar önce su atarlar!..
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Kes be!.. Yeter yahu!., v
NURHAN TEKÎNEL (Kastamonu) - Ağzından çıkanı kulağın duysun.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla)-Nurhan, bu, sana yakışmıyor...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Sana da yakışmıyor... Ne yaptığın, hareketinden belli.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, burada, saatlerdan
beri, Hükümetin Programı üzerindeki tartışmaları hep beraber dinledik. Sözlerimin başında, önce
likle, Doğru Yol Partisine mensup Grup sözcüsü arkadaşımın bir ifadesine cevap vermeden geçe
meyeceğim. Sayın sözcü kürsüde konuşurken "Biz, Doğru Yol Partisi olarak, seçimlerin yapılma
sını en çok isteyen siyasî partiyiz ve Anayasa Mahkemesine, seçimin iptali için gitmeyen, imza ver
meyen tek siyasî partiyiz" dedi.
Biz, Refah Partisi Grubu olarak, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine giden o dilekçeye im
za koymadık; seçimlerin yapılmasını en fazla isteyen parti biziz ve seçime en fazla hazırlıklı olan
siyasî parti Refah Partisidir. Doğru Yol Partisi sayın sözcüsünün, gelip, buradan, açıklamada bu
lunmasını bekliyorum; eğer, açıklamada bulunmazsa, kendisini yalancılıkla suçluyorum. Refah
Partisi, tek yumruk, tek vücut, tek yürek gibidir.
Değerli milletvekilleri, 52 nci Hükümeti, kadavra üzerine kurulmuş, şehit kanları üzerinde pa
zarlık yapılmış bir hükümet olarak telakki ediyorum. Bugün, burada, bu Hükümetin Programını tar
tışıyoruz. Sayın Baykal'ın dediği gibi, bu Hükümet, yeni bir Hükümet değildir. Bu Hükümet, şura
daki Hükümet Programı gibi, makyaj değiştirmiş renk değiştirmiş, kaporta değiştirmiş bir hükü
mettir. Sayın Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında, dört yılın iki senesinde bu Hükümete gü
venoyu vermiş ve desteklemiştir; şimdi de, aynı Hükümettir. Yoksa, kendi arkadaşlarını ret mi edi
yor Sayın Baykal?!.
24 Aralığa, inşallah, hep beraber gideceğiz. 24 Aralığa giderken, Hükümet, dört yıllık icraatıy
la beraber değerlendirilecektir; Hükümet, bu dört yıllık icraatında, cumhuriyet tarihinde görülme
yen rekorlara gidiyor. Bu rekorlar nelerdir; enflasyon rekoru, işsizlik rekoru, içborç, dışborç reko
ru, ücretlilerin, çiftçilerin alım gücünün azaltılması rekoru... Bunun yanında, hayvancılığı, tarımı
mahvettiler. 103 bin liraya ithal edilen eti, halkımıza 350 bin liraya sattılar. Şeker ve buğday itha
li de bunların ayrı bir rekorudur.
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Ayrıca* dışpolitikada başarısızlık ve onursuzluk var. Milletimiz, seçimde, sizi bu icraatınızla
değerlendirecektir. Seçim kapıya dayandığında, dört yıldır enflasyona ezdirdiğiniz memurumuza,
Bağ-Kur'lumuza, emekli, dul ve yetimimize, köylümüze, çiftçimize, seçim korkusuyla verdiğiniz
parayla, oy mu alacağınızı zannediyorsunuz?.. Bu, seçim rüşveti değil de nedir?.. Bugüne kadar ne
redeydiniz, neden sesinizi çıkarmadınız?..
Şunları da unuttunuz: Dövizzedeleri unuttunuz, asgarî ücretten vergi alınmamasını unuttunuz,
peşin vergiyi unuttunuz, çay üreticisinin paralarını da unuttunuz...
İktidarınızda, Refah Partili belediyelere düşmanca tavrınızı devam ettirdiniz. Refah Partili be
lediyelerinin gelirlerini, elinizden geldiğince kısıtladınız. Son örneği de, belediye muhasiplerinin,
