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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutful-
lah Kayalar'ın dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ismet 
özarslan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamın
daki süper emeklilerle ilgili olarak bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas 
Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı oğlu ile Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/3) bilgiye sunuldu; Başkanlıkça, en geç bir ay içinde olmak üzere görüşme günü
nün Danışma Kurulunca tespit edileceği ve Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

1900 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam edilerek; 

Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 
Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddeleri oylanarak kabul edildi. 

27 Aralık 1989 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 18.17'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Edirne 

Mümin Kahraman ismail Üğdül 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Kadir Demir (Konya) 

• • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Berleşîmini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başbakan nerede? Televizyonda yok; Mecliste yok; 

Türkiye'de yok... 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı : 281) (1) 

2. — 1988 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı ; 287) (1) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (1) 

4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Ydı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı : 288) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımıza göre, 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerindeki son konuşmalara 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları adına söz alan sayın milletvekillerini sırayla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına Saytn Deniz Baykal (SHP sıralarından alkışlar); Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Yasin Bozkurt ve Sayın Onural Şeref Bozkurt (ANAP sıralarından alkışlar); Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Demirel (DYP sıralarından alkışlar) 

İçtüzüğümüzün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek için, lehinde söz isteyen 
Sayın Kadir Demir, aleyhinde Sayın özer Gürbüz, Sayın İbrahim Demir. 

Gruplar ve Hükümet adına konuşma süreleri 1,5 saattir; İçtüzüğün 87 nci maddesi gere
ğince lehinde ve aleyhinde yapılacak konuşma süreleri ise 20 dakikadır. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Deniz Baykal'ındır; buyurun 
Sayın Baykal. (SHP sıralarından alkışlar) 

(1) 281, 287, 282, 288 S. Saydı Basmayazılar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutana
ğına eklidir. 
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SHP GRUBU ADINA DENİZ BAY KAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, televizyonlarının başında bizi izleyen sevgili yurttaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1990 yılı bütçe tasarısı ile ilgili görüşmelerin son gününe gelmiş bulunuyoruz. Bütçe gö
rüşmeleri, bugün yapılacak tartışmalarla tamamlanacak ve Türkiye, 1990'h yılların ilkine, bu
gün kabul edeceği bütçe ile geçecektir. 

Böyle bir 10 yıllık dönem sonucunda, yeni bir 5 yıllık plan döneminin başlangıcında, bir 
bütçe görüşmesi, doğaldır ki, ülkenin temel ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarının ele alınaca
ğı bir genel görüşme vesilesi olarak değerlendirilmelidir. Ben de bu anlayışla yaklaşmaya, büt
çe görüşmeleri dolayısıyla Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bakış açısını kamuoyumuza aktar
maya çalışacağım. 

Bütçe görüşüyoruz. Bütçe, 64 trilyonluk bir harcama yetkisini öngörüyor. 1990 yılında 64,5 
trilyonluk bir harcamanın yetkisi alınıyor. Aslında hemen saptamak durumundayız ki, bu büt
çede öngörülen 64,5 trilyonluk miktar, Türkiye'nin 1990 yılında yapacağı ve bu Mecliste tartış
ması gereken kamu harcamalarının sadece küçük bir kısmıdır. Bütçe, kamu harcamalarının 
tümünü kapsama durumunda değildir. Yapılan çeşitli tahminlerle, Türkiye'nin 100 trilyon ci
varında bir kamu harcaması yapacağını hepimiz biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu
nun ancak üçte ikisi civarında olan bir kısmına, 64,5 trilyonluk bir kısmına bu görüşmelerle 
katkı yapmak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, ekonomik olay olmanın ötesinde, siyasal yönü ağır basan, 
siyasal niteliği belirgin olan bir parlamento müzakere yöntemi olarak kabul edilmelidir. Aslın
da parlamentoların tarihsel gelişimi, halkın temsilcilerinin kendi ekonomik kaderlerine Mec
lisleri eliyle el koyma mücadelelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Meclisin ortaya çıkışının 
kökeninde halkın verdiği verginin nereye, nasıl harcandığını öğrenme talebi yatmaktadır. Halk 
vergiyi veriyor, o verdiği vergi üzerinde siyasî denetim yapmak hakkı da Meclisler marifetiyle 
gerçekleştiriliyor. 

Şimdi, Türkiye'de biz, bir bütçe döneminin başlangıcındayız, önümüzdeki 12 ayı konu
şacağız. Bu 12 ayı bugünden anlamlı bir biçimde konuşmanın çeşitli güçlükleri var. Önce o 
güçlüklere dikkatinizi çekmek istiyorum, öncelikle bir sürekli kronik enflasyon ortamında ya
şıyoruz. Enflasyon, artık Türk ekonomisinin bir ikinci tabiatı haline dönüşmeye başlamıştır. 
Çok yukarı düzeylerde (yüzde 70'ler düzeyinde) yılları aşan bir süreklilik gösteren bir enflas
yon gerçeğiyle karşı karşıyayız. Böyle bir sürekli ve yüksek kronik enflasyon ortamında, bütçe 
yapmanın ve bütçe görüşmenin ciddî kısıtlaması vardır. Anlamlı bir iş olmaktan büyük ölçüde 
çıkar sürekli enflasyon döneminde bütçe konuşmak. Çünkü, önümüzdeki yılla ilgili enflasyon 
yüzde 70 olabilir, yüzde 90 olabilir, yüzde 100 olabilir, yüzde 50-60 olabilir. Hangisinin gerçek
leşeceğini bugünden kesin olarak söylemek mümkün değildir; ama bir bütçe yapıyoruz belli 
varsayımlarla yürüyoruz. Bütçe kendisini düzenlerken, yüzde 42'Iik bir enflasyon olacağı var
sayımına göre tahsisler yapıyor, rakamlar belirtiyor; ama, bir bakıyorsunuz, yüzde 80 enflas
yon gerçekleşiyor. Bütçenin bütün rasyoneli, bütün anlamı, bütün mantığı ortadan kalkıyor. 
Şimdi, geçmişte böyle oldu, gene geleceğe dönük olarak böyle bir bütçe tartışmasının içinde
yiz. Birinci güçlük, yüksek enflasyon ortamında bütçe müzakere etmekten kaynaklanıyor. 

ikincisi, bu bütçe, başlangıçta da ifade ettiğim gibi, kamu harcamalarının tümünü kapsa
mıyor. Önce 1986 yılından beri içine girdiğimiz bir uygulama var. Bütçe içinde borç ana-
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para ödemeleri gösterilmiyor. Borç anapara ödemeleri, bütçenin dışına çıkarılmış durumda. 
Halbuki, alınan borç, bütçenin temel bir parçasıdır. Onu bütçenin dışına çıkardığınız zaman 
yapacağınız hesaplar temelden aksamaya başlar. 1986 yılından beri bu aksamanın içindeyiz. 
Faiz ödemelerimiz bütçenin içinde; ama anapara ödemelerimiz bütçenin içinde değil. Böylece 
bu yıl 10 trilyon Türk Lirası civarında bir miktar, bütçe içinde gözükemez duruma gelmiştir. 
Türkiye'nin 10 trilyon civarında bir borç ödemesi, anapara ödemesi var; ama bu anapara öde
mesini burada görüştüğümüz bütçenin içinde görmek imkânı yoktur. Bu nedenle bütçe, büyük 
ölçüde zedelenmiş bir bütçe niteliğindedir. 

Bir başka temel olay, muşhur fonlarla ilgilidir. Bu fon meselesi, bir maliye tartışması ol
manın ötesinde, bir rejim konusu haline dönüşmeye başlamıştır. Meclis, vergilerle toplanan kay
nakların tümünün nereye, nasıl tahsis edildiğini bilmek ve bunu kararlaştırmak durumunda
dır. Meclisin bilgisi ve kararı dışında, otomatik birtakım mekanizmalarla yeni harcama kanal
ları yaratılmasını, çağdaş bütçecilik anlayışı içinde uygun görmemiz, kabul etmemiz mümkün 
değildir; ama ne yazık ki, Türkiye'de giderek artan ölçüde bir fon olayı, bütçeleri ipoteği altına 
almaya başlamıştır. 

Şimdi, bu yıl 22 trilyon civarında olduğu tahmin edilen; "tahmin edilen" diyorum, çünkü 
kimse kesin rakam vermek durumunda değildir, bilemezsiniz, önü açıktır; 22 trilyon civarında 
bir kaynak, "fon" adı altında bütçe sisteminin dışındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe, meclislerin siyasal egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak 
ortaya çıkmıştır. O fonların bir kısmının kaynağı vergidir, bir kısmının borçlanmadır; vergi kay
naklı harcamaların parlamentonun bilgisi ve denetimi dışında yürütülmesine izin vermek ger
çekten anlayışla karşılanabilir bir durum değildir; bu, çok temel bir noktadır. Türkiye'de 169 
tane fon var; bunların bir kısmı çalışmıyor; çalışanların sayısı 108'dir; 108 adet fon çalışıyor. 
750 tane Türkiye'de, bu fonların çalışmasını düzenleyen mevzuat var; kanun, kanun hükmün
de kararname, tüzük, Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik olarak 750 tane düzenleme var. 
1988 yılı içinde her birbuçuk günde bir, fonlarla ilgili mevzuata değişiklik getirildi. 1989 yılının 
ilk altı ayı içinde, fonlarla ilgili olarak, her iki günde bir değişiklik getirildi. Bu değişiklikleri, 
kimsenin izlemesi, kimsenin bilmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 108 tane fon, 22 trilyon kaynak... Bu 108 fonun 8 tanesinin bile 
ismini Başbakan saymaya muktedir değildir. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) Türkiye'nin kaynakları bu fonlarla harcanacak, trilyonlarca lira bura
dan geçecek; ama bu fonların ne olduğunu, nereden alındığını, nereye harcanacağını, bu fon
lardan herhangi birisinde ne kadar paranın bulunduğunu bir ciddî devlet yetkilisi önceden bil
me durumunda olmayacak; önceden bilmeyecek, planlama yapamayacak... 

Fonlar birbirleriyle iç ilişkiye sokuldu, fonlardan fonlara aktarmalar var; ipin ucu tümüy
le kaçmıştır; fonlar, kontrol edilemeyen bir mekanizma içinde kendi başını alıp yürütmektedirler. 

Bu, çok temel bir noktadır; bunu, Türk maliye sisteminin ve bugün tartıştığımız bütçenin 
ciddiyetini, anlamını, önemini ciddî şekilde rahatsız eden bir temel nokta olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dikkatine sunmayı görev sayıyorum. 

Böyle bir şey olmaz; dünyanın hiçbir yerinde de yoktur, "efendim, eskiden vardı" diye
rek, bugünkü uygulamayı mazur göstermek mümkün değildir. 
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Elbette eskiden vardı, bu fonları bu Hükümet ihdas etmedi, icat etmedi; eskiden bütçenin 
yüzde 3'ü, yüzde 5'i durumundaydı. Fonlar, fevkalade küçük miktarlarda, önemsiz, kontrol 
edilebilir ölçekte işliyordu. Şimdi bu fonlar, bir süreden beri, 1983'ten beri hızla kamu harca
ma yöntemlerinden birisi haline dönüşmüştür. Ne gibi sakıncaları beraberinde getirmiştir? Bi
rincisi; siyasal sakınca. Fondaki parayı bilemiyorsunuz. Siyasî otorite, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denetleyemiyor, onaylayamıyor, uygun görüp görmediğini ifade edemiyor. Ciddî siyasî 
sakıncası var. 

Bir başkası, ekonomik sakınca. Bu kaynaklar hangi önceliklerle, nasıl harcanıyor? Oto
matiğe bağlanmış bir biçimde gidiyor bunlar. Bunları kontrol etmek imkânı da yoktur,, fevka
lade tehlikeli bir olaydır. Şimdi böyle bir ortamın içinde bütçe konuşuyorsunuz. 

22 trilyonu fonlarda... Kimsenin haberi yok; bu Meclisin haberi yok. 10 trilyonu bütçenin 
içinde gözükmüyor. Borç ana para ödemesi?.. O da dışarıda. 32 trilyonu bir kenarda. 64,5 tril
yonu konuşuyorsunuz; 10,5 trilyonun resmî açık olduğunu, bakan daha bugünden itiraf edi
yor. Yani, gerçek mertebesi 53 trilyon civarında bir kaynağın planlandığını ortaya koyuyor, 53 
trilyon orada, 32 trilyon bu tarafta. Böyle bütçe olur mu? Bu şartlar altında ekonomi, maliye 
yönlendirilebilir mi? Yüzde 70 enflasyon ortamı içinde bunu yürütmek doğal mıdır, uygun mu
dur? Bunun kesin değişmesi lazımdır. 

ALÎ SAM t AKKAŞ (Balıkesir) — Siz nasıl yapmıştınız? 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Çok temel bir olaydır, bunu dikkatinize sunuyorum. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, bu fon olayının yanı sıra, üzerine» * durulması gereken, bu bütçede 

kendisini gösteren, son altı yedi yıldan beri giderek gelişmiş bulunan bir temel sorunumuz, 
bir temel sıkıntımız da, herhalde bu müzakerelerde ele alınmalıdır, konuşulmalıdır. Nedir bu 
mesele?.. Birbiri arkasından her yıl yeni yeni bütçeler yapıyoruz; trilyonlarca lirayı müzakere 
ediyoruz, kabul ediyoruz; sonunda ne çıkıyor ortaya?.. Birbirinden farklı olmayan bu bütçele
rin uygulamaları sonucunda, Türkiye'de, ekonomik, sosyal sıkıntılar giderek artmaya başlı
yor. Şimdi, bu başarısız bütçeler serisinin, belki de en başarısızı, en sağlıksızı durumundaki 
birisiyle karşı karşıyayız. Bu birbirinden farklı olmayan bütçelerin temel niteliği nedir?.. Her 
birisinin rakamlarını, ayrı ayrı konuşmanın anlamı yok; ama bu bütçelerde kendisini gösteren 
bir bünye, bir yapı vardır ki, o bünyeyi, o yapıyı mutlaka ele alıp görüşmemiz gerekiyor. Nedir 
o yapı?.. Bunlardan birincisi şudur : Bu bütçeler, artık bir borç bütçesi haline dönüşmüş; bor
ca dayanan, borçla işleyen bütçeler haline gelmiştir. Birinci temel nokta budur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye 60 yıldan beri bütçe yapıyor. 60 yıldan beri yapılan bütçe
lerin hiçbirisi, son altı yedi yılda kendisini gösterdiği düzeyde, borca dayanan, borç ödeyen bütçe 
durumunda ortaya çıkmamıştır. Bunun bir anlamı olmak gerekir. Türkiye, borca dayanan büt
çe yapmaya başlamıştır. Reel kaynağı değil, borcu kullanan bütçe uygulaması içine girmiştir. 

Bu bütçe anlayışının yarattığı sorunlar nelerdir?.. Gerçek kaynakların giderek kurumaya 
başlaması; üretken, verimli, ekonominin yapısını değiştirecek bir maliye politikası uygulama 
şansının giderek kaybolmaya başlaması. Türkiye, bir borç anlayışına dayalı bütçeyle yönetil
mektedir. 

Bakınız, bu bütçede -demin rakamlarını ifade ettim-10 trilyon ana para ödemesi var. Faiz 
ödemesi olarak 14,5 trilyon ifade edilmiş. Bu, 16,5 trilyon olması gereken bir rakamdır, öyle 
olduğunu yıl sonunda göreceğiz. Türkiye bu yıl 16,5 trilyon faiz ödemesi, 10,5 trilyon da 
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anapara ödemesi yapacak. Bu bütçe, 26,5 trilyon borç ödeyecek. Toplam 64,5 trilyon; 10,5 tril
yonu açık, 53 trilyonluk bir kaynak, 26 trilyon borç ödeyecek. Reel olarak, yarıya yakım borca 
gidecek olan bir bütçe. Bu bütçeyle ülkenin kalkınması, yatırımın yapılması, Türkiye'nin sağ
lıklı bir ekonomik dönüşüm içine sokulabilmesi mümkün olur mu? Yarısı borca giden bir büt
çe dünyanın pek az yerinde bulunabilir. Güney Amerika'nın belli özellikleri olan ülkeleri dışın
da hiçbir ciddî ekonomi, bütçesinin yarısını borca dayayan ekonomi haline dönüşmez, dönüş
memiştir; ama Türkiye, ne yazık ki bu hale geldi. Yarıya yakını borca dayanan, borç ödemeye 
giden bir bütçe!.. Bununla Türkiye'nin sorunları çözülür mü? Şimdi böyle bir noktaya geldik. 
Birinci temel olay budur ve önümüzdeki dönemde kurtulmak zorunda olduğumuz, anasorun, 
anası ki nu işte budur, önümüzdeki dönemlerde borca bağımlılığı azalmış, borç bağımlılığı or
tadan kalkmış bir bütçe anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak zorundayız, bunun yolunu, yön
temini arayıp bulmak durumundayız. Karşı karşıya bulunduğumuz temel olay budur; ama bu 
bütçe, giderek daha fazla, borca bel bağlayan, borca dayanan bir bütçe haline gelmiştir. 

t kinci olay şudur : Türk ekonomisi borca batmıştır. Niçin? Çünkü, sağlam kaynaklardan 
kendisini finanse etme iddiasını, son yıllarda bir tarafa bırakmıştır. Nedir bu : Vergi kaynağı. 
Türkiye, vergi kaynağını unutmaya başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçemizin temel dayanaklarından birisi vergi gelirleridir. Vergi 
gelirlerini gözden geçirdiğimiz zaman, bunun yüzde 75, yüzde 80'inin Uç büyük vergiden oluş
tuğunu görüyoruz. Üç büyük vergi Türkiye'deki vergi gelirlerini esas itibariyle belirliyor. Ne
dir bunlar : Gelir Vergisi; birincisi ve en önde geleni Gelir Vergisidir. İkincisi, ithalattan ve içe
riden alınan Katma Değer Vergisi. Üçüncüsü de Kurumlar Vergisi. Bu bütçenin, yüzde 75 yüz
de 80'lik gelirini oluşturan bu üç kaynağa, biraz daha yakın bakmanızı rica edeceğim. 

Bu yıl Türkiye, 15,5 trilyon lira Gelir Vergisi bekliyor. En önemli kaynacımız bu. KDV, 
Türkiye'de 11 trilyon lira civarında bekleniyor. 7,5 trilyon lira da, Kurumlar Vergisi bekleniyor. 
Başlıca vergilerimiz bunlar. Türkiye'yi bunlarla götürüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Gelir Vergisi, esas itibariyle, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, dar gelir
linin ödediği vergi durumundadır; kaynakta yapılan kesintilere dayalı olarak toplanan bir ver
gidir. Kaynakta kesintiyi sağlayan insanlar da, büyük ölçüde dar ve orta gelir gruplarından 
insanlardır. 15,5 trilyonun çok büyük bir kısmını, Türkiye'de dar ve orta gelirli ödüyor demektir. 

KDV, son tahlilde, yine tüketicinin sırtına yıkılan bir vergidir. Herkes KDV'yi birbirine 
atlatır, o omuzdan o omuza geçer, sonunda tüketiciye kalır. Gerçekte, bir tüketici vergisidir. 
KDV de, Türk toplumunun büyük kesimini oluşturan, orta ve dar gelirli kesimlerden toplanan 
bir vergidir. Böylece, Gelir Vergisiyle Katma Değer Vergisi, esas itibariyle, çok büyük ölçüde, 
orta ve dar gelirli kesimlerin ödediği bir vergi durumunda ortaya çıkmaktadır. 

Bunun dışında, Türkiye'de, ekonomik bakımdan güçlü kesimlerin ödediği temel vergi olarak, 
Kurumlar Vergisi kendini gösteriyor. 15,5 trilyon liralık Gelir Vergisi, orta tabakanın ödediği 
vergi. KDV, yine aynı miktarda, 10,5 trilyon civarında; yani 26 trilyon liranın üzerinde ödenen 
vergi, orta tabakadan geliyor. Peki, Kurumlar Vergisi Türkiye'de ne kadar ödeniyor? Kurumlar 
Vergisi, 7,5 trilyon lira; yani Gelir Vergisi miktarının yarısı. 7,5 trilyon liralık Kurumlar Vergisi
nin yüzde 35'i KİT'lerden, Kamu İktisadî Kuruluşlarından toplanan vergidir. Bu, 7,5 trilyon 
liralık Kurumlar Vergisinin 2,5 trilyon lirasını PETKİM ödüyor, ERDEMİR ödüyor, diğer demir-
çelik kuruluşları ödüyor. Bu 2,5 trilyon lirayı çıkardığımızda, Türkiye'de, 5 trilyon liralık Ku
rumlar Vergisi alıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye, büyük borçlanma yapmak durumunda. Mecbursunuz, borç
lanma yapıyorsunuz kendi anlayışınıza göre. Borçlanmadan kurtulmak zorunda. Vergi olarak, 
Türkiye'de orta ve alt tabakadan Avrupa ölçüsünün üzerinde vergi alıyorsunuz; ama ekono
mik bakımdan güçlü olan, asıl vergi ödemesi gereken kesimlerden aldığınız vergi miktarı, bun
larla kesinlikle karşılaştırılabilir durumda değil. Türkiye'de, S trilyon lira civarında, holdingle
rin, şirketlerin, büyük kurumların ödediği vergi var; tümü S trilyon lira civarında. Sadece üc
retlilerin ödediği vergi ise 15,5 trilyonun içinde büyük kesimi oluşturuyor. Böyle dengesizlikle 
Türkiye'nin ekonomisinin derlenip toparlanması, iki yakasının bir araya gelmesi mümkün ola
bilir mi? (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1984'ten bu yana, tktidar, bilinçli olarak vergi almama politikası 
içine girmiştir. Vergi almaktan bilinçli olarak vazgeçmiştir. Kurumlar Vergisine getirilen istis
nalar, Kurumlar Vergisine getirilen muafiyetler, vergiden muaf gelir ortaklığı, hazine bonosu 
ihdas etme uygulamaları, Türkiye'de vergi yükünü, orta ve alt gelir gruplarının sırtına yıkmış
tır. Türkiye'de bugün, güçlü kesimlerin, asıl ekonomik bakımdan ülkeye katkı yapması gere
ken kesimlerin ödedikleri vergi miktarı, ücretlilerin ödediği vergi miktarının yarısının bile al
tındadır. Türkiye'de Kurumlar Vergisi olarak ödenen miktar reel olarak 5 trilyonun altındadır. 
Memuru, işçisi, emeklisi, asgarî ücretlisi 15,5 trilyon ödüyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vur oraya, vur. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'de 141 bin lira alan asgarî ücretliden yüzde 20 

vergi alıyorsunuz. Türkiye'de stopaj adı altında, tarım ürünlerini yetiştiren çiftçimizden, köy
lümüzden vergi alıyorsunuz; ama yılda 1,5 milyar lira kazanan insandan tek kuruş bilerek ver
gi almıyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de düzeltilmesi gereken temel çarpıklık işte budur. Ana olay 
işte budur. Güçlü olan kesimlerden vergi almayacaksın, ondan sonra borç alacağım diyeceksin... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de millî gelirin yüzde 55'ini elde eden 1/5, yani 10 milyon 
insan Türkiye'de. 10 milyon insan millî gelirin yüzde 55'ini elde ediyor. Bu yüzde 55'ini elde 
edenlerin yaptıkları vergi katkısı ile Türkiye'de millî gelirin yüzde 20-25'ini alan yüzde 40'tan 
fazla insanın yaptığı vergi katkısını mukayese ettiğiniz zaman, insanın yüzünün kızarması ge
rekir. Temel sorun da işte buradadır. (SHP sıralarından alkışlar) Bu vergi adaletsizliğini dü
zeltmeden, ülkenin maliyesini, ekonomisini rayına oturtmak mümkün değildir. Bu, elbette bir 
adaletsizliktir; ama ben adaletsizliğin ötesindeki noktaya dikkatinizi çekiyorum. 

Bu, ekonominin sağlıklı işlemesini engelliyor. Bu, sonuç vermeyen bir çıkmaz sokağa, bir 
kısır döngüye Türk ekonomisini yerleştiriyor. Asıl sorun da, çözülmesi gereken asıl güçlük de 
sanıyorum budur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de vergi almıyorsunuz. Almadığınız vergiyi ne yapıyorsu
nuz? Harcamanızı kısabiliyor musunuz? 1984'Ierde vergi almama kararı içine girdiniz. Ne ol
du ondan sonra? Türkiye'de harcamaları kısabildiniz mi? Harcamalar giderek artmaya başla
dı. Aradaki açığı da her geçen gün yeni borçlanmalar yaparak kapatma mecburiyeti içine gir
diniz. Borçlanma Türkiye'de verginin yerine ikame edilmiş bir finansman yöntemi haline gel
di. Borçlanma yüzde 60, 70, 80, hatta bazen yüzde 100'ün üzerinde faizle resmî borçlanma. 
Şimdi böyle bir çarpıklık ortadan kaldırılmadan Türk ekonomisinin kurtuluşa doğru çıkarıla
bilmesi mümkün değildir. Bu bütçe görüşmeleri, bu teşhise bizi götürmelidir. Böyle gitme-
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yecektir. Ben tutacağım 26 trilyon borç ödeyeceğim, ekonomiyi faizle batıracağım, ekonomi 
hiçbir yatırım yapmaz halde olacak, bu bütçenin getirdiği genel bütçe içindeki yatırım miktarı 
3 trilyon. Konsolide bütçe içindeki yatırım miktarı 9 trilyon. Değerli arkadaşlarım 9 trilyonu 
konuşuyoruz, 26 trilyon faiz ve anapara ödemesini konuşuyoruz. 26 trilyon borç ödeyen bir 
bütçe, 9 trilyonluk ancak yatırım yapma durumundadır. Nereden çıkıyor bu 26 trilyonluk borç 
ödeme mecburiyeti? Bunu kesin ortadan kaldırmak lazımdır. Bu uru, bu kanseri tedavi etmek 
lazımdır. Faize dayanan, borca dayanan bütçe anlayışını kesin ortadan kaldırmak lazımdır. Ya
kamızı borca ve faize kaptırdık, bir kısır döngönün içinde koşup duruyoruz. Her gelecek yıl 
geçen yıldan daha çok borç demek oluyor, daha yüksek faiz demek oluyor, daha az üretken 
yatırım demek oluyor. Bunun, bu bütçe görüşmesiyle tespit edilmesi gereken bir temel nokta 
olduğunu düşünüyorum. 

Bu uygulamanın sonucu kendisini nasıl gösteriyor? Çok açık; sanayileşme gelmiş tıkan
mış durumda. Sabit sermaye yatırımları her geçen yıl sabit fiyatlarla azalıyor. 1989 yılında, 
1988 yılına göre sabit sermaye yatırımları hızla azalmaya başladı. Kamuda yüzde 102 azalma 
var, özelde ise yüzde 2,7 bir artış var; ama madencilik sektöründeki sabit sermaye yatırımları 
azalması yüzde 26,6 haberleşme ve ulaştırmada yüzde 10,7, turizmde yüzde 15,9, imalat sana
yiinde durum çok daha feci bir durumda, tmalat sanayii gerçek bir tıkanmanın içine girmiş 
gözüküyor, özel sektör açısından da, kamu sektörü açısından da. 

1986 yılında sabit sermaye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 19,8 azaldı, 1987 yılında 
yüzde 40,3 azaldı, 1988 yılında yüzde 25,9 azaldı, 1989 yılında da yüzde 17,4 azaldı. Her yıl 
imalat sanayii alanında kamu sektörüyle, özel sektörüyle daha az yatırım yaparak Türk eko
nomisinin kurtulması mümkün olur mu? Her yıl bir önceki yıldan daha az imalat sanayii yatı
rımı yapacağız, her yıl daha çok faiz ödeyeceğiz, her yıl daha çok borç alacağız ve Türkiye'de 
gerçekten güçlü kesimlerden vergi almayacağız! Bu denklemi dengeye getirmek mümkün olur 
mu? Bu çabanın bizi getireceği nokta, ekonominin bugün ulaştığı bu tıkanıklık noktasından 
başka bir şey değildir. 

CEZMt ERAT (Ağrı) — Hep aynı şeyi söylüyorsun. 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Gerçekler aynı olduğu sürece aynı şeyleri söyleriz. 
tSMAlL ÜGDÜL (Edirne) — Güçlüler sizin yanınızda, bizim değil. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ekonominin temel göstergelerinde 

de kaygı verici gelişmeler kendisini gösteriyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı hızla düşüyor, 
yüzde 86'dan yüzde 64'e inmeye başladı, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının azalmaya 
başlaması kaygı verici bir gelişmedir. Bunun üzerine dikkatle eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Aynı şekilde, çeşitli alanlarda ekonominin temel göstergelerinde olumsuz gelişmeler ken
disini göstermeye devam ediyor. Sermaye hâsıla katsayısı, bir ekonominin durumunu, gelece
ğini görmek için kullanılan temel kriterlerden birisi. Sermaye hâsıla katsayısı 1989 yrfında yüz
de 14*e kadar yükseldi, yani ekonomide bir birim üretim artışı sağlayabilmek için, yapılması 
gereken yatırım miktarı her geçen yıl Türkiye'de artıyor, Planlı dönemin başlangıcında yüzde 
2,5 idi; 2,5 yatırırdık 1 elde ederdik; şimdi 14 yatırıyoruz 1 elde etme durumunda kalıyoruz. 

Türk ekonomisi, uzun yıllar pozitif faiz anlayışla götürüldü. Enflasyonun üzerinde faiz 
vermenin erdemlerini dinledik Hükümet sözcülerinden. Türkiye'de, iki yıldan beri negatif faiz 
var. İki yıldan beri Türkiye'de mevduata verilen faiz oranı, enflasyon oranının açıkça altında. 
Bu, çok temel bir değişikliği gösteriyor. Ekonomi politikasının ana unsurlarından birisi olan 
faiz politikasında, iki yıldan beri, negatif faizi tercih eden bir anlayış yürürlüktedir. 
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Kur politikasıyla ilgili olarak da, gene açıkça ilan edilmemiş, savunulmamış, gerekçelen-
dirilmemiş bir dönüşüm söz konusudur. Kurların serbest piyasa koşulları içinde belirlenmesi, 
enflasyonun üzerinde bir kur değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini her yıl hükümet söz
cülerinden dinlerdik; ama yine, özellikle bu yıl Türkiye'de kur politikası sabit kur anlayışına 
dayalı olarak yeniden düzenlenmeye başlamıştır. Kurlar artık enflasyon oranının altında belir
lenmektedir. Resmî enflasyon oranı yüzde 70, kurdaki değişiklik oranı yüzde 30. Bu, Türkiye'
de kur politikası ile ilgili bir temel değişikliğin de ortaya çıktığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, Türk ekonomisinin, maliyesinin temel sorunları, sıkıntıları 
olarak kendisini gösteriyor. Bu sıkıntılar, özellikle sanayi alanında ciddî bir biçimde ortaya çık
maya başlamıştır. İmalat sanayiindeki gerilemenin kendisini en belirgin gösterdiği alanların ba
şında demir-çelik alanı geliyor. 1989 yılında demir-çelik üretimi, 1988 yılına göre anlamlı ölçü
de düşmüştür; 8 300 000 ton demir-çelik üretiyorduk, 7 600 000 tona düşmüştür. Bu düşüşün 
de ötesinde önemli olan bir başka nokta var. Türkiye'de, artık demir-çelik üretimi, giderek, 
ağırlıklı bir biçimde haddehanelere dayanan, entegre demir-çelik tesislerinden uzaklaşan bir 
yapılaşmaya doğru dönüşüm geçirmektedir. 1987 yılında haddehanelerde 3 800 000 ton demir-
çelik üretilirdi, 1988'de 3 400 000 ton, 1989'da genel azalmaya rağmen 4 400 000 ton. 

Değerli arkadaşlarım, demir-çelik sanayii, ülkenin temel sanayilerinden birisi. Bu sorunu 
çözmeden ciddî bir sanayileşme hamlesi içine girmemiz mümkün değil. Miktarı mutlaka artır
mak zorundayız. Türkiye'nin hâlâ 7-8 milyon tonluk bir dermr-çelik üretimiyle yetinmesi müm
kün değildir. Bunu mutlaka artırmak durumundayız. Bunun yanı sıra, asıl gerçekleştirmemiz 
gereken önemli dönüşüm de, demir-çelik üretiminin yapısını entegre tesislere ağırlıklı şekilde 
dayanan bir dönüşüme getirtebilmektir. Dünyanın her yerinde demir-çelik üretiminin yüzde 
80'ni entegre tesislerde yapılır, yüzde 20'si haddehanelerde, (hurda kullanan tesislerde) yapılır. 
Türkiye'de bu oran, tam tersine dönmüştür; haddaneler yüzde 62 üretim yapıyor, entegre tesis
ler yüzde 40'a yönelmiş durumdadırlar. Bu çarpıklığın da değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekti
ğini düşünüyorum. 

Bütün bunlar Türkiye'de kalkınma ve sınaileşme hamlesi ile ilgili ciddî sıkıntıların, güç
lüklerin ortaya çıktığını bize gösteriyor. 

Tarımda yaşanan sorunlar, sıkıntılar, yine izlenen bu maliye politikasının doğal sonucu
dur. Bugün, Türkiye'de, en korumasız, en sorunlu kesimlerin başında çiftçilerimiz ve tarım ke
simi geliyor. Çiftçilerimizin sendikası yoktur, örgütü yoktur, üretimini dayandırabileceği, gü
venebileceği temel dayanışma yardımlaşma kuruluşları, kurumları yoktur. Ürün elinden çıkar, 
bir yıl sonra ürünün fiyatı iki katına yükselir. Bu yükselişten çiftçinin, üreticinin bir kazanç 
sağlaması mümkün değildir. Girdi fiyatları, ilacı, gübresi, tohumu ürün fiyatlarının çok üze
rinde artış gösterir. Böyle bir yapılaşmanın içine Türk tarımı ne yazık ki oturtulmuş durumda. 

Bu manzara içinde ne oluyor? Tarıma ayrılan yatırım miktarı hızla düşüyor. Bir zamanlar 
genel bütçeden tarıma yüzde 12'ler civarında kaynak ayrılırdı, şimdi tarıma ayrılan kaynak mik
tarı yüzde 6'lar düzeyine inmiştir; yüzde 12'den yüzde 6'ya... Tarıma yatırım yapmıyoruz, su
lama yatırımlarının hedefleri değişmeye başladı, eskiden yılda 150 bin hektar sulama hedef 
alınırdı, şimdi sulama hedefi 35 bin hektardır. Bununla yetinmeye, bununla idare etmeye çalı
şıyoruz. 

Türkiye'de gübre üretimi 7 milyon ton civarında takıldı, kaldı. Artırmak mümkün değil; 
böyle bir statik noktaya Türk ekonomisi saplanmış bir görüntü içinde. Mekanizasyon durdu, 
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gerilemeye başladı. Traktör üretimi 20 bin civarında dolaşıyor. Türkiye'de traktör üretimini de 
artırmak, ona bağlı olarak, diğer mekanizasyon yatırımlarını da hızla geliştirmek kaçınılmaz 
bir ihtiyaç olarak ortada dururken. 

Türkiye'de sulama yatırımları, bir kenara bırakılmış, itilmiş durumda. Böyle bir manza
ranın içinde çiftçinin durumunun sağlıklı bir biçimde değiştirilebilmesi bu bütçe anlayışıyla 
kesinlikle mümkün gözükmüyor. 

Tarımda yeni projelerimiz yok. Yıllardan beri götürülen sulama yatırımları çok cüzî kat
kılarla idare ediliyor, geçiştiriliyor. Yıllardır sözü edilir; Konya Ovasına hâlâ -bir türlü- girmek 
imkânını bulamadık. Orada, 43 bin hektann sulanmasına imkân verecek büyük bir yeraltı su
yu rezervi olduğunu hepimiz biliyoruz. En ekonomik yatırım hamlelerinden birisi olabilecek
tir. Orada, 323 milyon metreküplük kapasiteyi değerlendirecek bir yeraltı sulama hamlesi, pro
jesi en kısa zamanda harekete geçirilmelidir; geçirilebilir. 

Bugün aralığın sonuna geldik dayandık; hâlâ tütünün fiyatı ilan edilmedi. (SHP sıraların
dan alkışlar) Geçen yıllarda tütün fiyatı kasım ayının sonunda ve aralığın ilk günlerinde ilan 
edilirdi, kasım ayında ya da aralıkta tütüne fiyat verilirdi. Şimdi, aralığın sonuna geldik; hâlâ 
tütün fiyatı yok. Soruyoruz; "hazırlıklar tamamlanmadı" diyorlar. Hazırlıklar niye tamam
lanmadı; her yıl ilan edilen tarihte hazırlıklar tamamlanıyordu da, bu yıl niye tamamlanmadı? 

Değerli arkadaşlarım, tütün konusunda büyük sorunlarımız, sıkıntılarımız olduğu açık; 
tütün, 450 bin ailenin yakından ilgilendiği bir büyük konu, onların en temel geçim kaynağı 
ve Türkiye'de tütün, giderek ekonominin sırtında -ne yazık ki- bir yük haline dönüştürülmeye 
başlandı. Bu yıl 349 milyon dolarlık tütün ihraç ettik, 22S milyon dolarlık da ithalat yaptık. 
3-4 yıl sonra ihracatımızı, sigara ithalatı karşılayacaktır. Bu, tütün politikasının başarısızlığı
nın en açık, en somut delilidir. Türkiye'de tütünü bir yük gibi gören bir anlayış ne yazık ki 
yıllardan beri yürürlüktedir. Bir an önce tütün piyasası açılmalıdır; iyi bir ortalama fiyat veril
melidir. Geçmiş yılların kaybını ve enflasyonu dikkate alacak, maliyeti gözetecek ciddî bir tü
tün fiyatı en kısa zamanda ilan edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, çay konusunda şikâyetlerimiz yıllardan beri artarak sürüyor. Ne yazık 
ki, bu yıl da, çay büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Çay üreticisinin 180 milyarlık alacağı 
var. özel şirketler yıllardan beri çay alıyorlar, aldıkları çayın karşılığını kesinlikle ödemiyorlar. 
özel şirketler, çay alan özel çay kuruluşları; o fabrikaları, tesisleri, devletten aldıkları krediler
le kurdular. Eğer bu yıl da ödeme yapılmazsa; o özel kuruluşlar için, önümüzdeki yıllarda elle-

- rindeki fabrikalar satılsa bile, çay parasını ödemek imkânı artık olmayacak. Rizeli çaycının 
180 milyar lira alacağı var. Çayı teslim ettiği zaman Rize'de etin fiyatı 3 bin liraydı, şimdi çıktı 
6 bin liraya; hâlâ o 180 milyarın peşinde... Üstelik binbir türlü haksızlık; çaycı tarafından, yük
leme parası diye, 1,5-2 milyar -kime gittiği, nasıl gittiği bilinmeyen- bir ödeme yapılıyor. Bütün 
bunlar da devletin gözü önünde cereyan ediyor. 

Geçen sene tütün üreticisi teslim ettiği ürünün 4,5 milyar liralık kısmının karşılığını ala
madı. Tütün ticareti devletin denetimi altındadır, devletin bu konuda tekeli vardır; ama ne ya
zık ki, tütün üreticisi, devletin gözü önünde yetiştirip teslim ettiği tütünün karşılığını, parasını 
alamamıştır. Bütün bunlar, devletin, üretici sorunları karşısındaki temel ilgisizliğinin birer gös
tergesi olarak ortayı çıkıyor. 
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Ziraat Bankası artık çiftçinin bankası olmaktan çıkmıştır; pek çok sorunu var, çiftçinin 
temel konularıyla yakından ilgilenmiyor. Bu yıl kuraklık yaşadık, yüzde 40 civarında kuraklık 
oldu, pek çok alanda üretim düşmeleri ortaya çıktı. Kuraklığa karşı alındığı iddia edilen ön
lemler, ne yazık ki adaletle ve etkili olarak uygulanamamıştır. Hükümetin açıklama yapmasını 
istiyorum. Bugüne kadar kuraklık dolayısıyla ne kadar çiftçinin ne kadarhk kredisi ertelen
miştir, ne kadarhk faiz yükü ortadan kaldırılmıştır? Onbinlerce çiftçimiz, kuraklıktan ciddî 
zarar gördüğü halde, faiz indiriminden yararlanmak imkânını bulamamışlardır. Ziraat Banka
sının 340 milyarlık batık kredisi var. İmtiyazlı kredi sahipleri, arkalarını, siyasî bakımdan güç
lü çevrelere dayayan çeşitli insanlar, 340 milyar kadar borcu Ziraat Bankasından almışlardır 
ve "artık gücüm yetmiyor, param yok ödeyemeyeceğim" demişlerdir. Bu 340 milyar liranın he
sabını hükümetin vermesini istiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Bunun, bu paranın ne kada
rı tahsil edilmiştir? 

Değerli arkadaşlarım, 340 milyarı aldıktan sonra, "ödeyemeyeceğim" diyen bu insanların 
borçları yüzde 5, yüzde 10 faizlerle, dört yıllık ödemesiz sürelerle ertelenmiştir. 340 milyar lira
yı, böylesine bir kenara bırakacaksın, bir büyük kuraklık yılının içinde gerçekten ekonomik 
bunalım içine düşmüş olan çiftçilerin borçlarının, kredi faizlerinin ödenmesinde binbir türlü 
çarpıklığın, yanlışlığın içine gireceksin. (SHP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Yok böyle bir şey; Ziraat Bankasında böyle bir şey yok. 
(Gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Eğer sen, bu Hükümete bağlı, Anavatan Partisinin bir 
milletvekili olarak "Ziraat Bankasının 340 milyar liralık batık kredisi yoktur" diyorsan, bu 
memleketin haline acımak lazım. (SHP sıralarından alkışlar) Sen bilmiyorsan, o zavallı çiftçi
nin hakkını kim koruyacak? Trakyanın üreticisi, köylüsü, çiftçisi sana, bu 340 milyar lirayı 
örtüver diye değil, onun hesabını soruver diye oy verdi, buraya gönderdi. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

340 milyar liranın üzerine yatmışlar, ANAP milletvekilinin haberi yok; "Böyle bir şey yok" 
diyor. Oku da öğren; Başbakanlık Denetleme Kurulunun resmî raporları var. O resmî rapor
larda 340 milyar liralık karşılıksız paranın, üzerine yatılmış paranın hesabı var. Firma, firma 
ortada. Sen bu anlayışla mı bu işleri düzelteceksin? Anlaşılıyor; 340 milyar liranın üzerine na
sıl kolayca yatılabildiği böylesine anlaşılıyor işte. (Gürültüler) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sen ne kadar aldın Üğdül? (Gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tarımın sorunuyla, çift
çinin durumuyla ilgili olarak kimsenin, olayın ciddiyetini örtbas etmeye hakkı yoktur. Türki
ye'nin şu sırada en büyük bunalım içinde yaşayan insanları, köylerde çiftçilik yapan, toprakla 
uğraşan insanlarıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Bir süre önce Türkiye hiçbir tarım ürünü it
hal etmeyen bir ülke haline geldi diye iftihar ediyorduk. Şimdi bu yıl ithal edilenlere şöyle bir 
bakın; mısır ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, buğday ithal ediyoruz, pirinç ithal ediyoruz, 
ham yağ ithal ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye, artık, tarım ürünleri ithal eden bir ül
ke haline geldi. Niçin? Çünkü, çiftçisini kendi kaderine terk etti, unuttu. 