İçişleri Bakanlığınca atanmasıyla ilgili kanun teklifini Meclise vermenizle ortaya koydunuz ve şim
di, programınızda "belediyeler halka daha güzel hizmet versin diye, fonlardan belediyeleri destek
leyeceğiz" diyorsunuz; keşke öyle olsa... Evet, bugüne kadar, belediyeleri, fonlardan desteklediniz;
ama, İktidar partilerine ait belediyeleri desteklediniz.
Değerli arkadaşlar, bugün, burada, yine, gerek Sayın Baykal olsun gerek Sayın DYP sözcüsü
olsun terörün azaldığını ve bittiğini söylüyor. Değerli arkadaşlar, dört yılda, bir iktidar, bir ülkeyi
sıfırdan alır, zirveye getirilebilir. Bir Güney Kore, bir Arjantin misalini unutmayalım. Bu ülkede
terör bitti mi; bitmemiştir. O bölgemizde, Çekiç Güç olduğu müddetçe, istihbarat için CIA ve Mossad ile işbirliği yaptığımız müddetçe terör bitmeyecektir. Refah Partisi olarak, burada, yıllarca, ola
ğanüstü halin çare olmadığını söylüyorduk. Şimdi, Sayın Jandarma Genel Komutanı da aynı şeyi
söylüyor. Burada, Çekiç Güç'ün zararlı olduğunu ve PKK'ya, yaradığını Refah Partisi olarak yıllar
dır söylüyoruz. Şimdi, Amerika Dışişleri eski Bakanı da aynı şeyi söylüyor "Çekiç Güç PKK'ya ya
radı, "diyor. Bakın, burada resimleri var. Yine, Genelkurmay eski Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı
Sayın Evren de "Çekiç Güç zararlı ve PKK'ya yaradı" diyor. Nedense, bunlar, emekli olunca, mu
halefete düşünce, gerçeği söylüyorlar.
Şimdi, burada, Çekiç Güç'ü, PKK da desteklediğine göre, politika uğruna, başkalarını
"PKK'nın yanında" diyerek itham edenlere, Sayın Başbakana soruyorum şimdi: Siz, kimin yanındasınız, PKK'dan yana mısınız, milletten yana mısınız? Doğu ve güneydoğu halkı perişan, yerin
den yurdundan olmuş, devlet şefkatinden mahrum, çadırlarda yaşamaya mahkûm edilmiştir.
Programınızda "güneydoğu halkının yaraları sarılacak ve güneydoğu halkı kucaklanacak" di
yorsunuz. Dört yıldır neredeydiniz, şimdi mi aklınıza geldi? Sayın Başbakan, siz, güneydoğu hal
kını kucaklayamazsınız; kucaklaşanız kucaklaşanız, bir avuç mutlu azınlığı kucaklarsınız!..
Amerikalara gittiniz, yurtdışına gittiniz; gittiğiniz yerlerde, hep bizleri şikâyet ettiniz; "Refah
Partisi iktidara gelecek, Refah Partisi iktidara gelirse, Türkiye'nin değil, dünyanın dengesi değişir;
aman, bize yardım edin" dediniz. Evet, Refah Partisi iktidara gelirse, Türkiye'nin değil, dünyanın
dengesi değişecektir; çünkü, Refah Partisi, emir almayacaktır, emir verecektir ve Türkiyemizi lider
ülke yapacaktır. (RP sıralarından alkışlar)
Erken Azeri petrollerin taşınmasmdaki başarısızlığınız, Batıya taşeronluğunuz yüzünden, bo
ğazdan geçen petrol yüklü büyük tonajlı tankerler, boğazları tehlikeye sokacaktır. Ekonomiye bü
yük katkısı olan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının açılmasının, Irak'a konulan ambargonun
kaldırılmasının faturasını, Amerikalı ağabeyiniz yüzünden, 65 milyon insanımıza çıkarıyorsunuz.
Refah Partisi iktidarında, bu ambargo da kalkacak, boru hattı da açılacaktır.,.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dört yıldır, bu Mecliste, bu İktidarın ve geçmiş iktidar
ların yolsuzluklarını dinledik. Son birkaç aydır da, Sayın Başbakanın eşi Özer Çiller'in yolsuzluk
larını televizyonlarda izliyoruz.