MÜMİN KAHRAMAN (Çanakkale) — Sizin zamanınızda yokluk vardı, kuyruk vardı. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çiftçinin ekonomik sorunları var, 

sosyal sorunları var. Türkiye'de, köyde yaşayan insanlar, nüfusun yarısına yakın olan kısmı. 
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TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sen hayatında hiç çiftçi gördün mü? (Gürültüler) 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, köylü, çiftçi deyinci niye bu kadar 

kızıyorsunuz? Köylünün, çiftçinin sorunlarını dile getirmemizi niçin bu kadar hazımsızlıkla 
karşılıyorsunuz? (SHP sıralarından alkışlar) Yazık değil mi? O çiftçinin ağzı mı var? O çiftçi
nin sözcüsü elbette biz olacağız burada; ama seçim zamanı köye gidip, kahveye oturup, çiftçiye 
her türlü şaklabanlığı yapmayı bilirsiniz; burada çiftçinin sorunlarına sahip çıksanıza. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, elbette çiftçinin sorunlarına sahip çıkacağız, elbette onların müca
delesini yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, toplumun yüzde 40'a yakın olan kısmı topraktan geçinen insan, çiftçi. 
Bunların sosyal güvenliği yok. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen kim, çiftçi kim... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sen hiç çiftçi gördün mü? 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — İşçinin iyi kötü bir sendikası var; memurun Emekli San

dığı var; esnafın, kesinlikle dilim varmıyor ciddî bir kuruluş demeye; ama bir başlangıç olarak 
kabul edelim, Bağ-Kuru var; ama çiftçinin bunların hiçbirisi yok. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bağırma; bağırmayla oy alamazsınız. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin Bakanlığın zamanında toprakta işgal vardı, toprak 

işgal altındaydı. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Anayasamızın 2 nci maddesinde, "Türkiye, sosyal bir hu

kuk devletidir" diye yazıyor. Ne demektir sosyal bir hukuk devleti? Türkiye nüfusunun yarısı
na yakın çiftçinin yaşlılığında, hastalığında en ufak bir sosyal desteği yok ise, buna sosyal bir 
devlet demek imkânı var mıdır? Bu konuda hiçbir ciddî girişim yapılmamıştır. Ne maaş imkâ
nı vardır, ne hastalandığı zaman bir sağlık tedavisi imkânı vardır. Hastanelerin hali ortada; 
ticarethaneye döndü. Cebine 1 milyonu koymadan hastanelerde küçük bir müdahale bile yap
tırmak imkânı kalmadı. Böyle bir ortamda toplumun yarışını, siz terk edeceksiniz, bırakacak
sınız ve onun sorunlarını söylediğimiz zaman da tepki göstereceksiniz... Gerçekten, bunu an
lamak mümkün değil. (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin her kesiminde büyük sorunlar var. İşsizlik almış başını 
gidiyor. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Senin zamanında yokluk vardı. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye'de artık sadece okuması yazması olmayanlar, mes

leği olmayanlar değil, yüksekokul mezunları ellerinde diploması olan insanlar bile, işsiz olarak 
dolaşıyorlar. Türkiye, bir genç işsizliği, bir diplomalı işsizlik olayının içine sürüklenmiş durumda. 

Değerli arkadaşlarım, resmî rakamlara baktığımız zaman, işsizlik sayısının hızla azaldığı
nı görüyoruz. Bundan önceki görüşmelerde de işaret edildi, işsizlik rakamları Türkiye'de hızla 
azalıyor. "Bu nedir, nereden çıkıyor?" diye sorduğumuzda, "tanım değişikliği getirdik" di
yorlar. Değerli arkadaşlarım, sorunları, tanım değişikliği getirerek çözmek mümkün değildir. 
Türkiye'de fiyat artışı var, yüzde 70'in üzerinde enflasyon var; "Enflasyonu, belirleyen rakam
lar güvenilir değildir, yeni endeks yapalım, ona göre düzenleyelim" diyorlar. "Türkiye'de millî 

. gelir artışı yok, yeterli derecede millî gelir yükselmiyor" dediğimiz zaman, "Satın alma parke
sine dayalı olarak hesap yapalım, satın alma paritesiyle bakalım" diyorlar. "İşsizlik yaygınlaş
tı, büyük şikâyetler ortada" dediğimiz zaman, "İşsizlik tanımını Devlet Planlama Teşkilatı içinde 
düzeltelim" diyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, işsizlik tanımını değiştirerek, Planlamadaki rakamları değiştirebi
lirsiniz; ama işsizlik tanımını değiştirerek Anadolunun kahvelerinde, köylerinde, gecekondu
larda 20-22 yaşında, kahveye gidebilmek için anasından babasından çay parası isteyen insanla
rın varlığını ortadan kaldıramazsınız. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de 5 milyon insan işsiz olmaya devam ediyor. Gençler üniversiteden mezun olu
yor, diplomaları ellerinde, işsiz; öğretmen okulunu bitiriyorlar, "yetmez bir de yeterlilik sına
vından geçeceksin, öyle tayin ederiz" diyorsunuz; öğretmen okulundan mezun olan insan iş
siz. Türkiye bu hale geldi. Bu manzara karşısında bir sayın bakan da, açıklama yapıyor diyor 
ki, "Artık durum değişti, tek maaşla aile geçinmez; üç dört kişiyi bir kişinin beslemesi müm
kün değil, dünyada mümkün değil. O nedenle, Türkiye'de herkes çalışsın; sadece baba değil, 
ana da çalışsın, oğul da çalışsın". 

Değerli arkadaşlarım, iş yarattınız da çalışmıyor mu bu memleketin insanları? (SHP sıra
larından alkışlar) tş yarattınız da, fabrika açtınız da çalışmıyor mu? tş var da, işsizlik mi var? 
Türkiye'deki işsizlik tembellikten kaynaklanan bir işsizlik değil; Türkiye'de işsizlik, insanların 
çalışmak istememesinden kaynaklanan bir işsizlik değil; Türkiye'deki işsizlik, işin olmamasın
dan kaynaklanan bir işsizlik. Demin konuştuk, devletin kaynaklarının borca batırılmasından, 
faize yatırılmasından, fabrika açılmamasından kaynaklanan, bir bankada 340 milyar kredinin 
batırılmasından kaynaklanan bir işsizlik. Bunun hesabını, bunun sorumluluğunu hiçbir baka
nın vatandaşa yüklemeye hakkı yok. Onun görevi, iş imkânı yaratmaktır, fabrika açmaktır, 
iş vermektir... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Siz gelince ne yapacaksınız? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bunu yapmayan insanlar, şimdi gelip diyorlar ki : "Bir 
kişi olmaz, iki kişi çalışsın" Ver işi de çalışalım. Gençler kıraathanelerde birikmiş... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Demagoji yapıyorsun. Siz gelince ne yapacaksınız onu 
söyle. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edin. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu manzara, Türkiye'de sosyal ya

pının çok ciddî bir biçimde çarpıklık içine girmesine yol açıyor. Sosyal yapı temellerinden sar
sılıyor. Bugün ülkemizde 65 bin liraya kiraz satılıyor. Bugün Ankara'da, İstanbul'da ithal ek
mek satılıyor; ama gene bugün Ankara'da kilo ile kömür satılıyor. Bir ton kömürü alacak pa
rası olmadığı için, insanları, 10 kilogram ile 20 kilogram ile 50 kilogram ile gününü geçirebil
mek, kışı yenebilmek mücadelesini verme durumuna sürüklediniz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayenizde... Nereye gitti onlar?.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bugün Türkiye'de aynı zamanda kilo ile kömür satılı

yor... (SHP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Her kapıya süt koyuyordunuz, hani nerede süt, nerede su? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, kimdir o?.. Lütfen müdahale edin; özellikle 

laf atmak için mi görevlendirilmiş? 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Senin zamanındaki kuyruklardan bahset. 
BAŞKAN, — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisinin temel sorunla

rını konuşuyoruz. Türk ekonomisinin temel çarpıklıklarını konuşuyoruz. Konuşmamda bun
ları işaret etmeye çalıştım : "Gücü olandan vergi almıyoruz" dedik. "Onun yerine borç 
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alıyoruz faiz ödüyoruz, devletin kaynaklarım, bütçenin kaynaklarını kurutuyoruz" dedik, "Büt
çenin kanını borçla, faizle kuruttuk" dedik. "Bu bütçe ile Türkiye'de yatırım yapılmaz, işsiz
lik yenilmez, ekonomi değiştirilmez, bunu değiştirin" dedik, "Gücü yetenden vergi alın" de
dik; bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar, ülkenin, ekonominin temel sorunları. Elbette bu 
sorunları konuşacağız, çözmeye çalışacağız. 

Bu arada, "Türkiye'de büyük sosyal dengesizlikler ortaya çıkıyor. Gelir dağılımı tehlikeli 
bir biçimde çarpılmaya başladı, işçiler artık millî gelirden giderek azalan miktarlarda pay alı
yorlar. Eskiden Türkiye'nin millî geliri, millî somunu, millî ekmeği dilim dilim yapılırdı, bu
nun üçte biri işçiye giderdi; şimdi o üçte birin yarısı işçiye gidiyor. Bu, adaletsizliktir, bu çarpıl
madır. Türkiye'de millî gelirin yüz4e 55'ini 10 milyon insan alıyor. Bir başka 10 milyon da yüz
de 4,5'ini alıyor. Bu yapının mutlaka değişmesi lazım" dedik. 

Bu arada, "Türk ekonomisinin, bu çarpıklıklar içinde üzüntü verici başka bazı gelişmele
ri var; bu fonlar ortaya çıktı" dedik, "Bu fonlarla Türkiye'nin kaynakları har vuruluyor, har
man savruluyor" dedik. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu fon olayının yanı sıra, Türkiye'deki devlet ihale sistemin
de gerçekleştirilen bir değişikliği de dikkatinize sunmak istiyorum. Maliye fona dayanıyor, ihale 
sistemi de yeni thale Yasasına dayanıyor. Getirilen o ihale sistemi nedir; bilirsiniz eskiden dev
let, ihale yapacağı zaman, önceden ilan ederdi; ilgili tüm kuruluşlar teklif verir, kapalı zarfla 
katılırlardı. Yapılan teklifler bir komisyonun önünde açılır ve en düşük fiyatı veren işi alırdı. 
Şimdi düzen değişti; şimdi deniliyor ki, -öyle ilan vermek mecburiyeti yoktur- "ihaleyi kime 
yaptıracağımızı biz belirleriz." Bir bakan onayı çıkıyor, bakan onay verdiği zaman, en az üç 
kişiye kapalı zarfla pazarlık usulü ile teklif verme çağırışını yapıyor. Onlar birbirinden haber
siz ve kamuoyunun bilgisi dışında teklifleri yazıp gönderiyorlar, onlardan en düşüğüne değil, 
uygun saydığınıza veriyorsunuz. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — ANAP'lı olana. 
• DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu ihale sistemi getirildi. İhaleye katılacak olan firmalar 

puanlamaya tabi; puanlamayı kim yapıyor; idare. Puanlamanın uygulanması ile ilgili yığınla 
şikâyet var. Katılabilecek olan firmalar teklifleri veriyorlar, tekliflerin kime verileceği belli de
ğil. Ne idare biliyor, ne teklifi veren insan biliyor, verdiğin fiyata bağlı değil; herkesin verdiği 
tekliflerin arasındaki garip bir ortalamaya bağlı. Böyle bir ihale sistemi, Türkiye'nin içine gir
diği sosyal çarpıklıkların altyapısını oluşturma bakımından, fonlarla tam bir bütünleşme içine 
girmiştir. 

Türkiye'deki yolsuzlukların, Türkiye'deki rüşvet olayının, Türkiye'deki büyük yanlış gelir 
dağılımı gerçeğinin temelinde, altyapısında, bir yanı ile malî fon uygulaması, öte yanıyla da 
bu ihale sistemi tam bir bütünleşme içinde çalışmaktadır. Bunu kamuoyumuzun ve Meclisimi
zin dikkatine sunmayı bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir bütünleşme içinde, birbiri arkasından ihaleler yapılıyor. 
Artık, fabrika kurmuyoruz, ihale yapıyoruz, projeleri ihale ediyoruz. Türkiye, geride bıraktı
ğımız sekiz dokuz yıl içinde, hiçbir ciddî ve önemli sanayi hamlesi içine girmedi; ama, pek çok 
önemli ihale yaptı, thale kolay iş, tatlı iş; otoyol ihalesi yapıyorsunuz, 2,5 milyar dolarlık bu 
ihaleyi, parça parça, uygun gördüğünüz firmalara dağıtıyorsunuz. 

Şimdi, son günlerde bir de savunma projeleriyle ilgili ihale hazırlıkları ortaya çıktı. 1,5 
milyar dolarlık bir paket hazırlandı, bu projelerin ihale hazırlıkları dönemi içindeyiz. Sa-
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vunma tcra Komitesi, bu konuda karar alacak komite, bir süre önce -basında gördük- Sayın 
Cumhurbaşkanı ile bu konuda müzakerelerde bulundu, özel bir ilgiyle, bu savunma projeleri
nin ihale karan öncesinde, konuyu kendi önünde müzakere ettirme ihtiyacını hissetmiş ve ko
miteyi çağırmış, birlikte müzakere etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konunun ele alınacak, konuşulacak çok yönü var; Türkiye'nin 
siyasî rejimi ile ilgili yönü var, ekonomik kararlarla ilgili yönü var, karar alma yöntemiyle ilgili 
yönü var, Hükümetle Cumhurbaşkanının ilişkisi açısından üzerinde durulması gereken yönleri 
var, bütün bunları bir kenara bırakıyorum; ama, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomisi, ciddî, harpanan her paranın gerçekten yerine gi
deceğinden emin olduğu bir düzen içinde, üretime dönük yatırım arayışı özlemi içindedir. Tür
kiye'nin, 1,5-2 milyar dolarını şu projeye, 2-2,5 milyar dolarını bir başka projeye vererek, mil
letin, 55 milyonun karnını doyurması mümkün değildir; asıl bu noktaya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Milletin karnını doyuracak, Türk ekonomisini üretken hale getirecek, Türk ekono
misinin yapısını değiştirecek, ciddî, üretken yatırımlara ihtiyaç var. Bunların aranmasına, ger
çekleştirilmesine ihtiyaç var. 

Türkiye'nin zaten çok sınırlı miktardaki kaynaklarını, böylesine çarçur edici bir uygula
ma ile, üretken olmayan amaçlara tahsis etmenin, ciddî bir tartışmaya tabi tutulması gerektiği
ni düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, son dönemde, önemli bazı gelişmelere tanık olduk. Dün
yada önemli gelişmeler var; bu gelişmeler de bizi, Türkiye olarak yakından ilgilendiriyor. Bun
larla, çeşitli vesilelerle karşı karşıya kalıyoruz, Bir süre önce, Panama'da bir olayla karşı karşı
ya kaldık, Hükümetimizin bu konudaki tavrını ilgiyle, merakla bekledik; ama, ne yazık ki, 
kişilikli bir dış politika uygulaması anlayışı içinde, umut ettiğimiz, beklediğimiz tutumu Hü
kümetten göremedik, bunu üzüntü ile ifade etmek istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Panama'da yaşanan durumun ayrıntılarını biliyoruz. Yönetimle ilgili çeşitli şikâyetler el
bette vardır. Noriega'nın kişiliği ile ilgili yapılabilecek çok değerlendirmeler vardır. Bütün bunları 
anlamak mümkündür; ama, Birleşmiş Milletlere üye olan bir bağımsız devlete karşı, günümüz
deki bir başka devletin, kendi başına hesap sorma ve onu uygulama anlayışı içine girmesini 
sükûnetle karşılamayı, demokrasi saygımızın, bağımsızlık saygımızın gereği olarak, kabul ede
mediğimizi ifade etmek istiyorum (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinin, Kıbrıs'ta, anlaşmalara dayalı olarak bir 
müdahale girişimi karşısında, dünyanın kopardığı tepkiyi biliyoruz; ama, hiçbir hukukî temeli 
olmadan, çok kaba yöntemlerle gerçekleştirilen müdahaleler karşısında biz sessiz kalırsak, bi
ze yöneltilen tepkiler karşısında cevap verme hakkımızı da peşinen kaybetmiş duruma düşeriz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu noktada, Hükümetin, ülkemize yakışacak, ülkemizin bağım
sızlıkçı geleneğine yakışacak bir tavır, bir cesaret içinde olacağını umardık, olmasını dilerdik. 
Bunu görememenin derin üzüntüsü içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Gene, Doğu Avrupa'da yaşanan olayların bir parçası olarak, bir süre önce, Romanya'da, 
olaylar belli bir bunalım noktasına yükseldi ve bir iktidar değişimi gerçekleştirildi. Doğu Av-
rupa'daki olayların Romanya'yı da etkisi altına alacağı ve Romanya'da da bir iktidar değişikli
ğinin kaçınılmaz hale geleceği açıkça ortadaydı. Günler öncesinden, herkes, olayla yakından 
ilgili çevreler, Romanya'daki iktidar değişikliğinin nasıl ve ne biçimde gerçekleşeceğini bek-
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liyorlardı. Romen idaresi, Çavuşesku yönetimi, kendi vatandaşlarına, silahsız toplantı duru
munda olan vatandaşlarına karşı, artık, günümüzde hiçbir anlayışın kabul edemeyeceği biçim
de, silahlı saldırıyla katliam girişiminde bulunmuştu. Çavuşesku yönetimi, elini kana bulamış
tı. Bu manzaranın devam edemeyeceği, bir iktidar değişikliğinin kaçınılmaz olduğu artık bili
niyordu. Tam bu sırada ve çok garip bir biçimde, ülkemizde bir Romen Başbakan Yardımcısı
nın, resmî çağrılı olarak, yetkililerimizle sıcak ilişki içine girdiğine, televizyonda tanık olmanın 
ıstırabını hep beraber yaşadık. 

Bu ziyaretten önce, İngiltere, bütün Avrupa Topluluğu üyesi ülkeleri, Romanya ile her tür
lü ilişkiyi kesmeye çağırmıştı. Kanada, Romanya'ya karşı bir ambargo uygulanmasını resmen 
talep etmişti. Hiçbir Avrupa Topluluğu ülkesi, Romanya'yla ilişkiyi onaylamadığını ifade et
mişti. Çok doğal bir olay; çünkü, eli kanlı bir yönetim. Bırakınız eli kanlı bir yönetimi, mü
debbir bir hükümetin, bu yönetimin geleceğiyle ilgili bir değerlendirme içinde olup, bir yanlış
lığa bulaşmaması için, ilişkiyi kesmesi gerektiği açık. Böyle bir ortamda, Türkiye'de Romen 
Başbakan Yardımcısı, âlâü vâlâyla karşılandı. 

Bunun ötesinde, normal diplomatik ilişki çerçevesi içinde doğal olmayan düzeyde ilişkile
rin de kurulduğunu gördük. Romen Başbakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş
kanıyla buluşturuldu. Çavuşesku ile buluşmuyordu özal, Başbakanla buluşmuyordu; pek çok 
başbakan yardımcısından birisiyle buluşuyordu. Buluşmayı da, marifet gibi, televizyon, bütün 
dünyaya takdim ediyordu. Ne zaman? Yönetimin en son ana yaklaştığı, herkes tarafından açıkça 
bilinirken, görülürken ve Romen Başbakan Yardımcısı dahil, Romen yönetiminin elinden kan
lar akarken, Cumhurbaşkanımız, Romen Başbakan Yardımcısıyla, çok sıcak bir buluşma için
de, dünyaya da bunu takdim ederek, bir büyük diplomatik olay içinde gözüktük. Ciddî üzüntü 
konusudur... 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının bu görüşmesinin ötesinde, Romanya'da Çavu-
şesku'nun düştüğü anlarda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkilileri, Çavuşesku'ya met
hiyeler söyleyen açıklamalar yapıyorlardı. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Siz, Siz... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu, gerçekten bir çarpıklıktır. Bunu Üzüntüyle karşılıyo
rum. Bu, dış politikamızın yönetiminde, dış politika kadrolarımızın, kendilerinden beklemeye 
hakkımız olduğunu düşündüğümüz düzeyine uygun düşmeyen bir yaklaşımdır. Bunun nasıl 
gerçekleştiğinin ortaya konulmasında yarar olduğunu düşünüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Dış politikayla ilgili üçüncü bir olaya da değinmek istiyorum : Bulgaristan'da yaşadığımız 
olayların üzüntüsü hâlâ yüreğimizde. O konuda, Türkiye olarak içine itildiğimiz hayal kırıklı
ğını henüz aşabilmiş durumda değiliz. Onun ıstırabını yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz. 
300 binin üzerinde insanı Türkiye'ye biz çağırdık ve bu insanlardan 100 binin üzerinde dönen 
oldu; (Bakanlar Kurulu sıralarından "90 bin" sesleri) dönmeye de devam ediyor. Şu anda 90 
bin olabilir, sayın bakanların söylediği doğrudur; ama, her gün devam ediyor. 300 binin üze
rinde insan geldi, resmî açıklamaya göre, şu anda 90 bin insan geriye döndü. Bu, hepimiz için 
düşündürücü olması gereken bir tablodur. 

Gerçekten, siyasî parti ayrımını, bu olayı bir siyasî tartışma konusu haline dönüştürme 
eğilimini bir kenara bırakarak, bu manzarayı gerçekten değerlendirmemiz lazımdır. Yapılan ha
taları, ta başından beri yeniden düşünmemiz lazımdır. Bu, ülkenin ulusal onurunu ciddî 
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şekilde rencide eden bir manzara yaratmıştır. Bu manzaranın değerlendirmesini yapmaya her
kes mecburdur, İktidar özellikle mecburdur. Böyle bir manzaranın içindeyiz. 90 bin civarında 
insan, "Biz, cehennemden, anavatana geliyoruz diye yola çıkük; ama, dönüyoruz geriye" de
diler ve döndüler. 

Değerli arkadaşlarım, bu manzara hepimiz için üzüntü verici olmuştur. Gazetelerde, dö
nenlerin resimlerini, bilmiyorum görüyor musunuz? Dönenlerin yüzündeki umutsuzluğu, kim
liğini yitirmiş olmayı, geleceğe dönük tam bir kaybolma duygusunu ifade eden acı resimleri 
görüyor musunuz? 80'inde 90'ında, felç olmuş insanlar, nereye gittiklerini bilmeden, tam bir 
umutsuzlukla arkalarını Türkiye'ye dönmüş, Bulgaristan'a doğru yola çıkmış durumdalar. 

Böyle bir manzara içindeyken, bir süre önce öğrendik ki, Hükümet, sınırdan Bulgaris
tan'a geçmek isteyen insanlardan adam başında 100 bin lira vize parası istemeye başlamış şimdi. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ayıp, ayıp! 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, lütfen... Gerçekten bizi bu kadar 

perişan etmeye hakkınız yoktur. Lütfen bunu yapmayınız, lütfen buna tenezzül etmeyiniz. (SHP 
sıralarından alkışlar) t 

Yaşamlarını allak bullak ettiğimiz, evlerinden, yuvalarından koparıp, geleceklerinden ko
parıp Türkiye'ye çağırdığımız, tatmin edemeyip, göndermek zorunda kaldığımız insanlardan 
100'er bin lira istemenin utancını, bir vatandaş olarak bize yaşatmayınız. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Şov yapma. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuşmak istemiyorum; gerçekten 

büyük ıstırap içindeyiz. Bu meseleyi kapatalım ve bu uygulamaya bir an önce son verelim. 
HtLMt BİÇER (Sinop) — Daha ne konuşacaksın? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Görmedin mi onları orada İsmail? 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ülkenin içinde bulunduğu durum 

açıkça gözüküyor. Ekonomide sorunlarımız var, sosyal yapımızda sorunlarımız var, ülkemizin 
iç dengelerinde, malî dengelerinde sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Bu sorunları, sıkıntıları 
aşmanın çaresini hep beraber hızla aramak durumundayız. Ülkenin, özellikle doğusunda, Gü
neydoğusunda yaşanan olaylar, üzüntümüzü, ıstırabımızı her geçen gün daha da artırıyor. Tür
kiye, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olayları, bir an önce, demokratik 
hukuk devleti ilkeleri içinde aşmak durumundadır. Ülkemizi, etnik kökenleri, ırk kökenleri ne 
olursa olsun; anadilleri ne olursa olsun; mezhepleri, inançları ne olursa olsun; bütün vatan
daşlarımızın, Misakı Millî sınırları içinde yaşayan herkesin, tam bir eşitlik içinde ve aynı huku
ka sahip olarak, gerçekten adaletle yaşayabileceği bir ülke haline mutlaka ve en kısa zamanda 
dönüştürmek durumundayız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda ciddî eksiklerimizin olduğu ortadadır. Bu eksikleri görememezlikten gelmek 
doğru değildir; sorunu abartır, artırır ve geliştirir, Ülkemizde yeni bir anlayışa; halkına, yurt
taşına, vatandaşına güvenen bir anlayışa, ona sahip çıkan bir anlayışa şiddetle ihtiyaç vardır. 
Yanlış kavgaların içine girmeyelim; kimsenin etnik kökeniyle uğraşmayalım, kimsenin diliyle 
uğraşmayalım, kimsenin mezhebiyle uğraşmayalım. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (tstanbul) — Siz yapıyorsunuz onu. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Siz yapıyorsunuz. 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bütün vatandaşlarımızı, ne olursa olsun, adaletle ve eşit
likle kucaklayan bir anlayışı, ülkemizde en kısa zamanda egemen kılalım. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Mühendisleri taş ocaklarına süren sizsiniz. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 

yaşadığımız olayların, bu anlayışla ilgili yönleri vardır. Elbette başka yönleri de vardır, onların 
da gereğinin yapılması, uygulanması, yerine getirilmesi gerekir; ama, önce temel bir devlet an
layışını ülkemize egemen kılmak zorunda olduğumuza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son dönemde, Doğu Anadolu'da, en yeni uygulama olarak, koru-
. culuk sistemini getirdik. Yeni bir adet, yeni mekanizma, yeni bir kurum, yeni bir politika orta
ya koymadık; koruyuculuk yaklaşımıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşmaya çalışı
yoruz. Koruculuk olayının bir malî çerçevesi vardır, sosyolojik çerçeveleri de vardır. Her koru
cuya 500 bin lira para ödüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, koruculara ödenen yıllık para miktarı 200 milyar Türk Lirasının 
üzerindedir. 200 milyar Türk Liranın üzerinde, her yıl, 30 bin civarında insana Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da ödeme yapıyoruz. Bu paralar, o bölgede, yatırıma, üretime, kalkınmaya 
seferber edilmiş olsaydı, inanıyorum ki, korucuların o bölgede gerçekleştireceğini umduğumuz 
dayanışmanın, bütünleşmenin çok daha fazlasını, birlikte gerçekleştirmek imkânını bulabili
riz. Gerçekten bu konunun üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. 

Korucu olan bir insan, ayda 500 bin lira maaş almaktadır. Korucu olmayan, olamayan, 
olmayı uygun görmeyen, içine sindiremeyen insan, anasından babasından çay parası alarak kah
vehanelerde oturmak durumunda, işsiz kalmak durumunda kalıyor. Yüzbinlerce işsiz, 30 bin 
korucu!.. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bunun ekonomisini, siyasetini yeniden düşünmek 
gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, koruculuk sistemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rinde ortaya çıkan aşiret yapısını, devletin parasıyla pekiştiren, güçlendiren bir yeni anlayış ha
line dönüşmüştür. Aşiret yapısı, devlet desteği ile, orada idame ettirilmek isteniyor, böyle bir 
görüntü çıkıyor. Bu yanlıştır... Bu yanlıştır... Buna mutlaka son vermek gereği vardır. 

Değerli arkadaşlarım, doğuya ve güneydoğuya yeni bir anlayışla eğilmek durumunda ol
duğumuzu düşünüyorum. Bu konuda ciddî eksikliklerimizin bulunduğu açık. Korucuya, yüz-
milyarlarca lirayı vermeyi başarıyoruz; ama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, bir süreden be
ri, ekonomik tesislerin, fabrikaların ne halde olduğunu, üç, beş örneğiyle, bilginize, dikkatini
ze sunmak istiyorum : 

Diyarbakır Sigara Fabrikası, terk edilmiş, unutulmuş bir kenara atılmıştır. Diyarbakır Yağ 
Sanayii, yine aynı şekilde atıl bir durumda, hiçbir yatırım yapılmadan bir kenara terk edilmiş
tir. Diyarbakır Lice Salça Fabrikası, atıl durumdadır. Mardin Gercüş Ayakkabı Fabrikası, yatı
rım programından çıkarılmıştır. Mazıdağı Gübre Fabrikası, yatırım programından çıkarılmış
tır. Mazıdağı Süt Fabrikası, binası, Mardin Üçüncü Jandarma Komando Bölük Komutanlığı 
ikâmetine tahsis edilmiştin Sımak Gübre Fabrikası, güvenlik kuvvetlerince kullanılmaktadır. 
Siirt Süt Fabrikası, yine aynı şekildedir. Muş Et ve Balık Kurumu binalarının bir kısmı, Muş 
Belediyesine garaj, bir kısmı da Muş Futbol Kulübü binası olarak kullanılıyor. Muş'ta, birisi 
açık, diğeri kapalı olmak üzere iki tane cezaevi inşaatı yürümektedir. Tunceli Süt Fabrikası, 
iki yıldır kapalıdır. Urfa-Siverek Süt Fabrikası, işletmeye kapalı durumdadır... 
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EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) — Yalan! Açıldı... Yalancı! 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Tam kapasite ile çalışıyor. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Erzurum Sigara Fabrikası, 1976/1977 yıllarında inşaat 

işleri başladı, hiçbir gelişme yok, kendi kaderine terk edildi. Tortum Yün Temizleme ve Şayak 
Fabrikası, binaya kilit vuruldu, sadece bir bekçisi var. Erzurum-Dumlu Yün Yapağı Fabrikası, 
makineleri söküldü, tspir Ayakkabı Fabrikası, Van'daki, akü, bulgur, kiremit, tuğla, gaz, çivi 
fabrikaları, devlet kredisiyle oluşturuldu, kapılarında kilit var, hiçbirisi çalışmıyor. 

Bu, sağlıklı bir manzara değildir. Koruculara, devletin, verme gereği hissettiği paranın birkaç 
katını, burada, ciddî, üretken, rantabl yatırımlara ayırmamız halinde, inanıyorum ki, o bölge
ye, devlet, kendisine yakışan bir anlayışla eğilme, yaklaşma durumunu elde eder. Bunu, Hükü
metin, ciddiyetle yeniden düşünmesi gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 5 tane çimento fabrikası sattık; 105 milyon dolara. Yani, 250 milyar 
Türk Lirasına. Her yıl 250 milyarı, korucuya ödüyoruz. 250 milyar almak için, 5 tane çimento 
fabrikasını gözden çıkardık; o bölgedeki onlarca fabrikanın kapatılmasına da göz yumduk. 
Bu, politika mıdır, böyle bir anlayış yürütülebilir mi? Bunun, bölge dengesini sağlamaya, Tür
kiye'nin sorunlarını çözmeye dönük bir dayanılabilir yönü var mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, çimento fabrikalarını sattık; 105 milyon dolara. Aslında, Türkiye'
deki çimento üretiminin yüzde 15'ini sattık. Çimento fabrikalarından daha önemli olan, iç pi
yasayı açtık. Şimdi, artık, Türkiye'de, piyasadan alınacak olan her çimentonun yüzde 15'i Fran
sa'dan ithal edilmiş çimento gibidir. Bilirsiniz, çimento ithalatı kolay değildir, nakliye masrafı 
-ağır olduğu için- çok fazladır. Fransızlar, şimdi, çok akıllıca, Türkiye'de fabrika satın alarak, 
Türklerin kendi paralarıyla kurdukları çimento fabrikasından elde edilen çimentoyu, Türki
ye'nin taşından toprağından elde edilen çimentoyu, Türk işçisinin, Türk mühendisinin katkı
sıyla elde edilen çimentoyu, Türkiye'ye, Türkiye'nin havasını kirleterek satma şansını elde etti
ler. Yapılan budur. Yüzde 15 piyasa, Fransıza açıldı. Fransız, Fransa'daki fabrikasından bura
ya ihracat yapmayacak. Türkiye'deki, senin kurduğun fabrikanın malını alacak -250 milyara, 
senin, 30 bin korucuya bir yılda verdiğin paraya alacak- ve ondan sonra, her yıl yüzde 15'ini 
sana satacak. Bu da, Türkiye'nin kalkınma politikası, özelleştirme politikası... 

Değerli arkadaşlarım, "özelleştirme" dediniz... 
ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (istanbul) — Biz demedik. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — ... gerekçe, olarak da, "Zarar eden fabrikaları devletin 

elinden çıkaracağız, devletin sırtına yük olmaktan kurtaracağız" dediniz. Bugüne kadar, zarar 
eden bir tek fabrikaya el atmadınız; satılacak olanların tümü kâr eden kuruluşlar. Şimdi gözü
nüzü PETKtM'e diktiniz; yıllık kazancı 600 milyarın üzerinde, dünya çapında en ileri teknolo
jiye sahip kuruluşlardan birisi. Türkiye'nin sorunu, PETKİM'i satma sorunu değil; üçüncü 
PETKtM'i kurma sorunudur. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Üçüncü PETKİM'i 
kurma düşüncesini bir kenara bırakmışız. Eğer, yabancı sermaye, Türkiye'de petrokimya ala
nına girmek istiyorsa, gelsin, buyursun, yapsın yatırımını, üçüncü PETKtM'i o gerçekleştirsin. 

Sovyetler Birliğinden doğalgaz getiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, dpğalgaz değerli bir ham
madde. Doğalgazı, bir enerji maddesi olarak değil, bir gübre sanayiinin, bir petrokimya sana
yiinin hammaddesi diye kullanırsak önemli, onun için değeri var. Sınırda, fuel-oil fiyatına 
Türkiye'ye teslim ediliyor. Ondan sonra boru döşüyoruz, doğalgazı, Bulgar sınırından, Anka
ra'ya İstanbul'a taşıyoruz ve sonra da, ya enerji için veyahut da ısınma için kullanıyoruz. Bun
ların ciddî düşünülmesi lazımdır. 
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Bu vesileyle, PETKİM satışına ilişkin olarak, partimizin görüşünü bir kez daha ifade et
mek istiyorum : PETKtM ve ERDEMtR, sanayimizin temel kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların 
satılmasını haklı ve doğru bulmuyoruz. Bu konuda partimizin açık ve kesin bir tavrı vardır. 
Tüm alıcı kuruluşlar, Anamuhalefet Partisinin, bu satış karşısında, gelecekte alabileceği ted
birleri içlerine sindirmeden adım atmamalıdırlar. (SHP sıralarından, VBravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, 10 dakikanız kalmıştır. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir yeni anlayışa ihtiyaç var. Ülkemizin sorunları, sıkın

tıları var. Bu sorunlar, sıkıntılar karşısında ülkenin dayanışmaya ihtiyacı var, barışa ihtiyacı 
var, güvene ihtiyacı var. Bunu sağlamak da, herkesten önce, İktidarın ve Hükümetin sorumlu
luğundadır. insanlarımız, büyük sıkıntı içinde, ıstırap içinde yaşarken, Türkiye'de, çeşitli hak
sızlıkların yapılmasına, vicdanları isyan ettirecek çarpıklıkların uygulanmasına göz yummak 
kesinlikle mümkün değildir. Yıllardan beri, Türkiye'de, yolsuzluklarla, rüşvetlerle ilgili büyük 
şikâyetler ifade edildi. Bu şikâyetlerin üzerine bugüne kadar gitme imkânı olmadı. Parlamen
to, ülke sathında, her kahvehanede, her sohbette dile getirilen çeşitli yolsuzluk iddialarını cid
diyetle ele almak ve soruşturmak durumundadır. Bunları, örtbas etmek, duymamazlıktan gel
mek, yok saymak mümkün değildir. Bunları, ciddiyetle takip etmek, sonuçlandırmak duru
mundayız. Bu konuda yeni bir hukuka, yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. 

Hepimiz çok iyi biliyoruz; ne yazık ki, son yıllarda, siyasî iktidar, bir zenginleşme aracı 
haline gelmiştir; siyasî iktidar yoluyla, pek çok insan, hak etmediği servetlere kavuşmuştur. 
Bunlar, somut örnekleriyle biliniyor, her gün basında yer alıyor, her gün vatandaşlar bunları 
konuşuyor. Bu olaylar karşısında, sükûnet içinde kalmak mümkün değildir, Parlamentoya dü
şen görev var, bize düşen görev var; bu olayların üzerine gitmek zorundayız. 

O nedenle, ülkemizde, güveni yeniden tazeleyecek bir yeni dönemin açılabilmesi için, bü
tün kamu görevlilerine, özellikle siyasetle ilgili herkese, "Nereden buldun?" diye soracak bir 
kanunun çıkarılmasında mutlak bir zorunluluk görüyoruz. (SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Herkes, hesabını vermelidir; milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı 
ya da cumhurbaşkanının, başbakanın damadı olmak, oğlu olmak, kızı olmak, kayınbiraderi 
olmak, bir zenginleşme olayı haline dönüşmemelidir, dönüştürülmemelidir. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ayıp, ayıp... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Milletvekili, ayıp olan, bunların yapılmasıdır; bun

ların bu kürsüden dile getirilmesi değildir. Bunların yapılması karşısında sükûnetle duran sen, 
bunun şikâyetini dile getiren insanlar karşısında ağzını açmak hakkına sahip değilsin, (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Senin görevin, bunun hesabını sormaktır. (ANAP sıra
larından gürültüler) İnsanların ne olduğunu bilmiyor musunuz; nasıl geldiler, ne haldeler; bü
tün Türkiye biliyor bunu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. EDİP UĞUR (Balıkesir) — Önce sen kendine bak. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye'nin önemli bir konu

sudur. Türkiye'de, son dönemde, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, siyaset, bir zenginleşme yöntemi 
olmuştur; buna, mutlaka, en kısa zamanda son vermek lazımdır. Herkes hesabını vermelidir, 
neden korkuyorsunuz? Çıkarın kanunu, "Nereden buldun?" diye herkese sorunuz. 
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A. EDİP UĞUR (Balıkesir) — önce sen hesap ver. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, buna ciddî ihtiyaç var; yeni bir dö

neme başlamanın, yeni bir döneme geçmenin temel koşulu budur. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Osmanlı Bankasından 5 milyar aldın, 

onun hesabını ver. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, temel sorun, siyasî çar

pıklık olayında yatmaktadır. Bugün, işbaşında bulunan İktidar, bir süre önce yapılan seçim
lerle, siyasal desteğini yüzde 22'nin altına düşürmüş olan bir İktidardır. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Senin Kanada'dan kaçtığına benziyor. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — İktidarın, sizin desteğiniz, yüzde 22'nin altında. Türkiye, 
yapay bir yönetimin elinde; Parlamentodaki çoğunluk yapay, İktidar yapay, Başbakanlık ya
pay ve Cumhurbaşkanlığı yapay bugün Türkiye'de. (SHP sıralarından alkışlar) 

A. EDİP UĞUR (Balıkesir) — Osmanlı Bankasını kaça sattın, söyle. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Bu yapaylığın değiştirilmesi, düzeltilmesi, en temel sorun 

olarak ortaya çıkmıştır. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Ona gücün yetmez. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu çarpıklık değiştirilmeden, Türkiye'nin, sağlıklı bir de

mokratik rejime geçme şansı çok güç olacaktır. Bu sorunu -mutlaka çözeceğiz, önümüzdeki 
ilk seçimlerden sonra, bir anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığındaki yapaylığı da, İktidar
daki, Parlamentodaki yapaylığı da ortadan kaldıracağız. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım... 
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Kanada'dan niye kaçtığını açıkla. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen... Müdahale etmeyelim. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Bu Parlamento görüşmeleri, Türkiye'de, Parlamentoda 

kendisini gösteren siyasî destek eksikliğinin ötesinde, Parlamentomuzda bir tahammül eksikli
ğinin de bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Arkadaşlarım, siz, tahammülsüzlük gösterme hakkına sahip değilsiniz; siz, burada 26 Mart 
seçimlerinden sonraki varlığınızı haklı göstermek için uğraşmak durumunda olan insanlarsı
nız. Sizin, burada şikâyetleri dile getirenlere, karşı çıkmak hakkınız yoktur. Millet her yerde 
sabır ve tahammül içinde, en büyük tahammülü göstermek de sizin boynunuzun borcu. 

Bugün, emekliler, çeklerini tahsil edebilmek için, binbir türlü sıkıntının, çilenin içinde, 
kuyrukta bekliyorlar. Haksız yere, yasal dayanağı olmadan, ancak yüzde 55 faizle emeklilerin 
çeklerini kırdırıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yarattığınız enflasyonun sorumlusu emekliler mi ki, onların enflas
yon karşısında çare arama çabalarının önüne çıkıyorsunuz? Maaşını yüzde 20 ile kırdırıp, ala
cak... Herkese olduğu gibi, emeklilerin maaşlarını da her ay peşin ödeme uygulaması içine ni
çin girmiyorsunuz? Bunları unutmuşsunuz; emekliyi unutmuşsunuz, dulu unutmuşsunuz, ye
timi unutmuşsunuz, işçi emeklisini unutmuşsunuz, esnafı ve Bağ-Kurluyu unutmuşsunuz; var
sa yoksa, kendi sabrınızı taşıran olaylar diye, haksızlıkları dile getiren insanlara karşı çıkı
yorsunuz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Zamanındaki benzin kuyruklarına da değinsen... 