-313-

T.B.M.M.

B:22

3.11.1995

0:2

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Mercümck işi!..
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - "Yolsuzluklarla mücadele edeceğim "diyen İktidar,
yolsuzlukların içine batmıştır.
Amerika'ya yaptığınız yatırımlar günlerce gazetelerde yazıldı, halen de yazılıyor. Eşiniz Özer
Çiller "oradaki mal varlığımızı, çocuklarımızın geleceği için aldık" diyor. Bir başbakan, çocukları
nın geleceğini başka bir ülkede nasıl arar? Yoksa, siz, kendi ülkenize güvenmiyor musunuz? Siz,
başka ülkede yatırım yaparsanız, yabancılara, buraya gelip, yatırım yapın demeniz inandırıcı olur
mu?
Amerika'daki malvarlığınızı Türkiye'ye getireceğinizi söylemiştiniz, iki yıl oldu, hâlâ getirme
diniz, yoksa, bundan vaz mı geçtiniz. Burada Sayın Baykal'a da bir hatırlatmam olacak: Hani, yol
suzlukların üzerine gidecektiniz: Hani Malvarlığını Araştırma Komisyonunun etkin bir şekilde ça
lışmasını sağlayacaktınız... Bu Komisyondaki üyeleriniz, muhalefete düşünce başka, iktidara gelin
ce başka tavır alıyorlar. Oysa, doğru, her zaman doğrudur; koltuk için değişmemelidir. İstanbul
Bankası ile ilgili, Özer Çiller'in davasını, Yargıtay, aleyhine bozdu. Komisyon üyeleriniz, bu ko
nuyla ilgili verilmiş önergeye ret oyu kullandılar. Sayın BaykaL siz göreve geldiğinizde, halkımız
dan bunun için mi özür dilediniz?
•
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir televizyon, Sayın Başbakanın, Amerikan vatandaş
lığına hak kazandığını söyleyerek, vergi numarasını ve yeşil kart numarasını vermiştir. Amerika'da
vatandaşlık hakkını kazananlara yemin ettirirler. Şimdi, bu yemini sizlere okuyorum:
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Olmayan şeyi oku bakalım; işiniz gücünüz yalan...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - "...bu vesileyle, şimdiye kadar tebası ya da vatanda
şı olduğum tüm yabancı prens, hükümdar, devlet ya da hükümranlıklara olan bütün merbutiyet ve
sadakatimden mutlak olarak ve bütünüyle vazgeçeceğimi ve feragat edeceğimi; iç ve dış bütün düş
manlara karşı, Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasa ve yasalarını destekleyip, savunacağımı ve
bunlara karşı gerçek iman ve sadakat içinde olacağımı; yasalar gerektirdiğinde, Birleşik Devletler
adına silah taşıyacağımı...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Oku, oku yalanlarını...Yalan ve iftira; başka bir şey yok.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - ...ya da yasalar gerektirdiğinde, Birleşik Devletler Or
dusunda savaşa dönük olmayan hizmetleri yerine getireceğimi ya da yasalar gerektirdiğinde, sivil
idare altında, ulusal önemi haiz işleri ifa edeceğimi ve bütün bu vecibeleri, herhangi bir zihnî ka
yıt ya da saptırma amacı olmaksızın, serbestçe yüklendiğimi yeminle beyan ederim.
Tanrı yardımcım olsun."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Süre ister misiniz Sayın Göktaş?
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Lütfen!
BAŞKAN-Ne kadar?..

>

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - 10 dakika yeter.
Sayın Başbakan, bu yemini yaptınız mı?..
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Yalan ve iftira, kanınıza işlemiş.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - ...Siz, bu yemini yapmışsanız...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Yalan ve iftiradan başka ne biliyorsun sen...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Seni milletvekili yapmayacak. Yerinden parlama; ya
ran var, yerinden gocunma. Sen, buraya, bir daha milletvekili olarak gelemeyeceksin... Bu yağcı-314-
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lıkla bir yere varamazsın... (RP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar, ANAP sıralarından alkış
lar) Buna Başbakan cevap versin... Sen burada...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Terbiyesiz adam!.. Sen de gelemeyeceksin... Elli defa
cevap verdi sana...
BAŞKAN - Sayın hatip, karşılıklı konuşmayın...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Utanmaz, yalancı seni...
BAŞKAN - Sayın Tekinel...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - İftiradan başka ne biliyorsun...
BAŞKAN - Sayın Tekinel...
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) -Terbiyesiz herif!.. Senin gibi nelerini gördük... İn aşağı
ya!..
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Aşağı'inersem görürsün... Konuşmamın sonunda be
ni bekle, ben geleceğim.,.
... Amerika'nın mı, Türkiye'nin mi menfaatini koruyacaksınız? Eğer, bu yemini yapmamışsa
nız, ilgili televizyon hakkında gerekli işlemi yaptırdınız mı?
Kıbrıs konusunda, programda, Hükümetin, federasyon tezini ve güven artırıcı önlemleri des
teklediğini söylüyorsunuz. Bunlar, Amerika'nın ve Butros Gali'nin tezleridir. Kıbrıs konusu, 1974
Barış Harekâtıyla bitmiştir. Burada, şimdi, Kıbrıs'ta iki dereceli federasyon ve güven artırıcı -yani,
güven bozucu- önlemleri desteklemek demek, Kıbrıs'ın bağımsızlığını elden çıkarmak demektir.
Türkiye Cumhuriyeti Halkı ve Kıbrıs Halkı, Kıbrıs'ın bağımsız bir Türk Devleti olarak kalmasını
istiyor ve Kıbrıs Türk Devleti, bağımsız Türk Devleti olarak kalacaktır.
Güvenoyu almak için, bir sayın partiden iki güvenoyu almak için, imzalamış olduğunuz güm
rük birliği antlaşmasında, bunların böyle olmadığını ifade etmek için bir deklarasyon imzaladınız.
Bu deklarasyonda Rum Devletini kabul etmediğinizi ve bu gümrük birliği antlaşmasını kabul et
mediğinizi söylediniz, Batılı elçiler ayağa kalkınca "efendim, bu, içpolitikaya yönelik bir hareket
tir" dediniz. Bu, tam bir skandaldir, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan harekettir. Bunu yapan bir
başbakan, ne DYP'ye ne ülkeye güven vermez.
Değerli milletvekilleri, burada, vaktinizi fazla almadan, kendi bölgemden biraz bahsetmek is
tiyorum. Bugünkü Hükümet ve geçmiş hükümet döneminde de, Karadeniz halkı, Karadeniz Bölge
si, bir üvey evlat muamelesi görmüştür. Samsun'dan Artvin'e kadar geri bırakıldık; gayri safî millî
hâsılada geri kaldık; göç nedeniyle nüfus azaldı. Samsun'dan Sarp'a kadar olan otoyola hâlâ baş
lanmadı; sadece, seçim meydanlarında, bunun nutku atıldı. Ne Sayın Deniz Baykal ne Sayın Baş
bakan, sözünde durmamış; bu konuda, sadece nutuk atmışlardır.
Trabzon'un köy yolları, Türkiye'deki en bozuk köy yollarıdır. Köy Hizmetleri, partizanlıktan
başka bir şey yapmıyor, âdeta, DYP'nin bir yankolu gibi çalışıyor. Benim Şalpazarlım, Tonyalım,
Arsinlim, Yormalım, Vakfıkebirlim, Akçaabatlım, Beşikdüzülüm, Araklılım, Sürmenelim, Maçkalım, Çaykaralım, Derneklim, Köprübaşılım, Oflum, Hayratlım, köy yollarında inim inim inliyor.
Hayrat İlçesinin sahile bağlanan 12 kilometrelik köyüne, bugüne kadar ödenek ayrılmadı. Bütçe
den ayrılan 12 milyarlık ödenek de, maalesef, bir duvar yapımına gitti, o duvarın da yarısı yıkıldı
gitti...
Sarp Kapısının açılmasından sonra, bölgenin, özellikle Trabzon'un önemi artmıştır. TrabzonBatum arasındaki otoyolun ve demiryolunun bir an önce yapılması gerekir. Ayrıca, Trabzon'u
GAP' a bağlayacak otoyola başlanılması gerekir. Limanı, Erzincan'a, Erzincan demiryoluna bağla- 315 -
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yacak demiryoluna başlanmalıdır. Önümüzdeki yıllarda, enerji darboğazına girebiliriz; Trabzon'da
ki su kaynakları değerlendirilmelidir.
Soçi'de 10 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Oraya, bir konsolosluk bir başkonsolosluk ve bir
de banka açılması gerekir. Ayrıca, Trabzon'a dışticaret lisesi açılmalı, ortaöğretime yabancı dil ko
nulmalıdır...
BAŞKAN-Toparlayınız Sayın Göktaş...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - . . . Karadeniz Teknik Üniversitesinde de Rusça öğre
tilmelidir. Bizim Karadeniz Bölgesinin tek geçim kaynağı, çay, fındık ve biraz da tütündür. Çay,
fındık ve tütün üreticisi perişandır. Çay üreticisinin paralan hâlâ ödenmemiştir. Bakınız, seçim ge
liyor...
'
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Trabzon'un şehir içerisindeki köy yolları da bozuk... Bele-.
diye bu hizmeti yapmıyor.
,
DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara)-Tonya kaldı,Tonya...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Çay üreticisi, fındık üreticisi, tütün üreticisi, 24 Ara
lıkta, Sayın Başbakanın* seçim meydanlarında salladığı başörtüyü, oy yerine ona sallayacaktır; oy
alamayacaktır, sandığa gömecektir onları.
24 Aralıkta seçim yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, Refah Partisi, inşallah, birinci par
ti olacaktır. Refah Partisinin, Mecliste, belediyelerde, teşkilatlarında, tempolu, hızlı, kararlı ve dü
rüst çalışması biliniyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