• — 429 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 1 

DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu manzarayı aşacağız. Türkiye, 
böyle bir tablonun içinde uzun süre yaşamayacaktır. Buna kesinlikle inanıyorum. Türkiye, mut
laka bir erken seçime gidecektir. Erken seçimi, ülkenin mutlak bir ihtiyacı diye söylüyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ben, erken seçimi, partim adına veya kendi adına talep etmiyo
rum; erken seçimi, haddim olmayarak size tavsiye ediyorum. Bunu bir düşünün, bunu bir 
düşünün... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Erken seçim olsa hemen kaçarsınız. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Bir an önce kendinizi derleyin, toparlayın ve 1990 baha

rında mutlaka kendinizi ve Türkiye'yi erken seçime ulaştırın. Çareniz budur, bu konuda ülke
nin büyük sıkıntısı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçeye, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oyu "Hayır" olacak
tır. Bu bütçeyi reddediyoruz, reddedeceğiz. Bu bütçeye vereceğimiz ret oyu, aslında, bütçenin 
ötesinde, Türkiye'de yaşanan tüm haksızlıklara ve tüm adaletsizliklere; Türkiye'deki siyasal re
jim çarpıklığına, halktan oy almadığı halde Çankaya'ya çıkan Cumhurbaşkanı uygulamasına, 
Cumhurbaşkanının denetimindeki Başbakanlık uygulamasına da "hayır" anlamındadır. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; tümünüze teşekkürler ediyorum. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, "Yuh" sesleri; SHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Deniz Baykal. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yasin Bozkurt'ta. 
Buyurunuz Sayın \asin Bozkurt. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri» alkışlar) 

Bizi televizyonda izleyen, Edirne'den Kars'a, Hakkâri'ye kadar, bütün vatandaşlarımı, Yüce 
Türk Milletini sevgi ile saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsünü dinle
diniz. Ben, onun üslubu, yöntemi ve metoduyla konuşmayacağım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Beceremezsin ki... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Çünkü, burası Millet Meclisinin kürsüsüdür, milletin 

kürsüsüdür; burası miting alanı değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, 
benden önce konuşan SHP sözcüsü, bu tavrında haklıdır. Çünkü, o 1960 yılı 28 Nisanlarından 
geliyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Ayıp, ayıp. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Çünkü o, merhum Menderes'in yakasına yapışanlardandır. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü o, 27 Mayıs kanlı olaylarının içinden 
geliyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ayıp denen bir şey var yahu; biraz da enflasyonu anlatsana. 
YASİN BOZKURT (Devamla). — Evet, bu Meclisin kürsüsüne, bu üslupla, bu tavırla gel

menin, artık, zamanı ye yeri yoktur. Köprülerin altından çok suların geçtiğini görüyoruz; ama 
Sayın Baykal, hâlâ akıllanmamıştır. (SHP sıralarından gürültüler) 
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M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Adam gibi konuş. 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Adam gibi konuşana, adam gibi cevap veririm. 
Değerli arkadaşlarım, ben, 1973 senesinde bu Parlamentoya Kars Milletvekili olarak gir

diğim zaman, Sayın Bay kal da Anavatandan buraya girmiş... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne kadar yazık olmuş, yazık o Karslılara. 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Affedersiniz, Antalya'dan gelmişti milletvekili olarak. 

(SHP sıralarından gülüşmeler) 
Sayın Baykal bu parlak sözlerini o zaman da burada ifade ediyordu; aynı kızgınlık, aynı 

şiddet ve aynı hiddetle; ama, o konuşmalardan, Sayın Ecevit tarihî bir yanılgıya düştü. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Bütçeye gel bütçeye, Sayın Bozkurt. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Geleceğim. Evet, tarihî yanılgıya düştü. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Dış krediye gel, işkenceye gel, zulme gel, işsizliğe gel... 

YASIN BOZKURT (Devamla) — 1973 yılında Millî Selamet Partisiyle koalisyon kurul
ması sırasında, o meşhur tarihî yanılgı sırasında, Sayın Baykal'in emeği çoktur. Sayın Oğuz-
han Asiltürk'le, en uçtaki bir partiyle koalisyon kurmalarını nefislerine yedirdiler. 

ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Ülke yararı için yaparlar. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Evet, nefislerine yedirdiler ve dediler ki, "Tarihî yanılgı 

içinde olmuştuk biz, böyle anlamıyorduk" Bunun cevabı olarak, semeresi olarak da, Sayın Ecevit, 
Sayın Baykal'a Maliye Bakanlığını vermişti. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, o koalisyon Kıbrıs konusunu halletti. Yan-
, Iış anlatıyor, yanlış söylüyor. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Ona geliyorum, ona geliyorum. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Kıbrıs konusunu halletti o koalisyon, övünmemiz lazım. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Adam gibi konuş, adam gibi. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Maliye Bakanlığında, yedi sekiz ay içerisinde, Türk ma

liyesini bir kişi batırmıştır; o da Sayın Baykal'dır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar, SHP sıralarından gürültüler) Sermayeyi kediye yüklemiştir. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sermayeyi davulcuya yükleme. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — 1990 bütçesine gel. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın Ecevit bu durumu gördü ve... 
HtLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Sen neymişsin be abi! 
YAStN BOZKURT (Devamla) — ... hükümetten çekildi, kaçtı. 
ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Onurluymuş, bırakmış; onurlu insanlar bilirler. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın Baykal, burada güçlülerden bahsetti; güç odakla
rından, zenginlerden bahsetti ama, sırf bir bakanlığı yakalamak için, otel lobilerinde, Adalet 
Partisinden ayarttıkları 11 kişiyle... 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ayıp ayıp, çok ayıp. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sen, kendi cemaziyelevvelini anlat. 

YAStN BOZKURT (Devamla).— ... evet, 11 kişiyle iktidara geldiler, hükümet kurdular, 
bunlardan bir tanesi de, kendisinin altınla tartıldığını söylüyordu. (SHP sıralarından gürültü
ler) Bunların neler yaptığını biraz sonra arz edeceğim : 
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Sayın Baykal, 22 aylık Enerji Bakanlığınız sırasında, o bakanlığı bıraktığınız zaman, bü
tün devlet daireleri ve sizin de çalıştığınız Enerji Bakanlığında paltoyla çalışıyordunuz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Mazot bulunmuyordu, benzin bulunmuyordu. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Ama, millet aç değildi, millet ekmek yiyebiliyordu, et 
yiyebiliyordu. Tamam mı? 

YASİN BOZKURT (Devamla) —Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; o günlerde, Sayın 
Ecevit yanılgıya düşmüştü; ancak... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, burada kendini savunma imkânı 
olmayan insanları suçlayamaz. (ANAP sıralarından "Otur, otur" sesleri) 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Bir dakika... Şu şekilde söyleyebilirim : O zamanki Sa
yın CHP Genel Başkanı yanılgıya düşmüştü. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hayır! Ayıptır... Lütfen... Burada kendini savun
ma imkânı olmayan insanları suçlayamazsınız. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün, benim, SHP Genel Baş
kanına bir tavsiyem olacak. (SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Lütfen... Size yakışmıyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benim, Sayın Erdal İnönü'ye bir 

tavsiyem olacak naçizane. (SHP sıralarından gürültüler) 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sen kimsin? Sen kendine bak; in aşağı! 
YASİN BOZKURT (Devamla) — O zamanki CHP Genel Başkanı, bu parlak sözlere inan

mış, Sayın Baykal'ı bakan yapmıştı. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Jurnalcisin sen, jurnalci. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ama, binbir pişmanlık içine düştü. Böyle sözcüler bu

lursanız, size iktidar nasip olmaz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın İnönü... 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, Meclise konuşsun... Ne biçim Baş

kanlık yapıyorsun? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — ... size şayet iktidar nasip olursa, tavsiye ediyorum, böy

le bir yanılgıya düşmeyin. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Sakın, Baykal'ı ba
kan yapmayın. Baykal'ın neler yaptığını, Baykal'ın ne hizmetlere, ne yokluklara, ne çilelere, 
ne kuyruklara sebep olduğunu biraz sonra anlatacağım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Bozkurt, sizin haddiniz değil o; ayıp. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) —- Sayın Bozkurt, o dönemde hiçbir bakanın şirketi yoktu ama. 

Sen otel alımlarından, tekellerden bahset. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 2000'e... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Bütçeye gelelim Başkan, konu bütçe. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bütçenin içinde konuşuluyor, her şey konuşulacaktır. 
"Baykal'ın avantaları" adı altında, 2000'e Doğru Dergisindeki yazılardan da bahsedeceğim. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Şahsiyat yapmayın Sayın Bozkurt. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada fon meselesine doku

nuldu... 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Evvela özal'ınkilerden bahset de, sonra fona gel; damat
tan bahset sen, damattan... 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Bu fonlar konusunda neler yaptığımızı bütün Türk Mil
leti bilmektedir. Kendilerinin zamanında, kaçak sigaraların parası nereye gidiyordu? (ANAP 
sıralarından, "Babalara" sesleri) Kaçak altınların parası nereye gidiyordu? (ANAP sıraların
dan, "Jivkov'a" sesleri) Kim istifade ediyordu? (ANAP sıralarından, "Babalar" sesleri) Biz 
bunun önünü kestik, bizim iktidarımız bu kaçakçılığı önledi. Siz, fason sigara yapımı için dış 
ülkelere muhtaç idiniz, Bulgaristan'a muhtaç idiniz; elektriği almak için Bulgaristan'ın kapısı
nı çalıyordunuz, Rusya'nın kapısını çalıyordunuz. 

M. KEMAL DUDUOöLU (Hatay) — Bulgaristan'dan demir almadınız mı? 
YASIN BOZKURT (Devamla) — Sizin, KDV'den bahsetmeye hakkınız yoktur. KDV, si

zin sadece programınızda kaldı ve tatbikata geçemediniz. Şimdi burada kalkıyorsunuz ve di
yorsunuz ki, "Efendim, vergi toplayamıyorsunuz, toplamıyorsunuz." Vergi toplarsak, "Niye 
vergi topladınız?" deniliyor; vergi toplanmazsa, "Niye vergi toplamadınız?" deniliyor. 

Siz, faiz politikasıyla, küçük tasarruf erbabının paralarının kimin cebine gittiğini biliyor 
muydunuz? (ANAP sıralarından alkışlar) Zenginlerin, güçlülerin, karaborsacıların ceplerine 
gidiyordu bunlar. Sayın Baykal, siz bunu biliyor musunuz? Siz ne getirdiniz? Yüzde 3, yüzde 
5 faizle, memurun, işçinin, küçük tasarruf erbabının paraları nereye gidiyordu? Niye çare bul
madınız? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul)— Genel Kurula konuş Sayın Bözkurt. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, müdahale etmeyi düşünmüyor mu

sunuz hiç? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Tarımdan bahsediyorsunuz... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Oraya, düşünmeye gelmiş Başkan; o da bir ge

lişme tabiî! 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tarım konusunda, SHP sözcüsü

nün söyleyecek bir sözü yoktur. Ecevit'in zabıtlara geçmiş şöyle bir sözü var : "Ben, 1977 yı
lında bir Hükümet kurdum. Bu Hükümeti kurduğumda, 48 bin dolarlık röntgen filmi ihtiyacı 
hâsıl oldu; Merkez Bankasına gittim; yoktu... Bunun yarısı kadar bir ihtiyaç hâsıl oldu, 24 
bin dolara tetanos serumu için ihtiyaç oldu; yine Merkez Bankası cevap veremedi, karşılayamadı." 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ama, tetanostan adam ölmedi o zaman, şimdi ölüyor. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Çünkü, Merkez Bankasının takati yoktu ve kapısı da 

kilitli değildi, açıktı. 
Bu durumda, siz, Adalet Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak -o partilerin de

vamı olduğunuzu iddia ediyorsunuz, biraz sonra ifade ve arz edeceğim, sırayla hükümeti devir 
ve teslim alıyordunuz- nereye götürdünüz ülkeyi? Şimdi burada, bu şekilde, hiddet ile, şiddet 
ile konuşmanın bir yararı mı var? Kendinizi miting alanlarında mı hissediyorsunuz? Bu millet, 
size artık güvenmiyor, bu millet, denenmişleri artık denemeyecek. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Seçimlerin sonucu gösterdi. 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Hangi gündü o? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu yıl kuraklık oldu, yüzde 16 nispetinde tarım ürünle

rinde gerileme vaki oldu. Kalkınma hızını da etkiledi, bütün ülkeyi, tüketiciyi ve üreticiyi de 
etkiledi; ama... 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Köylü dinliyor. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Çarpılırsın hal. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Köylü seni dinliyor, ona göre konuş. 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — ... bu demin bahsettiğim Merkez Bankası, artık, 24 bin, 

48 bin doları karşılayamaz Merkez Bankası değildir, rezervde 4,5 milyar dolar mevcuttur ve 
bunun içindir ki, 1 milyar dolar sarfıyla 6 milyon ton hububat ithal edildi. Ne spekülasyon, 
ne kıtlık, ne yokluk ve ne de karaborsa oldu. 

Demin, ekmek ithal edildiğini söylediniz. Artık, Türkiye'deki insanlar, Avrupa'da olduğu 
gibi, çeşitli ekmekler yemeğe alıştı. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ekmek bulamayan var Türkiye'de. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Yoksul vatandaş onu yiyebiliyor mu? 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Avrura'da ne varsa, bugün Türkiye'de de o var. Açlığı 

ve hiçbir şeyde kıtlığı göremezsiniz. Bu, sizin zamanınız değildir. 
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Başbakan bile senden güzel konuşuyor Bozkurt. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütçeler, rakamlar yığınıdır ve büt

çelerin ifadesi rakamlarla mümkündür, rakamlarla yapılır. Bu bütçe, Yüce Kurulunuzda ve ko
misyonlarınızda fazlasıyla tartışıldı ve irdelendi. Yalnız, şunu ifade etmek istiyorum : Ne yazık 
ki, muhalefet, rakamları işlerine geldiği gibi kullandılar. Gerçekleri tersyüz ettiler. Rakamlar, 
toplanır, çıkarılır, çarpılır; ama çarpıtılmaz. Muhalefetin yaptığı budur;... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hangi rakam yanlış, hangi rakam; onu söyle... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Çarpıtılan rakamları ortaya koy. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — ... bunu da marifet ve ustalık sayarlar. Onlara göre, ikti

darın her yaptığı kötüdür. Hiç mi iyi bir iş yapılmamıştır? Cevap, onlara göre hayır. Her şey, 
ama her şey kötü; iyi, güzel hiçbir şey yok... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bol bol çevrenizi zengin ettiniz, en iyi yaptığınız iş bu. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Çizdikleri tablo, kara; kapkara bir tablo. Ancak, gerçek 

öyle mi? Gelişen, değişen, 2000'li yıllara ümitle hazırlanan güçlü bir Türkiye... Karşımızda bu
lunan budur. Enerjiden otoyollara, sanayiden tarıma her sahada ilerleyen teknolojiyle, baraj
lardan ulaşıma kadar her türlü altyapı çalışmaları ile dünyanın hayranlıkla ve ilgiyle izlediği 
güçlü bir Türkiye. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Hep, borularınız patlıyor, borularınız. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bizim borular patlamaz, sizin geçmişte attığınız temel

ler sırtta taşınıyordu, sırtta. Hiçbir işi de başaramadınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Erbakan yaptı onları; beraber yaptınız. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Hiçbir şey; ne program vardı, ne bir şey vardı. Bir "halk 

sektörü" diye tutturmuştunuz. Ne idi? Kitaplar dolusu yazdınız, şimdi küfleniyor raflarda. 
Bugün de "sosyal piyasa" diyorsunuz, nerede yazılı bu? 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yasin Bey, sana yakışmıyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ağır sanayiin durumu nedir Sayın Bozkurt? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Biz, geçmişte yapılmış hizmetleri de inkâr etmiyoruz; 

hakkı teslim ediyoruz. Mazimizi, ülke ve millet olarak inkâr etmiyoruz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ağır sanayiin temelleri var onların içinde. 
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YAStN BOZKURT (Devamla) — Kim, geçmişte taş taş üstüne koymuşsa, ülkeye kim hiz
met vermişse, takdir ve şükranla anıyorum. Hatta, cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen, 
ülkeyi işgalden kurtaran Mehmetçikten kumandanına kadar; siyasetçilerine ve idarecilerine kadar 
hepsine, ama hepsine minnet borçlu olduğumuzu burada vurgulamak istiyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sen şimdi, yazılı kısımları oku, böyle olmuyor. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Ah Yasin ah! Sen bu hallere de mi düşecektin!.. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Arkadaşlarımız, bütçenin tümü üzerinde, Anavatan Partisi 

Grubunun görüşlerini anlatırken, 1970'li yıllara da tabiatıyla dokundular. Muhalefet partiler 
cenahından itirazlar oldu. Şunu akıldan çıkarmamak gerekir ki, herkes ne söylemişse, ne yap
mışsa, Yüce Meclisin kürsüsünde müzakere, münakaşa ve irdelenmekten kendisini kurtaramaz. 

Muhalefet partisi sayın liderlerinden birisi, burada, "Bütçe müzakereleri, hesaplaşma 
vesilesidir" dediler. Doğrusu da budur. Elbette bu kürsüde her şey gün ışığına çıkacak, her 
şey konuşulacak. Burası milletin kürsüsüdür, hür kürsüdür. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Başbakan da konuşsun o kürsüden ya da fotoğra
fını koyun, 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Biz, Anavatan Partisi olarak, insanı, Allah'ın yarattığı 
en güzel varlık olarak kabul ederiz. Bunca gayretlerin, insanları mutlu kılmak için yapıldığına 
ve yapılması gerektiğine inanıyoruz, tnsan, bütün hizmetlerin odak noktasıdır. En iyi, en gü
zel imkânların onun olmasına ve onun ayağına kadar gitmesi gerektiğine inanıyoruz. En kü
çük yerleşim birimlerine ışık götürüyor, su götürüyor, yol götürüyor, telefon ve sağlık hizmet
leri götürüyorsak, bu, insana verdiğimiz değerdir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Fakirlik fukaralık da götürüyorsunuz. 
tRFAN DEMtRALP (Samsun) — tnsana verdiğiniz değer bu mu? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Biz, insanlarımız nerede oturursa otursun, devlet hiz

metlerinin, ayağına gitmesinden yanayız ve yaptığımız da budur. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kars'ta oturamıyorlar ama... Kaçan var, ne haber!.. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, hür teşebbüsten yanayız; in

sanların, dilediği gibi inanıp, inandığı gibi ibadetini yapmasından yanayız. Vicdanların, inanç
ların baskı altında kalmasını doğru bulmuyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Konuşan adama niye kızıyorsunuz o zaman? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — İnsanlarımız, özellikle inancından ve kılık kıyafetinden 

dolayı horlanmakta, fakülte kapıları üniversite öğrencilerinin yüzlerine kapanmaktadır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sömürü yapma, sömürü. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sırf başörtüsü nedeniyle, öğrencilerin elinden, öğrenim 

fırsatının alınmasını hatalı buluyoruz. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sizi o da kurtarmayacak... Oraya sığınmayın. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ancak, bu durumu istismar eden

leri, siyasî amaçlarına kullananları da aynı ölçüde ve aynı ağırlıkta kınamak istiyoruz. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kürsüden sen yapıyorsun o işi. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Yeri gelmişken ve iftiharla söylüyorum : Biz, Anavatan 

Partisi olarak, meselelere büyük bakıyoruz, demokratik, insancıl bakıyoruz, çağdaş bakıyoruz. 
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«..Sayın milletvekilleri, en çok dile getirilen, biraz evvel de dile getirilmiş olan 26 Mart se
çimlerine bakalım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bu konuşmadan sonra seçmenin yüzde 21'i de pişman olacak 
oy verdiğine. 

YASÎN BOZKURT (Devamla) — Bu seçim öncesi, ne hizmetler yapılmış ve muhalefet ne
ler söylemiş? 

Anavatan Partili mahallî idareler, yeni ufuklar ve yeni yaklaşımlarla, inkâr edilemeyecek 
hizmetler getirmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir'den tutun, bütün büyük şehirlerde, bütün il 
ve ilçelerde ve kasabalarda, Anavatan Partili belediyelere ait altyapı hizmetleri; yol, su, cadde, 
sokak, park ve bahçe gibi, şehircilik hizmetlerinin en iyisini ve en güzeli yapılmıştır. Şehir ve 
beldeler modern görünüme onların sayesinde kavuşmuştur. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kars'a çamurdan girilmiyor. İnsaf! O da kendi ilin. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Kırk elli yıldır Kars'ın kanalizasyonu yapılmamıştı. Bu

nun yapılması yine Anavatan Partisine nasip olmuştur. 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Kars'taki fabrikaları kim satın aldı? 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kars gidiyor, çöküyor, haberin olsun. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Her taraf şantiyelerle dolmuş, Anavatan İktidarı, yasal 

düzenlemeler yaparak, belediyeleri yeni ve güçlü kaynaklara sahip kılmıştır, "Vapılan bunca hiz
metler milletin gözü önündedir. 

Muhalefetin yaptığı nedir? 4 yıl boyunca, durup dinlenmeden, Anavatan Partili belediye
lerin yiyip içtiklerini, çalıp çırptıklarını yazıp, anlatmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar yoğun ve haksız propaganda ve şaşırtmanın sonunda da, 
26 Mart seçimleriyle, yerel yönetimler muhalefetin eline geçmiştir. Geçtikten sonra ne oldu, 
bir de ona bakalım : 

M. KEMAL DUDUdĞLU (Hatay) — İller Bankasından belediyelere verdiğiniz paraları 
söyle. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Bizim bakmamız kâfi değil, halkımız da görüyor ve sı
kıntıları birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki, onlara verilen oyların pişmanlığını duyuyorlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime gidelim o zaman. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ona da geleceğim. 
Görevi devraldıklarından bu yana dokuz ayı geçiyor, hangi işi iyiye götürdüler? Cadde, 

sokak, su, kanalizasyon, park, bahçe gibi şehircilik hizmetlerinden hangisine el attılar? Hava 
kirliliğine çare mi aradılar, ne yaptılar? 

M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — İller Bankası hangi belediyelere para verdi; onu söyle. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — İtham ettikleri bunca belediye başkanları ve yerel yöne

ticilerden, kaç kişi hakkında suiistimal veya usulsüzlükten dosya tanzim ettiler? 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Savcılara sor, sonucunu bekle. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bütün bilgi ve belgeler ellerindedir; kaç idareciyi mah

kemeye gönderdiler? Oysa, millet onlara fırsat ve imkân verdi. Demek ki, bunca temiz hizmet 
erbabına boş yere çamur atmışlar. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — 7 vagon yerine 105 vagon geldi. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ortaya çıkan o; ama, sizlerin yaptığınız bir şey yok. Ne 

var ki, muhalefete mensup belediye reisleri, ancak maaşlarını artırdılar. 
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Bir şey daha yaptılar; bunların eski alışkanlıklarıdır bu yaptıkları: Belediyelerde çalışan 
birçok işçi ve memuru, "bizden değildir" diye yerlerinden ettiler. 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — 12 Eylül kimi mahkûm etti? 12 Eylül hangi belediye 
başkanını mahkûm etti? 

BAŞKAN — Sayın Çengel, lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Yerlerine de, yine eskiden olduğu gibi, yandaşlarını aldılar. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı bütçe üzerinde konuşsun 

lütfen. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeri gelmişken, her 

vesile ile ifade ettikleri, erken seçim konusuna da değinmek istiyorum. 
Meydanlarda konuşulur, basında yazılır ve bu kürsüde defalarca sözü edilir... Biz diyoruz 

ki, Anayasa ve Seçim Kanunu açıktır, milletvekili seçimiyle mahallî seçimler birbirinden tama
men ayrıdır ve ayn ayrı hükümlerle Anayasa ve yasalarda \erlerini almışlardır. Maksatları, şartları 
ve yapıları da ayrıdır. Birisi, tüm ülkeyi yöneten siyasî kadroları tayin eder, diğeri ise, kendi 
özel şartları içerisinde, yerel yöneticileri belirler. 

1961 Anayasası, milletvekilliği süresini 4 yıl olarak kabul etmiş. Daha önceki anayasalar 
da bu süreyi 4 yıl olarak düzenlemiş, uygulama da, cumhuriyet döneminde, aynı şekilde devam 
edegelmiştir. Ancak, 1982 Anayasasının, milletvekilliği süresini S seneye çıkarmada güttüğü 
bir amaç vardır ve bu husus Anayasanın gerekçesinde de yazılır : Ülkeyi, kısa aralıklarla, se
çimden seçime sürüklemenin, istikrarsızlık, rahatsızlık ve huzursuzluk yarattığı görüşünden 
hareket edilmiştir. 

Milletvekilliği süresinin S yıla çıkarılmasının başka bir mantıkî anlamı da vardır : İktidar
lara, yapacaklar icraatın tam sonucunu alma imkânı tanımıştır; bunu akılcı ve gerçekçi bulu
yoruz. Ülkeyi sık sık seçim ortamına ve seçimlere götürmenin, ekonomiyi darboğazlara soktu
ğu, yük getirdiği de ayrı bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlar, seçimlerin öne alınması da, şartlar elverdiğinde elbette mümkündür. 
Geriye baktığımız zaman, seçimlerin öne alındığını siyasî tarihimizde görüyoruz ve olmuştur 
da. Nitekim, Anavatan Partisi 1987 seçimlerini bir sene öne almıştır. Şunu açıklıkla ifade edi
yorum : Seçimlerin öne alınamayacağı diye bir şey yoktur; ama bunu muhalefet istiyor ve öyle 
arzu ediyor diye de, bir ülkede erken seçim yapılmaz. 

Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum : Muhalefetin bu kadar üzerine geldiği ve lafını 
ettiği erken seçim konusunda, iktidar olarak biz kendilerine teklif ettik; "madem istiyorsunuz, 
getirin teklifi görüşelim" dedik. (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne zaman? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Getirmediler... Oraya geleceğim. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Getirdik; siz Mecliste değil miydiniz? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Muhalefet partileri birbirine düştüler. (SHP ve DYP sı

ralarından gürültüler) Teklifi SHP getirsin, DYP getirsin diye birbirinize düştünüz; evet evet. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Getirdik biz, sen burada yok muydun? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Birleşin de getirin. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Sayın Genel Başkanı İnönü'nün 5.10.1989 tarihinde bu 

kürsüde gündem dışı konuşmasına cevap veren, o zamanın Anavatan Partisi Genel Başkanı 
ve Başbakan özal... 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) - - Yine öyle; değişmediki. 
YASİN BOZKURÜT (Devamla) — ... cevaben bu kürsüye çıktığında şu teklifi getir

miştir : Zabıtlara geçen bu konuyu kimsenin inkâr etmesi mümkün değildir; ne dediğini size 
söylüyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nedir o? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın özal "Ben size açıkça söyledim, yine de açıkça 

söylüyorum : Teklifi verirsiniz..." 
TUFAN ÇOĞU (Muğla) — Bırak cehaleti, demagojiyi. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Zabıtlardadır bu; 5.10.1989 tarihli zabıtları çıkarın göre

ceksiniz. Niye unutuyorsunuz? Sıranızdan bağırıp çağırmaktan vakit bulup, buradaki konuş
maları takip imkânını bile bulamıyorsunuz. Kendi genel başkanınızın konuşmasını dahi takip 
edememişsiniz. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Demagoji yapıyorsun orada, demagoji. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Demagojiyi yapan sizlersiniz ve o sizin mesleğinizdir. 

(SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım değerli arkadaşlar. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Söz veriyor musunuz?.. Söz ver. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın özal devam ediyor; "tçtüzüğüde değiştiririz -bu 

şartla- Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin erkene alınmasını gizli oyla yaparız, ben de 
Grubumu serbest bırakırım. Var mısınız?" 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Niye, korkuyor musunuz? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — "Evet, gizli oyla yapalım ki, ne ben, ne siz, milletvekil-

lerimize tesir etmeyelim diye söylüyorum" demiştir. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Grup Başkanvekili olarak seçimi istiyor musunuz, 

istemiyor musunuz? Açık söyleyin. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Niye öyle? Korkuyor musunuz? 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Açık oyla, açık. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu şartlarla istiyoruz, var mısınız? (SHP ve DYP sırala

rından "Varız" sesleri gürültüler) 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Açık oyla, açık oyla. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bizim teklifimiz Anayasa Komisyonunda bekliyor; git 

sor bakalım, orada böyle bir teklif var mı yok mu? Bir de grup başkanvekili olacaksın... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen Grup Başkanvekili olarak seçim istiyor musun 

istemiyor musun? \ 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Gruplara ayrı sandık koyarak varız; ayrı sandık 

koyarak varız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayınız efendim. 
YAStN BOZKURT (Devamla)— Muhalefet ne yapmıştır değerli arkadaşlarım, teklif mi 

getirmiştir? Hayır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Anayasa Komisyonunda teklifimiz bekliyor. 
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YASlN BOZKURT (Devamla) — Ancak bol bol laf üretmiştir. Onların istedikleri zaten 
bundan ibarettir; bu işte samimi değillerdir. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, 1987 seçimleri konusunu buraya getirmek istiyorum; muhalefetin 
ne kadar samimi olduğunu ortaya çıkarabilmek için. Bütün meseleleri burada dile getirdiniz, 
biz de her meseleyi burada gündeme getirmeye mecburuz ve buna hakkımız vardır. 

Referandum öncesinde -1987 Haziran veya temmuz aylarında- erken seçim teklifi getirdi
ler; ancak referandum sandıkları 6 eylül akşamı daha açılmadan, ANAP Genel Başkanı ve 
Başbakan, erken seçime gidileceğini ilan etti. Bunun üzerine, basın ve TRT, muhalefet liderle
rinin görüşlerini aldılar. Onlar da açıkça erken seçimi esasen istediklerini ve desteklediklerini 
ifade ettiler; ancak, ne var ki, referandum sandıkları açılınca, tam bir dönüş yaparak, bu sefer 
de karşı çıktılar. Hatta, "Bu baskın seçimdir" dediler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin almış 
olduğu erken seçim kararını, Anayasa Mahkemesine giderek iptal ettirdiler. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Erken seçim karan değil; saptırma. Seçim yapılmasına 
ait kanundu. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu haliyle, muhalefetin hangi sözüne, hangi davranışı
na inanacaksınız? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yalancılık yapıyorsunuz. Erken seçimi değil; yalancılık 
yapma. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kamuoyu yoklamaları ve "arka
nızda halk desteği kalmadı" iddialarına da gelmek istiyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — \alan mı? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu kamuoyu yoklamalarını kimler yapar; kimler yaptı

rır; kimlere sorulur bilinmez. Maksatlı mıdır?.. Elbet maksatlı ve gerçek dışıdır. Doğru olanını 
niye söylemiyorsunuz? Söylemezsiniz; çünkü, işinize gelmiyor. Bir sandık sözüdür tutturdunuz... 

AHMET ERSÎN (tzmir) — Seçime gidelim seçime; korkmayın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne diyelim yani; başka birşey mi diyelim? Demok

raside sandık var. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu mahallî seçimler, sizin ne durumda olduğunuzu gös

teriyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Genelini yapalım o zaman. 
YAStN BOZKURT. (Devamla) *- Anavatan Partisi, yapılan mahallî seçimlerde, 18 seçim

den 12'sini kazandı. 4 ünü SHP, Tini Doğru Yol Partisi, birini de Refah Partisi kazandı. Son 
olarak da, Sayın Ecevit'in partisi DSP kazandı; siz de kazanamadınız. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Ecevitçi misin sen? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Hatta adayınızı çektiniz. Muhalefetin kazandığı seçim 

yerlerinde, muhalefet adayları müşterek hareket etmişlerdir. Aldığımız oy nispeti yüzde 40'tır; 
kamuoyu budur. 

Halk desteğinden bahsediyorsunuz. Elma ile armutu toplamak mümkün değildir. Her 100 
kişiden 75-80 kişi sizi istemiyor. Meydanlarda alâ-ü vâlâ ile toplanıp, halkı meydanlara toplu-
yorsunuz. Meydanlara toplanan halk size oy mu verecek? 

AHMET ERStN (tzmir) — Bir de siz toplayın görelim bakalım. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Deneyelim o zaman. 
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YASÎN BOZKURT (Devamla) — Meydanlarda toplanan halk, şimdiye kadar kime oy vermiş 
ki size de versin? (SHP ve DYP sıralarından gürültüer) Bu işi en iyi bilen, ismini hürmetle an
dığım, Sayın Osman Bölükbaşı'dır; meydan meselesini en iyi bilen odur. Siz gidin işin iyisini 
onlardan sorun. Doğru Yol Partisi de gitsin ondan sorsun. Kaldı ki, Türkiye'nin meseleleri ve 
bu meselenin çözüm yeri ne sokaklardır, ne de meydanlardır. 

Kitleleri tahrik edenler, bunun, ne ülkelerine ne de kendilerine bir yararı olmadığını bü
yük ibret ve derslerle geçmişte görmüşlerdir; ülkelerine felaket getirdiğini görmüşlerdir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Rahmetli Adile Naşit'i geçti. 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Yasin kardeş, ANAP'lılar çıktı dışarı, kimse kalmadı. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, dünyamıza bir göz gezdirirsek, 
çok hızlı gelişime ve değişime tanık olmaktayız. Dünyamızın siyasî ve ekonomik yapısı süratle 
değişmektedir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Millet aç millet; bırak dünyayı, Türkiyenin hâline bak. 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Dünyamızın siyasî ve ekonomik yapısı süratle değiş

mektedir. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bırak dünyayı, millet "açız" diye bağırıyor, esnaf ba

ğırıyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Uluslararası ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki ge

lişmeler, siyasî rejimleri değiştirmekte; demirperde duvarlarını zorlamakta; bu, müdühaleci ve 
devletçi ekonomik sistemlerin başarısızlığı ve çöküşü demektir. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — ANAP sıralarında kimse kalmadı. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Yeri gelmişken, sorumluluk taşıması gereken bazı kim

selerin ima ve ifadelerine değinmekte yarar görüyorum. Hem demokrasiye inanacaksınız ve 
"Demokrasilerde çare tükenmez" diyeceksiniz, hem de Romanya'da cereyan eden olayları kas
tederek, "Sirayet" gibi kelimeler kullanarak, çağrışımda bulunacaksınız... (SHP sıralarından 
"Korkmayan, korkmayın" sesleri) Halkı tahrike götüren bu tür davranış ve beyanlarda çağ
daşlık ve demokratiktik aramak beyhudedir. Bu, olsa olsa, iktidar hırsı uğruna, her şeyi mu
bah kabul eden sorumsuz bir kafa ve yanlış bir anlayış demek olur ki, yakışık almaz, ülkenin 
hayrına da olmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O senin dediğin Çankaya'da oturuyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu da akıldan çıkarmamak ge

rekir ki, Türkiye, demokratik bir ülkedir. İktidara seçimle gelinir ve seçimle gidilir. Bunun kai
deleri, halkın oyuyla kabul ve tasdik edilen Anayasada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
bul etmiş olduğu yasalarda vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçim lafı etme, seni partiden ihraç ederler ha! 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Halk, kendisini yönetenleri, hür ve serbest, dürüst se

çimlerle belirler. Başka türlü düşüncenin çağımızda artık geçerliliği kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde konuşan muhalefete mensup sözcülerin bugünkü parti
lerinin devamı olan eski CHP ve Adalet Partisinde Başbakan ve bakan olarak görev yaptıkları
nı unutmamalıdır. Esasen onların iktidar olarak nöbetleşe hükümet ettikleri 70'li yıllar, ülke 
yönünden kaybedilmiş yıllardır. Gerçekten de, o yıllarda, sırasıyla, Sayın Demirel ve Sayın CHP 
Genel Başkanından, biri gidiyor, diğeri geliyordu... 
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M, KEMAL DUDUOÖLU (Hatay) — Sen neredeydin o zaman? Er bakan'in çantasını mı 
taşıyordun? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sen nasıl geldin?... Darbecilerin koltuğunda. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bugünkü Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı 

Partinin uzantısı olan o partilerin iktidar yıllarını milletin unutması mümkün değildir. 1970'li 
yıllar, alınan yanlış kararlar ve uygulanan modası geçmiş ekonomik modeller, hem ülkeyi, hem 
de demokratik hayatı çıkmazlara götüren yıllar olmuştur. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Felaket tellalısın. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Tam yüzde 21'lik konuştun. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada sanki yepyeni bir sima imiş 

gibi konuşulmakta, hafızaî beşerin nisyan ile malul olduğunu sanmaktadırlar. Milletin unut
tuğunu zannetmektedirler. O yıllar Sayın Ecevit'lerin, Sayın Demirci'lerin Başbakan oldukla
rı, Sayın Deniz Baykal'ların Maliye Bakanı ve Enerji Bakanı oldukları yıllardır... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sen neredeydin o zaman? 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Takunya çeviriyordu. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ancak, ülkeyi çıkmazlara, darboğazlara sürüklediği yıl

lardır. Milletin hafızasından henüz silinmemiştir. 
ERDAL KALKAN (Edirne) —• Onlar senin gibi tayinle gelmediler. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Renkli telefondan da bahset. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Milletten hizmet talep ediyorlar. Acaba bu halkı yine 

yokluklara, kuyruklara, kıtlıklara ve karaborsalara mı götürmek istiyorlar? 
Devirlerinde silah kaçakçılığı, yabancı sigara kaçakçılığı, altın kaçakçılığı kol geziyordu. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Şimdi?.. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Onun yanında anarşi de kol geziyordu. Kardeş kardeşi 

boğazlıyordu. Yandaşları kotalarla ve KİT malları tahsisleriyle zengin edilmekte, karaborsacı
lar milleti inim inim inletmekteydi. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Davulcu, davuluyla mı zengin oldu? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bunun bu kadar çabuk unutulacağını mı zannediyorlar? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Davulcu kitap yazmakla mı zengin oldu? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, kullandıkları ekonomik model ney

di diye sorarsanız, onların cevap verebileceklerini sanmıyorum. Çünkü, aslında model filan 
uyguladıkları da yoktu. 

NECCAR TÜRKGAN (izmir) — O zaman, zurnacı, davulcu yoktu. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bunlardan birisi karma ekonomi taraftarı gözüküyordu 

-ki, dünyada tatbikatı olmayan bir yöntem- diğeri, yani Cumhuriyet Halk Partisi ise, Adalet 
Partisinden farklı gözükmek için, "halk sektörü"diye tutturdular. Hatta, kitap da yazdılar. 
Demin arz ettiğim gibi, hiçbir uygulaması olmadan, şimdi bu kitaplar kütüphane raflarında 
çürümektedir. 

Ama, "Sonuç nedir?" diye sorarsanız; sonuç, çöküntüdür, -tekrar ediyorum- iflastır. Ama 
ne olduysa millete oldu. Ekonomik, sosyal ve siyasal yönden çöküntü ve iflas oldu. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Postal kokuyorsunuz, postal. 
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YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu halleriyle, bir de, millete dönüp, "Bizi tekrar deneyin" 
diyorlar. Bu millet kaç kere denedi, sonuç ne oldu; her şey ortada. Bu milletin artık, denenmişi 
tekrar denemeye niyeti yoktur; hiç ümitlenmesinler. O yıllarda halka "ak günler" vaat ettiler; 
kara günler, çileli yıllar çekterdiler. Çünkü, her iki muhalefetin de geçmişinde anarşi ve kardeş 
kavgası var, güvensizlik, huzursuzluk ve kaos var. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Aynen sizinki gibi, şimdi olduğu gibi. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu milletten, bunları saklayabilir misiniz? 1980 yılı ön

cesi günleri, milletten saklayabilir misiniz? Bunları halka unutturabilir misiniz? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 5 puan gitti ANAP'tan, 5 puan. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bugün, seçim sıkıntısı var, inkâr etmiyoruz. Ne var ki, 

Hükümetin alacağına inandığımız kararlarla yeni ümitler doğacaktır. Başkalarının, "Benim 
işçim, benim çiftçim, benim esnafım, benim köylüm, benim memurum, benim emeklim ve be
nim dul ve yetimim" demesine bakmayın. Çünkü, bütün bu insanlarımız, "benim" diyenlerin 
zamanında neler çektiklerini unutmamışlardır, (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET NEtDtM (Sakarya) — Yok yahu!.. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Hizmette haset olmaz. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Anavatan İktidarı milletin imkânlarını milletten esirge

meyecektir ve bunu da hiçbir zaman esirgememiştir. Hükümetin ciddî ve önemli kararlar ala
cağını biz de bekliyor ve tavsiye ediyoruz. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Çok beklersin sen. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bu insanlar, hiç olmazsa bugün huzur ve güven içinde

dir; geleceğinden umutludur... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Doğu'daki baskı ve işkenceleri biliyor musunuz? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Akşamları eve geç gelebiliyorlar, geceleri eş ve dost zi

yaretlerine çıkabiliyorlar; okula gönderdikleri evlatlarının hayatından emindirler, elleri yürek
lerinde kalmıyor. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Turgut nereden koşuyor, Turgut? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Buzdolaplarını tel dolap yerine kullanıyorlar. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Muhalefet sözcülerinin beyanlarını, konuşma ve tavırla

rını hepimiz ve herkes izlemektedir; âdeta, "Tarih, tekerrür mü ediyor?" diye endişelerimiz var. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hak aramanın adı kavga mı? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Geçmişteki partileri yönetenler kimlerse, bugün aynı şa

hıslardır; geçmişteki küskünlükleri, alışık oldukları kırgınlıkları, hatta kızgınlıkları ve hırçın
lıkları da beraberlerinde getirdiler. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Nereden buldun yasasını siz çıkarıyorsunuz. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — 1980 öncesi merasimlerde, cenazelerde bile bir araya gel

memek için -birbirinin yüzüne bakmak bir yana- yan yana dahi gelemeyen bu insanlar, yine 
yeni partilerinin başında ve yönetiminde bulunmaktadırlar. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bunlar dedikodu Sayın Bozkurt... Dedikodu ya
pıyorsun. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Uyguladıkları metot, gerilim ve buhran metodudur. Bu 
teoristyenler, yine huylarından vazgeçmişe benzemiyorlar. Bu halin, ülkeyi ve demokrasiyi ne 
hallere getirdiğini düşünmelerini ve bir kere daha şapkalarını önlerine koymalarını tavsiye ederim. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O dediğin bakan oldu, bakan; o sıralarda oturuyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — "Biz demokrasiyi iyi yönettik" diyorsunuz. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Demokrasi iyi yönetilmez; demokrasi, yönetim biçimidir. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Acaba?.. İyi yönetseydiniz 12 Mart 1971'de ve 12 Eylül 

1980'de demokrasinin başına kaza gelir miydi? 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Oradaki metne yanlış yazmışlar. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Her iki partinin yöneticilerine bunu sormak gerekir. Si

zin iyi yönetiminiz bu muydu? 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sen hangi partideydin o zaman? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sizin alışkın olduğunuz ve sergilediğiniz bu tavır ve an

layışınızla, ülkeyi o günlerden daha iyi yöneteceğinize bu millet nasıl inanacak? 
Değerli arkadaşlarım, her iki siyasî partinin geçmişini, 1970'Ii yılların tablosunu her vesi

leyle dile getirmek ve kürsülere getirmek bizim görevimizdir. Bu millete getirdikleri, çiledir, 
yokluktur, kıtlıktır, karaborsadır, kuyruktur. Bunların, vereceği başka bir şey yoktur. 