>

DEVLET BAKANI ALİ DİNÇER (Ankara) - İskefiye'deki balıkçı barınağı ne olacak?!.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Bu itibarla, Türkiyemizin kalkınması, düzlüğe çıkma
sı; devletle milletin kucaklaşması ve terörün bitmesi için, bize sahip çıkınız; bizi, tek başına iktida
ra getiriniz. Türkiyemizi bu hale getirenlerle, bizi koalisyona mecbur etmeyiniz. Bunlar, bizim hı
zımızı keser, ayakbağı olur. Bizim iktidarımız, altmışbeş milyon insanın iktidarı olacaktır.
,
Sözlerime burada son verirken, 53 üncü, Refah hükümetinde buluşmak dileğiyle, Yüce Mec
lise, bizleri televizyonları başında dinleyen aziz milletimize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından
alkışlar)
,
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Göktaş.
VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2. - Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun kendisine sataşması nedeniyle konuşması
'
BAŞKAN - Sayın Bütün, bir müracaatınız var.
Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsünün, Anayasaya, kanunlara uygun bir seçim istediği sebebiy
le size sataştığını ileri sürerek söz istemişsiniz.
Şimdi, benim anladığım mana şudur: Seçim isteyip de; yani, erken seçim isteyip de, bilahara,
seçimin iptali için imza atan kişilere bunu söylediğini düşünüyorum. Ben, sizi, bu kapsamın içinde
görmüyorum; ama, mutlaka söz almak istiyorsanız, buyurun efendim.
•

'

•

•

.