Ben, diğer arkadaşımın süresini almamak için sözlerime son veriyor, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, benim hakkımda, ismimi kullanarak, gerçek dı

şı beyanda bulunulmuştur; düzeltme fırsatı vermenizi rica ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Hayır" sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın arkadaşlar, şu yönüne dikkat edin. Şahısları kastederek, hiç kimsenin, burada ko

nuşmaması lazım. Ben, Sayın Bozkurt'u bu yönüyle ikaz etmeye karar vermiştim. 
İsim zikredilmemesini bilhassa -Sayın Bay kal'dan da- rica ediyorum. Şahsiyat yapılma

sın; çünkü, tekrar tekrar söz almak gibi uzatmayla karşılaşıyoruz. 
Sayın Bay kal, sataşma hangi konuda ise -ismen ben biliyorum- o konuyla alakalı, çok kı

sa olarak rica edeceğim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) —- Sayın Başkan, burada herkes isim veriyor. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bozkurt, biraz önce burada yaptığı konuşmada, benim cevap vermemi gerektiren 

çok önemli iddialar söyledi. Bunların tümüne girmeyi uygun görmüyorum. Çünkü, bir siyasî 
konuşmanın çerçevesi içinde, bir kısmı, anlayışla karşılanması gereken değerlendirmeler ola
rak kabul edilebilir. Elbette bir şeyler söyleyecektir Sayın Bozkurt. Bugünle ilgili söyleyecek 
lafı yoksa, geçmişe dönük suçlamalar yapacaktır. Geçmişte hizmet vermiş olan hükümet üye
lerinin, böyle suçlamaları, anlayışla, doğal karşılaması gerektiğini kabul ediyorum, onlara ce
vap vermeye teşebbüs etmiyorum. Onların ayrı zemini vardır, onları kendi zemininde konuşu
ruz, tartışırız; geçmiş dönemi, bugünkü dönemi mukayese ederiz. Onu bırakıyorum; ama, önemli 
ve somut bir olay var. Sayın Başkanın da, bana söz hakkını verirken bunu göz önünde bulun
durduğunuzu anlıyorum. 

Sayın Bozkurt, konuşmasında, benim rahmetli Menderes'in yakasından tuttuğumu iddia 
etmiştir. Bu, siyasal yaşamımızda çok yaygın bir iddiadır. (ANAP sıralarından gürültüler, SHP 
sıralarından "Dinleyin dinleyin" sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, uzatmayalım lütfen. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Pek çok kişinin böyle suçlamalar yaptığına zaman za

man tanık oluyorum; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, televizyonun önünde, 
milletin karşısında böyle bir suçlamayı, sorumlu olması gereken bir siyasî partinin grup baş-
kanvekili dile getirince, cevap vermemezlik yapamadım. 

önce, bir şeyi açıklıkla söylemek istiyorum : Ben, yaşamımın hiçbir aşamasında, Mende
res'le karşı karşıya gelmedim, elini sıkma durumunda bile olmadım. Böyle bir olay kesinlikle 
yoktur. Karşı karşıya gelmedim; bırakınız yakasını tutmasını, elini sıkma durumunda olma
dım. Hiçbir zaman beraber olmadık. Ben 1960 yılı öncesinde, Türkiye'de, iktidarın demokra
tik hakları askıya alan, Cumhuriyet Halk Partisini tahkikat komisyonlarıyla takip eden uygu
laması karşısında, demokrasiye inanan her insan gibi, barışçı yöntemlerle, demokratik hakla
rımı kullandım. Siyasal yaşamın içindeydim; haksızlıklar karşısında, gösterilerde bulundum, 
yürüyüşlerde bulundum, çeşitli girişimlerde bulundum, siyaset yaptım ve antidemokratik bas
kı döneminin karşısında, o dönemdeki, demokrasiye inanan herkesin gösterdiği uygulamayı, 
tepkiyi gösterdim; ama, bunların hiçbirisi rahmetli Menderes'le benim karşı karşıya gelmeme 
neden olmamıştır, hiç böyle bir olay söz konusu değildir. Bunu, olayın önemi dolayısıyla ifade 
etmek istiyorum. 

Ben, 1973 yılında siyasete girdim. 1960 öncesinde bu olay olmuş olmalıdır. 1960 öncesin
de siyasal yaşamda tek başıma değildim. O gün de beraber olduğum insanlar vardı; onların 
büyük bir kısmıyla bugün de siyasal yaşamda beraberim. Arkadaşlarım vardı; okulda arka
daşlarım vardı, politikada arkadaşlarım vardı. 1960 öncesinde, gencecik bir insanın, o zaman
ki Başbakanın yakasını tutmuş olacağı ve bu bilgiyi, hiçbir kimsenin 1960 yılında 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965, 1966 yıllarında bilmeyeceği kesinlikle tasavvur edilemez. 

1973 yılına kadar, ne basında, ne herhangi bir kişinin ağzından, benim Menderes'in yaka
sını tuttuğuma ilişkin hiçbir açıklama, değerlendirme yapılmadı. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, müsaade ederseniz keselim efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Müsaade ederseniz tamamlayayım. 

Sağlam bir mantığını söylüyorum. 
1973 yılında ben siyasete girdikten, milletvekili olduktan sonra, geçmişe dönük olarak, 

retrospektif (maziyi hatırlar) bir şekilde, insanlar, 1960 öncesinde benim Menderes'in yakasını 
tuttuğumu keşfettiler. Bu kesinlikle doğru değildir. Menderes'in yakasını tutmadım; ama, bir 
şeyi söylemek istiyorum : Elime fırsat geçerse, özal'ın da, sizin de yakanızdan tutacağım. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Bu söylenecek laf değil ki... Zamanı geldiğinde 
gücü varsa kullanır. Burada bulunmayan bir insan hakkında böyle konuşulur mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bozkurt, grup adına, 35 dakikalık süreniz kalmıştır. 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara), — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; biraz önce huzurda, bir siyasal partimizin genel sekreterinin, kendisine 
sataşmada bulunulduğu gerekçesiyle söz alıp, bir zamanların Başbakanlığını yapmış bir mer
humun yakasından yapıştığına dair kürsüden sarf edilen sözlerin gerçek olmadığını, bunun 
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hakikat dışı olduğunu ifade ettikten sonra, "Fırsat bulursam, Sayın özal'ın da, sizin de yaka
nıza yapışacağım" şeklinde bir ifadesini doğrusu kabul etmek, doğrusu Sayın Bay kal'a yakış
tırmak, herhalde doğru bir davranış değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Millet yapışacak yakanıza. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Türkiye'de, siyasal partiler arasında var ol

ması gereken diyalog, karşılıklı birbirine saygı ve birbirinin haklarına riayet konusunda, esa
sen uzantıları oldukları partiden tevarüs ettikleri itiyadı halen sürdürmüş olmalarını burada 
esefle kaydetmek işitiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL SEYMEN (nevşehir) — Sen o partinin üyesi değil miydin o zaman? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bana kalırsa, bize yakışan, birbirimizin ya

kasına yapışmak değil; ama, ülkenin sorunlarını gerçek boyutları içerisinde ve en azından ulu
sal çıkarlarımızın gerektirdiği asgarî müşterekler etrafında, birlikte oturup değerlendirmek ve 
olumlu sonuçlara bağlamak olmalıydı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhalefetin vazifesi, yakaya yapışmak değildir; muhalefetin vazifesi, sadece tenkit etmiş 
olmak için, birtakım hadiseleri Meclis kürsüsünde yalnızca tenkit etmek değildir. Muhalefe
tin, aynı zamanda, kendisine terettüp eden ve ihtiyatla özenle savunması ve yerine getirmesi 
gereken başkaca görevleri de vardır. Bunlar, eğer var ise iktidarın uygulamalarında yanlışlar, 
bunları lisanı münasip tahtında, bir kavgaya yol açmadan, bir kavgaya sebebiyet vermeyecek 
ölçüler ve yaklaşım içerisinde dile getirmek; hatta bunların tashihini ve hatta var ise noksan
lıkların giderilmesini temine çalışmak olmalıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Eğer, birbirimizi tehdit etmeye kalkarsak, akıbetin yine 12 Eylül öncesine doğru bir seyir 
takip etmesinden, doğrusu endişe etmemek mümkün değildir. (SHP sıralarından gürültüler) 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Bırak bu ayakları. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Bayatladı bu laflar. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, 1990 

yılı bütçe tasarısı üzerinde, Grubumuz adına konuşan diğer Grup Başkanvekili arkadaşlarım, 
iç politikadaki gelişmeler üzerine, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmişlerdir. Bendeniz, 
izninizle, genellikle dış politika konularında. Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, şunu kabul etmek gerekir ki, 1989 yılı, dünya siyaset tarihinde, tkinci . 
Dünya Harbini izleyen soğuk savaş döneminin geride bırakılıp, Avrupada güven ve istikrar or
tamının oluşmaya başladığı bir yıl olarak anılacak ve hatırlanacaktır. Kabul etmek gerekir ki, 
kısa bir süre önce hayal edilmesi dahi mümkün olmayan, Doğu Avrupa ülkelerinde ortaya çı
kan baş döndürücü gelişmeler, doğu-batı ilişkilerindeki yumuşama ve nihayet iki süper güç 
arasında yoğunlaşan temas ve işbirliği Avrupanın çehresinin hızlı bir şekilde değişmesine yol 
açmış bulunmaktadır. Düne kadar katı, komünist partilerin, komünist rejimlerin işbaşında ol
dukları Doğu Avrupa ülkeleri, kendi iç dinamikleriyle tabandan, halktan gelen hareketlerle, 
artık çoğulcu demokratik sisteme geçiş yolunda ilerleme kaydetmeye başlamışlardır. 

Doğu bloku ülkelerindeki bu gelişmelerden ve doğu-batı ilişkilerinde gözlenen yumuşa
madan söz ederken, bunları hazırlayan olayları da kısaca bir tetkik etmekte fayda olduğu ka
naatindeyim. 
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Değerli milletvekilleri, doğu blokunda Gorbaçov, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve top
lumsal açıdan içine düştüğü çıkmazı, doğunun batı dünyası ile arasında mevcut bulunan tek
nolojik farkın her geçen gün daha da açıldığını ve Sovyetler Birliğinin ekonomisini geliştir
mek, halkın sıkıntılarını gidermek gerektiğini ve bu bakımdan kıt kaynakların savunma ala
nından olabildiğince çekilerek, ekonomik kalkınma alanında kullanılmasını temin etmek ko
nusunda, herhalde ilk lider durumundadır. 

Gorbaçov'un bu amaçla ortaya koyduğu açıklık, ya da glastnost ve yeniden yapılanma 
(perestroika) politikalarından, ikincisinde bugüne kadar gözle görülür, elle tutulur sonuçlar 
alınamamış; yeniden yapılanma, Sovyet toplumunun yaşam standardını henüz olumlu yönde 
etkileyememişür. Ancak, Gorbaçov'un açıklık politikası, Sovyetlerden daha çok Doğu Avru-
paya hızlı bir şekilde yansımış bulunmaktadır. Polonya'da, Dayanışma hareketinin seçimlerde
ki büyük başarısı sonucu, ilk kez komünist olmayan bir başbakan başkanlığında, komünistle
rin azınlıkta olduğu bir hükümet işbaşına geçmiştir. 

1960'h yılların sonlarından itibaren, reform uygulamalarına dikkatli ve tedrici bir yakla
şımla girişmiş olan Macaristan'da da Komünist Partisi kendisini feshederek, batı tipi bir sos
yalist partiye dönüşmüştür. Macaristan'da, tüm siyasî partilerin katılacağı serbest seçimlerin, 
önümüzdeki yıl haziran ayında yapılması beklenmektedir.'Bu arada, Macaristan Parlamento
su da, bu seçimlere takaddüm etmek üzere, kendisini feshetme kararı almıştır, öte yandan, yi
ne Macaristan'ın Avrupa Konseyine tam üyelik için başvurmuş olması da, gerçekten dikkati 
calip bir olay olarak tanımlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sovyetler Birliğinde ve Macaristan'da vukua gelen bu gelişmelere 
paralel olarak, Doğu Almanya'da da Berlin duvarının yıkılması ve Batı'ya seyahat özgürlüğü
nün tanınmasına yol açan gelişmeleri de dikkatle kaydetmek gerekir. Çekoslovakya'da, Ma-
carsitan ve Polonya'da birkaç yıl içinde ulaşılan mesafe, doğrusu birkaç hafta içinde gerçekleş
miş, Çekoslovakya Komünist Partisi de halkın Prag meydanlarındaki gösterilerde ifadesini bu
lan,arzu ve isteklerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 

Bu arada, özellikle doğu blokunda, Çekoslovakya'nın işgali ile 1968 baharını kanlı bir 
şekilde bastıran ülkelerin, bu hareketin yanlışlığını bizzat parlamentolarının kararlarıyla tak
bih eder duruma gelmiş olmaları da, fevkalade ilginç bir gelişme olarak hatırlanmak gerekir. 

Avrupa'daki değişme rüzgârlarının, giderek Bulgaristan'a da sirayet ettiğini görüyoruz. 
35 yıldır iktidarı elinde bulunduran Jivkov'un görevlerinden ayrılmasıyla, Bulgaristan'da yeni 
bir dönem başlamış bulunmaktadır. Ancak, yeni Bulgar yöneticilerinin, olası yeni politikaları
nın çizgisi henüz belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Ve nihayet, Doğu Avrupa'da orta
ya çıkan gelişmelere Romanya da duyarsız kalmamış ve birkaç günden beri, radyo, televizyon 
ve basından ilgiyle izlediğimiz üzere, Devlet Başkanı Çavuşesku'nun idamı da dahil olmak üzere, 
pek çok kanlı olayın ortaya çıkmasıyla, yeni bir dönem başlamış bulunmaktadır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Çavuşesku'nun idamı kanlı olay mı? Bir diktatör devrildi. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Bayazıt, sizin fevkalade dikkatli bir 

dinleyici olduğunuzu bilirdim. Arada bir "ve" takısının bulunduğunu zannederim gözden ka
çırdınız. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Maalesef öyle. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Sayın Bayazıt müdahale etmeyelim. 
Sayın Bozkurt, siz de Genel Kurula hitap ediniz. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz, siyasî açıdan bir
leşmiş, ekonomik açıdan güçlü bir Avrupa fikrini baştan beri desteklemekteyiz. Doğu Avru-
pa'daki gelişmeleri bu anlamda değerlendirmekte ve başta Macaristan ve Polonya olmak üze
re, çoğulcu demokratik sisteme geçilmesi yönünde gerekli siyasî ve ekonomik reformları uygu
lamaya koyan Doğu Avrupa ülkelerinin desteklenmeleri gerektiğine canı yürekten inanmakta
yız. Bu ülkelerde, halkın iradesine dayalı serbest seçimler sonucu işbaşına gelecek, insan hak 
ve özgürlüklerine saygılı, çoğulcu parlamenter demokrasiyle yönetilen, demokratikleşme süre
cine katkıda bulunacak siyasî rejimlerin kurulması ve öte yandan pazar ekonomisi ve teşebbüs 
hürriyetinin uygulanmasına dayalı bir ekonomik modelin yerleşmesi, samimi arzumuzu teşkil 
etmektedir. 

Türkiye olarak, Doğu Avrupada süren değişim ve demokratikleşme sürecine elden gelen 
katkıda bulunmamız gerektiği de hiç kuşkusuz hepimizin kabul etmesi gereken bir tazimedir. 
Nitekim, Hükümetimiz de bu amaçla OECD üyesi 24 ülkenin Polonya ve Macaristan'a yapıla
cak yardımlar konusundaki çalışmalarına katılmakta ve önemli yardımlarda bulunmayı kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, son günlerde kamuoyumuzda, bazı basın organla
rında ve politik arenada, dünya siyaset sahnesinde vukua gelen bu değişimlerin, Türkiye'nin 
jeostratejik önemini azaltacağı yönünde bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Kanaatimizce, 
Türkiye'nin öneminin değişmesi mümkün değildir. 

Türkiye, Sovyetler Birliğinin askerî ve ticarî yönden bağımlı olduğu boğazların kontrolü
nü elinde bulundurması, batı ülkeleri açısından yaşamsal önemi haiz dünya petrol rezervleri
nin üçte ikisinin bulunduğu Ortadoğu ve körfez bölgesine yakınlığı ve bu bölge ile Sovyetler 
Birliği arasında bir nevi set oluşturması bakımından, ayrıca, bölgede anahtar ülke olma niteli
ği nedeniyle, iki süper güç ve Avrupa Topluluğu bakımından önemini korumaya devam edecek 
bir konumdadır. 

Nitekim, bazı araştırma kurumlarınca yapılan uzun vadeli projeksiyonlar, Avrupa ülkele
rinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin Ortadoğu petrollerine bağımlılıklarının giderek artmakta 
olduğunu göstermektedir. Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Denizindeki petrol 
rezervlerinin 2000'Ii yılların başında tükenme noktasına geleceği tahmin edilmektedir. 

Bu bakımdan, Ortadoğu'daki enerji kaynaklarının öneminin Batı ülkeleri açısından gide
rek artacak olması, hiç kuşkusuz Türkiye'nin de önemini artırıcı bir etkide bulunacaktır. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Bozkurt, Türkiye bütçesine gel. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu hususlara ek ola

rak, yeni gelişmeler karşısında Türkiye'nin köprü ülke niteliği de daha belirgin bir biçimde ön 
plana çıkacaktır. Gerçekten, Avrupa'daki yumuşama ve barış rüzgârlarının, Ortadoğu ülkele
rine ulaştırılması, yeni ve karşılıklı yarara dayalı çok yönlü işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi, 
hiç kuşkusuz, Türkiye'nin katkılarını gerekli kılmaktadır. Artık, bugün, kalıcı barış için, istik
rarın sadece Doğu Avrupa'da sağlanmasının yeterli olmadığını ve bunun Avrupa'yı çevreleyen 
bölgelerde de gerçekleştirilmesi gerektiğini tüm Batılı ülkeler de teslim etmektedirler. 

değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, genç ve dinamik bir nüfusa sa
hip olması, öte yandan tüketim toplumu olma yönünde hızlı gelişmeler içeresine gireceği tah
min edilen Sovyetler Birliği pazarına yakınlığı ve nihayet Kafkasya'daki cumhuriyetlerle ara
sında mevcut geniş sınır ticareti imkânları, ülkemizin, bölgede ekonomik bir güç olarak varlı
ğını hissettirmesini sağlayacak diğer faktörler görünümündedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, silahsızlanma alanında son yıllarda sağlanan başarı
ların, Avrupa'da bugünkü barış ve güvenlik ortamına büyük ölçüde katkılarda bulunduğu ger
çeğinden hareketle, bu konuya da kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, halen Viyana'da yürütülmekte olan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Mü
zakerelerinde bugüne kadar elde edilen sonuçlar, bu alanda kısa süre içinde bir anlaşmaya va
rılmasını olanaklı kılmaktadır. Nitekim Başkan Bush'un önerisi üzerine Mayıs 1989'da yapı
lan NATO zirve toplantısında, ilk AKKUM anlaşmasının 1990 yılı içinde imzalanabilmesi için 
müzakerelerin hızlanıdınlması kararlaştırılmıştır. Türkiye, jeostratejik konumu ve Varşova Pak
tına karşı bir cephe hattı ülkesi olması bakımından, AKKUM sonuçlarından en çok etkilene
bilecek ülkelerden birisi durumundadır. Bu nedenle, AKKUM görüşmelerinin olumlu bir so
nuca bağlanmasına önem vermemiz gerekmektedir. Bu nedenledir ki, Hükümetimiz, müzake
relere aktif ve yapıcı bir biçimde katılmakta ve gelişmeleri ittifak ve ulusal güvenlik çıkarları
mız doğrultusunda yönlendirmeye çaba göstermektedir. Bu çabaları, Anavatan Partisi Grubu 
olarak takdirle izliyor ve destekliyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) Ama, millî irade dışlanıyor. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, silahların kontrolü 

girişimlerinin başarısının ancak karşılıklı itimat ve güvenlik ortamının yaratılmasına bağlı ol
duğu şüphesizdir. Viyana'da devam eden ikinci Avrupa Silahsızlanma Konferansı müzakerele
rinde ele alınmakta olan güven ve güvenlik artırıcı önlemlerin de, Avrupa'da kalıcı bir barış 
ortamının yaratılmasına önemli katkıda bulunacağını düşünmekte ve müzakerelerin başarılı 
bir sonuca bağlanmasını temenni etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısı itibariyle, Batı Avrupa Ülkele
riyle aynı sistemi, aynı değerler manzumesini paylaşan ve Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olan 
Türkiye'nin, tkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa'da oluşturulan uluslararası örgütlerin he
men hemen hepsinde yer alması tesadüfi değildir. Avrupa bütünleşmesinin her veçhesinde hak 
ettiği yeri alma kararlılığında olan ülkemiz, Avrupa Topluluğu ile, nihaî hedefi tam üyelik olan 
müracaatımızı da Türkiye'nin Batı yönündeki tercihinin tabiî bir sonucu olarak değerlendir
mek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Topluluğu Komisyonunun geçenlerde yayınlanan, Türki
ye'nin tam üyelik başvurusuna ilişkin raporun muhtevası Yüce Meclisin malumudur. Her şey
den önce, komisyon raporu ile Türkiye'nin tam üyeliğe ehil bir aday olduğu açıkça teyit edil
miştir. Raporda ayrıca, Toplulukla ülkemiz arasında bütünleşmeyi güçlendirmek amacıyla, başta 
malî ve sınaî alanlar olmak üzere, siyasal ve kültürel alanları da içeren geniş bir işbirliğinin 
tesis ve geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. 

Raporda, ülkemizin tam üyelik konusunda bazı eksikliklerine de işaret edilmiştir. Bu ko
nularda ülkemizin gerekli gelişmişlik düzeyine ve standartlarına ulaşması için, tüm çabanın 
gösterilmesi hususunda, Yüce Mecliste temsil edilen siyasî partilerimiz arasında, büyük ölçüde 
mutabakatın varlığı, bizi fevkalade sevindirmektedir. 

Ancak, raporda, tam üyeliğimizin, konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bazı hususlarla irti-
batlandırılmaya çalışılması, tarafımızdan tutarlı ve uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Amerika ile aramızda dostluk ilişkileri ve kapsamlı işbirliği, bir yan
dan müşterek menfaatlerimize, öte yandan milletlerimizin özgürlük ve güvenliklerinin temina
tını oluşturan güçlü ittifak bağlarına dayanmaktadır. Hiç kuşkusuz bu ilişkilerin dengeli bir 
biçimde daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin tüm alanlarda daha da güçlendirilip, yaygınlaştı
rılması her iki ülkenin de çıkarına hizmet edecektir. 
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Ancak, üzülerek belirtmek gerekir ki, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz, son za
manlarda bazı çevrelerce sürdürülen ülkemiz aleyhtarı faaliyetlere, Amerika Birleşik Devletleri 
makamlarınca gereken hassasiyetin yeterince ve zamanında gösterilmemesi nedeniyle, önemli 
güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyetçi Senatör Dole'ün sunduğu ve Senato Adalet 
Komisyonundan geçirilen Ermeni karar tasarısı, ilişkilerimizi zedeleyen en son gelişmeyi oluş
turmaktadır. Sayın Dışişleri Bakanımızın, geçenlerde Yüce Mecliste yaptığı konuşmada değin
diği üzere, bu tasarıyı Türk Milletinin haysiyetini rencide edici bir girişim olarak telakki ediyo
ruz. Tasarıyla, Türk Milleti, hiçbir zaman işlemediği bir soykırımla suçlanmakta, Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresi, tarihçilere terk edilmesi gereken bir konuda, sırf iç politika mülaha
zalarıyla hüküm vermeye kalkışmaktadır. 

Gerçi, Hükümetimiz, bu tür girişimlerin Türk-Amerikan ilişkilerinde tamiri güç yaralar 
açacağını, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine açık bir şekilde ifade etmiştir. Ayrıca, karşı 
önlemlere başvurduğumuz da yüksek malumlarıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne gibi önlem? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Milletimizin şeref ve itibarının söz konusu 

olduğu bu konuyu, Hükümetimiz büyük bir titizlikle izlemektedir ve gereken tedbirleri almaya 
devam edecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri yönetimince düşünüldüğü anlaşılan birtakım ara formülleri 
de, kabul etmemiz kesinlekle mümkün değildir. Şu iyi bilinmelidir ki, Türkiye'nin, Ermeni te
röristlerin faaliyetlerine bir nevi destek oluşturacak bu tür girişimlere karşı, ödün vermesi söz 
konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Türk kamuoyunun bu konudaki has
sasiyetinin ve Türk halkının güven ve desteğini kaybetmenin öneminin bilincinde olduğunu ümit 
etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Doğu ve Batı ara
sındaki köprü rolü, gerek Batı dünyası, gerek Ortadoğu ve Batı Asya ülkeleriyle çok yönlü iliş
kiler sürdürmemizi mümkün kılmaktadır. Nitekim, bir yandan mensubu bulunduğumuz Batı 
camiasıyla tam entegrasyon yönünde ve Türk halkının tercihleri doğrultusunda cesur adımlar 
atılırken, diğer taraftan da yakın tarihî ve kültürel bağlarımız bulunan Ortadoğu ülkeleriyle 
dostluğu ve her alanda işbirliğini geliştirmeye çalışmak gerekmektedir. Bu çerçevede Hüküme
timizin dirayetle ve hassasiyetle izlediği gibi, komşularımızla mevcut sorunlarımıza diyalog ve 
müzakereler yoluyla ve hakkaniyet esasına göre çözüm aramak, komşularımızın birbirleriyle 
olan meselelerinde yan tutkamsızm tarafların çıkarlarını buluşturan, yapıcı ve aktif bir yakla
şımı canı yürekten benimsemekteyiz, inanıyoruz ki, Türkiye, bu anlamda ortaya koyacağı ça
balarıyla, etrafında bir dostluk ve barış çemberi oluşturabilir ve ancak bu suretle bölgede istik
rarın perçinleştirilmesine katkıda bulunabilir. 

tran-Irak savaşı süresince uygulanan ve her iki tarafın da takdir ve güvenine mazhar olan 
aktif tarafsızlık politikası ve yine bölgemizin en önemli sorununu teşkil eden Filistin ve Lüb
nan meselelerinin halli yönünde gösterilen çabalar; keza, kuzey komşumuz Sovyetler Birliğiyle 
yıllardır bekleyen sorunları çözümü ve her alanda geniş bir işbirliğine gidilmesi; öte yandan, 
güney komşumuz Suriye ile en üst düzeyde sürdürülen diyalog ve batı komşularımızdan Yuna-
nistanla başlayan Davos sürecini, Hükümetimizin sözünü ettiğimiz gayretlerinin somut örnek
leri olarak burada ifade etmek isterim. 

— 449 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 1 

Sayın milletvekilleri, Davos sürecinden söz etmişken, izninizle komşumuz Yunanistanla 
ilişkilerimiz konusunda bir nebze durmak istiyorum : Bu ülke ile aramızda kıta sahanlığı, ka
rasuları ve hava sahasıyla, Ege adalarının anlaşmalara aykırı bir biçimde silahlandırılmasına, 
öte yandan Batı Trakyada yaşayan soydaşlarımıza uygulanan ayrımcı ve kötü muameleye ka
dar uzanan, hepsi çok yönlü ve kendilerine özgü nitelikleri bulunan çeşitli sorunlarımız vardır. 
Hükümetimizin bu sorunları çözme konusundaki iyi niyetli diyalog çabalarına rağmen, gözle 
görülür, olumlu, müşahhas, somut mesafeler katetmek mümkün olamamıştır. Davos ile şekil
lenen niyet ve girişimlerimize rağmen Yunanistan, aramızda çözümlenmesi mümkün olan me
seleleri uluslararası forumlara götürmek, ya da sorunları hiç de ilgisi olmayan konularla yapay 
bir biçimde ilgilendirmek alışkanlığından kurtulamadığı ve nihayet, iyimser bir yorumla, bir 
ölçüde de olsa, iç politikasında husule gelen gelişmeler nedeniyle bize yeterli mukabelede bu
lunamamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, halen Yunanistanda sayıları 120 bin olan Müslüman 
bir Türk Azınlığı yaşamaktadır. Bu azınlığın statüsü 1923 tarihli Lozan Anlaşmasıyla belirlen-

- mistir; ancak, burada yaşayan soydaşlarımız, zaman zaman anlaşmalara, uluslararası hukuka 
ve insan hakları ilkelerine ters düşen baskı ve ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya kalmakta
dırlar. Bu konuda herşeyden önce şunu belirtmekte yarar görmekteyim : Türkiye, ülkelerimiz
de yaşayan ve sadece kendi millî mevzuatlarımızın değil, fakat onların da ötesinde, altında im
zalarımız bulunan uluslararası anlaşmaların da teminatı altında olan karşılıklı azınlıkların 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir dostluk köprüsü teşkil ettiğine, aramızda tam bir güven 
ortamı yaratılmasına önemli katkıda bulunacağına samimiyetle inanmaktadır. Konuya bakış 
açımız ve yaklaşımımız budur. 

Batı Trakyada yaşayan soydaşlarımızın sorunları ve karşılaştıkları güçlükler çok geniş bir 
yelpaze oluşturmaktadır. Bu sorunlar muvacehesinde, özellikle son zamanlarda güncel bir ha
le gelmiş bulunan Müslüman Türk azınlığın liderleri hakkında, çeşitli nedenlerle açılmış olan 
davalar konusunda, bir kaç cümle sarfetmeme izin vermenizi istiyorum. 

Bilindiği üzere Batı Trakyada ki Türk azınlığına uygulanan haksız ve insan haklarına aykı
rı uygulamaları protesto etmek amacıyla, 1985 yılı başlarında bir imza kampanyası başlatan 
ve bu nedenle 30 ay hapis ve önemli bir para cezasına çarptırılan eski milletvekili Doktor Sa
dık Ahmet'in, istinaf mahkemesinde görülen davası bir kez daha sonuçlandırılmamış ve belir
siz bir tarihe ertelenmiştir. 18 Haziran seçimlerinde, azınlık mensuplarının büyük desteğiyle, 
Rodop İlinden bağımsız milletvekili seçilmiş Sadık Ahmet'in şahsında, Türk azınlığın yargı
lanması biçimine dönüşen ve bu yönüyle hukukî olmaktan ziyade siyasî nitelik kazanmış olan 
söz konusu davaya bir an evvel son verilerek adaletin, Sadık Ahmet'in lehine tecelli edeceğini 
ümit ediyor ve bekliyoruz. 

Bu arada maalesef, Yunan makamları, Doktor Sadık Ahmet ve beraber yargılanmakta 
olan İbrahim Şerif hakkında Rodop Ceza Mahkemesinde üç yeni dava daha açmış bulunmak
tadır. Ayrıca, 9 Ocak 1990 günü tskeçe Müftülüğü Başkâtibi ve tskeçe milletvekili adayı Meh
met Emin Ağa da, yerel yöneticileri kandırmaya çalışmak suçundan yargılanacaktır. Gümülci-
ne'de münteşir Güven Gazetesi Yazı işleri Müdürü Hasan Mehmet 18 ay hapis ve 24 ay siyasî 
haklardan mahrumiyet cezasına çarptırılmış bulunmaktadır. 

— 450 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 1 

Değerli milletvekilleri, Yunan makamlarının görmezlikten geldiği ve çözümü için hiçbir 
girişimde bulunmadıkları ve sorunlarını dile getirmekten başka suçu olmayan bu soydaşları
mızın, sırf bu nedenle muhakeme edilmesini ve kendilerine ağır cezalar verilmesini, gerek in
san hakları ve gerekse demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakikanızı rica edeceğim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Sayın hatibin konuşma süresi de çalışma 

süremizi aşacaktır. Bu bakımdan, Sayın Bozkurt'un konuşmasının bitimine kadar sürenin uza
tılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bozkurt, 10 dakikanız kalmıştır. 
Buyurun devam edin efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bizim bu konudaki 

samimi temennimiz, Yunanistan'ın, soydaşlarımıza karşı izlediği bu ayırıma politikalardan vaz
geçmesi ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesidir, Türkiye, geleneksel barışsever 
politikasına uygun olarak, azınlığın, ülkelerimiz arasında iyi ilişkiler ve işbirliğinin gelişmesi 
ve yerleşmesi yolunda olumlu bir unsur olmasını arzu etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bulgaristan'ın özellikle 1984 yılında yoğunluk kaza
nan ve bu ülkede yaşayan Müslüman Türk azınlığa uyguladığı insanlık dışı baskı, asimilasyon 
ve hatta jenosite kadar varan ve nihayet zorunlu göç hareketiyle daha da vahim bir hal alan 
davranışları nedeniyle, aramızda mevcut bulunan sorun varlığını sürdürmeye devam etmekte
dir. Hatırlanacağı gibi, Bulgaristan'daki Türk azınlığı sorunu uluslararası bir boyut kazanmış 
ve sonuçta yalnız bizimle değil, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı tüm ülkeler ara
sında insanî bir meseleye dönüşmüştür. En son olarak Kuveyt Emiri'nin girişimleri üzerine, 
Dışişleri Bakanımız Sayın Mesut Yılmaz ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Yordanov arasın
da ekim ayı sonunda gerçekleşen istikşafı mahiyetteki görüşmeden hemen sonra, bildiğiniz gi
bi, Bulgaristan'da yönetim değişikliği olmuştur. Yeni yönetim birçok alanda reform yapma sö
zü verdiği halde, bugüne kadar geçen sürede, bu ülkede gözle görülür bir iyileşme henüz ger
çekleştirilmemiştir. Diğer bir anlatımla, merakla beklememize rağmen, Türk azınlığın hakları 
konusunda henüz olumlu bir gelişme göremedik. Yeni yöneticilerin, Jivkov'un çağ dışı politi
kalarını sürdürmeyeceklerini ve nihayet Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmelerin yeni Bulgar 
yöneticilerine de ilham kaynağı olacağını ummak ve görmek istediğimizi buradan belirtmeyi 
gerekli görüyorum, öte yandan, Hükümetimizin soydaşlarımızın sorununu sürüncemede bı
rakmamaya ve çözüm bulununcaya kadar bu meseleyi izlemeye kararlı olan tutumunu destek
liyor, fevkalade isabetli, gerekli ve yerinde gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. 

Şu herkesçe iyi bilinmeli ve unutulmamalıdır ki, Türk azınlığı sorunu, Bulgaristan'la iliş
kilerimizin ana ve belirleyici unsuru olmaya devam edecektir. Bu noktada, izninizle Bulgaris
tan Hükümetinin uyguladığı zorunlu göç nedeniyle ülkemize gelen soydaşlarımızın durumu 
ve bu konuda Hükümetimizin ortaya koyduğu çalışmalar konusunda da bir değerlendirmede 
bulunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1989 Mayıs ayı sonlarında, baskılara son verilmesi ve haklarının 
iadesi amacıyla, Bulgaristan'da bulunan soydaşlarımızın yaptıkları açlık grevleri ve gösteriler 
üzerine, Bulgar Ordusu ve milis kuvvetlerince soydaşlarımız üzerine ateş açıldığı ve bu suretle 
çok sayıda Türk'ün öldürüldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı ve tutuklandığı ve Bulgar 
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Hükümetinin bu tepkilere ve gösterilere misilleme olarak, bazı soydaşlarımızı Avusturya ve yu-
goslavya üzerinden sınır dışı etmeye başladığı hepimizin hafızalarındadır. 

Bunun arkasından, pasaport yasasında birtakım değişiktirler yapmak suretiyle, sanki se
yahat özgürlüğünü tamyormuşçasına bir görünüm altında, soydaşlarımız sınır kapılarımıza yı
ğılmaya başlamış ve bu hepimizin ve dünya efkârı umumiyesinin üzüntüsünü mucip olmuştur. 

Soydaşlarımızın, kendilerine tanınan birkaç, saatlik süre içerisinde, ailelerinin de parça
lanması suretiyle, tüm menkul ve gayri menkul mallarını, bankalardaki hesaplarını, sosyal gü
venlik haklarını terke mecbur bırakılarak, ellerine geçirebildikleri birkaç bez veya çaput ile yollara 
döküldükleri, itilip kakıldıkları ve perişan bir vaziyette sınırlarımıza yığıldıkları, insanlık adı
na utanç verici bir manzara olarak, hafızalarda elbette derin izler yaratmıştır. 

Yaklaşık ikibuçuk aylık bir sürede ülkemize göç etmek durumunda kalan soydaş sayısı, 
takriben 310 bine ulaşmıştır. Vizeli uygulamadan sonra bu sayı 325 binler seviyesindedir. Kısa 
bir süre içerisinde 310 bin kişinin, baskın şeklinde bir zorunlu göçe tabi tutulup, aniden yurda 
girmek durumunda kalması, hemen arkasından, iaşe, ibate, geçici ve daimî yerleşmelerinin ve 
intikallerinin çok kısa bir süre içerisinde sağlanması, inanınız her devletin üstesinden gelebile
ceği bir hadise değildir. Bu nedenle, izninizle, Hükümetimizin böylesine güçlüklerle dolu bir 
durumu çok kısa bir zamanda ve en uygun bir biçimde çözümlemiş olmasını burada takdirle 
anmak istiyorum. 

Girişlerde, çadırlı kamplarda, okullarda, pansiyonlarda ve yurtlarda geçici olarak yerleş
tirilen, sıcak bir yatak ve iaşesi sağlanan soydaşlarımız için, devletçe başlatılan bir uygulama 
ile, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere, ayda 300 bin liraya kadar kira yardımında bulunulmak
tadır. Şu ana kadar kira yardımı yapılan aile sayısı 53 520'lere ulaşmıştır. Aylık kira yardımı 
tutarının 10,5 milyar lira olduğunu, ayrıca 6 500 soydaşımızın da sobalı, prefabrike evler ve 
kamplarda kaldığını burada takdirle kaydetmeme izin veriniz. 

Değerli milletvekilleri, bu arada Hükümetimiz, Avrupa İskân Fonundan ve tslâm Kalkın
ma Bankasından sağlanan kredilerin de yardımı ile finanse edilecek. "Soydaşlara sosyal konut 
projesi" ile takriben 40 bin civarında konut üretimi için gerekli çalışmaları başlatmış ve bu 
çalışmalar, artık somutlaşma noktasına varacak düzeye gelmiş bulunmaktadır. 

Soydaşlarımızdan 52 780 kişiye halen iş temin edilmiş bulunmaktadır. Şu anda, aşağı yu
karı her ailede en az bir kişi iş sahibidir ve geçiminin yürütülmesinde böylece maddî imkâna 
kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu arada, özellikle kamu sektöründe 2 400 öğretmen, 3 000 sağlık personeli, 6 500 de 
tarımla uğraşan soydaşımıza iş sağlanmış bulunmaktadır. 

Masraflarının önemli bir kısmı karşılanarak, soydaş çocukları okullarına başlamış, YÖK'ten 
sağlanan kontenjanlarla yüksek tahsil imkânı ve buna bağlı olarak da burs ve yurt imkânları 
temin edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'a dönen soydaşlarımız da vardır. Biraz evvel Sayın,Bay-
kal'ın da işaret ettiği gibi, Bulgaristan'a dönen soydaşlarımızın sayısı 90 bin düzeyindedir; an
cak bu geri dönüşlerin, aslolan hangi sebeplerle yapılmak durumunda bulunduğunun tespiti
dir. Bilindiği üzere, Bulgaristan hükümeti, soydaşlarımızı zorunlu göçe tabi tutarken, onların 
özellikle genç yaşlardaki aile mensuplarını, askerlik çağındaki çocuklarını Bulgaristan'da bı
rakmış, onlara pasaport vermemiş ve onların Türkiye'ye intikalini engellemiştir. Bunun ciddî 
sayılarda olduğu zaman zaman bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşme
lerde, bizzat muhalefete mensup milletvekilleri tarafından da ifade edilmiştir. 
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Parçalanmış aile konusu, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çocukları Bul
garistan'da kalmış ailelerin, ne kadar geniş imkânlara kavuşturul urlarsa kavuşturulsunlar, ora
daki çocuklarının durumunu düşünerek ve bunun etkisiyle Bulgaristan'a dönmelerini fazlaca 
yadırgamamak gerekir. Bu arada, Bulgaristan yönetiminde vukua gelen değişikliğin de, acaba 
orada yaşayan soydaşlarımızın durumunda bir iyileştirmeye yol açar mı umudu da, belki bir 
ölçüde yurttaşlarımızın bir kısmının geriye dönmesinde âmil olmuştur. 

Ancak, Sayın Bay kal'in ifade ettiği gibi, dönen soydaşlarımızdan 100 bin lira gibi veya 
belli bir miktarda parasal talepte bulunulduğu yolundaki iddianın gerçeklerle ilgisi bulunma
dığını, gerçek dışı olduğunu ve Sayın Baykal'a da yanlışlıkla intikal ettirildiğini zannettiğimi 
burada ifade etmek istiyorum. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Bilhassa vali ifade etmiş ve "Dönenlerden bu ödediği
miz yardımı geri alacağız" demiş. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, soy
daşlarımızın daha da ileri imkânlara kavuşturulması konusunda ortaya koyacağı gayretleri, Ana
vatan Partisi Grubu olarak sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, başta komşularımız olmak üzere, tüm ülkelerle, karşılıklı saygı, içiş
lerine karışmama ve ortak çıkar ilkelerine dayanan ilişkiler kurmanın ve bu ilişkileri sürdür
menin, dış politikamızın değişmez temel unsurları olduğu Yüce Meclisin yüksek malumlarıdır. 
Bu ilkeler çerçevesinde, Suriye, Irak ve tran ile siyasî, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizi geliştir
meye çaba gösterilmektedir. Kerkük-tskenderun petrol boru hattının dışında, Ortadoğuda çok 
taraflı olarak gerçekleştirilmeye çalışılan, geniş kapsamlı ortak altyapı projelerinin ve diğer alan
lardaki ortak yatırımların, bu ülkelerle aramızda mevcut ilişkilerin geliştirilmesine ve bölgede 
istikrar ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz... 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz tamamlanmıştır, toparlayınız lütfen. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Topluyorum efendim. 
Ancak, komşularımızla ilişkilerimizin arzuladığımız düzeye ulaştırılabilmesi için, iyi kom

şuluğun gerekleri olan iç işlerine karışmama ve karşılıklı çıkarlara saygı ilkelerine tüm tarafla
rın özenle riayet etmeleri gerektiğini, bu vesileyle bir kez daha tekraren ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs'ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi 
niyet girişimi çerçevesinde, iki toplum lideri arasında, 1988 yılından itibaren sürdürülmekte olan 
gelişmelerin, Rum tarafının olumsuz tutumu nedeniyle, bugüne kadar herhangi bir sonuca bağ
lanamamış olması, üzüntü verici ve umut kınadır. Rum tarafı, görüşmeler devam ederken, 
müzakerelerin hedefleriyle bağdaşmayacak çeşitli davranışlar sergilemektedirler. Rumların, ulus
lararası forumlarda tek taraflı kararlar çıkartmaya çalışmaları, meseleyi uluslararası platform
lara çekmek için çaba göstermeleri, Kıbrıs Türk tarafına yönelik ekonomik ambargoyu sür
dürmeleri ve nihayet uluslararası planda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye aleyhinde 
baskı ve karalama kampanyasından vazgeçmemeleri ve en önemlisi, hızlı bir biçimde silahlan
maları, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümden yana olmadıklarını açık açık göstermektedir. 

Rum tarafının bu uzlaşmaz tutumu karşısında, Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'ın tecrü
beli ve dirayetli önderliğinde, Kıbrıs Türk Halkının, adada, adil ve kalıcı bir çözüm için verdiği 
mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğimizi, buradan, bütün dünyaya ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bozkurt... 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir ki, Kıbrıs'
ta bulunacak herhangi bir çözümün geçerli olabilmesi için, bunun evvelemirde, kendi kaderle
rini tayin etme hakkı çerçevesinde, Kıbrıs Türklerince kabul edilmesi gerekmektedir. Kıbrıs Türk 
Halkını, bu anlayış içinde desteklemeye devam etmeye kararlı olduğumuzu ifade ettikten son
ra, bundan, bir ödün vereceğimizin, bir tavizde bulunacağımızın sanılmamasını da tekrar ve 
vurgulayarak ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, lütfen sonunu bağlayın... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, konuşmalarımı bağ

lamak istiyorum. 
Ekonomik ve teknolojik kalkınmasını, demokratik ve laik bir devlet düzeni içinde ve dün

yanın hassas ve istikrarsız bir bölgesinde başarıyla sürdüren Türkiye'nin, dış ilişkilerinde dik
katli ve son derece titiz davranmasının önemi kuşkusuzdur. Türkiye'nin, kendine özgü bu nite
likleri, dış politikasının dengeli ve gerçekçi bir şeklide şekillendirilmesi ni zorunlu kılmaktadır. 

Son yıllarda, ülkemizin, dünyada, ağırlığının ve etkinliğinin arttığım ve uluslararası alan
da saygın bir yere sahip olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bunu sağlayan gayret
lerinden dolayı, Anavatan Partisi Grubu olarak, Hükümetimize takdirlerimizi ifade etmek is
tiyoruz. Elbette bu sonucun sağlanmasında önemli katkıları bulunan Dışişlerimizin vefakâr, 
gayretli, çalışkan mensuplarını da burada anmayı zevkli bir vazife addediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu düşüncelerle, 1990 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını canı yürekten diliyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlarken, oyumuzun müspet oldu-. 
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Sayın milletvekilleri, programımızın öğleden önceki kısmı tamamlanmış bulunmaktadır. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.13 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1990 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Komisyonu Raporu (1/618) (S. 
Sayısı: 281) (Devam) 

2. — 1988 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı : 287) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Devam) 

4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yüt Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı; 288) (Devam) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Demirel'dedir. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1989 bütçesinin tatbikatı yapılmış, 1990 bütçesi müzakere ediliyor. Bu vesileyle dü
şüncelerimizi ifade etmek için huzurunuza geldik. Sizleri ve televizyonları başında bizi takip 
eden vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, bu bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını Ce
nabı Haktan diliyorum. 

Yine sözlerimin başında, 1990 yılının sizlere, milletimizin her ferdine, ülkemize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. 

1990 yılına gelirken yeni bir on yıla giriyoruz. Bu on yıla girerken; acaba Türkiye'nin hali 
nicedir, geriye nasıl bakıyor, ileriye nasıl bakıyor; Türkiye, acaba geçen on yılı nasıl geçirmiş
tir, gelecek on yıl için Türkiye'nin ufkunda neler görünüyor hususlarında kısa bir değerlendir
me yapmak istiyorum. 

Tabiî ki, vatandaşlarımızı ve herkesi alakadar eden, bugünün dünden iyi olmasıdır. Eğer, 
bugün dünden iyi değilse, o zaman, zaman boşuna geçiyor demektir. O zaman, geleceğe ümit
le bakabilme imkânları yoktur. Vatandaşlarımızı alakadar eden, bugünkü sorunlarının düne na-
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zaran daha azalmış olmasıdır. Böyle değil de, artmışsa, o zaman yine zaman boşa gitmiştir. 
Bu itibarla, vatandaşlarımızın hali, ülkenin idaresinin baş hedefidir. Bir ülkenin iyi idare edil
miş olması asıldır. Ülke iyi idare ediliyorsa, vatandaşlar memnundur. Ülkeyi yönetenlerin ken
di kendilerine değer biçmeleri yetmez. Halkın, ülkeyi yönetenlere değer biçmesi lazımdır. Çün
kü, yönetilenler... önemli olan odur. Yönetenler, yönetilenler için vardır. Yönetilenler, yöne
tenler için var değildir. 

Bakıyoruz 1990'lı Türkiyemize. Geriye dönüp bakıyoruz, geride neler görünüyor. Evvela 
şunu ifade edelim ki, 1980 -1990 on yılı, 70 yıllık cumhuriyet tarihinin, en yüksek fiyat seviye
lerine eriştiği on yıldır. Vatandaşı, günlük hayatı alakadar eder. Siz istediğiniz kadar şunu de
yin, bunu deyin; vatandaşı birinci derecede alakadar eden hayat pahalılığıdır, hayatın çekilmez 
hale gelip gelmediğidir; yoksulluktur, fukaralıktır. Vatandaşı aynı derecede alakadar eden iş
sizliktir. Vatandaşın karnı tok, sırtı pek mi? Şu kış kıyamette odunu, kömürü, yakacağı var 
mı? Yoksa, kömürü kiloyla, tezeği taneyle, odunu kiloyla mı alıyor? önemli olan, vatandaşın 
ne hal içinde bulunduğudur. 

tşte, bir ülkede pahalılık dediğimiz olay, aslında fiyat seviyelerinin seyri olayıdır. Türkiye-
mizde, geçen on yıl zarfında, yapılan hesaplara göre fiyatlar 35 ilâ 45 kat artmıştır. Aslında, 
elde doğru dürüst endeks de yok; daha doğrusu endeksler çok değişiktir. Fiyatlara bakıyoruz, 
1914 ilâ 1922 arasında fiyatlar 12 kat artmış, 1922 ilâ 1929 arasında fiyatlar 1,2 kat artmış, 
1930 ilâ 1939 arasında fiyatlar 1,5 kat artmış, 1940 ilâ 1949 arasında fiyatlar -harp yıllandır-
5 kat artmış; ama, 1980 ilâ 1990 arasında 35 ilâ 45 kat arasında fiyatlar artmıştır. (ANAP sıra
larından "Sizin döneminizi niye söylemiyorsunuz?" sesleri, gürültüler) 

tşte kürsü, biraz sonra gelirsiniz, öyle değildir dersiniz. Hemen başlangıçta feryat etmeyin 
canım. Yani, siz burada rahat rahat oturuyorsunuz... Bunun altına giren, vatandaştır. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Fiyatlar, 1950 ilâ 1959 arasında 3 kat artmış, 1960 ilâ 
1969 arasında 1,5 kat artmış, 1970 ilâ 1979 arasında 10 kat artmış, 1980 ilâ 1989 arasında da 
35 ilâ 45 kat artmış. Binaenaleyh, bu hesap yanlıştır diyen varsa, o babayiğidi de görmek isti
yoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh, 1990 yılına girerken, Türk Halkı, cumhuriyet tarihinin hiçbir devrinde ol
madığı kadar ekonomik şartlar altında ezilmiştir. Beni dinleyen vatandaşıma söylüyorum : Be
nim vatandaşım, geçen on sene zarfında, hiçbir dönemde olmadığı kadar ezilmiştir. Bekliyo
rum ki, "Hayır, öyle değildir" densin. Yani, bizim bu söylediklerimize cevap vermek isteyenler 
varsa, buraya gelip diyebilirler ki, "Hayır, öyle değildir." öyle değilse, nasıldır; onu söylerler. 
Altın devri midir? Türkiye çağ mı atlamıştır? Köşeyi mi dönmüştür? Köşeyi döndüyse, nereye 
doğru dönmüştür, hangi tarafa doğru dönmüştür? Bunları gelir burada söylerler. (DYP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Zaten, bu müzakereler niçin yapılıyor? Bu müzakereler, işte 
bunları ortaya çıkarmak, bu ortaya çıkan gerçekler karşısında da, kendisini savunma duru
munda olanların, kendisini savunmasına imkân vermek içindir. 

Netice olarak, bu on sene zarfında Türkiye, dış borçlarını hemen hemen dört misli katla
mıştır. 13 milyar dolar civarındaki bir borç, 50 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Denecektir 
ki, "Efendim 50 değil 40; 40 değil 45..." Bu tartışma da yapılabilir; ama, borcun bir kısmını 
saklayıp, bir kısmını göstermenin bir yararı yoktur. FMS borçları, Doğu Bloğuna olan borçlar, 
Dresdner borçlan, kısa vadeli borçlar, belediyelerin borçları... Velhasıl, ne varsa, bunlar netice 
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itibariyle hep devletin borçları, ülkenin borçları. Ülkenin borçları 50 milyar dolar civarını bul
muş ve ülke, hiçbir devirde olmadığı kadar iç borca batmış; halen 45 trilyon ve bu 1990 yılında 
da 65 trilyonu bulacaktır. Denebilir ki, "Efendim, bunların önemi yok." Neden önemi olma
dığını da söylemek lazım; kim diyebilecekse "önemi yok" diye; gayet açıklıkla söylüyorum. 

Binaenaleyh, 1990'a girerken, çalışan nüfusun yüzde 58'i de hâlâ tarımda. Sanayileşme 
durmuş ve işsizlik yüzde 22 seviyesinde, "öyle değildir" diyenlere, Nisan 1988 tarihli kararna
meyi geçen defa buradan hatırlattım. Gelir dağılımı fevkalade kötü hale gelmiş. 

Enflasyon : Ekim itibariyle enflasyon rakamlarını OECD ilan ediyor : Türkiye 73,3'le 
şampiyon; onu İzlanda takip ediyor 21,1'le; onu Yunanistan takip ediyor 13,8'le; onu Portekiz 
takip ediyor 12,7 ile ; Hollanda 1,4. Evvel Allah, Türkiye'ye kimsenin yetişebilmesi mümkün 
değil; 73,3 -21,1!.. 

Bu kürsüden, "Enflasyon durmuştur" diye resmî beyanlar yapıldı. Hakikaten, bu enflas
yonun nerede durduğunu bilmek lazım. Ne zaman durduğunu soramıyoruz da, ne zaman du
racağını da soramıyoruz; ne zaman durmuştur, nerede durmuştur?.. Bu enflasyon denen bela-

* nın yüzde l'i dahi savunulamaz. 

Geliyorsunuz kalkınmaya... Kalkınma, birinci revizyonda sıfıra yakındı, ikinci revizyonda 
biraz l'in üstüne çıkarıldı. Üçüncü revizyonda gene sıfırın altına düşer o. Yüzde 75 enflasyon, 
sıfır kalkınma. Türkiye çağ mı atlamış, köşeyi mi dönmüş? Bakarsanız, -biraz sonra dâ devam 
edeceğim- yatırımlar durmuş. 

1982'de gayri safî millî hâsıla adam başına 1 132 dolar. 1990'daki reel değer dikkate alınır
sa, yani doların reel değeri dikkate alınırsa, 1990'da da gayri safî millî hâsıla yine aynı. On 
sene zarfında, bu ülkede, 1982'nin dolar bazıyla, gayri safî millî hasıla 1 132 dolardı ama, şim
di 1 400 küsur dolar. "Dolar aynı yerde durmamış ki, dolar da değer kaybetmiş; binaenaleyh, 
ona irca ettiğiniz zaman, 1 132 dolar civarında çıkar. 

Hatta, bir şey daha söyleyeyim : Bugün piyasa ekonomisini yürüttüğünü iddia eden Türki
ye'nin, piyasa ekonomisiyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu bir kumandalı ekonomi
dir, nevi şahsına münhasırdır. Fiyatları devletin tayin ettiği bir Türkiye'de, piyasa ekonomisi
nin ruhu olan fiyatların kendiliğinden oluşmasını nereden bekleyeceksiniz? 

Kur serbest, faiz serbest, fiyat serbest; piyasa ekonomisi bu. Kur tutulmuş 2 400 liralarda, 
yani 1 dolar 2 400 lira. Gidin bakın bakalım, dışarıda 1 dolar kaç para?.. 1 dolar 3 700 lira 
ve enflasyon yüzde 75, dolar yüzde 30 artmış. Ee, dolar enflasyon kadar artar, öyle olur; kur, 
serbest kur odur. Acaba bu 1 000 lira kadar farkı, yani bugünkü resmî kurla, gerçek kur ara
sında 1 000 lira kadar olan farkı Türkiye ne zaman kapatacak ki?.. Türkiye böyle başladı 24 
Ocak Kararlarına... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sizin zamanınızla karıştır mayasınız 
sonra!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hiç telaşlanmayın. Her şeyin cevabı var, "Sizin 
zamanınızda, bunun zamanında, onun zamanında..." tşte kürsü, gelin buraya, "Hayır, 1982'de 
1 132 dolar değildir" deyin, "Hayır, şimdi de ondan çok fazla değildir" deyin. Diyebiliyorsa
nız, gelin... Diz bağlarınız çözülür, diz bağlarınız! öyle kolay değil o iş. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aynı zamanda, işte buyurun, bölgelerarası kalkınmışlık farklılıkları büyümüş, ki onlara 
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biraz sonra, vaktim kalırsa gireceğim ve 1980 - 1990 arasında yüzde 4,5 civarında büyüme ola
cak yüzde 50 enflasyonla, vasatisi. 1970 - 1980 arasında yüzde 5,9 büyüme olmuş yüzde 25 
enflasyonla. Nereden bahsediyorsunuz?.. 1970'li yıllar, 1960'lı yıllar; nereden bahsediyorsu
nuz?.. Buyurun : Yüzde 4,5 büyüme, yüzde 50 enflasyon. Binaenaleyh, Türkiye, 1990 yılında, 
çok büyük sıkıntılar içinde; bu 10 yılı kaybetmiş olarak giriyor. 10 yılı kazanmak şöyle olur: 
Eğer,.1982'de adam başına 1 192 dolar olan gayri safı millî hâsılayı 2 500 dolara çıkarabilseydi
niz, o zaman, 1990'dan 2000'e giderken de Türkiye'nin bir ümidi olurdu. Nasıl bir ümidi olur
du?.. "Bu 2 500'ü katlarız, 5 000'e varırız, böylece Avrupa'nın seviyesine varırız" olurdu. 

Binaenaleyh, Türkiye, böylece büyük sıkıntılar içerisine sürüklenmiş ve olduğu yerde du
ruyor. Şimdi gelip, 1980 -1990 yıllarının böyle olmadığını söylemek, acaba kimin imkânı dahi
linde olacaktır? Ama, bakıyorsunuz, beyanlar yapılıyor : "Türkiye tam sıçrama noktasına gel
miş..." Evet, Türkiye'de bu beyanlar yapılıyor. Türkiye nereye sıçrayacak? Bizim halkımızın 
elini kaldıracak hali kalmamış. Yani, bunlar Çankaya'dan yapılıyor. Evet, 2000 yılında Türki
ye, kaybettiği 1980 - 1990 yıllarını nasıl telafi edecek?.. Sıçrayarak telafi edecek... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bu işleri bilenler vardır. Türkiye'nin bu kadar üniversitesi * 
var, profesörleri var, ilim adamları var, bankacıları var; ekonomide sıçrayarak gidildiğini, aca
ba, bilemiyorum, yarın sabah kaç kişi söyleyebilir, kaç kişi?.. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri alkışlar) 

Madem, ekonomide sıçrama mümkündü, 1983'ten 1990'a sıçrasaydınız ya... (DYP sırala
rından gülüşmeler, alkışlar) Hayır, şimdi Çankaya'ya çikılınca oradan kumanda ediliyor ve 
"Sıçrayın" deniliyor. (DYP sıralarından alkışlar, gülüşmeler.) 

Peki, şimdi ne olacak, bu fiyatlar?.. Fiyatlar 35 ilâ 45 kat artmış da ne olmuş? Evvela 
şunu söyleyelim : Soruyoruz, herkese soruyoruz; Burada olanlara da soruyoruz, olmayanlara 
da soruyoruz : Cumhuriyet tarihinde böyle bir on yıl var mı? Yani, fiyatların 35 ilâ 45 kat kat
landığı bir on yıl var mı?.. Yoksa, ne ile övünüyorsunuz? O zaman gelin ve "Pahalılık iyidir" 
deyin; gelin "Fiyatların katlanması iyidir" deyin; gelin "Türkiye'de fukaralık yoktur" deyin; 
gelin "Yoksulluk iyidir" deyin. Bunları diyemezsiniz. Bunları diyemeyeceğinize göre... Peki, 
fiyatlar 35 ilâ 45 kat artmış da ne olmuş?.. Ne mi olmuş? Evvela, mutfakta alev var; yani mut
fak yanmış... Oradan başlıyor iş. Hazindir... Bu ülkenin insanları, bu ülkedeki milyonlarca in
san ekmeğini peynirine denk getirebiliyor mu?.. Getirebiliyor mu?.. Acaba aylık kazancıyla neyi 
satın alabiliyor? Bunlara bir bakacağız : Acaba, sofra ne ile kuruluyor? Tencere ne ile kaynı
yor? File ne ile doluyor? Acaba, ne ile giyinilip, kuşanılıyor? Çocuğunun ayağına ayakkabı 
ne ile alınıyor? Üst - baş ne ile oluyor? Ne ile yakıt alınıyor?.. 

Evet, büyük meselelerin gelip dayandığı yer burasıdır. Siz, istediğiniz kadar, bu kürsüye 
gelin, çok büyük devlet meseleleri hakkında konuşun; ama her şeyin varıp dayandığı yer bu 
konudur. Eğer mutfağınızda yangın varsa, halkınız yoksulluk ve pahalılık içine itilmişse, onun 
dışında kalan şeyleri hiç kimseye anlatamazsınız. 

Şimdi de memurlara, emekli, dul ve yetimlere bakalım : 1989 yılında 5 inci derecedeki 
bir memurun eline vasati olarak geçen para 233 bin 400 liradır. Vasati, net paradır bu... Yani 
ilk altı ay, son altı ay vasatisidir. 5 ila 8 inci derecedeki memurlar, tüm memurların yüzde 50,8'ini 
teşkil ediyor. 8 inci derecedeki bir memurun eline geçen para ise 210 bin liradır. Geliyoruz 9 
uncu derecedeki memura; 1989'daki maaş ortalaması 204 bin liradır; 11 inci derecedeki memurun 
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maaş ortalaması 196 bin liradır ve 15 inci derecedekinin ise 185 bin liradır. Demekki 1989 yılın
da memurlar 233 bin lira ile 185 bin lira arasında para almışlar... Türkiye'de dört kişilik bir 
ailenin geçimi için 350 bin lira lazım. Yani geçim için değil, sadece zarurî ihtiyaç maddelerini 
karşılamak için. Buyurun, bu parayla geçinin... Kim geçinebiliyorsa geçinsin, tşte, memuru
nuzu bu duruma düşürmüşsünüz. 

Benim sualim şu : Benim verdiğim vasati rakamlar doğru mudur? Doğru ise, bu parayla 
geçinilebilir mi? Geçinilemezse, "Ne düşünüyorsunuz?" diye soramıyorum, çünkü... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Düşünemezler... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hayır, hayır... Bir şey düşünmüş olsanız, buraya 

gelmezdi bu iş; ama ben gene halkın önüne koyuyorum... 
Şimdi, köylülerin vaziyetine geliyoruz. Köy hizmetleri yapılamaz hale gelmiş! Çünkü ma

zot parası yok. Köylü, ölüsünü hastaneden köye götürecek. Köye götürmek için köylüden ma
zot parası istiyorlar... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Millet buna inanmaz. (ANAP sıraların
dan gürültüler; "Örnek ver' sesleri) 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Madem bu kadar rahatsız oldunuz bundan, Hav
za'nın Çamyatağı Köyünden Bekir Keskin, karısını Samsun'da hastaneye götürmüş; karısı has
tanede ölmüş, getirmiş Havza'ya, yol karla kaplı; Havza'dan Çamyatağı Köyüne götürmek için 
Köy Hizmetlerine gitmiş, "150 000 lira mazot parası ver, yolunu açalım" demişler, 150 000 
lira mazot parasını vermiş, yolu açtırmış. (ANAP sıralarından "Yalan" sesleri, gürültüler) 

Ben burada söylüyorum. Devletsiniz, bunu tahkik etmek imkânı sizin elinizde; binaena
leyh, ben size yer veriyorum, mahal veriyorum, isim veriyorum. 

Nihayet, benim köylüm, elma istihsal bölgelerinde 200 liraya elmayı satamıyor, Türkiye 
Arjantin'den 65 000 liraya kiraz ithal ediyor. Türkiye'de bu... (DYP sıralarından alkışlar) Türkiye 
25 milyon ton yaş sebze ve meyve yetiştiriyor. Bu 25 milyon tonun 6, 5 - 7 milyon tonu telef 
oluyor. Türkiye'de, halkın gayretleriyle meydana getirilen bu yaş sebze ve meyve istihsalini ko
ruyacağınız yerde; yani, soğuk hava zinciri, depo, nakliye gibi birtakım imkânları teşvik edece
ğiniz yerde, şayet yaparsanız, -ki sebze ithal ediyoruz, yaş meyve ithal ediyoruz- aynen sütte 
olduğu gibi olur. Süt inekleri kesilmiştir Türkiye'de. Aynen ette olduğu gibi olur. Türkiye bu
gün etsiz kalmıştır, hayvan sayısını azaltmıştır, Avrupa'nın dampingine girmiştir; evet. 

Bakınız, isviçre'de kayısı yetiştirilen bölgelere; kayısı ithalini İsviçre Hükümeti yapmaz. 
Fransa'da sebze ve meyve yetiştirilen bölgelere, İspanya'dan dahi kamyonla meyve ve sebze it
hal etmezler. 

Bu ne iştir, anlamak mümkün değildir. Herkesi batırın bakalım, nereye varacaksınız! 
Benim çay bölgesi müstahsilim, henüz parasının yansını almamış; bana mektup yazıyor, 

diyor ki, "1977 yılında 100 kilo çay yaprağıyla 16 ev tüpü alıyordum -kendi tabiriyle- bugün 
100 kilo çay yaprağıyla 4 ev tüpü alır hale geldim." Hatta 3, 5 demiş de o, ben onu 4'e yuvarla
dım. Buyurun... 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Olmayan tüpü nereden alıyordu? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1977 yılında Türkiye'de tüp de vardı, tel de vardı, 

her şey vardı. (ANAP sıralarından "Sizin evde vardı" sesleri) 
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^ ADNAN YILDIZ (istanbul) — Zaten devamlı öyle söylüyorsunuz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) Saman 600 liraya çıkmış ve doğu bölgesi hayvan bes

lemede büyük sıkıntıların içine girmiş. 1990'lı Türkiye'nin manzaraları bunlar. Her 10 kişiden 
6 kişiye sorun, "Üstündeki elbiseyi ne zaman aldın?" diye. Sorun bakalım, kaç sene içerisinde 
o elbiseyi yenileyebilmiş? (ANAP sıralarından gürültüler) nihayet, Bağ - Kur tatbikatı, köyler
de 70 - 80 yaşındaki ihtiyarlara eziyete kadar varmış. Bir kilo mazotla Bir kilo benzin aynı 
fiyata gelince, siz tarımda üretimin halini düşünün! 

Evet, köy okullarında ısıtma parası diye bir şey yok. Köy çocukları okula giderken, 50 
sene evvel olduğu gibi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anakara) — 15 sene önce olduğu gibi. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 50 sene evvel olduğu gibi ellerine odun alarak, 

ellerine tezek alarak okullara gidiyor. 
Beni vatandaşlarım dinliyor, hiç teleşlanmayın. Onlar diyeceklerdir ki, "Demirel, sana ve

rilen bilgiler doğrudur" yahut "Demirel, sana verilen bilgiler yanlıştır," Ben onların adına ko
nuşuyorum. (ANAP sıralarından gürültülür) 

"Türkiye'de ne istersen bulursun; iyi de, ne istersen alır mısın? yani, mesele orada. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bizim aradığımız, kişisel refah değil, bizim aradığımız toplumsal refah. Bu şartlar 
altında kim ne alabilir? Köylünün hali perişandır. O kadar perişandır ki, yüzde 30 civarında 
gayri safî millî hâsıladan pay alan çiftçi ve köylüler bugün yüzde 15'e inmiş mi? Evet yüzde 
15'e inmiş payları buraya inmiş. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Köylünün nüfusu da azaldı ama. 
SÜLEYLAN DEMtREL (Devamla) Aynı nispette değil ki, yüzde 58 hâlâ, köyde çalışan 

nüfus; yani eskiden yüzde 106 idiydi de, yüzde 58'e indi, o da yarıya mı indi? Olur mu öyle şey? 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Şehirlere yılda ne kadar akın var? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) yüzde 58, hâlâ toprakta çalışan nüfus, topraktan ma

işetini temin eden nüfus ve bu nüfusu yüzde 20'ye indirin de, yüzde 15'e indirin de, ona razı 
olalım. 

Köylünün destekleme ürünleri sayı itibariyle 22'den 10'a düşmüş, Ürün fiyatları mal ve 
hizmet fiyatları enflasyonun çok gerisinde kalmış, onaltı defa fiyatlar artmış, yirmibeş defa 
girdiler artmış. Köylü, ürün bedellerini peşin olarak alamaz, taksitli alır, gecikmeli alır. Faiz
ler, cezalı faizle beraber, akından kalkamayacağı rakamlara yükselmiş. 1990'da 12 milyon ton 
gübre kullanması lazım gelen köylü, hâlâ 8 milyon ton gübrede duruyor. Hayvancılık sektörü 
krize girmiş. Doğal afetlerden zarar gören köylü ve çiftçiler perişan. Kuraklık dolayısıyla alı
nan tedbirler yaygın hale getirilememiş.Tohumluk olayı bir çıkmazda. Geçen sene 450 bin ton 
tohumluk dağıtılması lazım gelirken, devlet, bunun yarısından daha azını ancak verebilmiş, 
sonra "Birbirinizden alın" demiş.birbirinden alanlara da parasını ödememiş, millet de birbiri
ne düşmüş. 

Orman köylüsü, büyük sıkıntıların içerisinde. Köylü, sigortadan mahrum. 

Velhasıl, çiftçinin gelirleri azalmış, köylü fakirleşmiş, toprağını süremez, gübre ekemez, 
makine alamaz hale gelmiş. Sattığının karşılığını alamaz hale gelmiş. Borç içinde, geçinemez 
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halde medenî hizmetlerin (telefon, elektrik gibi) bedelini ödeyemez hale gelmiş, şehre inemez 
hale gelmiş, tşte bu... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Uçakla geldi senin köylülerin. Köylüle
rin Ankara'ya uçakla geliyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Köylülerin uçakla Ankara'ya geldiğini söylü
yorsunuz... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) Adamlar buradadır. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben de buradan seslendireyim ki, sizin köyden 

haberiniz olmadığı meydana çıksın. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
SABRI ARAŞ (Kars) — Sizin zamanınızda köylü perişandı. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Benim işimi kolaylaştırıyorsunuz. 
Tütün üreticisi fiyat bekliyor. Şimdi bakınız, tütüne ne vereceksiniz, önemli olan o. Eğer 

doların gerçek fiyatını Türk Lirası olarak götürebilseydiniz, tütün, Tekel'in başına kalmazdı. 
Ege'de 158 bin ton tütün var, hepsi Tekel'in başına kalacak; Tekel'in de deposu yok, depoları dolu. 

Bakalım bu yüzde 35, yüzde 45; daha doğrusu 35 kat, 45 kat katlanan fiyatlardan işçi 
nasibini nasıl almış : 1977'de işçinin gayri safî millî hâsıladan aldığı yüzde 37 iken, 1989'da 
yüzde 14'e düşmüş. 

NURETTİN DtLEK (Diyarbakır) — Onun için kardeş kardeşe düşmandı. 
tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — 1979'da Adalet Partisi İktidardı. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1979'da Adalet Partisi O hesabı gördü. 
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Şapkanızı bırakıp gittiniz. 
NURETTİN DtLEK (Diyarbakır) — Şapkayı söyle, şapkayı... 
SÜLEYLAN DEMİREL (Devamla) — O hesabı gördü, dua edin başka şeylere; millete 

değil de, başka şeylere dua edin. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
NURETTİN DtLEK (Diyarbakır) — Dün, dündür; bugün, bugün... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1982'de Türkiye genelinde vasatî ücret 961 lira, 

1988'de aynı parayla 652 lira. Kamu kesimi, 1982'de 1 526 lira, 1988'de 806 lira. "1989'a gel" 
diyeceksiniz, oraya da geliyorum : 1983 yılı 100 alınırsa, 1986 yılı 67, 1989 yılı 73'tür. Binaena
leyh, işçi reel ücretten 27 puan kadar kaybetmiş. 

1980'de bir kilo ekmek için 13 dakika çalışmak gerekirken, şimdi 1989'da 31 dakika çalış
mak gerekiyor; bir kilo sığır eti için 2 saat 32 dakika çalışmak gerekirken , şimdi 4 saat 16 
dakika çalışmak gerekiyor, ne olmuş? tşçi fukaralaşmış. Ne olur ki yani fiyatlar bu kadar ar
tınca? "Nefes tüketme, bu böyle olur, diyeceksiniz; ama yine bunların söylenmesinde yarar var. 

NURETTİN DİLEK (Diyarbakır) — Kardeşçe yakıyoruz ya. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — tşçi bu şartlar altında ev sahibi mi olacak, asgari 

ücretle çalışan işçinin eline 141 bin lira para geiyor. Bu para ile dört nüfuslu bir aile çay içse, 
simit yese yine yetmez. Eve nereden para ayıracak işçi? İşçinin vasati ücreti 300 - 330 bin lira. 
Memurunki gibi... Onun neresiyle ev sahibi olucak? Bir metrekaresini 1 milyona çıkardığınız 
konutun nesini alacak bu işçi? 
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MEKMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Eski evini satsın. 
NURETTİN DİLEK (Diyarbakır) — Eski evini satsın. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla)" Eski evini satsın" diyorsunuz; eski evi yoksa ne 

yapacak? 
Diyoruz ki, gelin asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 330 - 350 bin liraya getirin, bundan 

da vergi almayın. 
İşçi ve memur yüzde 20 ilaç parasını ödeyecek durumda değil, birçoğu bundan dolayı ilaç 

almıyor. Yani, ilaç başka ülkelerde Çok pahalı, Türkiye'de tabiiki ilacın pahalılığından şikayet 
ederken başka ülkeleri kıyaslıyoruz; ama, alım gücü olmadığı için yüzde 20'yi Ödeyemeyecek 
durumdadır. Yüzde 20'nin kaldırılmasını ister işçi. 

Şimdi, 1980'li yıllar - geriye dönüp 10 yıla bakıyoruz ya- çalışanların satınalma gücünün 
en aza, ücretinin en aza, sendikal hakların en aza indiği, boşa giden, kaybolan yıllar oldu. 
Buna bir itirazınız var mı? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sen de çok şikâyet etmiştin. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu benim değil, ben söylemiyorum bunu Gebzeli 

Sendikacıların sesi bu. 

"11 bin lira yevmiye ile çalışıyorum 300 bin lira elime Geçiyor, beş nüfusum, ister ye de 
öl, ister yeme de öl. Paranın bereketi yok." Bu da Tunçbilek maden işçisinin sesidir. Belki bu 
insanlar size kadar gelip bu dertlerini söyleyemezler. Çünkü, bunları size söyleseler siz inan
mazsınız... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Bir zamanlar siz de gidemiyordunuz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla — ... veya bunları size söylemekte beis görmezler; 

yani, nasıl olsa bir şey çıkmaz derler. 
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Babalar, babalar... İnci Baba da dahil. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) Emekli işçi maaşları da aynı şekilde bu sıkıntılar için

de; süper emeklilik devletin verdiği sözü tutmasını bekler. 
NURETTİN DİLEK (Diyarbakır) — Şapkayı bırakıp giden babalar. 
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Babalar, babalar... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şoförler, kamyon şoförleri, taşımacılık ölmüştür 

Türkiye'de beyler, yollar bomboştur, mazot benzine eşit olduğu için kamyonların çoğu takoz
dadır. Kamyon, sahibinin başına dert olmuştur; kamyoncu, lokantaya giremez hale gelmiştir. 
Herkes borç içinde. Bir kamyon lastiği iç, dış, 950 bin lira, bir kamyon aksı 400 - 600 bin lira, 
bir kamyon 50 ila 150 milyon lira 1984'de 3 milyon ila 9 milyona aldığını, bugün 50 ila 150 
milyona alıyor. 1981'deki ölçülere göre 4 yıllık birikimi ile bir otomobil veya minibüs alabilen 
şoförler, bugün karnını bile doyuramıyor. 1984'de 196 lira olan benzin bugün 1 209 lira olmuş. 
133 lira olan mazot, 1 212 lira olmuş, 5 bin liralık debriyaj balatası 65 bin lira olmuş, 8 bin 
liralık lastik 100 - 170 bin lira olmuş. Esnaf sattığını yerine koyamaz. Vergi, yazar kasa ve aşırı 
kontrollardan şikayetçi; bir yazar kasa 2 milyon lira, kredi dar, faizi yüksek ve 1989 yılında 
249 bin esnaf, kendisini esnaf sicilinden sildirmiş. (ANAP sıralarından "Tüccar olmuş" sesleri) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Benzin nereden nereye gelmiş; bir de onu açıklar mısınız. 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bağ - Kur'un durumu fevkalade hazin. Bağ - Kur'un 
1 trilyon 150 milyar lira alacağı var. Zaten yıllık bütün geliri bu. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Vergi alma diyorsun, Bağ — Kur'dan alma diyorsun. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bağ - Kur, 40 bin lira vasatî primi toplayamıyor; 
23 bin lira ile 66 bin lira arasında; altıncı basamağa verdiği 105 bin lira, buna karşılık 43 bin 
lira istiyor ve bunu toplayamıyor; aylık masraflarını karşılayacak durumda değil. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Benzinin litresi senin zamanında 272 kuruştu, 1979'da, 
kaç lira oldu bir de onu açıkla. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben onların hesabını verdim, siz bunun bir hesa
bını verin, gelin de burada. Gelin, gelin... (DYP sıralarından alkışlar) yani biz şimdi 1975 Büt
çesini mi konuşuyoruz, yoksa 1990 Bütçesini mi? 

Bunların cevabı yok. Ben sizin sıkıntınızı biliyorum, yani ufuneti dağıtmaya mecbursu
nuz, bunlara cevap veremezsiniz. Yapamamışsınız, olmamış, netice odur. 

Şimdi, hayat pahalılığı mı?.. Hayat pahalılığı; kim demiş hayat pahalılığı var diye? Var 
diyebilecek kimse var mı? Yok. Ama, yine buradan resmî beyanlar yapıldı: Deniyor ki, pahalı
lık mı? Her devirde vardı pahalılık. Yani her devirde olduğu için, bu devirde de mi olması la
zım? Her devirde olduğu için bu devirde de olur... Pahalılık dediğiniz nesne, nispîdir falan di
yenler de oldu; ama fiyatlar 35 - 45 katlanırsa... tşte Türkiye'de çalışanların yüzde 85'inin aldı
ğı maaşları, ücretleri, gelirleri söyledim, bu gelirlerin altında, sanki benim vatandaşım Kop 
Dağının altında kalmış gibi ezilmiştir; bu pahalılığın altında. Bineaneleyh, "mademki başka 
devirlerde vardı, bu devirde de olur" deyip çıkamazsınız. Siz, "Halkın refahı ve mutluluğu 
için çalışacağız..." diyorsunuz, bu lafları ediyorsunuz, burada halkın refah ve mutluluğu falan 
yok, burada halkın sefaleti var. Bari 6 lafları böyle yüksek sesle falan söylemeyin, mırıldanır 
gibi söyleyin de başkalarına karşı ayıp olmasın. 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Bunun cevabını onbeş gün önce kendi memleketin 
verdi, unuttun bunu değil mi? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Kanlıca gelsin hakkınızdan, Kanlıca. Haydi ba
kalım, Kanlıca gelsin hakkınızdan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakın, ben size bir şey söyleyeyim ; kim olursa olsun, halkın oyu kimsenin cebinde değil
dir, benim de cebimde değildir, sizin de cebinizde değildir. (ANAP sıralarından alkışlar!) 

Yaşasın halk. kime istiyorsa ona versin. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Niye 
uğraşıp duruyorsunuz?.. Niye uğraşıp duruyorsunuz? Halk benim müstemlekem değil. Siz öy
le zannediyorsanız zaten yandınız. 

Şimdi bakalım, Türkiye'yi on senede 35 ila 45 defa pahalılandıran nedir, kimdir? 

NURETTtN DtLEK (Diyarbakır) — 70 sent, 70 sent. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bir dinleyin bakalım. 

Pahalılığın sebebi para basmaktır diyenlerdir. Çünkü, "pahalılık mı?.." Bunun sebebi "para 
basmaktır" diyor; " Pahalılığın sebebi, yanlış ekonomik ve malî politikalardır" diyor. Bunla
rın ikisi de doğru, "Peki, enflasyonun, yani hayat pahalılığının birçok sebebi vardır; ama bun
ların başlıcası, gereğinden fazla para basmaktır" diyor. "Bugün ülkemizde bütçe meselelerini 
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para basarak halletmeye kalkışmak, dar gelirlinin cebinden para çalmaktır" diyenler acaba 
ne yapmışlardır? bir bakalım ne yapmışlar? "Bütçe meselelerini para basarak halletmeye kal
kanlar, dar gelirlinin cebinden para çalmışlardır" diyor veya "Böyle yaparlarsa para çalarlar." 

Şuraya kadar anlattığım; köylüsüyle, işçisiyle, memuruyla, şoförüyle, emeklisiyle, duluy-
la, yetimiyle, esnafıyla, benim milletimi Kop Dağı gibi bir ağırlığın altına sokanlar kimlerdir 
ve bunlar şimdi nerededir? Bunu arıyoruz. 

"Pahalılığın sebebi para basmaktır, bütçeyi para basarak halletmektir" diyor. Peki bunu 
diyenler ne yapmıştır? 

"1980 yılında 230 milyar Türk Lirası emisyona gidilmiş, 1983 yılında 750 milyara, 1988'de 
4 trilyon 485 milyara, 1989 yılında; yani şimdi 8,5 trilyona çıkmıştır." bu sözlerin sahibi eski 
Başbakandır, ANAP eski Genel Başkanıdır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Şimdi Reisicumhur oldu. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROÖLU (Malatya) — "Reisicumhur" demeye dilin varmı

yor mu? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tyi ya işte; yani bu sözleri söyleyen ve bunları ya
pan da odur. Yani, 1988'de 4 trilyon 485 milyar parayı 8,5 trilyona çıkarmak suretiyle, Türki
ye'yi pahalılığın altında ezen bu sözlerin sahibidir. 

MUSTAFA KIZILOGLU (Afyon) Cumhurbaşkanı oldu ya Sayın özal, şimdi derdin o. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Durun canım, acele etmeyin, oraya da geleceğiz; 

oraya da gelicegiz. 
Binaenaleyh, dar gelirlinin cebinden para çalınmışsa, bu parayı basanlar çalmıştır. 

tşte burada sesleniyorum vatandaşıma : Pahalılık m'ı? Sebebini hiç yanlış yerde arama: 
Yoksulluk mu? Sububini hiç yanlış yerde arama: Fakirlik mi? Sebebini hiç yanlış yerde arama: 
Bunları bir yapan var, bunlar hiç kendiliğinden olmamış; yapan da, kendisini ifşa etmiş; ama 
şimdi burada değil. Bakalım bunlara ne diyecekler? 

Sayın milletvekilleri, "Ekonomide bir sıçrama için bütün hazırlıklar tamamlandı" diyor 
eski Başbakan. Sıçrama için, Çankaya sırtlarından yeni balonlar uçuruluyor Türkiye'ye; yep
yeni balonlar. (DYP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) 

Uçurdunuz da ne oldu bu kadar balonu : tşte uçurdunuz da halkı bu sıkıntıların içine 
soktunuz. 

"Aynı tempoda gidersek, ileriye doğru, çok daha güçlü bir ülkeye, düşmanlarının korktu
ğu, dostlarının sevindiği iyi bir ülkeye varacağız" bu beyan da Çankaya'dan ve tarih de 6.12.1989. 

10 senede nereye gelmiş ki, aynı hızda gidersek, aynı tempo ile gidersek, - 1980'den 1990'a 
geldiğimiz yer belli: Fukaralık, yoksulluk, sıkıntılar işsizlik- daha çok fukaralık, daha çok yok
sulluk, daha çok işsizlik olacaktır. Demek ki, Çankaya'dan beyan edildiği gibi, aynı tempo ile 
değil, başka bir tempo ile gitmek lazım. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Tempo değişti şimdi. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kurtar bizi tnci Baba! 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Çankaya'da elektrikler kesilmişse ben ne yapaca
ğım, yapacağım bir şey yok, kesilmişse kesilmiştir. Bana haber gönderiyorsunuz, ben ne yapı-
vereceğim yani? (DYP sıralarından alkışlar) 

Devam ediyoruz, "Türkiye'nin kalkınma hamlelerini aynı şekilde sürdürmesi halinde, 2000'li 
yıllarda ileri ülkelerin sahip olduğu bütün avantajlara sahip olacağız" diyor. "60 senede yapı
lanları 4 - S senede yaptık" gibi lafların çok tekrarlanmasına rağmen, 1990'da Türkiye'nin, 
bugün sahip olduklarının 2 katına sahip olması lazımdı; oysa yarısına sahip. 2000'li yıllarda 
ise Türkiye, 2000'li yıllar için hedeflediği hiçbir şeye sahip olamaz. 

Nasıl sahip olacaksınız : 1984 yılında gayri safî millî hâsıla içindeki yatırım payları yüzde 
24; 1989 senesinde ise 23 olmuş; yatırımları durdurmuşsunuz. 

İmalat sektörü 1984 yılında yüzde 24; 1989 senesinde yüzde 14,8 olmuş. Nasıl sahip ola
caksınız, nasıl? 

Gayrî safî millî hâsılanın içerisinden aldığınızı yatırıma çevirirsenez öyle olur o. Konsoli
de bütçe içerisindeki yatırımların - Kamu sabit sermaye yatırımlarının- yekûnu 1984 yılında 
18; 1990'da 14. Nasıl olacak bu? Gayrî safî millî hâsıla içindeki yatırımlar azalmış, imalat sek
törü yatırımları azalmış; sonra siz bunu nasıl yapacaksınız; yapamazsınız, bunların hiç birisi 
doğru değil. Çankaya'dan yapılan bu beyanların hiç birisi doğru değil; bu zamana kadar yapı
lanlar doğru değildi ki, şimdikiler doğru olsun. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — tnkâfcı! 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gelirsiniz buraya, "hayır, doğrudur" dersiniz; me

denî diyalog onu icap ettirir. 
Elektrik üretimine bakıyoruz şimdi : 1980 yılından 1990 yılına elektrik üretimi 2,4 kat, 

yüzde 9,2 artış; 1970 yılından 1980 yılına 3 kat, yüzde 11 artmış; 1960 yılından 1970 yılına 3 
kat, yüzde 12 artmış. Yani, siz bu haliyle Türkiye'yi nasıl kalkındıracaksınız. 

Kalkınmada öncelikli yörelere bakıyoruz : Kalkınmada öncelikli 28 ilin nüfusu yüzde 1,7 
artıyor; Türkiye nüfusunun nüfus artışı ise yüzde 2,5'tur. Binaenaleyh, kalkınmada öncelikli 
yöreler göç veriyor. 

Bingöl yüzde 1,8; Gümüşhane yüzde l'den az, Kars yüzde l'den az artıyor; Tunceli hiç 
artmıyor, Artvin eksiliyor, Çankırı yüzde l'den az, Elazığ yüzde 1,8, Erzincan yüzde 1,1, Erzu
rum yüzde 1,3, Kastamonu hiç artmıyor, Sivas yüzde yarım kadar artıyor. Binaenaleyh, oralar
da halk göçüyor. 