•

.

.

•
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Mecliste, aslın
da konuşulmaması gereken kelimeler konuşuluyor. Âdeta, Meclis, o kelimelerin arkasına hapsedi
liyor. Bunlardan en çok konuşulan kelimelerden birisi de "kaçak" kelimesidir veya "mert, namert"
kelimeleridir. Dolayısıyla, bu kelimelerle; âdeta, Türkiye'nin kaderi belirleniyor; Türkiye, bu keli
melerin arkasında idare ediliyor.
Seçimin, yasalara ve Anayasaya uygun olup olmadığını söylemek, Anayasaya ve yasaya uy
gun bir seçim yapılmasım istemek, seçimden kaçmak değildir; çünkü, eğer, bir seçim, Anayasaya
ve yasalara uygun değilse, o seçim, ülkenin beş yılını karartır; şaibeli olur, gölgeli olur, tartışılır.
Eğer, seçim yasası, Anayasaya uygunsa, bundan hiç kimse şikâyet edemez; ama, Anayasaya uygun
olmayan bir seçim yasası yapılmışsa, bununla da seçime gidilmek isteniyorsa, bu, millet iradesine
saygısızlıktır, seçime gölge düşürür.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin arkasında, millî iradenin esas olacağı cümlesi vardır. Millî
iradeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisine yansıtmak için de, seçim sisteminde ve seçimde,
Anayasaya ve yasalara uygunluk olması gerekir. Bu hakkı arayan milletvekillerinin, hem de, bu
hakkı kullanan, bu hakkı, Anayasaya ve hukuka göre kullanan milletvekillerinin veya siyasî par
tilerin, seçimden kaçıyor şeklinde gösterilmemesi, demin de söylediğim gibi, bunun, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde konuşulmaması gerekir.
Bu, kullanılmaması gereken kelimelerle siyaset yapanlara yakışır diyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün.
VI. - HÜKÜMET PROGRAMI (Devam)
1. - Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının,görüşülmesi
(Devam)
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, Başkanlık makamından hiç durmadan
bağırıyorsun "kerkenez" diyorsun. Şimdi, lütfen, bu kerkenez, iyi bir şeyse...
BAŞKAN - Çok güzel bir kuş...
İBRAHİM, HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - ... kendi üzerinize alın; çünkü, ben milletvekiliyim,
kerkenez değilim; kuş değilim ben...
BAŞKAN - Bir benzetme efendim.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kendinize geri alın; lütfen, geri alın. Kusura bak
mayın; ben, kerkenez değilim. Bir milletvekiline yakışır şey mi? Lütfen, geri alın.
BAŞKAN - Çok güzel bir kuştur efendim.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Kendi üzerinize alın. Küşsa, siz kuş olun; ben, ker
kenez değilim. (ANAP sıralarından "Bülbül... Bülbül" sesleri)
BAŞKAN - Peki, geri aldım efendim.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelerimiz
tamamlanmıştır.
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşmelerin
bitiminden bir tam gün sonra yapılması gerekmektedir. Buna göre, güvenoylaması, 5 Kasım 1995
Pazar günü yapılacaktır. (ANAP sıralarından "Saat kaçta" sesleri)
Efendim, mutad toplantı olduğu için ve ayrıca bir karar olmadığı için, saat 15.00'tedir.
.Gündemin "Seçim" kısmına geçiyorum.
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VIII.-SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.-Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim
BAŞKAN - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk
Partisi Grubuna düşen iki üyelik için, Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve İzmir Milletvekili Halil
Çulhaoğlu aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2,-r-Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen
bir üyelik için, Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. - (10/198) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
BAŞKAN - (10/198) esas numaralı Siyasî Parti Genel Başkanlarının Malvarlıklanyla İlgili
Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisine düşen bir üyelik
için Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, grupların ittifakı üzere, alınan karar gereğince, kanun tasan ve teklif
lerini görüşmek için 4 Kasım 1995 Cumartesi günü saat 13.30'da toplanmak üzere, birleşimi
kapatıyorum.
İyi geceler diliyorum.
Kapanma Saati: 21.02
~@
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
1. — Başbakan Tansu Çiller tarafından kumlan Bakanlar Kurulu Programının
görüşülmesi.
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 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)
2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (Ş. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :
(6.7.1992)
4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî. Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa vo Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S .Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6,7.1992)
5t — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
6. __ Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN,DİĞER İŞLER.
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9- — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı ICanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
11. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1 /591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
14„.— 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapıilmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları <l/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 16. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ye 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1 /336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 22.6.1994)
X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzerıino Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla,
•T-