Niye göçmesin ki; 1984 yılına göre 1988 yılında bu bölgelerde yatırımlar yüzde 46 azal
mış; toplam yatırımlar içindeki pay ise 30'dan 20'ye inmiş. Doğu ve güneydoğu illerinde ise, 
bu rakam lS'ten 10'a inmiş vaziyettedir. Teşvik belgelerindeki duruma bakarsak: ll'den 8,5'a 
inmiş; doğu ve güneydoğuda da bu rakam 8,den, 1,4'e inmiş vaziyette; kişi başına düşen gelir 
durumunda vaziyet de aşağı yukarı öyle, gayrî safî millî hâsıladan kişi başına düşen durum 
öyle, medenî hizmetlerden yararlanmada durum öyle; sanayi durmuş, eğitim ve sağlık bu yöre
lerimizde geri vaziyette. 

Burada iddia ediyoruz ki, başlamış bulunan hiçbir şey bitirilmemiş, yeniden de önemli 
hiçbir şeye başlanmamıştır; sadece birkaç tane dişe dokunmayacak şey dışında. 
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Neyi söylemeye çalışıyorum? Söylemek istediğim şudur : Bu, kalkınmada Öncelikli yöre
ler Türkiye birliğinin fevkalade önemli bir sorunudur; Türkiye'deki sosyal meselelerin de kö
küdür. Kalkınmada öncelikli yöreleri ihmal ettiniz; rakamlar bunu gösteriyor. Gelin buraya, 
ihmal etmediğinizi söyleyin; yatırımlar şuraya çıkmıştır, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, deyin. 

Aslında siz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 166 ncı maddesinin ihlali içindesiniz. Çünkü, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının S inci maddesi, refahı, 166 ncı maddesi refahın istikrar içe
risinde sağlanmasını, yurda yaygın bir sanayileşme ile sağlanmasını amirdir. 

ADIL KÜÇÜK (Konya) — Hangi Anayasa?.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Efendim?.. 
ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Hangi Anayasa?... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1982 Anayasanın 166 ncı, maddesi. 

Siz, "Hayır, biz 166 ncı maddenin ihlali içinde değiliz" deyin; bunu diyebilmeniz için, 
istikrardan bahsedebilmeniz lazım. Bir ülkedeki fiyatları 25 kat, 35 kat, 40 kat artıranların, 
hangi yüzle ne istikrarından bahsetmeye hakkı vardır?.. Buna hakkınız yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, bunların, yanında büyük meseleleri vardır. Bulgaristan'
dan göç sorunu milleti fevkalade derinden üzer hale gelmiştir. 330 bin kişi gelmiş, 100 bin kişi 
geriye dönmüş; geriye dönmeye de devam ediyorlar. Gelirlerken, seyahat hürriyeti falan demi-
yordunuz, "gelin, gelin" diyordunuz; şimdi de "gidin gidin" diyorsunuz. Yapamamışsınız ve 
milyonları Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı küstürmüşsünüz. 

Doğu ve güneydoğuda meydana gelen şekavet hadiseleri, gerçekten yürek sızlatıcı halde
dir. Bu işi bitirmenin yollarını mutlaka arayıp bulmak ve bu işi bitirmek lazımdır. Oradaki 
vatandaşlarımızın devlete güvenmesi, devletin şemsiyesi altında olması şarttır. Türkiye, bu me
seleyi daha uzun boylu sırtında taşıyamaz. 

Türkiye'nin bir diğer meselesi olan Ortak Pazar meselesine geliyorum : 

Ortak Pazar meselesinde, Türkiye, 1959 senesinde Ortak Pazara müracaat etmiş; araya 
27 Mayıs girmiş. 12 Eylül 1963'te, Türkiye'nin Ortak Pazara kabulü kesinleşmiş -yani hazırlık 
dönemine kabul- mukavele imzalanmış : Aralık 1964'ten itibaren bu mukavele geçerli hale gel
miş. 1967'de, hazırlık döneminin bitirilip, geçiş dönemine geçilmesini ben talep ettim. 1969'da 
müzakereler yapıldı. Kasım 1970'te de geçiş döneminin protokolü imzalandı. Araya 12 Mart 
girdi. Bu protokol 1973'te yürürlüğe girdi ve 1977'de yeniden protokol imzalandı. Sonra 1978'de 
hükümet değişti; 1978'de 5 sene bağışıklık istendi. 1980'in Haziranında Ortak Pazarla tekrar 
münasebetler kuruldu; bu bağışıklık ortadan kaldırıldı, münasebetler canlandırıldı; yeni bir 
protokol imzalandı. Bu protokolda 600 milyon ECU kullanılması sağlandı; ama, araya 12 Ey
lül girdi. 12 Eylül girdikten sonra, 1986'ya kadar da Türkiye'nin Ortak Pazarla münasebetleri 
olmadı veya sadece ticarî seviyede oldu. 

Türkiye, Ortak Pazara "bizi alın" diye 1987 nisanında müracaat etti. Ortak Pazar Komis
yonu, 18 Aralıkta konseye tavsiyede bulundu: "1992 sonu, yani 1993'e kadar Ortak Pazara gir
me işini kimseyle müzakere edemeyiz; Türkiye ile de edemeyiz." Türkiye kimse değil ki... Türkiye, 
Ortak Pazar ile bir ortaklık anlaşmasını 26 sene evvel imzalamış bir ülke. "Madem ki kimseyle 
edemiyormuş, tabiî ki bizimle de edemez" gibi birtakım mazeretleri biz burada bulduk. Siz, 
kendinizi kimse yerine koymamalıydınız. 
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Peki, Ortak Pazar size ne diyor? Diyor ki: "1993'ten evvel müzakere edemem." "1993'ten 
sonra müzakere eder misin?" Belli değil... Ne zaman edersin?.. O da belli değil. Ortak Pazar'a 
Türkiye ne zaman üye olabilir? O da billi değil. Bu kadar belirsizliklerden, Türkiye'yi yöneten
ler çok memnundur. " GörüyorsunuzTürkiye'nin Avrupa üyesi olabileceği tescil edilmiştir" 
diyorlar. Türkiye'nin Avrupa üyesi olabileceği eğer 1963'te tescil edilmiş olmasa, o anlaşma 
imzalanır mıydı? Yani, 26 sene evvel yapılmış olan işin siz farkında mı değilsiniz? Türkiye'yi 
yönetenlere sesleniyorum : Yani, 1963'te yapılan iş, Türkiye'nin Ortak Pazara üye olması isti
kametinde atılmış, safhaları çizilmiş bir iş değil de, 87'de yapılan müracaatın reddi mi, acaba, 
Türkiye'nin Ortak Pazara üye olabileceğini tescil etmiş oluyor? Ama, bize ne verirseniz kani... 
Bu reaksiyon karşısında Ortak Pazarın, neden, 2000 senesine kadar biz sizinle bu işi konuşma
yız, dememiş olmasına şaşarız. Evet, Türkiye'nin hukukunu korumadınız beyler. 1987 yılında 
kapıyı çaldınız, eşikte kaldınız, Türkiye'yi küçük düşürdünüz. Mademki, altı şene sonra an
cak, o da ne zaman olduğu belli olmayan bir zamanda "sizin talebinizi nazarı dikkate alabiliriz" 
şeklindeki bir cevap neye yarardı ki? Siz, Ortak Pazara, bu cevabı almak için mi müracaat etti
niz? Yoksa siz, müzakere yapıp, Ortak Pazara girmek için mi müracaat ettiniz? Şimdi, gayet 
kolay, bunun arkasından dönüp diyebiliyorsunuz ki, "Efendim, 74, 75, 78, 79'lu yıllarda mü
racaat edilseydi..." Siz 1987 yılında müracaat etmişsiniz, "93*e kadar gelmeyin" demişler. On
dan sonra acaba 78'de müracaat edilse ne derlerdi ki? "93'e kadar gelmeyin" derlerse, halk 
demez miydi ki, 15 sene geriye gideceğiniz bir işte niye müracaat ettiniz? Size Türkiye'nin hal
kı, "Buna altı sene bakamayız, dedirttiniz, bizi küçük düşürdünüz" demeyecek mi? tşte, öyle 
diyecek size. Evet, Türkiye'yi küçük düşürdünüz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Gayet açıklıkla söylüyorum. Ortak Pazarın koyduğu şartlar var. Bu şartlar Türkiye'nin 
kalkınmışlığı, kalkınmamışlığıyla ilgili. 'Siz bizim kalkınma seviyemizde değilsiniz" diyorlar. 
Çeşitli şeyleri söylüyorlar; "işsizliğiniz yüksek, enflasyonunuz yüksek, tarımınız, sanayiniz ge
rilerde..." Ama, üç şartı var, bu şartları sevmeyiz. Bu şartları -gayet açık- kabullenmeyiz. Bun
lardan birisi, Türkiye'nin iç meselelerine karışması, Türkiye'de Lozan Muahadesinin getirdiği 
anlamda azınlık yoktur. Yani, rumlar, ermeniler, gayrimüslimlerdir azınlık, onun dışında Tür
kiye'nin bütün vatandaşları birinci sınıf vatandaştır ve Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları
dır. Onları azınlık durumuna düşürtmeyiniz. (DYP sıralarından alkışlar) 

İkinci meselem, Kıbrıs'ta Türkiye'yi müstevli, işgalci görmeye, göstermeye de razı olmayız. 
Üçüncü mesele, Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkilerini Yunanistan'ın ipoteğine vermeye de 

razı olmayız. Bunları söyleyelim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Çankaya'dan bir ses yükseliyor "Ortak Pazar bizi reddetmedi, tşte görüyorsunuz, Avru

pa bizi kabul ediyor" gibi sözler. Buna bir şey demeyiz de, bir ses daha yükseliyor, deniyor 
ki, "Efendim, 80 öncesinde müracat edilseydi, bu durum olmazdı" vesaire gibi. Peki 87'de 
senin yapamadığın işi, 80 öncesindekilerin yapmadığı, acaba seni ibra eder mi? Etmez. Mama
fih, ummadık taş baş yarar, Sayın Başbakan Çankaya'ya çıkışında Çankaya'yı azarlıyor, diyor 
ki, "Bu Ortak Pazarı iç politika meselesi yapmayalım". Çünkü, Ortak Pazarı iç politika mese
lesi yapan Çankaya'dır. (DYP sıralarından alkışlar) ' 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de aslında bunca işler oluyor, bunca işlerin, yani halkı sı
kan, halkı üzen, halkı hayatından bezdiren bunca işlerin bir sebebi var. Avrupa gelişiyor, Av
rupa'da çok önemli değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin nereye varacağı daha şimdiden belli 
değil, paktlar ne olacak, bloklar ne olacak; bunlar belli değil. Çok değişik işler var ve Türkiye 
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bütün bunların karşısında, Avrupa'nın söylediği birtakım sözlere de kulağını tıkamıştır. 

Avrupa ne derse desin; bizim için önemli olan, bizim burada doğruyu yapmamızdır, doğ
ru taşı kaldırmamızdır ve mutlaka ülkenin yararına olan şeyleri bulup çıkarmamızda-. 

Türkiye'de bunca işlerin olmasının sebebinde bir genel siyasî durum var. Genel siyasî du
rum şudur; bütün bu işlerin kökünde yatan olay siya§ıdir. Ülke iyi idare edilemiyorsa, bunun 
sebebi siyasîdir.Nedir siyasî durum : 25 Mart 1989 tarihli gazetelere bakarsak, gazete manşetle
ri şöyle; "özal, 'giderim' " Nereye gidersin ve neye gidersin; "Eğer seçim neticeleri işleri rahat 
götüremeyeceğimiz noktaya gelirse, yüzde 1 ihtimalle, bu netice çıkarsa, ne haliniz varsa görün 
derim ve giderim." Yüzde 1 ihtimalle, seçim neticelerinin, işleri götüremeyecek şekle getirece
ğini söylüyor; yüzde 1 ihtimal; "olmaz öyle" diyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Cumhurbaşkanının bütçeyle alakası yok. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin işlerini ko

nuşuyoruz burada; onu, devletin dışına mı çıkardınız? (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri al
kışlar) 

28 Mart tarihli gazeteler; "gitmiyorum" diyor; "Enflasyonu indirin mesajını aldık; dü
zeltiriz." Evelallah, dediğini de yaptı ya... Yani, "Enflasyonu indirin" mesajını almış, Düzelt
miş, enflasyon geçen sene 68 miş, bu sene de 73 olmuş; ne kadar iyi almış mesajı... 

26 Mart seçimlerinden önce ANAP'ın eski Sayın Genel Başkanı "Şu kadar oy almazsam 
veya şuralarda kaybedersem çeker giderim" diyor. Peki, bu yapılan seçim ne idi; yapılan seçim, 
aslında, sandıktaki, sepetteki her şeyin ortaya konduğu bir seçimdi. F - 16 uçaklarından tele
fon direklerine, çeşmelere kadar, savunma sanayiinden dış politikaya kadar her şey halkın önüne 
döküldü. Yapılan seçim bir referandumdu, bir genel seçimdi; o mahiyeti verdiniz. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Ne ilgisi var? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — öyle değildiyse, "Bu seçimde kâfi oy almazsam 

giderim" niye deniyor? "Giderim" demedi mi? (ANAP sıralarından, "Çankaya'ya giderim 
dedi," sesleri) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — "Çankaya'ya giderim" demiş. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu, "giderim" ne; "giderim" dediği işte bu, 

"giderim" Haydi bakalım, bunun karşısında bir durun. (ANAP sıralarından, "Çankaya'ya 
giderim dedi" sesleri, gürültüler) 

Ha, yanlış demiş, "Çankaya'ya giderim" demiş. 

Bakını/, bu, referandumdur. Millet bunu referandum saymıştır; siz, ister referandum sa
yın, ister saymayın. Sayın özal niçin gidecekti; çünkü, halk kendisinden desteğini çekmişti. 
Sayın özal ne yaptı; bunu dinlemedi. Sonra ne yaptı; 31 Ekimde kendisini Cumhurbaşkanı 
seçtirdi; sonra da 9 Kasım günü Çankaya'ya çıktı oturdu. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Meclis seçti. 
BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Meclis seçti. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ANAP Grubu seçti, siz seçtiniz; ama, bu salonda 

seçtiniz, hepsi ondan ibaret. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından, 
"Meclis seçti" sesleri) Ne meclisi seçti? 
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BEHtÇ SADt ABBASOĞLU (İstanbul) — Bu Meclis seçti. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bu dahi sizin ezikliğinizi gösteriyor. "Biz seçtik" 

deyin. (DYP sıralarından "Bravo** sesleri, alkışlar) 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Bazıları Çanakkale'ye gider, bazıları Çankaya'ya 

gider. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 9 Kasım günü, kaşla gözün arasında bir de hükü

met kuruldu. 62 dakikada bir hükümet kuruldu Türkiye'de. Acaba, 35 bakanlı bu hükümet 
62 dakikada nasıl kuruldu? Belki bu bir lisanstır. Yani, birisine lazım olacaktır ileride. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Yakışmıyor size ayıp. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Böyle bir hükümet kuruldu mu; yoksa tutuştu

ruldu mu "Al bu hükümet" gibi ve 10 Kasım günü de bu hükümetin programı okundu. 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — övünülecek bir şey. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Yanında mıydınız? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tstersen saati saatine okuyayım; burada var onun 

hepsi. Gazetelere intikal etmiş şeyler... 
10 Kasım günü de bu Hükümetin programı okundu. Acaba, bu program bir gecenin için

de nasıl yapıldı, nasıl müzakere edildi, nasıl oldu? 

Beyler, Hükümet, malınız değil; Hükümet, kamu müessesesi. Bir hükümeti bu kadar gü
lünç duruma düşüremezsiniz. Ben, onun üzerinde duruyorum. Yani, isterseniz 5 dakikada ku
run, isterseniz 3 dakikada kurun diyemeyiz. Siz ne yaparsanız yapın da, 62 dakikada Türkiye'
de hükümet kurulmamıştır, dünyada da kurulmamıştır. Hükümeti bu kadar gayri ciddiye alır
sanız, kendinizi bu kadar gayri ciddiye alırsınız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bunlar oldu da, ne oldu? Sayın özal orada oturuyor, heyet davet edip, heyet kabul 
ediyor, beyanatlar veriyor. Yani ne yapıyor? Meşruiyet arıyor. 

TOGAY GEMALMAZ (Erzurum) — Iskalıyorsun yine. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 2 kere 2'yi 5 yapamazsınız; kanunla da yapamaz

sınız. 2 kere 2'yi 5 yapamazsınız, 20'yi 80'den büyük yapamazsınız. Ne kadar didinseniz, Sa
yın özal'm arkasındaki halk desteği o günkü ölçüler içinde 21,75'tir, bugünkü ölçüler içinde 
onun da altındadır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Daha dün seçim yapıldı Aydoğmuş'ta, 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Binaenaleyh, 20'nin 80'den büyük sayıldığı bir 
rejime de kimse cumhuriyet diyemez, demokrasi de diyemez. Ne yaptınız? tşte, böyle bir duru
mun içine düştünüz, meşruiyet arıyorsunuz. Kanunlarla meşruiyet yapamazsınız. Bu kışta kı
yamette ilkokul çocuklarının ellerine bayrak verip, yolların kenarına dizerek ve her gün, tele
vizyonun 10 dakikasını almak suretiyle "Şu heyeti kabul etti, bunu dedi; bu heyeti kabul etti 
bunu etti" gibi inciler saçmak suretiyle de, spikere altı defa "Cumhurbaşkanı" dedirtmek su
retiyle de meşruiyet yapamazsınız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — İnci Babâ'yı kabul etmedi beyefendi. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Bütçeyle ne ilgisi var? 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Burası babanızın malı değil. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bakınız, ben burada konuşma hakkımı sizden almıyorum. Siz o hakkı başkalarına verin, 
başkalarına. Ben ona tenezzül etmem. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Cumhurbaşkanı, seçilme hakkını senden mi alacak? 
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Bütçeyi konuş. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Burası milletin hür kürsüsü. Bu hakkı ben ken
dimden, bana verilen destekten alıyorum. Sizin müsaadenize tabi değilim. Gayet açık söylüyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Niye rahatsız oluyorsunuz, işte kürsü açık, biraz sonra gelir cevap verirsiniz. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Çankaya'dan niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? 

SÜLEYMAN DEMtREL(Devamla) — Yaptığınız, şahıs ve zümre hâkimiyeti kurmak ol
muştur. Gerçekleştirilen budur. Şahıs ve zümre Hâkimiyetinin, yani yaptığınız işin, demokrasi 
hukukunda yeri vardır. Yalnız, yeri suç olarak vardır. Yaptığınız suçtur. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Meclisten neden kaçtınız? Gelip oy kullansaydımz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Millet vekâletini size mi teslim etseydik; sizin, gayri-

meşru işlerinizi meşru hale mi getiriverseydik? (ANAP sıralarından gürültüler) 
26 Martta millet sizden vekâletini geri aldı. (ANAP sıralarından gürültüler) 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — O, size göre Öyle. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Onu tartışalım. Bunu halletmedikçe, Türkiye hiç

bir meselesini halledemez. Tartışalım. Siz ne diyorsunuz; vekâlet, daha doğrusu, milletvekilliği 
bir hak mı, yoksa görev mi? Görev.Milletvekilliği hak değil. Milletvekilliği hak değilse, bir 
görevse... 

ABDÜLKADtR ALBAYRAK (İstanbul) — Görevden kaçılmaz. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Görevi veren milletse millet bu görevi geri aldı. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BEHtÇ SADÎ ABBASOĞLU (İstanbul) — Burası belediye meclisi değil. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Seçim, aslında bir kira mukavelesi değildir. Onun 

içindir ki, milletle karşılıklı aktedilen bir süreyi ihtiva etmez. Süre, tavandır, "Bunu aşamaz" 
anlamınadır. Onu, siz hak sayarsanız, onu, yetki sayarsanız, o zaman o, iktisap edilmiş bir 
hak olur. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Biz değil, Anayasa diyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Millete karşı...(ANAP sıralarından gürültüler) Ba
kınız, bu tartışma burada bitmez. Biz burada söyleyelim de bunları...Millet de duyuyor bunu. 
Millete karşı müktesep hak iddiası olmaz. Binaenaleyh, millet.. Eğer, şu duvarda yazılı olan 
doğru ise, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — İnanmıyor musun? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Biz inanıyoruz da, siz ona uymuyorsunuz. Biz 

onun kavgasını yapıyoruz, onun mücadelesini yapıyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

— 470 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 2 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — tnansan, bu sözleri söylemezin. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 

BEHÎÇ SADÎ ABBASOĞLU (istanbul) — Hangi hatip? Böyle hatip mi olur? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) Görevi veren millettir. Alamazsa, milletle - idare eden
ler, aynı düzeyde sayılan hükmî şahsiyetler mütalaa olunmuş olur. Bu da, milletin, üstün ira
denin sahibi olduğu ilkenin reddi veya inkârı olur. Böyle bir şey olamaz. 

Millet, 26 Martta sizden iradesini aldı mı, almadı mı? (ANAP sıralarından, " Belediye
lerden aldı" sesleri) Belediye değil... ti genel meclisi seçimlerinde, milletin önüne her şeyinizi 
koydunuz "Aman bizi seçin" diye. (ANAP sıralar ndan gürültüler) 

Hem, bu kadar patırtıya ne lüzum var, "almadı" falan diyorsanız, bunun çok kolayı vardı. 

H. SABRt KESKtN (Kastamonu)— Bunun kolayı, 226'yı bulup düşürmek. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bu kadar işe gireceğinize, bir sandık konurdu, 
o zaman, herkesin saçı kesilir, rengi meydana çıkardı.(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sırala
rından gürültüler) 

ADtL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bc'aiiye Meclisi Üyeleri yerine oturdu, 
belediye balkanları yerine oturdu, milletvekilleri de burada oturuyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL 'Devamla) — Bakınız ne oldu : 26 Martta millet sizi vekâletten 
azletmiştir. Bunu ilk defa söylemiyoruz. Bu kürsüden bu, birçok kere söylendi ve siz, vekâleti
niz olmadığı halde, vekil gibi hareket etmek suretiyle, cumhuriyeti zedelediniz. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLtVANLI (Ankara) — tstifa et, sinei millete dön. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yanlış olan nedir? Rejim gibi, yani gerçek demok
rasinin millet egemenliğine ve hu.ukun üstünlüğüne dayanan kurulları eksiksiz ve kesiksiz iş
lemedikçe, hukuk üstünlüğü, millet iradesi üstünlüğü eksiksiz ve kesiksiz işlemedikçe T rahat
sız olmayın bundan- hiçbir şeyin çaresini bulmak mümkün değildir. Hiçbir şey işlemiyor... 

ADtL ERDEM BA7AZIT (Kahramanmaraş) — Tıkır tıkır işliyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz, her şey işliyor diyorsunuz. Millet sıkıntıların 
içinde kıvranıyor. Rejimi tıkadınız, Rejimi... Yaptığınız iş budur. 

ADtL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Her sene seçime gittik. Sıkıntı sizin gön
lünüzde, başka yerde değil. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) Eğer milletleri, milleriz olarak tesis ettiğiniz şahısı 
zümre hâkimiyetinde, yönetmek ve yüceltmek mümkün olsaydı, yani yüzde 20'nin yüzde 80'den 
üstün olduğu kabul edilebilir bir olay olsaydı, demokrasi yanlış olurdu, tarih yanlış olurdu (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Oysa, hem demokrasi doğrudur, hem tarih doğrudur. 
Yanlış olan yüzde 20'nin yüzde 80'den büyük sayılmasıdır. Hiçbir yere saklanamazsınız, bunu 
hiçbir yere de saklayamazsınız, bunu hiçbir yere de sığdıramazsınız. Millet, başına taş düşse, 
bunu Sayın özal'dan bilecektir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Seni mi Cumhurbaşkanı yapacaktık? 

ALPASLAN PEHLtVANLI (Ankara) — 226'yı bul gel. 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Millet bize yetki verdi. Cumhurbaşkanını da seç
tik, hükümeti de kurduk" demek, aslında, olmayan bir yetkiyi kullanmış olmaktan başka bir 
şey değildir. 

H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Cumhurbaşkanını kim seçti? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Millet yetkiyi sizden, sizin elinizden almış. 
istediğiniz kadar söylenin. İstediğiz kadar, "Meclis seçti" diye... 
H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Anayasaya göre burada yemin ettiniz, Cumhurbaş

kanını kim seçecekti Sayın Demirel? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ben yeminimin icabını yapıyorum. Siz burada ye

mininize ters oturuyorsunuz, ters. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Anayasaya göre seçildi; Meclis seçti. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İstediğiniz kadar, "Meclis seçti" diye kendi ken

dinizi oyalamaya devam edin. Millet bunu kabul etmiş değildir. 
H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Zatı alinizin iradesi Anayasanın üstünde mi Sayın 

Demirel? 
ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Anayasaya ters düştünüz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çünkü, başına sardığınız bu şahıs ve zümre hâki

miyetine niye rahatsız oluyorsunuz? Bu kürsüden konuşmasını bilirsiniz, gelin konuşun. Ge
lin, gelin konuşun işte...(Gürültüler) Demek ki, yaraya tentürdiyot basılıyor. Bütün hikâye odur. 
(DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, başına sardığınız bu şahıs ve zümre hâkimiyetine razı ol
ması demek, vatandaşlık hak ve onurundan feragat etmesi demektir. Vatandaş buna razı ola
maz. Buna razı olursa, vatandaşlık hak ve onurundan feragat eder. Bu hareketinizle ve bu tari
hî yanlışınızla siz ve Sayın özal elele, hep birlikte, sizden kurtulmak isteyen millete Çankaya'yı 
da hedef haline getirdiniz. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hüsnükuruntun. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hüsnükuruntudan başka bir kelime bilsen onu 

kullanırsın, bildiğin tek kelime o anlaşılan. 
Sayın milletvekilleri, şimdi burada Hükümetin neler söyleyeceğini biliyoruz; Çünkü, hü

kümeti bırakıp giden Sayın ûzal, bir kitap unutmuş. Bu kitap burada gelinir okunur. İşte 1980 
öncesinde şöyleydi diye oraya sığınılır. 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) Yalan mı? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bulgaristan'dan elektrik alındı, oraya sığınılır. 

(ANAP sıralarından "Yalan mı" sesleri) Bulgaristan'dan elektrik alındığı doğrudur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Dinleyin, dinleyin durun bakalım sevinciniz o kadar uzun sürmeyecek. 
Bulgaristan'dan 1975'ten 1985'e kadar elektrik alınmıştır. Türkiye şimdi elektrik meselesini çöz
düğüne göre, Türkiye dışarıdan elektrik alıyor mu almıyor mu?.. 

M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Almıyor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Almıyor değil mi?.. Deyin deyin alıyor mu almı

yor mu? (ANAP sıralarından "Almıyor" sesleri) Dışarıdan elektrik almak ayıp mı?.. Ayıp mı?.. 
Ayıp mı?.. Eğer Türkiye Bulgaristan'dan elektrik alırsa ayıp... Bugün dahi 500 milyon kilo
vat/saat, 1990*da da bir rivayete göre 900 milyon kilovat/saat -ama 500 milyondan aşağı değil, 
programınıza koymuşsunuz- Sovyetler Birliğinden elektrik alacaksınız. Bu kadar çok elektri
ğiniz var da, Sovyetler Birliğinden 1986*da, 1987'de, 1988'de, 1989'da elektrik almaya niye de
vam ediyorsunuz? Niye?.. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BEHÎÇ SADt ABBASOĞLU (İstanbul) — Karşılıklı olarak alacağız. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Elektrik bir mal ise, bunu ha Bulgaristan'dan al

mışsın, ha Sovyetler Birliğinden almışsın. "O zaman yoktu, aldık" diyorsunuz, şimdi var, niye 
almaya devam ediyorsunuz? (ANAP sıralarından "Ucuz" sesleri) Ucuzsa hiç üretmeyin, hep
sini oradan alın. 

"Elektrik meselesini çözdük." diyorsunuz, Neyini çözdünüz elektrik meselesinin? Türki
ye 1995'lerde karanlıkta. Yine soruyoruz size, 1989'da üretilmiş bulunan 53 milyar kilovat/sa
at elektriğin acaba kaç kilovat/saati sizin başlayıp bitirdiğiniz santrallardan geliyor? 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hepsi bizim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Tuzağa düştün, tuzağa. 
Bir tek Trakya Çevrim Santralı var, o da 4 - 5 milyar kilovat/saat elektrik üretir. 49'u daha 

önce başlamış hidroelektrik ve termik santrallardan gelir. 
ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Ambarlı, Ambarlı. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Devlette temadiyet vardır. Yine buraya gelip, elek

trik meselesini çözdük filan diye övünülecektir. Şunu söyleyelim; 200 liraya elektrik satılıyor. 
"Efendim, köylere, mezralara kadar elektrik götürdük..." (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

Doğru, doğru da, bir doğru daha var, bir doğru da şu : 1983 yılında sizin devraldığınız 
Türkiye'de enterkonnekte şebeke tümüyle mevcut. 1965 Türkiye'sinde enterkonnekte şebeke yok. 
1983 'te Edirne de, Hakkâri de, Muğla da, Kars da aynı yerden elektrik alıyordu. Trafo istas
yonları hazır ve Türkiye nüfusunun yüzde 80'i, köy nüfusunun yüzde 80'i elektriğe kavuşmuş... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 1980 öncesi günleri yaşadık. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1965'te başlamıştır elektrifikasyon, 1983'e kadar 

geçen 17 sene zarfında her sene yüzde 4 - 5 nispetinde nüfus elektriğe kavuşturulmuştur. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Niye o zaman kesinti vardı? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Müsaade buyur kardeşim, tamamlayalım. 
Diyoruz ki biz, bir kitap size kalmış, onu okuyorsunuz buradan; şimdi biraz sonra yine 

okursunuz, istediğiniz gibi okuyun da, belki kitabın bazı sayfaları buradan gitmiş, yani ne ka
dar okuyacağınızı biliyoruz. 

Bakın, 1983'ten 1989'a kadar da geriye kalan köylerin yüzde 20'si elektriğe kavuşuyor. 
Enterkonnekte şebeke var, trafo istasyonu var, transformatör yapan fabrikalar var, tel yapan 
fabrikalar var, direk yapan fabrikalar var, her şey var. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ama, elektrik yok. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Elektrik de var. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Peki niye o zaman kesinti vardı? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Kesinti... çünkü 1975'te yüzde 16,5, 1976'da yüz

de 16, 1977'de yüzde 13,5 artarak Türkiye elektrik kullanıyordu. 1987'de ise yüzde 7,5'a düştü, 
1988'de 7,5, 1989'da da yüzde 8 - 9'a... Elektrik kullanılmıyor da, ondan dolayı var. Elektrik 
kullanan yok ki; her şeyi durdurdunuz. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Fabrikalar yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gelin, bu rejimi düzeltmeden, rejimi hukukun 

üstünlüğüne, milletin iradesine oturtmadan, milletin hür iradesine oturtmadan, ülkede isuk-
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ran sağlamadan, ülkede ekonomik istikrarı sağlamadan, ülkede gelir dağılımını düzeltmeden, 
ülkede işsizliği önleyici tedbirleri bulmadan ve ülkede enflasyonu kontrol altına almadan ne 
kadar övünseniz Türkiye'yi bir yere götüremezsiniz. Testi, içinde ne varsa onu sızdırır; bal var
sa bal sızdırır, sirke varsa sirke sızdırır. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Bal var bal. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sizin testide, bal var diye ortaya çıktınız, sirke sızdı. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı ile Sayın Başbakan konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hükümetin başı nerede? 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri, 1990 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında yapılan ten
kitleri cevaplandırmak üzere huzurunuza çıktım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Dinleyiciler gidiyor, ibret alın. 
BAŞKAN — Lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Sizlere ve bizi 

televizyonda seyreden değerli halkıma saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bu kürsüye çıktığımda iktidarın sorumluluk anlayışı ile konuşacak 
ve muhalefetin vaadetmekle mal tükenmez anlayışına tam tezat teşkil eden sizlere bilgiler akta
racağım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş da öyle diyor Sayın Bakan, vatandaşa bakın, 
vatandaşa... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 1960'tan bu tarafa derlenmiş olan Meclis tutanaklarını tek tek okudum. Üç şey çok 
konuşulmuş, hep üç şey üstünde durulmuş, bir tanesi "zam" denmiş, ikincisi, bunun neticesi 
olarak "seçim" denmiş, üçüncüsü de hep meşruiyet kavgası. Bunların hepsi bugün de aynen 
devam ediyor ve televizyonda daha yeni, ancak naklen verildiği için, yanlış anlamayı peşinen 
ortadan kaldırmak için şunu söylüyorum ki, hiçbir dönemde de iktidarın getirdiği bütçeyi mu
halefet kabul etmemiş, hep reddetmiş, bugün de reddediyorlar. Bunu da tarihten gelen bir alış
kanlık olarak ifade etmek istiyorum. Böylelikle, bu ilk defa olacak değil, hep böyle alışılmışlı-
ğın bir neticesi olarak sizlere sunuyorum efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Siyasetin doğası Sayın Bakan. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Tabiatıyla, za

bıtlara yine şöyle bir baktım değerli arkadaşlarım, "iktidardayken zam yaptınız halkın gırtla
ğına yapıştınız" diyor, üç ay sonra iktidar oluyor, "Arkadaş biz devletin hesabını yürütüyo
ruz. Biz eğer zam yapmasaydık, bu açıkları kim, hangi babayiğit ödeyecekti gelsin beri" diye-
biliyoruz. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kim diyor bunu?.. Anladım, Ali Bozer diyor, anladım... 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bazen de geli
yor, diyor ki, "Arkadaş fiyat ayarlama, gayarlama değil, zamdır buM diyor. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler) Aynen zabıtlarda, "Ayarlama, gayarlama" var, okuyabilirsiniz zabıtları, 
isterseniz zabıtları da gönderebilirim. 

Şimdi, bu araç vasıtasıyla, değerli vatandaşlarımıza bütçe üzerinde üç dört rakam vermek 
istiyorum, daha fazla rakam vermeyeceğim. O da şöyledir değerli arkadaşlarım... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, Genel Kurula hitap etme
si lazım. İkaz edin, Genel Kurula hitap etsin. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) — Çok standart
lı olabiliyoruz; buraya çıktıktan zaman, bu alete konuşabiliyorlar, oraya geçtikleri zaman "Si
ze yasak" denilebiliyor yani. 

Bizim bütçe açığımız, gayri safi millî hâsılaya göre; 
1. Geçen seneye göre oransal olarak daha azdır. 
2. Ücretlimize verilecek olan pay, reel anlamda, geçen seneye göre yüzde 40 fazladır. 
3. Bizim ödeyeceğimiz borçlar, yine oransal olarak, reel anlamda, geçen seneye göre da

ha azdır. 
Sizlere bundan daha fazla rakam vermek istemiyorum, bu üç parametreyi verdim; zabıt

larda da böyle kalsın diye. 
Genelde, bütçeyle ilgili olmayan çok şey söylendiği için; bunları geçiyorum ve bazı tenkit

leri cevaplandırmak istiyorum. SHP'nin sayın sözcüsü -malumu âliniz, Maliye eski Bakanıdır, 
Enerji Bakanlığı da yapmıştır- çok hiddetli ve şiddetli konuştuğu için; hani bizde bir atasözü 
vardır : "öfkeyle kalkan, zararla oturur" derler; çok hatalar yaptı. Ben, o hataları, süratli 
konuştuğu için, hiddetli olduğu için yaptığını zannediyorum; zabıtlara doğrularının geçmesi 
yönünden söylüyorum. Yoksa, bunları kendileri mutlaka biliyorlardır efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

öncelikle teknik olanlardan başlayayım; "Entegre demir-çelik tesisleriyle, haddehane 
tesisleri" dediler. Haddehane, entegre sistemle ayrı ayrı sınıflandırılmaz. Entegre sistem; cev
herden başlayıp, sıvı çelik üretilen, ondan sonra da ingot veya blum üretilerek haddehaneye 
girilen, oradan da mamul elde edilen bir sistemdir. İkincisi ise; ark ocaklarıyla hurdadan veya 
sünger demirden üretilerek, sıvı çelik elde edilmesi, ondan sonra kalıplanması, haddelenmesi 
ve mamul hale gelmesi meselesidir. Bu ikinci tip, dünyada revaç gören bir sistemdir ve dünyada 
yeni yapılanların yüzde 80'i bu ikinci sınıftır, lam tersini söyledi; belki orada arkadaşımız ter
sini ifade etmek istedi. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Bakan, söylediğiniz, hurda artığı olan ülkeler için 
doğru olabilir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — ikinci bir hata 
-yine zabıtlarda doğrusu olsun diye söylüyorum-, "30 bin korucuya 200-250 milyar ödüyorsunuz" 
dendi. 30 bin korucu değil efendim; 20 bin korucudur, ödenen miktar da 63 milyardır. 3 merte
be hatası var; onu da düzelteyim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Üçüncü büyük hata da -tabiî yine hızlı konuşmadan doğuyor- "Gelir vergisi altında üc
retliler, emekliler eziliyor" dendi. Türkiye'de, emeklilerin gelir vergisi verdiği bir dönem hiç 
olmamıştır, bizim zamanımızda da alınmıyor; emekliler vergi vermez efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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"Sulama programınızı, 1989 yılında 35 bin hektara indirdiniz" dendi; önündeki " 1 " ra
kamını unuttu efendim, 135 bin hektar olacak. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Senin Başbakanın "Siyah beyaz telefon" dedi; on
ları niye söylemiyorsun? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Temel bir ha
ta; "Siz çalışanlarımızı korumadınız. Halbuki ülkemiz sosyal hukuk devletidir. Çiftçinin si
gorta hakkı var mı, yok mu?" dendi. Halbuki, tarımda çalışanlara sosyal güvenceyi bu iktidar 
verdi efendim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ne verdi? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — 2925 sayılı Ka

nun 1984 yılında yürürlüğe girdi ve isteyen işveren, çalıştırdığını sigorta ettirebilir veya istenen 
müracaat edecek; sigortalı olacak veya kendi hesabına çalışıyorsa, 2926 sayılı Kanuna göre Bağ-
Kur'a gidip, sosyal güvenceyi alabilir. Yani bu konudaki iki kanun iktidarımız döneminde çık
mış ve siz yine, "Sosyal güvence sistemi, şemsiyesi getirilmemiştir" derseniz, yanlış olur; hele 
hele nasıl yanlış olur; Anayasamızda, 1982 Anayasamızda sosyal hukuk devleti diyor ama, bu 
1961 Anayasasında da vardı. 1961 Anayasasında da olan bu hüküm 1970 -1980 arasında Sayın 
Baykal da bakan iken, acaba bu hukuk devleti meselesine niye tnsan Haklan Komiyonuna fer
dî müracaatı, Adalet Divanına gidebilme yollarını açmadılar. Biz bunları açtık. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Açtınız da ne oldu; işkenceler mi bitti? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — îsteyen vatan

daşım, "burada adaletimi bulamadım" diyorsa, Avrupa'daki beynelmilel müesseselere gider 
ve hukuk yollarının tümünün açık olduğunu bilerek kendisini güvencede hisseder. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Gecekondulara verilen tapu belgelerini de söyleyin Sa
yın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Tabiatıyla, söy
lenecek çok şey var; ben, iktidarımızın yaptıklarını burada anlatmaya kalksam... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Ayıp olur. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Zaten zaman 

olarak bitirmem mümkün değil. 
Kaynakların yanlış kullanıldığından, üretimden, üretkenlikten bahsettiler, ben bir şey söy

lemek istiyorum : Biz, Afşin - Elbistan Projesini tam on beş yılda; onu da askerî dönemde 
açtık. 15 - 16 yılda -projelendirilmesini de saymıyorum- 5 bin kilovat enstale güç olarak 5 bin 
dolardır. Halbuki biz Hamitabad'da aynı güçte bir şey yaptık; bir yılda 400 dolar. Hangimiz 
kaynakları daha randımanlı, daha verimli kullandı, bunu sizlerin takdirlerine arz ediyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, sigara fabrikaları Diyarbakır'da, filanca yerde çalışmıyor dendi. Tabiî, sigara fab
rikalarını çalıştıramazsanız, yeni yeni fabrikalar kurmak isterseniz oralara da bugünün para
sıyla 1 trilyon dökersiniz. Halbuki biz iktidara geçtik, fabrikaları iyi çalıştırdık, şimdi fabrika
larda daha boş kapasitemiz var. Satabilsek -uğraşıyoruz- ihracat yapacağız. Onbeş sene evvel 
temelini attığımız sigara fabrikalarına ihtiyacımız yok. Yalnız, biz onları da rehabilite edip başka 
konularda çalışır duruma sokacağız; çünkü, kendimizi, bizden evvelki iktidarların yaptığı gü
nahları da temizlemek durumundayız diye hissediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Mahallî idarelere gelindi, çok şeyler söylendi efendim; seçimlere de değinildi. Artık bu konu
da hep tekrar yapıldığı için, gına geldi, ben seçimlerle ilgili bir şey söylemeyeceğim, yalnız, mahallî 
idarelere biz öyle kaynak aktarmasında bulunduk ki, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde 
bu yapılmamış. Bakın, şunu söyleyeyim : 1980 yılında o günün parasıyla 33,3 milyar lira mahallî 
idarelere para ödenmiş. Bütçenin kesinhesabı var. Bunlar önümüzde, tahrif etmek mümkün değil. 
Toptan eşya fiyat endeksini kullanırsak -1980 ile bugün arası 23,9'dur; bu yıl yüzde 70 kabul eder
sek dahi- yüzde 23,9 katla çarptığınız zaman 795 milyar ediyor, yani bugünün parasıyla 1980 yılın
da belediyelere 793 milyar lira ödüyormuşuz. Biz ne yaptık; bizim bu sene fiilen verdiğimiz, 3 tril
yon 39S milyar lira; tam 4,5 katı. Daha şunu ilave etmedim : Belediyelerin kendilerine, bizatihi 
sübvansiyon olarak verdiğimiz paralan buraya katmadım. Kesinhesabı çıkmadı... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Emlak Vergisini de söyleyin Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Emlak Vergisini 

verdik; onu da söylemiyorum, kirli havaya neden olmasınlar, kömür ithal edilsin, şu pis havada 
oturmayalım diye sübvansiyon yaptık. Bu mahallî idareler bizdeyken, hiç böyle kirli havanın oldu
ğunu hatırlıyor musunuz? (ANAP sıralarından "Hayır" sesleri) Kimse hatırlamıyor; ama şimdi 
okulları tatil ettik, nerede ise işyerlerini de tatil edecektik; insanlarımız zehirlenmesin diye. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Kasıtlı yaptınız, bilerek yaptınız. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Fakat, haki

katen mahallî idareler bir şey yaptılar -dikkat ediyorum, Maliye Bakanı olduğum için önüme 
geliyor- başkanlar maaşlarına beş misli, on misli güzel güzel zam yaptılar. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, belediyelerin fılyal kuruluşlarına -oraları kontrol etme gücümüz yok- yandaşları
nı aldılar; nasıl ödeyecekler, o şirketleri nasıl ayakta tutacaklar çok merak ediyorum. 