3

—

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir
Meclis Soruşturması Açıllmasına İlişkin önergesi ve Mecliis Soruşturma Komisyonu
Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.1995)
X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343)
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992)
X 20. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992)
21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139)
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
23. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma, İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
24. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi :" 24.4.1992)
X 26, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.1,1.1992)
X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142)
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994)
_ 4—
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
28, — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şabin'in; Yük
sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştıinilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar,
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili eri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu,
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının;
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı :
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995)
30. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı :•
867) (Dağıtma tarM : 22.6.1995)
31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995)
32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanunun Bir
Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail
Köse ve 5 Arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu <l/522, 2/1244) (S. Sayısı : 827) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu E.aporu
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi: 14.7.1995)
34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De—5—
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ICANÜN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
ğişiklifc Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854)
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
35i — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993)
36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım. Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişlcri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 37. — 2918 Sayıh Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekil iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş »Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağılma ta
rihi : 9.6.1995)
38. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe kom»isyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
39,: — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822)
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
40. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapoaı (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da • Kanını Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi: 13.2.1995)
42< — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
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43. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
44# — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanım Teklifi ile Çorum
Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydm Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir- Milletvekili Halil
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 9 vo 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi :
3.7.1992)
49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve'Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
50. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı-: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
51'. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüöğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet 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. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
52.— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Saydı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 8.10.1992)
55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına' İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993)
56< — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993)
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59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan've Bütçe Komisyonu Raporu (1/4C6, 1/152) (S. Sayı
sı : 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
•
X 60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993)
X 62. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992)
63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
64^ — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992)
(
65. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/381) (S. Saysıı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
67. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992)
69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımn, 9.5.1969 Tarih ve
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen—9—
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mesi Hakkında Kanun Teklifi vo Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
70. _ Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
SMahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992)
71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
72. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. Tu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992)
73. — Trabzon Milletvekili Kemalettiıı Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındulık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Rapora (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
74. _ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992)
75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/197)
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
77., — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak—' 10 —
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
79. — Kayseri Milletvekili Osman Dcvelioğlu vo 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmedi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 ııci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S; Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
86. -— Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
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88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
90. ~~ Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
91. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sa}'ilı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Alınan Elektrik
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992)
93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Miistearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tari
hi : 19.11.1992)
94. — Sırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992)
95. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlü ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkıinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
96< — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal! Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S .Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi :. 11.1.1993)
•
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98, — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
99. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
100i — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
102. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerimi de Yürürlükten
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243)
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
104. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244)
(Dağıtma tarihi : 26İ1.1993)
105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
108. —- Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut îzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kuram
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
110. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçidi Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
112. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
114., — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Öndokuzımcu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştmna ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komiisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993)
116. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
117. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler^ Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S.
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993)
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119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993)
120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, Milletvekilleri, İl Genel Meclis
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993)
121. — Adana Milletvekili A. Yalçın öptcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifli ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S, Sayısı : 359) (Dağıtma
tarihi : 22.9.1993)
122. -— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, işçi, Geçici işçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara. Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361)
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993)
123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993)
126. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair ICanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtana tarihi: 7.12.1993)
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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :7.12.1993)
129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) .
X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
131. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm, 4.11.198T Tarihli ve
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993)
132< — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm imar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) •
133, — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
134ı: — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
136. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
137.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
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138. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
140. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
141. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655)
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
145. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S.
Sayısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Mıilletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikİci'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teldifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayıcı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
vo Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi ; 23.3.1994)
153„ — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
154. — Erzurum Milletvekili. İsmail Köse'nin, 320İ Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
155. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