Birçok tartışma yapıldı. "Milletimiz fukaralaşmıştır, milletimize bir şey vermiyorsunuz, 
etmiyorsunuz" dendi. 

Şimdi, ben öncelikle bir meseleyi temelden çözmek istiyorum. Çünkü, herhalde insanla
rın vakitleri yok, hesap cetvelini veya hesap makinesini kullanıp, şu endeksleri çıkarmıyorlar. 
Ben bunları daha önce konuşan arkadaşlarıma gönderiyorum. Elimde, 1968'den itibaren, bu
gün de dahil olmak üzere, her yılın bir diğer yıla göre toptan eşya ve tüketici fiyat endekslerini 
birbiriyle mukayese eden tablolar var. Bu tablolar, hiç olmazsa herkeste olsun da, böyle aşırı 
mübalağalar yapılmasın. Bu aşırı mübalağalardan bir tanesi nedir; sayın konuşmacı hızını ala
madı, "Türkiye'de fiyatlar 35 - 45 misli arttı" dediler. (DYP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) 
Ben şimdi gönderiyorum efendim, yalansa bu rakamları tahkik ederler; tam 23,9 misli 
efendim. (DYP sıralarından "Az mı, az mı?" sesleri. Bu bizim kompütür siyaset falan bilmez, 
öyle çarpıtamaz da, ne verirsen, onu verir; bu da kompütürün bastığıdır; şuraya koyuyorum 
efendim. 

Arkadaşlarımız itiraz ediyor buna. Peki, ben, size şimdi birkaç tane rakam vermek istiyo
rum; itiraz varsa hemen burada yapılsın, herkes şu rakamları bir bilsin. Bu rakamları beşer 
yıllık olarak vereceğim : Eylül 1975; asgarî ücret 1 200 lira, eline geçen 898 lira; itiraz eden 
var mı? Yok. Eylül 1980; asgarî ücret 5 400 lira, eline geçen 3 205 lira. Eylül 1985; asgarî ücret 
41 400 lira, eline geçen 33 678 lira. Eylül 1989'u almayayım artık, sonuncusutuı alayım, çünkü 
toptan eşya fiyat endeksini yıl sonu olarak yaptım; Eylül 1989'u alsam daha kötü bir manzara 
çıkacak kendileri için, bugün asgarî ücret 225 bin lira, eline net geçen -artı vergi iadesi, artı 
Tasarrufu Teşvik Fonu, artı Konut Edindirme Fonu- 231 bin lira, nemasıyla alınacak rakamdır bu. 
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MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sen, eline geçene bak. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bu toptan eş

ya fiyatlarını reddediyorlar; ama ben göndereceğim. Bakalım dolar olarak ne olmuş bunlar; 
ne imiş dolar: Eylül 1975'te 62 dolarla çalıştırıyormuşuz asgarî ücretli insanımızı. Eylül 1980'in 
başında bu 40 dolara inmiş; Eylül 1985'te 62 dolar; şimdi de 100 dolar. Sayın konuşmacı dola
rın değeri azaldı falan dedi; ondan da vazgeçtim, altına göre ne ddu bakalım. Eylül 1975'te 
asgarî ücıetli olarak çalışanımıza 11,1 gram altın veriyormuşuz; tabiî bir aylık ücret karşılığı. 
Ama Eylül 1980'de bu, 2,8 gram altına inmiş; şimdi bu para nereye gitti bilmiyorum, bulaca
ğız. Eylül 1985'te 5,6 gram altına çalışmaya başlamış; durumu düzelmiş; şimdi yani bugün sar
rafların satış fiyatı belli, gazetelerde de var -şimdi zaten size bir gazetede göstereceğim- külçe 
altının gramı 30 450 lira; yani biz bugün 7,6 grama çalıştırıyoruz. Hangisi büyük, şimdi siz 
mukayese edin... (ANAP sıralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALI URAN (Yozgat) — Bütçeleri ne kadarmış? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi bir de 

memur maaşlarından bahsedildi, onunla da ilg:Ii birkaç rakam vermek istiyorum. Çünkü mu
halefet bazı hayalî şeylerle de uğraşıyor, onları yerli yerine oturtalım. 

önce şunu söylevim, Türkiye'de kadrolu 1 milyon 600 bin memurdan maksimum 15/1'den 
maaş alan sadece 29 kişi. 15/1, 2, 3,4... diye 9'a kadar gider o yelpaze, bütün yelpazeyi alırsa
nız -ki mümkün değil- 2 200 kişi. (DYP sıralarından "Yani memurun durumu iyi mi?" sesleri) 
Şimdi biz mukayeseyi neye göre yapmalıyız; 29 kişiye göre mi yapmalıyız, yoksa 600 bin kişi
nin bulunduğu 5 inci, 6 ncı, 7 nci derecelere göre mi yapmalıyız? Bunlara göre yapın ki yanlış
lık olmasın. Çünkü bizi dinleyen insanlarımız, seçmenimiz biliyor, diyecek ki : "Ben çalışa
nım, ben 15/1'inde değilim, bana ne" bir bakacak komşusu da o derecede değil, öbürü de de
ğil, öteki de değil... Kimler 15/1? Türkiye'de araması lazım, en fazla 29 kişi var. Ben tam tespit 
edemedim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine burada denildi ki: "Efendim ödenen vergiler yüklü, ücretlilerden çok alıyoruz, on
ları eziyoruz... (DYP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) Ben vergi yüklerini hesap ettim, AP'-
nin son hükümet olduğu dönemde ücretlilerde vergi yükü yüzde 65, bizim zamanımızda yüzde 
44'e düşürülmüş. Ayrıca asgarî ücretle çalışana iade etmişiz, şu veya bu şekilde hiçbir vergi 
ödetmiyoruz... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O dün, dündü... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Asgarî ücret

linin brüt ücreti 225 bin lira gözüküyor ama, 231 bin lira alışı var... 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Memurun durumu iyi mi yani, onu söyle? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî ben bize 

onların da endekslerini söylevim... 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Memurun durumu iyi mi, "İyi" de orada. 
FERİT BORA (Diyarbakır) — Memurun aldığı maaş yetiyor mu, sana göre durumu iyi 

mi, kötü mü ona cevap ver. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arka

daşlar, burada hep şu konular gündeme getirilmiş : Fiyat artışları, bunun gereği de mutlaka 
seçime gidilmesi lazım, tartışılan da sizin döneminizde işçinin durumu ne idi, bizim döne-
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mimizdc işçinin durumu ne idi, memurun durumu ne idi... Biz bu konularla ilgili rakamları 
söyledik, şu elimde gördüğünüz kâğıtlarda da kayıtlı, bunları arkadaşlarıma dağıtacağım. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ücretlilerin millî gelir içindeki payını yüzde 30»den 
yüzde 14'e indirdiniz, işte özeti bu. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Çarpıcı bir
kaç tane not daha almışım. Mesela "Mahallî seçim referandumdur" diyorlar; ama 1977'de 
öyle söylemiyorlar, diyorlar ki : "Mahallî seçim referandum mu olur?" 

ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Kim söylemiş onu? 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sayın Ecevit'e 

söyleniyor herhalde. (SHP sıralarından "Ne zaman?" sesleri) 1977'de efendim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Dün dündür, bugün bugündür. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Deniliyor ki: 

"Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmamıştır. Sayısal eksikliğini, siyasal ek
siklikle tamamlamaya kalkmış, mahcup olmuş, oturmuştur... (AP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) "Şimdi peki, 5 Hazirandan sonra ne oldu; 11 Aralık 1977'de seçimler yapıldı, 11 
Aralıkta Cumhuriyet Halk Partisinin bütün bu iddialannı meydan meydan, kürsü kürsü, mik
rofon mikrofon tekrarladı, yani referandumdur" diye. Yukanda bunlan anlatmış, okumuyo
rum, vakit alacak. Yani, CHP o zaman diyor ki, "Bu bir referadumdur" fakat AP kabul etmi
yor ve diyor ki, "Bu iddiaları tekrarladı ye ilan da etti, 11 Aralık bir referandumdur. Neyin 
referandumudur? Bu hükümetin düşmesinin referandumudur." Biz de o zaman sorduk, "Na
sıl olacak bu? Bu seçimlerle milletvekili seçilmeyecek, Cumhuriyet Senatosu üyesi de seçilme
yecek, yani Meclislerin kompozisyonunu değiştiren seçimler değildir bu, nasıl olacak?" Bu se
çimler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi faraza yüzde 50'nin üstünde oy alsa bile 
-Bakın alsa bile- tek başına nasıl iktidara gelecek?" Yani diyor ki, "Bu Meclisten hükümet 
nasıl çıkacak?" Şimdi, aynı soruyu ben soruyorum, bu 1987 yılı seçimleriyle teşekkül etmiş 
meşru bir Meclisimiz, buradan başka bir hükümet nasıl çıkacak?.. Buyursunlar çıkarsınlar efen
dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, burada sayın konuşmacı dedi ki, "Milletin reyi benim cebimde mi, seçime gide
lim". Sonra devam etti, fakat bu konuşma hemen bir çağrışım yaptırdı. 12 Eylülden sonra bir 
beyanatları vardı, "Tapulu malımın üstüne gecekondu yaptırtmam" diyordu, yani o zaman 
reyler cepteydi, şimdi cepte değil... 

VEFA TANIR (Konya) — Haksız yapılırsa yıkarız. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Ondan sonra 

tespit ettiğim bir çarpıklık daha var. Denildi ki, "Efendim, bizim vatandaşımız, benim hal
kım, benim insanım kömürü, odunu kilogramla alıyor" ... (DYP sıralarından "Yalan mı?" 
sesleri) 

Demek ki, biz Avrupa seviyesinin üstündeyiz. Neden mi? Avrupa'da hiçbir yerde tonla 
kömür verilmez, torbayladır, 2 kilodur, 3 kilodur. Sonra meyve de taneyle satılır... (ANAP sı
ralarından alkışlar) Yani, meyvenin taneyle satıldığı, odunun, kömürün kilogramla satıldığı bu 
kadar ülke var, onlar fukara değil; ama bize gelirse biz fukarayız... Bu konu benim çok dikka
timi celbetti, herhalde birçok arkadaşım yurt dışında bulundunuz, süpermarketlerde nasıl sa
tıldığını gördünüz, daha fazla uzatmak istemiyorum... 
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ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Karneyle sattıkları günleri unuttular. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Şimdi, gene, 

sayın konuşmacı dedi ki... 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Manisa'da anlat bunları. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Alım gücünden bahsetsene. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Efendim, niye 

endişe buyuruyorsunuz, biz sizi dinledik, şimdi bize de konuşma hakkı çıkmadı mı, biz de bu
radan cevap vermiyor muyuz?.. O halde, oturun, dinleyin. (DYP sıralarından gürültüler) 

Biz, şunu söylüyoruz efendim : Sayın konuşmacı Adalet Partisinin son hükümeti döne
minde bu ülkede bir şampiyonluk elde etmiştir, bu hiçbirimize nasip olmadı, ne eski CHP'ye, 
ne Demokrat Partiye ve ne bizim İktidarımıza; şampiyonluk enflasyon şampiyonluğudur, 1980'in 
devri hükümetinde enflasyon şampiyonluğu yüzde 107,9'dur. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, 
"Ben yaptıysam doğrudur" demek ve bunun tenkidini bile yapılmasına izin vermemek yanlış 
olur. Elbette ki, biz iktidar olarak her şeyi doğru yaptık diyemeyiz, mutlaka hatalarımız var
dır; ama, bizim bir iddiamız var; her hükümetten biz daha az yanlışla bu ülkeyi yönetiyoruz 
diyoruz; kaynakları daha iyi kullanıyoruz, dış ticaretimizi daha iyi idare ediyoruz, ülkemizin 
refahını daha süratle teslim ediyoruz, artırıyoruz ve biz meseleye daha vakıfız diyoruz; bizim 
iddiamız bu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla şimdi de şunları söylemek istiyorum : "Çiftçimizin millî 
gelirden aldığı pay düşüyor" denildi, rakamlar verildi. Onlar yanlış, ben burada başka bir şey 
söylemeyeyim. Çünkü, yine sıra kapaklarına vurulur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Söyle de görelim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Yalnız, sana

yileşen bir ülkede ziraatin payı aynen kalabilir mi? Hangi memlekette olmuş bu, hangi ülkede 
olmuş? Patagonya'da falan mı olmuş bu yani? Mümkün mü? Fabrikayı kuracaksın, fabrika
dan üretilen malı ihraç edeceksin -İhraç mallarımızın yüzde 80'i sanayi mamulü- ondan sonra, 
"Tarımın payı aynen kalsın" diyeceksin. Bunun hiçbir mantıkla izah tarzı yoktur... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Tarımda adam başına gelir 400 dolar. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Şimdi, "Bir 

gecede, Cumhuriyet idaresinde yapılmış bütün parayı bastınız" deniliyor... 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — "Yalan" de, "Basmadık" de... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Para bastık 

da, karşılığı Merkez Bankasının kasalarında döviz olarak duruyor, çil çil. Bu dövizleri ne ya
pacaksınız yani? Bunu saymıyor musunuz paradan? (ANAP sıralarından "Bravo"-sesleri, al
kışlar) Paradan saymıyorsanız, bir zamanlar 70 cente el açmamanız lazımdı. Bu paradır, pa
ra... Döviz, dolardır bu.... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) 

Döviz rezervlerimiz, çarpı kur, piyasadaki toplam paradan fazladır. Bunu yazın bir kena
ra, yarın kontrol edersiniz. 

Ben, bu çarpıklıkları daha fazla anlatmak istemiyorum efendim. Sebebi; sayın konuşmacı 
buradan dedi ki, "Esnafı güç durumda bıraktınız, bir yazarkasa meselesi çıkardınız, 2 milyon 
lira..." 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Yalan. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İspatla. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bugünkü ga

zeteye göre 7 700 liradır yazar kasa. Şimdi onlan gönderiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Altında diyor ki... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Telaş buyurmayın, okuyun, reklamdır bu reklam, özür dilerim ben yanlış söyledim, 
770 000 lira. 2 Milyon değil, 770 000 ve 3'te l'i. Bakın ne diyor altında : "Devletin sağladığı 
büyük olanaklar sonucu, en uygun ödeme koşullarıyla sunuluyor. Tüm yurda yayılmış, filanca 
falanca, ister 770 000 lira peşin fiyatla, isterseniz taksitle alırsınız" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, daha bugün gazetedeki ilanı 3 misli artırıyorsak, beş sene ön
ceki rakamın nesine güveneyim, neresine güveneyim? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar, SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Bir elektrik meselesi çıktı, yani öyle tuzaklı konulara ayak basıyorlar ki, ben hayret ediyo
rum. Böyle mühendis olan, teknisyenlik de yapmış olan bir kişi nasıl bu bubi tuzağına düşer 
diye hayret ediyorum. Bakın, Cumhuriyet döneminde, 1984'e kadar -6 900 megavat; ama ben 
7 000 diyeyim- 7 000 megavat enstale gücümüz var. İtiraz eden var mı?.. Yok. Şimdi ne kadar 
var?.. Dört yılda, Cumhuriyet döneminde yapılandan çok daha fazlasını ilave etmişim. Şimdi 
burada, "Sovyetler Birliğinden 500 milyon kilovat/saat alınıyor" demenin âlemi var mı? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ne kadar kullanıyorsunuz? önemli olan odur. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bakın şimdi, 

biz akıllı insanlarız. O bölgenin ihtiyacını çok daha ucuz bir yolla karşılıyoruz ve pahalı olan 
elektrik sistemini çalıştırmıyoruz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hangisini sattınız? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bir de beynel

milel anlaşmalarımız var tabiî, yıllar önce yapılmış. Demek ki... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Hani Bulgaristan'dan, Sovyetlerden almıyor

dunuz ya... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Ben şunu söy

lemiyorum değerli arkadaşlarım... 
Almak ayıp değil, muhtaç olmak ayıp, muhtaç... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) Biz Bulgaristan'a muhtaçtık. Yoksa, hesabına gelmiş, alırsın. Benim hesabıma geli
yor, Rusya'dan alırım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, ülkeyi bir kilovat/sa
ate, 70 sente muhtaç edenler, şimdi "ayıp" diyor. Neresi ayıp bunun?.. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Bravo, başbakansın, tamam... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Biz, İktidar 

olarak, kaynaklarımızı en iyi kullanan, en iyi rantı alan bir heyetiz efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Heyet değil, şirketsiniz şirket. , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Böyle olmuş, 

öyle olmuş, suiistimaller, iddialar... Bunların hepsi keenlemyekûndür, yanlıştır, mesnetsizdir 
efendim. 
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Kendilerinin de bilmesi lazım, atladılarsa bilmiyorum, belki bazı arkadaşlarımız daha ön
ce serbest çalışıyordun ama siz milletvekili olduğunuz zaman mal bildiriminde bulunmadınız 
mı? Herkes bulundu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Biraz da Raks'a gel. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Niye korkuyorsunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLl (Devamla) — O halde, bir 

iddiamız varsa, götürürüz, adalete veririz, hâkim alır, kontrolünü yapar, suçlu varsa, yakalar. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Raks'ı da mal beyanında bildirdiniz mi? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLl (Devamla) — Siz, nasıl ki 

birçok meselede hayalî işlerle uğraşıyorsunuz, 15'e 1 memurla uğraşıyorsunuz; işte burada da 
hayalî meselelerle uğraşıyorsunuz. Eteğinde taş olan varsa döksün, kim ne yaptıysa götürsün 
adalete teslim etsin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Elbette ki, çok iş yapan, birçok hata yapabilir; ama tekrar ediyorum, biz en az hata yapan 
bir İktidarız ve ülkenin altyapısını, herkese parmak ısırtacak biçimde neticelendirmiş, bir nok
taya getirmişiz. İşte telefon... 

Amerika Birleşik Devletlerine gidin, Newyork'un varoşundan otomatik telefonla bir yere 
telefon edemezsiniz. Benim köyümden ediyorsunuz. 

Ne yapmışız burada?.. Bakın, bütün Cumhuriyet idaresinde, 1984'e kadar 1 milyon 900 
bin abone koymuşuz. Bunun 400 binden fazlası da manuel, yani kolu çevireceksiniz, karşısı 
cevap verirse falan. Şimdi kaç tane telefon var?.. 7 milyona yakın abone var. Tutmuşuz, dört 
yılda, Cumhuriyet devrinde 60 yılda yapılanı üçe katlamışız. (ANAP sıralarından "Bravo*' ses
leri, alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Bunun kaç tanesi siyah beyaz?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLl (Devamla) — Buna ancak 

ve ancak teşekkür edip, tebrik etmeniz lazım, "Millete verilmiş en büyük hizmet" demek la
zım. Çünkü, yaşlınız, köylünüz, güçsüzünüz o telefona sarılacak, icabında doktor isteyecek, 
icabında yardım isteyecektir. İşte o hizmet elindedir şimdi. 

Daha neler yaptık?.. Cebinizde, birçoğunda çağrı işareti var. Bunu birçoğunuzun hayalle
ri bile almaz. Biz 1980'de deseydik ki, iktidar olursak şöyle şöyle yapacağız; kimsenin aklına 
bunlar gelmezdi, bunlar uzaydan gelmiş derdi. Bakın, biz çağrı cihazını koyduk, arabaya tele
fon koyduk; giderken işimizi hallediyoruz. Evden çıkıyorum, daireye gidinceye kadar beş tane 
işimi hallediyorum. Kötü mü ettik yani? 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Vatandaş alamıyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLl (Devamla) — Vatandaş da 

alıyor, herkes de alıyor, siz de aldınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Ne alıyor millet, ne alıyor?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başbakana kaç saniye bırakıyorsunuz Sayın 

Bakan?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLl (Devamla) — Çok değerli 

arkadaşlarım, ben aldığım notlarla hakikaten burada üç beş saat konuşurum; çünkü, söyle
nenlerin çoğu yanlış baza oturtulmuş. Baz yanlış olunca neticesi de yanlış oluyor. (ANAP sıra
larından "Yalan söylüyorlar" sesleri) 
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Yanlış yere oturttuğunuz zaman, meselenin altı yok, tabanı yok, kendisi de keenlemyekûn 
yanlış oluyor. 

AZÎZ BÜLENT ÖNCEL (Şanlıurfa) — Bunlar, senelerce "Karaoğlan'ia geçindiler... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Şimdi, büyü

me hızı yavaşladı dendi. Doğru, yani dokuz aylık tahmine göre, bu bir tahmin tabiî, yıl bitme
miştir, Devlet istatistik Enstitüsü demiş ki, 1,1. Benim tahminim 2, sizin tahmininiz başka bir 
şey olabilir, hepsi de tahmindir; ama yılın sonunda göreceğiz; 2 oldu diyelim. 1,8 oldu diye
lim... peki, bizim dönemimizde bir defa kalkınma hızı düştü diye bu kadar yüklenmenin âlemi 
var mı? 1979 büyüme hızı neydi? Eksi idi, eksi. 1980 yılı neydi? O da eksiydi, hem eksi 1,1 
idi, hem de böyle bir kuraklık yılı yaşanmamıştı. Allah göstermesin -inşadan bir daha olmaz-
bu kuraklık 1979 - 1980'de olsaydı, bizim insanımız aç kalırdı aç birbirini yemek durumunda 
kalırdı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Hiçbir şey olmazdı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Biz, 1,5 mil

yon dolarlık... (ANAP sıralarından "Milyar dolar" sesleri) 1,5 milyar dolarlık tahıl ithal ettik... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen daha milyonla milyarı bilmiyorsun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Olur mu ca

nım; ben milyarla milyonu çok iyi bilirim, hem de sizin mezun olduğunuz okullarda hocalık 
yaptım, yani size de öğretirim. (ANAP sıralarında "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, 1,5 milyar 
dolarlık tahıl ithal ettik dedim. Biz, daha önce, 1980'den önce hiçbir şey ithal etmemiştik. Toplam 
petrol dahi o kadar değildi, petrol çıktı, falan filan, o kadar tutmuyordu. Biz, kuraklık olduğu 
için, ihtiyacımız olur diye bir tek tahıl getirttik. Demek ki, eğer bu durum maazallah 1970 -
1980 arasında olsaydı, bu ülkenin durumunu düşünemiyorum, yani ne olurdu, neler olabilirdi? 

Onun için, burada tenkit yaparken, lütfen, eskiyi de unutmadan, daha önce kendimizin 
yapadildiklerini unutmadan, yapılanları ölçüp, iyilerine teşekkür etmek; varsa kötüleri için de, 
-varsa diyorum- (SHP ve DYP sıralarından "Var, var" sesleri) yol göstermek lazım. Yoksa, 
bu böyle oldu; bu böyle olmaz demek gayet kolaydır. En basit şey tenkit etmektir; ama gel 
bakalım iktidar olarak bunu yap dedikleri zaman... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Geleceğiz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMlRLt (Devamla) — Vallahi, o za

man, ayarlama falan yok, işte bu fiyat zammıdır dersiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla almak istemiyorum. Sayın Başbakanımız da siz
lere hitap edecektir. Bu bütçemizin, insanımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum 
ve yine bu bütçemizin, inşallah, ülkemizde yaşayan insanımıza biraz daha fazla refah getirecek 
bir bütçe olacağına inanıyorum ve muhalefetin "Bu bütçeye olumlu oy vermeyeceğiz, 
reddediyoruz" meselesi ahirden gelen bir şeydir, tarihten gelen bir şeydir, bunlara da aldırış 
etmeyin diyor; saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Pakdemirli. 
Hükümet adına, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut; buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo" 

sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

1990 bütçe görüşmeleri hakkında Yüksek Heyetinize fikirlerimi serdetmek üzere huzurlarınız
da bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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v Değerli milletvekilleri, uzun müddettir bir propaganda vesilesi yapılan seçim sistemi ve 
26 Mart seçimleri hakkındaki görüşlerimi Yüce Heyetinize ve vatandaşlarıma açıklamak is
tiyorum. 

AHMET ERSÎN (tzmir) — Bütçeyi anlatmayacak mısın? 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bütçe bohça olmuş... Ne anlatacak... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz 1987 se

çimlerinde yüzde 36 oy almak suretiyle milletin oylarıyla iktidar olduk ve bu Seçim Kanunuyla 
diğer partiler de seçime girdiler. Herkesin aldığı oy belli. Biz yüzde 36 oy aldık ve iktidar olduk. 

Şimdi, "Dünyanın neresinde görülmüştür?" denerek, yanlış bir baza oturtuluyor. 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Bir misal ver bakalım. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu Seçim Ka

nunu, geçmişteki birtakım tecrübelerden kaynaklanan bir kanundur. Daha evvel... 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Bul karayı, al parayı! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ...koalisyon hükümetleri zamanında, 

seçim kanunlarının siyasî istikrar yaratmadığı ve bu seçim kanunlarıyla ülkenin istikrarlı bir 
biçimde idare edilemeyeceği şikâyetleri ve münakaşaları uzun müddet devam etti. Bu münaka
şaları yapanlar, bu fikirleri serdedenler, yine şu yüce çatı altında bulunmaktadırlar ve bu mü
nakaşalar sonucu, -bizden evvel de yapılmış olan- bu Seçim Kanunuyla seçimlere girdik, bu 
netice hâsıl oldu. 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Bir bastınız, üç aldınız. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Özal öğretmiş bunları. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, değerli milletvekilleri, "Dün

yanın neresinde böyle bir sistem vardır?" deniyor. Bakınız, 1974'te ingiltere'de yapılan bir se
çimde, daha çok calibi dikkat bir sonuç çıkıyor ortaya, Muhafazakâr Parti yüzde 38,8 oy aldı
ğı halde, 297 milletvekilliği elde ediyor, tşçi Partisi ise yüzde 38 oy -bakın, daha az- aldığı hal
de 301 taıilletvekilliği elde ediyor ve iktidar oluyor... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Oradaki, dar bölge sistemi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, Amerika'da da böyle, ingiltere'

de de böyle. Demek ki, oluyor. Neden oluyor aziz milletvekilleri? İstikrarı sağlayabilmek için 
oluyor. Dokuz senede 11 hükümet değişmesin diye oluyor. Demek ki, istikrarı sağlamak için 
•lüzum hissedilen ülkelerde- bu seçim kanunları yürürlüktedir, çalışıyor ve hizmet ediyor. 

Şimdi, hiç kimse kalkıp, "Bu nasıl demokrasidir, böyle demokrasi olur mu; milletin ço
ğunluğu dışarıdadır; böyle iktidar olur mu?" diye demokrasiyi zedeleyebilecek, demokrasi hak
kında şüpheye düşmeye vesile olacak beyanlarda bulunmuyor ve meselesi varsa, yine Meclis 
çatısı altında çözmeye çalışıyor, sokaklarda çare aramıyor. (ANAP sıralarından, "Bravo-" ses
leri, alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başbakan, bütçeyi anlat, bütçeyi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biraz evvel bu

rada arkadaşlarım ifade ettiler, yapılan 26 Mart seçimleri, milletvekili seçimleri değildir ve geç
mişte de bunun misali yaşanmış, aynı şekilde itirazlarla karşı karşıya gelenler, yine bu kürsü
den, "Bunlar mahallî seçimlerdir; iktidar mı değişecek, milletvekillerinin sayısı mı değişecek, 
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senatörlerin sayısı mı değişecek?., iktidarları nasıl değiştireceklere, bulsunlar, değiştirsinler" 
şeklinde ifadeler serdetmişlerdir. Mecliste... Sokakta değil... Mecliste, varsa çaresi, demokratik 
kurallar içerisinde, Anayasa çerçevesi içerisinde, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda -varsa 
çaresi- buyursun, değiştirsinler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Anayasada bunun hükmü getirilmiş; niye kullanmı
yorsunuz? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yine bu kür
süden, bizim hükümet kurmamıza ve Cumhurbaşkanı seçimine dair itirazlar veyahut da eleşti
riler serdedildi. 

Biz, Anayasanın teminatı altındayız, biz kanunların teminatı altındayız; eğer Anayasayı 
ve kanunları biz muhafaza etmez ve onlara saygılı olmaz isek, başkasından saygı beklememiz 
ve başkasının, Anayasayı ve demokrasiyi koruyup kollamasını beklemek hakkımız değildir. O 
nedenle, yapılan işler, anayasal düzen ve anayasal çerçeve içerisinde yapılmıştır; buna herkesin 
saygılı olmak mecburiyeti vardır. Bunu, bir kez daha bu kürsüden ifade ediyor, bunun bir po
lemik konusu yapılmamasını, hassaten, Heyetinizden istirham ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hükümet, tarafımdan kurulmuştur... 
AHMET ERSİN (izmir) — Yok canım... 
ÖNER MlSKl (Hatay) — Nasıl kurulmuş? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla)— Biz Anavatanlıyız. Ben, Anavatan Par

tisinin il kurucusuyum. 1983'ten beri de, bu Mecliste arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Ben 
bir koalisyon hükümeti kurmadım. Ben bir yeni hükümet de kurmadım. Ben, programımda 
da "Kurulmuş olan Anavatan Hükümetlerinin programlarını devam ettireceğimizi"1 ifade ettim... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Kopya çektin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu programlar çerçevesinde ve altı 

senedir beraber çalıştığım arkadaşlarla hükümet kurmakta zorluk çekmem mümkün değildir... 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Kaç tane bakanın var, söyle. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben, hükümet kurmak için lobilere 

ihtiyaç duymadım, pazarlığa ihtiyaç duymadım (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ve milletten aldığımız güç ile Hükümetimizi meşru bir biçimde kurduk ve Yüce Meclisin güve
noyunu aldık. Buna hangi şekilde itiraz edilir, bu itiraz neye dayandırılır, anlamak mümkün 
değildir; ama bir şeyi anlamak mümkündür, Türkiye'de bir şeyi anlamak mümkündür : Hayal 
üzere politika icra etmek ve görüş serdetmek... Kendi kendinize hayal kurarsınız, kendi kendi
nize gerçek olmayan bazlara meseleleri oturtur, politikanızı onun üzerine inşa edersiniz; ama 
bu sizi hiçbir yere götürmedi ve götürmeyecek de. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Pazarlığı sizin adınıza yaptılar. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu husustaki 

görüşlerimi bu şekilde ifade ettikten sonra, bir diğer konuya değinmek istiyorum. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Zamlardan niye haberiniz yok Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, âdet üzere... 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Kaç tane bakan var, söyle bakalım? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Her bütçe konuşmasında veyahut her 
politik meselede -merak edin, açın, tutanakları tetkik edin-konuşulan şey hayat pahalılığıdır; 
memurun, işçinin, esnafın, köylünün geçim sıkıntısıdır, her dönemde konuşulmuştur. Ben, ko
nuşulmasın demiyorum, elbette konuşulacak, ondan memnuniyet duyuyorum; çünkü, biz ar
zu ediyoruz ki, yaptığımız gibi, bundan böyle de, köylümüzün, işçimizin, memurumuzun, emek
limizin esnafımızın refah seviyesini yükseltelim diye arzu ediyoruz. Sizin konuşmalarınızı da, 
buna yardımcı olsun kabilinden değerlendiriyorum; ama siz, esasen vatandaşı düşünerek hare
ket etmiyorsunuz. Siz, "Acaba bundan bir karışıklık olur mu, bundan bir bunalım olur mu? 
Biz bu karışıklıktan, bu bunalımdan istifade eder de acaba bir netice alabilir, hükümet kurar 
veyahut da acaba bir sonuca varabilir miyiz?" gibi, endişeler içerisinde hareket ediyorsunuz 
ve bu, alışılmış bir husustur. Yani bu, sadece size ait değildir, geçmiş dönemlerde de yapılagel-
miş tenkitlerdir. Geçmiş dönemlerde bunu savunanlar, şimdi aynı itirazları yapıyorlar. Yani, 
fert başına millî gelirin dağılımından şikâyet edenler ve o şikâyeti iktidara geldiklerinde savu
nanlar ve böylece bir fasit daire içerisinde devam edip gelen eleştiriler... Ama, dediğim gibi, 
biz refah seviyesini yükseltebilmek için, her türlü gayret içerisindeyiz. Nedir gayret?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kaç dolara çıkaracaksınız Sayın Başbakan? 
TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Nerede o, nerede?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Gayret, ekonomik sistemdir, ekono

mik tercihtir. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, Anavatan Partisinin tatbik ettiği bir ekonomik sistem var; 

serbest pazar ekonomisi. Dışa açık bir ekonomi. Dünya ekonomisiyle bütünleşme doğrultu
sunda olan bir ekonomik sistem. Biz, işte bu sistemin savunucusuyuz. Buradan iddia ediyoı 
ve ilan ediyoruz, diyoruz ki, bizim sistemimizin haricinde bir sistemle mi ülkeyi idare etmek 
istiyorsunuz? 

ALI ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Evet. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — "Evet" diyenlere buradan sesleniyor 

ve diyorum ki; ülkeyi bu sistemin haricinde bir ekonomik sistemle idare etmek istiyorsanız, 
vay gelmiştir bu milletin haline. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Neden mi?.. 
işte aramızdaki fark da budur değerli milletvekilleri. Bu, aramızdaki farkı gösteriyor. Bakınız, 
milletin başına gelen felaketler nelerdir : 

Bizde, 1980 yılına kadar müdahaleci bir ekonomik sistem tatbik edildi ve 1930'Iardan baş
layan bu sistem, bizi 1980'e kadar getiremedi; yani, el'onomi iflas etti. tşte, biraz evvel de arka
daşlarımın dediği gibi, 70 sent hikâyesi bu sistem nedeniyle ortaya çıktı. Borçları ödeyememe, 
bu müdahaleci ekonomi nedeniyle ortaya çıktı, ihracatınızın artmaması, bu ekonomik sistem 
neticesi ortaya çıktı, ithalatınız arttı; ama ihracatınız artamadı. Borçlarınızı ödeyemediniz, it
hal ikamesi suretiyle yapmış olduğunuz ekonomi dışa açılamadı. Bu sistemi biz değiştirdik; 
bu sistem değişti. Dışa açık bir ekonomik sistem uygulandı, tşte bunun neticelerini de görüyo
ruz. Bugün çok şükür artık 70 sente muhtaç değiliz. Bugün Merkez Bankasında 4,5 milyar 
dolar dövizimiz var. Bu, bu ekonomik sistem nedeniyledir. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Her sene 6,5 milyar dolar dış borcu nereden bula
caksınız? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bugün sanayi ihracatımız artmıştır. 
ihracatımız da 12 milyar dolar civarındadır. Evvelce 2 milyar, 3 milyar dolar civarında olan 
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ihracatımız, bugün 12 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır ve bunun içerisindeki sanayi ma
mulleri ihracatı da yüzde 80 nispetine ulaşmıştır. 

Şimdi siz, kalkıp diyorsunuz ki, "Nerededir Türkiye'de sanayi; nasıldır Türkiye'deki sa
nayi ihracatı ve sanayi gelişmesi?" tşte rakamlar, işte hesap, işte kitap ve işte vatandaşın yaşan
tısı... Nedir? Bunun sonucu olarak, vatandaş, en zarurî gıda maddelerini bulamazken şimdi 
yağ mı arıyor, benzin mi arıyor, kuyruklarda mı, tezgâh altından mı arıyor? Aradığı her şeyi 
buluyor ve alıyor. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Palavra. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bulamıyor. Size yalan bilgi veriyorlar. Alamıyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, meseleyi pren

sipler muvacehesinde görmek lazımdır. Biz, siyasî bir kuruluş olarak iddia ediyoruz; diyoruz 
ki, "Serbest pazar ekonomisinden yanayız, liberal ekonomiden yanayız." 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne demek o? Onu bir anlat; ne demek o? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, oradan arkadaşlar diyorlar ki, 

"Hayır, biz değiliz." Siz değilseniz, size iktidar nasip olmaz; ama eğer iktidara herhangi bir 
şekilde gelecek olursanız o sistemi tatbik edersiniz; ama ben, hiç de tavsiye etmiyorum; çünkü, 
örneklerle konuşuyorum. Bakınız, Doğu Avrupa ülkelerinde bugün gelişmelerin altında, ne
deninde bu ekonomik sistem yatmaktadır. Sizin müdahaleci ekonominiz iflas etmiştir. Bu if
las, görüyorsunuz, Doğu Avrupa'da ne tür gelişmelere neden oluyor. Artık, herkes demokrasi 
ve serbest pazar ekonomisine, liberal ekonomiye dönüş için ne gayretler, ne mücadeleler veri
yor. Şimdi, belli olan, görünen bu durum muvacehesinde siz kalkar da nasıl dersiniz ki, "Biz, 
müdahaleci bir ekonomiden yana olacağız. Zaten biz 1980'e kadar bu ekonomiyi tatbik ettik, 
neticesini alamadığımızı gördük ve vazgeçtik." (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Avrupa'da hanedanlık yıkılıyor, hanedanlık. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri; burada talih

siz bir beyan oldu ve bizim iktidarımıza "Şahıs ve zümre hâkimiyeti vardır, (DYP ve SHP sıra
larından "Vardır, vardır" sesleri) bu suçtur" denildi. (DYP sıralarından "Yalan mı, yalan mı?" 
sesleri) Bunu diyenler millî iradeye saygı göstermeyenlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Biz, milletten aldığımız oyla burada bulunuyoruz. Eğer bir 
gün o iltifata siz de nail olur, milletten oy alabilirseniz, gelir burada oturursunuz. Bunun yolu 
budur. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Biz, öteden beri bunu savunageliyoruz : İktidarlar, demokratik usuller içerisinde seçimle 
gelmeli ve yine seçimle gitmelidir. Buna itirazı olan var mıdır? (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) Buna itirazı olan var mıdır? O halde, birtakım sirayet meselelerinden bahisle ve şahıs 
ve zümre hâkimiyetinden bahisle Türkiye'nin gündemini işgal etmenin anlamı nedir? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nedir bunun anlamı? Kim bunun hesabını verecektir? 
Yapılmak istenen, demokrasiye aykırılık, yapılmak istenen millî iradeye aykırılık, yapılmak is
tenen insan hak ve hürriyetlerine aykırılıktır. Biz, bu demokrasiyi yaşatabilmek için ne müca
deleler verip geldik. (DYP sıralarından "Aa" sesleri) Şimdi bunu yıkmak mı istiyorsunuz? Bu
nu yıkacak mısınız? Buna kimsenin gücü yetmez. Buna müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tekrar ediyorum; şahıs ve zümre hâkimiyeti Türkiye'de 
yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Eğer özenenler varsa, onların bu özentileri kursakla
rında kalır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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FUAT ATALA7 (Diyarbakır) — Var var; orada... 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Çankaya'ya konuş, Çankaya'ya. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — özal'a söyle. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — ihtilal çocukları, ihtilal çocukları... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri; biraz dinlemeyi 

de öğreneceğiz. Şimdi, bunlar, sizin sıkıntılarınız, ben fark ediyorum. Nedir sıkıntı? Biz altı 
senedir buradayız, 1987'den evvel de yine bu sıralarda aynı itirazları işittik, "İşte efendim, se
çime gidelim, seçime gidelim; işte, sizin sonunuz geldi, geliyor..." Bu sloganları, bu itirazları 
hep işittik; ama yine biz burada oturuyoruz, siz burada oturuyorsunuz. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi değişen bir şey yok, yine burada oturacaksınız; yani bu işin 
aksi varit değil, hep burada oturacaksınız; ama biz, muhalefeti de kollamak mecburiyetinde
yiz; biz, hiçbir zaman kimsenin yakasına yapışmayacağız. Eğer yakasına yapışılmak lazım ge
len birisi varsa, kanun yapışacak, kanun; biz değil. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Gerek varsa yapış, niye duruyorsun? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Genel Başkan Yardımcınız, "ANAP iktidar olamaz" 

diyor; siz hayalcisiniz. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Avrupa Top

luluğu Komisyonu raporu hakkında görüşlerimi açıklamak istiyorum. Daha evvel de söyledim, 
bunu bir polemik meselesi yapmak, ülkenin menfaatına değildir. Bu, bizim millî bir mesele
mizdir; çünkü, bütün kuruluşlarımız, partilerimiz, Avrupa Topluluğuna girmemiz hakkında 
gayret göstermektedirler, fikir birliği içerisindedirler, öyle olunca, bu meseleyi birlikte hallet
meliyiz; "Raporun şu kısmı aleyhtedir" deyip, sevinç vesilesi yapmamalıyız, "Raporun şu kıs
mı bizim lehimizdedir" deyip övünme meselesi yapmamalıyız. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — özal yapıyor, özal. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi efendim, buradaki süre kısa 
da olsa, müzakerelerin bir an evvel başlamamış olmasını bizim hoş karşılamamız, kabul etme
miz mümkün değildir; müzakereler bir an evvel başlamalıdır, müracaatımız bir en evvel müs
pet bir biçimde sonuçlandırılmalıdır. Kaldı ki, bunu, Kıbrıs ile Yunanistan ile olan ilişkilerimi
ze bağlamak, o konuya atıfta bulunmak da doğru değildir ve kabul edebileceğimiz bir husus 
değildir. Ayrıca, azınlıklar "hususunda da, Lozan Antlaşmasıyla kabul edilmiş olan azınlıklara 
bizim göstermiş olduğumuz samimî ilgiden hiç kimsenin bir şüphesi olmamalıdır, yoktur, hak
larını en güzel bir biçimde kullanmaktadırlar. Bunlar, raporda tasvip etmediğimiz konulardır. 
Esasında, rapor hakkındaki görüşlerimizi ve takibimizi müessir bir biçimde devam ettirecek 
ve Konseyde lehimize bir karar çıkabilmesi için gayretlerimizi sarf edeceğiz; herkesin de bu gayret 
içerisinde olması lazım geldiği inancını samimiyetle taşımaktayım. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — İnsan hakları ihlalleri devam ederse, zor... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, belediyeler hak

kında artık konuşma zamanı gelmiştir; Çünkü, bizim dönemimizde, belediyelerde yaşayan va
tandaşlarımıza belediyelerimiz marifetiyle vermiş olduğumuz hizmetler, şimdi verilen hizmetlerle 
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mukayese edilemeyecek kadar çok ve mükemmeldir. Şimdi, belediyeler vatandaşımıza hizmet
te kusur etmektedirler. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Ayıp, ayıp. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Belediyeler görevlerini ifa edememek

tedirler. Şimdi, bu mazeretlerini, bu beceriksizliklerini getirip Hükümete yıkmak istemekte, 
para verin demektedirler. Şimdi bütün dokümanlar çıkacaktır, sizlere de dağıtılacaktır. Beledi
yelerin almış oldukları ücretleri, belediyelerin almış oldukları paraları hep beraber göreceğiz. 
Biz, 1987 ve 1988'de de belediyelere tasarruf genelgeleri gönderdik. 1989'da da gönderdik. Bi
zim bu tasarruf genelgeleriyle 1989'da gönderdiğimiz tasarruf genelgeleri aynıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır, çok farklıdır çok. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Aynıdır. 
Buna rağmen, itirazlar yükselmekte ve "Hükümet bizi çalıştırmıyor" diyerek mazeret aran

makta, hizmetten kaçılmaktadır. Ben buradan sesleniyorum. Vatandaşımız belediyelerin hiz
metlerini takip etmelidir ve bunun yerine getirilmemesi halinde yöneticilerinden hesap sormalıdır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sizden hesap sorulacak, sizden. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunu, demokratik usullerle ve zama

nı geldiğinde en iyi bir biçimde değerlendirmeli ve hesap sormalıdır. Bize, bir şans daha doğ
muştur. Bu suretle vatandaşlar bizim belediye hizmetlerimizle mevcut belediyelerin hizmetleri
ni mukayese etme imkânına kavuşmuştur ve "vatandaşlarımız kimi haklı görecektir" diye bir 
sorunun cevabını da müspet olarak bizden yana vereceklerine inanıyorum. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Seçime gidelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Böylece, bir mukayese imkânı bize 

verilmiş olmasından dolayı da memnuniyet duyuyorum. Ancak, elbette ki, vatandaşımızın sağlığı 
ile ilgili olan, vatandaşımızın zarurî ihtiyaçlarıyla direkt ilgisi olan konularda vatandaşımızı 
belediyelerin umuduna bırakamayız. Biz vatandaşlarımızın zarurî ihtiyaçları ve sağlığı ile ilgili 
konularda onların yanındayız ve onların hizmetindeyiz. Bunu da, en güzel biçimde yerine geti
receğimize, geçmişte olduğu gibi, inanıyorum. 