157/— 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
160.— Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 161. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :
28.3.1994)
162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raponı (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
163. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması
ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddes: Uyarınca Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994)
165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'İn; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 ocı Maddesiniin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı :
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994)
168. —- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti— 19 —
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarlıi : 16.5.1994)
169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı i 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
170. _ izmir Milletvekili Işılay Saygm'm; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1994)
171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve.5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Snaayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
172. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Içişri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; imar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi v.c Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
176. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat
Odaları ve Ziraat Odaları Dirliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948)
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
179. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş-'
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kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994)
180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
183. '— Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994)
X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zübeyir Aydar'm; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994)
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı ; 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1 /764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994).
X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 192, — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın— da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlan raporları
(1/700) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
X 199. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy— 22 —
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994)
X 2019 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994)
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
204. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınma önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
205. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995)
206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile H Özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündemo Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı :
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995)
X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
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X 209, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/674) (S. Sayısı: 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697)
(S. Sayısı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı
Devlet' İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126)
(S. Sayısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325)
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
215. —- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma Önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995)
217, — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995)
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
16.3.1995)
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X219. -— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765)
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416)
(S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kamm Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanımda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995)
227. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
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229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in!; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı :
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklaıımasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995)
232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklen m es ne İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995)
233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı :
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı i 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995)
237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar— 26 —
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kadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahkı'in;
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995)
238, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi va
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/1216) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995)
X 239. — Türkiye Cummhuriyeti ile Estonya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği
tim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789)
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
2/10. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanım Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995)
X 241. •—- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğftim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
243* —Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
244. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakl.ında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve. İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
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247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/759) (S. Sayısı.; 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma
tarihi : 26.4.1995)
249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidaneı'nın
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S.
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve İl özet İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995)
251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göro
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995)
252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995)
253. —- Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995)
254.'— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995)
255. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
256. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
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257. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
258.— Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu.(2/1029)
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995)
259. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177)
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi: 1.6.1995)
260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, tmar, Ulaştırma,
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
261. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mületvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı :
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
262. — İçel MÜletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişildik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995)
264. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820)
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995)
X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının ,
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995)
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) .
267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri,
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ricı Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105,
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995)
X 268. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı : 856) (Dağıtma tarini : 13.6.1995)
X 269. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995)
270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181)
(S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995)
271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi .-22.6.1995)
272. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) S.
Sayısı : 863) (Dağıtanı tarihi : 22.6.1995)
213, — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet— 30 —
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vekili Ahmet Feyzi İnceÖz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı :
865) (Dağıtma tarihi : 22.6,1995)
274. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995)
275. —' Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı :
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995)
276. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve
Münif tslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili
Hasan Çakır'm, Aksaray Milletvekilleri Mahmut öztürk ve Halil Demir'in, Yozgat
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö :
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın, Giresun
Milletvekili Rasım Zaimoğlu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Gümüşhane Milletvekili Lütfi
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıncr'in, Konya Milletvekili
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'ın, Adıyaman
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının, Kırklareli
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemal Özbilen'in, Yozgat Milletvekili Alparslan
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize Milletvekili
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Akyol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmen'in, Bayburt Milltvekili Ülkü Güney'
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz, Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının,
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin;
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101,
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2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240,
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418,
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472,
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi :
14.8.1995)
277. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869)
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995)
278. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995)
X 279. — 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/937) (S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 31.10.1995)
280. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/938) {S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 31.10.1995)
X 281. — 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Devlet
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı : 892) (Dağıt
ma tarihi : 31.10.1995)

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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