Bugün şehirlerde su sıkıntısı çekilmektedir. Vatandaşımız içecek su bulamamaktadır. Bu 
mudur hizmet, sizin vereceğiniz hizmet bu mudur? tşte bunlar, sizin vereceğiniz hizmetin işa
retidir... tşte böyle olacaksınız... (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Devlet Su işlerine sorun. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Gelebilirseniz işte bu şekilde hizmet 

edeceksiniz. Nedir? Vatandaşa geçmişte yağ veremediniz, benzin veremediniz, gazyağı vereme
diniz, mazot veremediniz; su veriyordunuz; ama şimdi suyu da veremiyorsunuz. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nerede? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Suyu sen vereceksin; Hükümetin görevi. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yalan söylüyorsun, yakışmıyor sana. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Gazete okumuyor musunuz? Gazeteler, 

düğünlerde gelin ve damada hediyelik içme suyu verildiği yazılıyor. (SHP sıralanndan gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Devlet Su işleri ne yapıyor? Devlet Su İşlerinin görevi ne 

Sayın Başbakan? 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunları bu şekilde değerlendiririz, ga
zetelere geçtiniz; artık, düğünlerdeki ikram, içme suyu oldu. (SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız elektrikte, sulamada, barajda, karayollarında, oto
yollarda, telefonda ve altyapıda yapmış olduğumuz hizmetleri ifade ettikleri için ben, uzun 
uzun anlatmayacağım, onlar anlatıldı ve siz de yaşıyorsunuz; bizzat vatandaşlarımız bu hiz
metlerden istifade ediyorlar. Bunları, vatandaşımıza layık bir biçimde daha ileri safhalara geti
receğiz. Elbette biz de, en medenî ülkelerde yaşayan insanların imkânlarını vatandaşlarımıza 
layık görmekteyiz ve onları o biçimde, en güzel biçimde, en müreffeh bir biçimde yaşatacağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bunlarda ihtilaf yok. Köyünde elektriği yakan vatandaşıma sen, "Türkiye'de elek
trik yok" diyemezsin. Açıyor düğmeyi, elektrikten istifade ediyor. Her köyde mi? Her köyde. 
Mezrada mı? Mezrada. Elektrik sayesinde buzdolabını kullanıyor, elektrik sayesinde televiz
yonunu kullanıyor. Medenî dünyayla irtibat haline gelmiş. Bunlar, evvelce Türkiye'de gerçek
leşememiş veyahut noksan gerçekleşmiş hizmetlerdir. Biz bunları tamamladık ve tamamlama
ya da devam edeceğiz. Bunları tamamlarken, nasıl tamamladığımızı da demin söyledim : Eğer 
sizin imkânınız yoksa, eğer geliriniz müsait değilse, bu altyapıyı gerçekleştiremezsiniz. Siz, geç
mişte olduğu gibi, 1 milyon dolar borç alabilmek için kapı kapı gezerseniz, elbette ki, bu hiz
metleri gerçekleştiremezsiniz. Bizim şimdi böyle bir sıkıntımız yok, ileride de olmayacak. Bu
nu biz vatandaşımızın refahı ve mutluluğu için sarf ediyoruz ve sarf etmeye de elbette ki devam 
edeceğiz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hastane kapılarına gidip bakın, vatandaş besin
sizlikten verem oldu. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, devamlı ko

nuşulan bir husus da sağlık konusudur. Sağlık Temel Yasasını çıkaracağız. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Yedi senedir, yedi. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, biz bu kanunu çıkardık; Ana

yasa Mahkemesince iptal edildi, şimdi Anayasa Mahkemesinin görüşüne uygun bir biçimde 
Sağlık Temel Yasasını çıkaracağız ve genel sağlık sigortasını da çıkararak bütün vatandaşları
mızın sağlığını teminat altına alacağız (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) ve bu ko
nuyu da istismar vesilesi olmaktan çıkaracağız. 

Şimdiye kadar yapılmış sağlık hizmetlerini siz hiçe sayacaksınız, bunca doktorun, bunca 
hastanenin, bunca ebenin, bunca sağlık ocağının, bunca sağlıkevinin vatandaşımıza yapmış 
olduğu hizmeti hiçe sayacaksınız, görmemezlikten geleceksiniz ve bunu bir iç politika, bir po
lemik meselesi yapacaksınız, sanki Türkiye'de insanlara bakılmazmış gibi takdim edeceksiniz; 
ama onda bir, yüzde bir hakkınız var ise de, bunu da söyleyemeyecek duruma gelmeniz için, 
gerekli her türlü tedbiri alacak, her türlü imkânı kullanacak, vatandaşımı sağlık teminatı al
tında tedavisini yapmakta hiçbir tereddüt gözetmeyecek ve en iyi bir biçimde hizmete devam 
edeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sigorta hastanelerine bir girin, vatandaşın halini 
bir görün, hastane kapılarında vatandaşın yüzde 90'ının durumu ne haldedir? 

HASAN NAMAL (Antalya) — Yarın sabah tbni Sina Hastanesine gidin Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bugün 25 milyon vatandaşımız üc
retsiz tedavi olmuştur bizim sağlık kuruluşlarımızda. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sen ayda mı yaşıyorsun Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yani, her söylenenin doğru olduğu 

kanaatinde olmadığım gibi, vatandaşlarımızın da, sizlerin de bunları şüpheyle karşılamanızın 
daha gerçekçi olacağına inanmaktayım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kaç milyon dediniz Sayın Başbakan? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bizim yapmış 

olduğumuz zamlar da çok eleştirildi. Doğru, zam yapmak pek sevimli bir şey değil; ama de
min de söyledim, Türkiye'de bir garip hal vardır : iktidarda olanlar, iktidarda iken söyledikle
rinin tam tersini, muhalefette söylemektedirler. Demek ki bu, bizim politik hayatımıza yerleş
miş bir husustur. Demek ki, bizim, politikayı bu şekilde değerlendirip bu şekilde bir sonuca 
varmamız gerekiyor. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ülkenin yüzde 25'inin hasta olduğunu söylüyorsunuz, 
demek ki bu iktidar da hasta olmuş. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakınız, şimdi yine Meclis tutanak
larından bir parça okuyorum : 

"Devlet, veren bir müessese değildir, alan ve veren bir müessesedir. Eğer devleti, yalnız 
veren addedip milletten hiçbir şey almadan milleti idare etmek imkânı varsa, o zaman buna 
herkes şaşacaktır. Böyle bir hüneri olan varsa ortaya çıkmalıdır. 

Aziz milletvekilleri, ne bizim seçim beyannamemizde, ne hükümet programımızda; ne vergi 
almayacağımız, ne zam yapmayacağımız konusunda en ufak bir kayıt yoktur. Hiçbir yerde söy
lemedik; ne köyünde, ne kentinde. Her ne söylediysek aynı şeyi söylüyoruz. 

Şimdi, geliniz, şekerden başlayalım : 1958 senesinde şeker 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmış. 
1961 senesinde şeker tekrar 2,5 liraya indirilmiş. Ne olmuş? 1 milyar lira Şeker Şirketi borcu 
teraküm etmiş. 300 milyonu pancar çiftçisinin; hani, o fukaralığını müdafaa ettiğiniz çiftçinin... 

Muhterem milletvekilleri, zam sevimli bir şey değildir. Muhalefet olarak pozisyonunuzu, 
durumunuzu anlıyorum; ama iktidar edebileceğiniz günleri düşünmeden muhalefet yapmayınız." 

Bunlar, daha evvel bu kürsüden söylenmiş sözler, Meclis zabıtlarından çıkarmış olduğu
muz sözler. (ANAP sıralarından "Kim?" sesleri) 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sahibi kim bu sözlerin? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, o halde, söz

lerimin başında da ifade ettiğim gibi, hükümet iken söylenilenler ile muhalefette iken söyleni
lenler birbirini tutmuyor; ama biz, gerçeği nasıl anlayacağız, gerçek nedir? Görevimiz gerçeği 
bulmak değil midir? Elbette ki gerçeği bulmaktır. 

Gerçek, demokrasiyi yaşatmakla, kanunlara, anayasaya riayetle bulunur. Gerçek, şahısla
rın günlük düşüncelerine göre, günlük takdirlerine göre bulunacak bir mefhum, bir olgu değildir. 

Biz, gerçeği bulamadığımız müddetçe, meselelerimizi gerçek bazına oturtamadığımız müd
detçe, mesafe almakta zorluk çekeriz. Türkiye'yi bir karanlık tablo içerisinde göstermek, se
çimde netice alma pahasına Türkiye'yi bir karanlık tablo içerisinde göstermek, "Türkiye battı, 
batıyor" edebiyatını yapmak, ta eskilerden bu yana gelen bir alışkanlıktır. 
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Ama, görüyorsunuz ki, Türkiye batmıyor, Türkiye ilerliyor, Türkiye daha da ilerleyecek; 
Türkiye refah, mutluluk ve muasır medeniyet seviyesini yakalayarak en ileri ülkeler seviyesine 
ulaşacaktır. Buna inananlar burada görev yapmalı ve buna ulaşabilmek için bir fikirleri var 
ise, gelip bu kürsüde söyleyebilmelidirler. Eğer, burada sadece karanlık tablolar, fukaralık ede
biyatı yapmakla bir sonuca varılmak isteniyorsa, bu mümkün değildir; bu olmayacaktır. 

Biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz; biz vatandaşımızın refah ve mutluluğu için gayret 
sarf edeceğiz. Biz, vatandaşımızın huzuru için, dirlik düzenlik için, demokrasiyi müdafaa için 
gayret sarf edeceğiz ve meselelerimizi Meclisin çatısı altında çözeceğiz. Vatandaşımızı sokak
larda herhangi bir şekilde tahrik ederek değil, kanunlara saygılı bir biçimde ve Meclis çatısı 
altında meselelerimizi çözmeye devam edeceğiz. Bizi hiç kimse bu yoldan aklıkoyamaz. Biz 
vatandaşlarımızdan aldığımız oylarla memleketi bu çatı altında idare ediyoruz, sebebimiz odur. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Yüzde 20 meselesini siz söyledikçe, ben de yüz kere bin kere söyleyeceğim, çünkü, bu yüz
de 20 meselesinin parlamenter sistemle, hukukla, kanunla alakası yoktur. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

Hatırlayacaksınız, biz mahallî seçimleri öne almak istediğimiz zaman, hatta bu kürsüden 
milletvekili seçimleri nasıl öne alınıyorsa, bunlar da öne alınsın diye fikirler serdederken, aşa
ğıdan sesler ve itirazlar yükseldi: Mahallî seçimlerle milletvekili seçimlerinin bir ilgisi yoktur; 
mahallî seçimler başkadır, milletvekili seçimleri başkadır; o, mahallin idaresidir, Türkiye'nin 
idaresi değildir, denildi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi hem öyle söyle
yeceksiniz, ondan sonra da gelip yüzde 20'yi, yüzde 21'i bahane edeceksiniz. Daha evvel de 
söylemiştim; siz yüzde 36'yı da bahane ettiniz, bu rakam üzerine de politika yaptınız. Sözleri
min başında da söyledim : Dünyada misali yok dediğiniz bu sistemin veya bu oranların, de
mokrasinin beşiği kabul ettiğimiz ve demokrasiden örnek vermemiz lazım geldiği zaman ilk 
aklımıza gelen ülkede de cari olduğunu ve hatta daha az oy alan bir partinin iktidar olduğunu 
size buradan ifade ettim; bunun aksini söyleyecek kişi var mı? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) O halde, bu seçim kanunları üzerinde senelerdir yapılan münakaşalarda, han
gi sistemin ülkenin yararına olduğu değil, herkes kendi menfaatina göre bu sistemi eleştirmiş. 
Kendi menfaati derken neyi kastediyoruz; ülkenin menfaati mı, milletin menfaati mı; hayır, 
kendi iktidar hırsı ve bu imkânı arayabilmek için de bunu istismar etmiş. 

Hangi seçim kanunu beğenildi? 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — 12 defa değiştirdiniz seçim kanununu. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1946'lardan 1950'lerden bu yana biz 

hangi seçim kanununu beğendik? Hiçbirini beğenmedik. Hepsine itiraz edildi, ama öyle seçim 
sistemleri de, zoraki olarak, Türkiye'nin bünyesine uygun olmayan bir biçimde geldi ki, koalis
yonlarla hükümet etmek imkânsız hale geldi. Siz, koalisyonlar döneminde yüzde 5 oy alan, 
yüzde 10 oy alan bir siyasî partiyi, Türkiye'nin idaresinde söz sahibi yaptınız. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Şimdi onlar sizin içinizde. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O zaman o yüzde 5'ler ülkeyi idare 

etme durumuna düştü, ama şantajla, ama siyasî güçleriyle, ne derseniz deyin; yüzde 5'lerle 
ülke idare edilebilir hale geldi. Bu mudur güzel sistem? (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BA$KAN — Sayın Başbakan, müddetiniz dolmuştur. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Artık, koalisyon dönemleri kapansın. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sizinki gizli koalisyon, gizli. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dokuz senede 11 hükümet kurma, 
hatta hükümet kuramama dönemleri kapansın diye bu Seçim Kanunu getirildi; aynı şekilde 
de icra edilmektedir. Değerli milletvekilleri, onun için, bugünkü Hükümetin, bugünkü Parla
mentonun meşruiyeti hakkında hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, bu sözler söylenilmeye devam ediyorsa demokrasi giderek 
zedeleniyor demektir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yeteri kadar zedelendi. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, demokrasi ve kanunlar gereği ik
tidarız, iktidar olmaya da devam edeceğiz. Seçime biz karar vereceğiz. 

HÎLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Aferin... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Merak etmeyin... 

Şimdiye kadar, size, ne zaman "Seçime gelin" desek, hep kaçtınız; yine kaçacağınız gün
ler yakındır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Zabıtlara bakınız; Seçim Kanunu 
teklifi verilmiş olmasına rağmen, "Seçim yapalım" dediğimizde, cayıldı. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Ne zaman?.. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Çok yakında; zabıtları açın bakın. 
Biz ne zaman seçim dediysek, hep kaçtınız; eminim ki yine kaçacaksınız. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) Ama, seçimin tarihini biz tespit edeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bütçenin hayırlı uğurlu ol
masını diliyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 

Şimdi, içtüzüğün 87 inci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere, lehinde, Konya 
Milletvekili Kadir Demir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demir. 

KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 malî yılı bütçe ka
nunu tasarıları üzerinde kişisel görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini ve televizyonlarının başında bizi dinleyen muhterem va
tandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütün dünya milletleri, daha mutlu ve daha iyi yaşamanın, mede
niyetin her türlü imkânına kavuşmanın çarelerini aramakta, bu amaca ulaşmak için birbiriyle 
amansız bir yarışa girmiş bulunmaktadır. Ülkemiz de, bu yanşta layık olduğu yeri almanın 
gayreti içerisindedir. 

Bütçeler, bir ülkenin ekonomik istikrarı koruması ve istikrar içinde gelişebilmesi için, top
lumun ihtiyaç duyduğu, sosyal ve siyasal dengeleri de olan, makro dengeleri tespit eden bir 
vasıtadır. Bu itibarla, bütçe görüşmeleri sırasında, milletimiz adına hesap sorulmakta, hükü
met ise, siyasî olarak icraatının hesabını vermektedir. Bugüne kadar bu yapılmıştır, işçimizin, 
işverenimizin, köylümüzün, çiftçimizin, memurumuzun alınterinden birer damla olarak topla
nan meblağların nerelere harcanacağı görüşülmüş, konuşulmuştur. Bu vesileyle, kalkınma hı
zı, fiyatlar, ihracat, ithalat, ödemeler dengesi, bütçe dengesi, dış ve iç borçlar, halkımıza 
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yönelik temel hizmetler; dış ilişkiler, ulusal savunma, iç güvenlik, insan hakları, sendikalar, 
basın özgürlüğü gibi, devlet hayatımızın temel konuları, uzun uzun ele alınmıştır. 

Gönül isterdi ki, bu görüşmelerde, muhalefet partilerimizin liderleri 2000'li yıllarda Türki-
yemizi nerede görmek istiyorlar, bunu yapmak, bunu gerçekleştirmek için reçeteleri nedir; gel
sinler burada ifade etsinler. Bu yapılmamıştır. Boş laflardan ibaret kalmak, âdeta liderlerin 
tercihi olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, geride bıraktığımız 1989 yılı, tabiat şartları itibariyle oldukça çetin 
geçen bir yıl olmuştur. Bir yaz boyu yağmura hasret kalan ülke topraklarımız, son 50 yılın en 
kurak yazını yaşamıştır. Hükümetimiz, zamanında ve yerinde aldığı tedbirlerle, olası bir kıtlık 
ihtimaline meydan vermemiştir. Köylümüzün ve çiftçimizin alınteri, el emeği olarak tarlasına 
attığı tohumun filizlenmesi, yeşermesi ve gelişmesi ne getireceği önceden belli olmayan tabiat 
şartlarına bırakılmamalıdır. Bunun için, ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları en iyi şekil
de değerlendirilmeli, sulanabilecek araziler de üreticimizin istifadesine sunulmalıdır. 

Bu cümleden olarak, Anavatan Partisi iktidarlarının, büyük kaynak aktardığı entegre pro
jeler demeti olan GAP, ülkemizin medarı iftiharı ve Türkiye'nin, gelişme noktasında nerelere 
geldiğinin açık göstergesidir, tmkân verildiği takdirde, insanımızın neleri yapmaya kadir oldu
ğunun önemli bir belgesidir. 

önümüzdeki yıllardan itibaren, Fırat sularının, tünellerle Harran Ovasına aktarılmasıy
la, yemyeşil bir tarım cenneti haline gelecek ülkemizin bu köşesini düşünmek bile, her Türkü 
gururlandırmaktadır. Dünyanın en büyük projesi olan bu projenin realize edilmesi için, 1984-1989 
dönemi içinde 9 trilyon lira harcanmıştır. Her gün 5 milyar lira dökülerek, sadece 1989 yılı 
içerisinde 1 trilyon 816 milyar lira harcanmıştır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, gelişmekte 
olan ülkemizin, Anavatan Partisi iktidarlarında nerelere geldiği ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, yapılanların büyüklüğüne rağmen, yeterli olmadığını burada bil
hassa belirtmek istiyorum. Bu dev entegre projeyi, ülkemizde, yeni dev entegre projeler takip 
etmelidir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının "Toprak ve Su Kaynakları" başlığını taşıyan 
257 nci tedbirinde, "Orta Anadolu ovalan başta olmak üzere, iç Ege, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ovalanyla, tarımsal ve hayvansal açıdan önem taşıyan ovaların sulamaya açılması ve 
değeriendirimlesi için, bu plan döneminde çalışmalara başlanacaktır." şeklinde hedeflenen po
litikanın, planın uygulamaya başlanacağı 1990 yılının hemen başından itibaren uygulamaya 
konulması sağlanmalıdır. Mevcut haliyle bile ülkemizin tahıl ambarı durumunda olan, başta 
Konya Ovası olmak üzere, Orta Anadolu ovalarının sulu tarıma açılabilmesi için, yeni dev bir 
entegre proje hazırlanmalıdır. Bunun için, Devlet Planlama Teşkilatında ve Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğünde müstakil birimler oluşturulmalıdır. GAP projesinde olduğu gibi, Kızı
lırmak Nehrinin boşa akan sularının, tünellerle Orta Anadolu ovalarına, Konya Ovasına akta
rılması sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın, yeni oluşumlar ve hızlı değişimlerle 21 inci Yüzyıla ha
zırlandığı şu günlerde, milletlerinin inanç ve sosyal yaşayış tarzına ters düşen komünist ülkeler
de, sistemler çökmekte, demirperdeler bir bir yırtılmakta, utanç duvarları yıkılmaktadır. Doğu 
Bloku ülkelerinde, zulüm dağı gibi, sarsılmaz görünen, despot komünist partilerin yöneticile
ri, kaçacak delik aramaktadır. Baş döndürücü bir hızla gelişen bu tür olayların, dünyamıza 
ve bölgemize getirebileceği siyasî, ekonomik ve stratejik değişiklikler çok iyi değerlendirilmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, basından takip ettiğimize göre, bir siyasî partimizin genel başkanı, 
sayın lideri, Doğu Blokunda; Çekoslovakya, Polonya, Doğu Almanya, Romanya'da meydana 
gelen olayları değerlendirirken, "Sirayet kaidesidir; buraya da sirayet edecektir; sosyal siyase
tin, sosyal psokolojinin gereği, bu halk hareketleri, Türkiye'ye de sirayet edecektir" demekte
dir. Bunu, aklı ve mantığı mı, yoksa, kini, hırsı mı söyletmektedir; bilemiyoruz. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ancak, sayın lider, bir şeyi karıştırmaktadır; Türkiye, mukayese etmeye çalıştığı komünist 
ülkelerle, hem idarî, hem siyasî ve hem de inancı itibariyle, benzerlik arz etmemektedir. Müs
lüman Türk Milleti, "Dün, dündür; bugün, bugündür" diyerek, yeri geldikçe, demokrasi aşığı 
kesilen, yeri geldikçe, "Ben yoksam, demokrasi de olmasın" düşüncesinden hareket eden bu 
lideri tanımaktadır, (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun tahriklerine kapıl
manın, ülkeyi nerelere götüreceğini bilmektedir. Zira, bu sayın lider, 1965'ten 1980'e kadar, 
müteaddit zamanlarda, altı defa hükümet kurmak suretiyle, Başbakan olarak, ülke yönetimin
de söz sahibi olmuştur. 

Hafızalarımızı biraz tazeleyip, 1970'li yılların Türkiyesine şöyle bir baktığımızda, görü
nen manzara şudur : Vatandaş, can derdine düşmüştür; anarşi çok büyük boyutlara ulaşmış, 
cinayetler, yangınlar, sabotaj ve soygunlar birbirini takip etmiş, Cumhuriyet tarihinde görül
memiş olaylar vukubulmuştur. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Anarşiyi siz mi önlediniz? (DYP sıralarından gü
rültüler) 

KADİR DEMİR (Devamla) — Müsaade edin, dinleyin; sayın milletvekilleri, lütfen dinle
yin, bu sözler bana ait değil. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayınız. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Biraz sonra isterseniz onu da söylerim. (DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen yerinizden konuşmayın efendim. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Bu sözler bana ait değil. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Anarşi şimdi ne âlemde? 
BAŞKAN — Buyurun yerinize oturun lütfen. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Bu sözler bana ait değil sayın milletvekilleri; biraz sonra 

onu da söyleyeceğim. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Siz demokrasiden nasibinizi almamışsınız... 
KADİR DEMİR (Devamla) — Toplumun huzuru olağanüstü bir şekilde bozulmuştur. Dev

letin varoluş sebebi olan can ve mal güvenliğinin, korkusuz yaşamanın sağlanması hususu ge
niş çapta zedelenmiştir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Konya'dan da kaynaklanmıştır. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Şimdi var mı? 
KADİR DEMİR (Devamla) — Pek çok olayın faili meçhul kalmıştır. Uygulanan sıkıyö

netime rağmen olaylar durmamış, azalmamış; bölücülük, yıkıcılık, anarşi ve terör, milleti de
rin acılara gark etmiştir. Vatandaş, devleti arar hale gelmiştir. Militan çetelerin, ülkenin çeşitli 
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köşelerinde, büyük şehirlerin etrafında meydana getirdiği kurtarılmış bölgeler, terörün boyut
larını göstermektedir. 

1970'li yıllarda, Türkiye, huzur, güven, kanun ve nizam ̂ hâkimiyetini arayan bir ülkedir. 
Memlekette güven duygusu zedelenmiştir. Hayat pahalılığı, fakir fukarayı, dar gelirli vatan
daşları ezmiş; yüzde 100'ün üzerindeki enflasyon, ekonomik hayatı felce uğratmıştır. Her şe
yin fiyatı kat be kat artarken, gelirler bu artış hızının gerisinde kalmıştır. Vatandaş, başta, yağ, 
akaryakıt, kömür, ilaç, sigara, ampul olmak üzere, günlük ihtiyaç maddelerinin pek çoğunu 
bulamaz haldedir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Şimdi de alamıyor. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Yokluk milleti canından bezdirmiş, tuz dahi bulunamaz 

olmuştur. Karaborsa, dar gelirli vatandaşları ezmiş; ülke âdeta bir kuyruklar diyarı haline gel
miştir. Türkiye'de, yokluk, her şeyi sarmış; geçim sıkıntısı, hayatı çekilmez hale getirmiş; Türk 
parası, sürekli değer kaybına mahkûn edilmiştir. 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Şimdi mi?.. 
KADÎR DEMtR (Devamla) — Bunlar doğru mudur? 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — 1989'a, 1990'a gel. 
KADİR DEMtR (Devamla) — Biraz önce burada Sayın Demirel ifade etti; "1977'de tüp 

gaz yokluğu yoktu" dedi. tşte, müsaadenizle, belgesini huzurunuza getiriyorum. 
MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Yoktu. 
KADÎR DEMtR (Devamla) — Yıl 1977. Hürriyet Gazetesinin 1 Eylül 1977 tarihli nüsha

sı : "Tüpgaz yok." (ANAP sıralarından alkışlar) tlave ediyor : "Döviz transferi yapılamayın
ca sıvı gaz gelmedi ve tüpgaz karaborsaya düştü." Bir de resim var. Resmin altındakini okuyo
rum. "Tüpgaz sıkıntısı milyonlarca kişiyi peri şen etti. Bayilerin kapılarında saatlerce bekle
yip, evlerine bir gaztüpü alamadan dönenler, ağlayacak gibi oluyorlar. Birbiri ardına gelen zamlar, 
yapılamayan ithaller yüzünden, artan yoklar içinde eriyenler, artık, bekleme çilesini, hayatla
rının bir parçası yaptılar. Yaşlı, genç, herkes kuyruklarda bekliyor; gaztüpü alamayınca, bık
madan, usanmadan, ertesi gün de gelip kuyrukta yerini alıyor." tşte belge. Biraz önce Sayın 
Demirel burada ifade etti; "1977*de yok" diye. öyle zannediyorum ki, bütün söyledikleri bu
nun gibidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — 1980'den biraz yukarıya çık. 
KADÎR DEMÎR (Devamla) — Başka belge istiyor musunuz? 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Arkanızda halk desteği kalmadı. 
KADÎR DEMÎR (Devamla) — Başka belge istiyorsanız, burada yüzlerce örnek var; hep

sini teker teker gösterebilirim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O zaman, senin Başbakanın il başkanı idi: 
KADÎR DEMÎR (Devamla) — Oraya da geleceğim merak etmeyin. 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Başına Demirel kadar taş düşer sonra. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
KADÎR DEMİR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, işte, bu sayın liderin ülke yönetimi

ni bırakıp gittiği nokta burasıdır. 
Acaba, sayın lider, "Sirayet kaidesidir" diyerek... 
MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana)'— Sonra, Demirel kadar taş düşer başına. 
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KADİR DEMİR (Devamla) — Niye kızıyorsunuz sayın milletvekili, niye kızıyorsunuz? 
Bu hadiseler Türkiye'de olmamış mıdır? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Bunu mu söylüyorsunuz. (DYP sıralarından gürültüler) 
Müsaade ederseniz şunu da ifade ediyorum : Biraz önce söylediklerimi, Sayın Demirel'in 

1979 Hükümet Programından aynen aldım. Bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? (DYP sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Başına taş düşer sonra, Demirel kadar. 
BAŞKAN — Sayın Demir, karşılıklı konuşmayın, Meclise hitap edin. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, sataşmasınlar o zaman. 
BAŞKAN — Lütfen, hatibe sataşmayın efendim. 
Sayın Demir, siz Meclise hitap edin. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Acaba, sayın lider,' 'sirayet kaidesidir'' diyerek verdiği be

yanatlarla, memleketin yine böyle bir noktaya mı gelmesini istemektedir? Dökülen kanlar yet
medi mi?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Tüh size, tüh, tüh!.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — O kanları kim döktü? 
KADİR DEMİR (Devamla) — Kaybedilen canlar yetmiyor mu ki, yeniden kardeş kavga

sına yol açacak, tahrikçi ve isyancı politikalarla ortalığı karıştırmak istemektedir? (DYP sıra
larından gürültüler) 

Sayın liderin, bilinen bunalım politikalarıyla, millete ve memlekete zarardan başka bir şey 
getirmeyeceğini, bu kürsüden ifade etmekte zaruret görüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Anamuhalefet Partisinin Genel Sekreteri, sabahki oturumda, bu 
kürsüden, "Zamanı gelince sizin ve Cumhurbaşkanının yakasından yapışacağım" diyerek, ucuz 
kahramanlık yapmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) bu zaman, 
ne zaman gelecektir? 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bugün seçime gidelim, bugün. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Haydi seçime... 
KADlR DEMlR (Devamla) — Biz buradayız, gücün varsa gel yapış. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
MUSTAFA DİNEK (Konya) — Biz buradayız, bir daha söyle. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarları, mem

leketimizin meselelerini çözüme kavuşturmak için, yoğun, ciddi, tutarlı, reform mahiyetinde 
icraatlarda bulunmuştur. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Köye gidebiliyor mu köye, onu söyle? 
KADİR DEMlR (Devamla) — Sayın Başkanım, ben mi konuşacağım, onlar mı konuşacak? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
Siz Meclise karşı konuşun Sayın Demir. 
KADİR DEMlR (Devamla) — Yıllarca el anlamamış, çözümlenememiş meseleleri ele al

mıştır. Hedef, Türk insanını mutlu, Türk Devletini güçlü kılmaktır. Güçlü bir Türkiye, ancak 
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millî birlik ve beraberliğin devam etmesiyle mümkündür, insanımıza hizmeti, hizmetlerin en 
iyisi kabul ediyor, insanımızın mutluluğu için, insan unsuruna yatırımı kutsal bir görev sayıyo
ruz. Gençliğimizin eğitimine büyük önem veriyor; onları, millî ve ahlakî değerlerimizi benim
seyen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, örf ve âdetlerimize saygılı, bilgili, çalışkan, sevgi do
lu, medenî insanlar olarak yetiştirip, geleceğimizi onlara emanet etmek istiyoruz. 

Gençlerimizi, millî kültür hamuruyla yoğurarak, millî kültürümüze önem vererek, mille
tin kültürünü vatanda hâkim kılmak, bütün müesseselere aynı hüviyeti vermek ve böylece mil
lî birlik, millî bütünlük içerisinde korumak ve geliştirmek, görevimiz olmalıdır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Kim yazdı bunları? 
KADİR DEMİR (Devamla) — Düşünceyi ve kişiliği geliştiren, milletimize özel karakter 

kazandıran millî kültürümüzün unsurları, dilimiz, dinimiz, tarihimiz, musikimiz, edebiyatı
mız, mimarimiz folklorumuz, güzel sanatlarımız, örfümüz, âdetlerimiz, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de, büyük bir titizlikle yüceltilmelidir. 

özerk bir kamu kuruluşu olan TRT, önemli bir kitle iletişim aracı olan televizyon, yerli 
ve yabancı dizileri, eğitim programları, eğlence programları, çizgi filmleri hatta reklamlarına 
varıncaya kadar bütün programlarında toplumumuzun millî değerlerine ters düşen, örf ve âdet
lerimize uymayan, propaganda niteliği taşıyacak yayınlardan kaçınmalıdır. Çocuklarımızı ve 
gençlerimizi, millî terbiye içerisinde yetiştirecek, yönlendirecek, onları yarınlara hazırlayacak 
programlara ağırlık verilmelidir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Kimi kime şikâyet ediyorsun? onları yaptıran sizsiniz siz. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk 

devletidir. Vatandaşımız, hukuk devleti vatandaşı olmanın nimetlerinden faydalanarak, serbestçe 
inanmayı; kınanmadan, horlanmadan ve birtakım haklarından mahrum bırakılmadan, inan
cının gereklerini yerine getirmeyi arzu etmektedir. Bu arzu samimidir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, zamanınız doldu, lütfen toparlayın. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, çok az kaldı. (SHP 

ve DYP sıralarından gürültüler) 
Demokratikleşme açısından, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin 

kaldırılmasının konuşulduğu, kişisel temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine tartışıldığı günü
müzde, yüzde 98'i Müslüman olan ülkemizde, sadece inançlarından dolayı başını örten kızla
rımızın bu davranışlarının baskı altına alınmaya çalışılması üzücüdür, hatta zulümdür. Bu me
sele, idari düzenlemelerle mutlaka çözülmelidir. Bu işin çözümünü sokakta aramak doğru de
ğildir. Bu meselenin çözümünü sokakta aramak ne kadar yanlış ise, bu zulmü devam ettirmek 
de o kadar yanlıştır. YÖK, bu zulmün sorumlusu olmaktan kurtulmalıdır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hükümet kim? 
KADİR DEMİR (Devamla) — Anavatan Partisi Grubu olarak, milletimizden gelen arzu 

üzerine, daha önce bu konuda kanun çıkarmak suretiyle görüşümüzü ortaya koymuş olmamı
za rağmen, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, kanunu iptal etmek suretiyle, millet iradesinin 
üstüne çıkmıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasaya saygılı ol. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Vatandaşlarımız ise, her şeyde olduğu gibi, bunun hesabı

nı da seçilmişlerden sormaktadır. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasaya biraz saygı duy. . 
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BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen toparlayın. 
KADtR DEMtR (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
İster Danıştay, ister Anayasa Mahkemesi, verdikleri kararlarda, hem hukuka, hem de Türk 

Milletine karşı sorumluluk duygusu içinde hareket etmek mecburiyetindedir. Zira, yargı karar
ları "Türk Milleti adına..." diye başlamaktadır. O halde, milletin inançları çiğnenmemelidir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — En önce sen çiğneme. 
BAŞKAN — Sayın Demir, toparlayın lütfen. 
KADtR DEMtR (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, Türk Milletinin hassasiyet gösterdiği hadiselerden biri de Ayasof-

ya'nın ibadete açılmasıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu, hem Fatih Sultan Mehmet'in ema
netine sahip çıkmak için şarttır, hem de Türk Milletinin hâkimiyet hakkının gereğidir. Ayasof-
ya ibadete mutlaka açılmalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, demokrasi ile idare edilen bir ülkedir. Patrikhanenin restorasyonuna gösterdiği 
toleransı, yarın bir başka dinin mensubuna da gösterecektir. Böyle bir ortamda, Ayasofya, ka
nayan bir yara olmaktan kurtarılmalıdır. Bu mesele siyasî bir mesele olarak da görülmemeli
dir. Bu, millî bir meseledir ve öyle de ele alınmalıdır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

Bugüne kadar, şu anda bu Mecliste görev yapan partiler de dahil, hatta Meclis dışındaki 
partiler de dahil, hepsi iktidar olmuştur. Buna rağmen, Ayasofya ibadete açılamamıştır. O hal
de, bu mesele, iktidar meselesi de değildir. Millî mutabakat halinde karar verilmesi gerekmektedir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Açın o zaman. 
BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen... Sözünüzü kesmek durumunda kalacağım, toparlayın; 

teşekkür edin, bırakın. 
KADtR DEMtR (Devamla) — Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bütçeye, beyaz kabul 

oyu vereceğim. 
Bütçenin milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diliyor, 

bu vesileyle, Yüce Meclisinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
içtüzüğün 87 nci maddesine göre, aleyhte, Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz'e söz ve

riyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi sunmadan önce, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ve yine, televizyonu başında, bütçe görüşmelerini izleyen tüm yurt
taşlarıma, ayrı ayrı saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, bütçeler, devletin bir yıllık gelir ve giderlerini belirle
yen, hükümetlerin, tercihlerini, kararlarını gösteren programlar ve ekonomik tercihlerdir. 

Ekonomik programlar da, ekonomik politikalar da, bütçeler de, halkın mutluluğu, ülke
nin kalkındırılması ve geniş kesimlerin refah düzeyini artırmak için vardır. Bütçeler, bunu ba-
şarabildiği sürece başarılı bütçelerdir. Ben de, Anavatan iktidarının ekonomik programla-
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rınuve bütçelerini, geniş halk kesimlerine neler verdiler, geniş halk kesimlerinin hayat düzeyini, 
nereden aldılar, nereye getirdiler; dar gelirlimiz, emeklimiz, memurumuz, tümüyle orta direği
mize neler verdiler, neler aldılar yönünde incelemeye, bu konuda görüşlerimi bildirmeye çalı
şacağım. 

önce, gelir dağılımı konusuna değinmek istiyorum : Bir ekonominin temel ölçüsü, gelir 
dağılımıdır. ANAP iktidarları zamanında ve günümüzde, ülke nüfusunun yüzde 20'si, ortala
ma 10 milyonu, yüzde 55 pay almaktadır millî gelirden. Yine nüfusun bir başka yüzde 20'si, 
10 milyonu, millî gelirden yüzde 4,5 pay almaktadır. Bir 10 milyonluk bölüm, millî gelirden 
yüzde 55 pay alacak, yarıdan daha fazlasını; bir başka 10 milyonluk bölüm ise, millî gelirin 
yüzde 4,5'ini alacak! Esas denge bozulması, esas geçim sıkıntıları, esas anapolitikaların başa
rısızlığı burada başlamaktadır. 

Bunun sonunda neler olmaktadır? 

Halkımızın büyük bölümü, 200, 300 ve 500 bin liralık kira paralarını nasıl ödeyeceğini 
düşünürken, daracık bütçeleriyle, kira parasını nasıl vereceğini düşünürken; bir bölüm, nasıl 
kazandığı belli olmayan, ya da hiçbir zaman bu kazancı sorulamayan bir bölüm, 500 - 600 
milyon liraya, hatta 1 - 1,5 milyar liraya daire alabilmekte veya satabilmektedirler. 

Yine, halkımızın büyük bir bölümü, bu çarpık gelir dağılımında, 350 lira olan ekmeği na
sıl alacak, katığıyla beraber çocuklarını nasıl doyuracağının hesabını yaparken, bir başka şanslı 
kesim ise, ithal mamalarla, köpek ve kedilerini nasıl besleyeceklerinin hesabındadırlar. 

Demin, ANAP sözcüsü arkadaşım, "Avrupa'da ne varsa getirdik" dedi, "tthal ekmek 
geldi" dendi; yine onun devamında, Avrupa'dan kedi ve köpek mamaları da gelmekte. 

Sayın milletvekilleri, yine bu çarpıklığın devamında, yılbaşında çocuklarına nasıl bir ma
sa açacak, evini nasıl ısıtacak, çocuklarını okula nasıl gönderecek telaşında olan birçok kesim 
yanında, yine dar bir kesim, enflasyon zengini, -yılbaşı ithal çamlarının tanesi 1 milyon 100 
bin lira, aksesuarıyla beraber eve döşenmesi 2,5 milyon lira- yılbaşı için ithal edilen çamları 
alabilmek için sıraya girebilmektedirler, tşte, bu gelir dengesizliğinin, gelir dağılımının meyda
na getirdiği sonuç budur. 

ANAP'ın, zengini, daha zengin; fakiri, tamamen fakir eden; ortadireği aradan çıkaran 
politikasının en çarpıcı örnekleridir bunlar. Halkımız, elbette bunun altında kalmamıştır ve 
kalmayacaktır. Kendisinin mutfağıyla böylesine oynayanlara, kendisinin geçimiyle böyle oyna
yanlara, 26 Mart seçimlerinde, ilk yakaladığı sandıkta hak ettikleri en büyük dersi vermiştir. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve kollamaktadır, yakaladığı ilk sandıkta, tekrar, 
ikinci bir; ama, daha acı, daha büyük bir dersi mutlaka verecektir. 

ALÎ ER (tçel) — DSP geliyor, DSP... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Bu çarpık gelir dağılımında, acaba köylülerimiz ne du
rumda; köyler ne oldu, köylülerimiz ne duruma geldi? 

Sayın milletvekilleri, köylüler, topraktan aldığı mahsulle, ürünlerinin masrafını çıkarmak 
bir yana; varsa, topraklarını satsalar, masraflarını çıkaramaz hale geldiler. Artan enflasyon, 
artan masraflar... Ve yine milyarları kaçıranlar, milyarları alıp götürenler devlet katında itibar 
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görürken, köylümüz, üç kuruşluk, beş kuruşluk borcu için, kooperatiflere olan küçücük borç
ları nedeniyle icra kapılarına düşürüldüler. 

ANAP'lıların övündüğü bir nokta var, "Şehirde ne varsa köye götürdük" diyorlar. Bu 
noktada övünebilirler, şehirdeki icracıyı da aldılar köye götürdüler; şehirden köye giden, icracı 
oldu. Gerçekten, bununla övünebilirler, övünç hanelerine bunu büyük harflerle yazsınlar. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Orman köylüsünün durumu çok daha kötüdür. Orman köylüsü, tamamen geçinemez du
rumdadır. Topraksız köylünün, hiçbir umudu yoktur. 

ANAP politikaları karşısında çalışanlarımız ne duruma gelmiştir? Çalışanlarımızın, millî 
gelirden aldığı yüzde 27*lik pay, yüzde 16'Iara düşürülmüştür; elinden, cebinden, mutfağın
dan, yevmiyesinden, maaşından çekilip alınmıştır. Oysa, sermayenin payı ne yapılmıştır? Ser
maye de kârın, rantın payı yüzde SO'lerden yüzde 70'Iere çıkarılmıştır. Çalışandan alınıp, karşı 
tarafa, sermayeye verilmiştir ve tabiî, işçimiz de, çalışanımız da bu çarpık modelden, bu bozuk 
düzenden nasibini almıştır. 

öncelerde, bir işçi vardı -hep hatırlarız, memurlar da işçi olmaya, işçi kadrosuna geçmeye 
çalışırlardı- çocuklarını okutabilen, aldığı yevmiye ile geçinebilen, toplumda ekonomik saygın
lığı olan işçimiz. Bugün, işçimizin ekonomik durumu ne oldu? Toplusözleşmeler, ücret artışla
rı, enflasyonun çok gerisinde kaldı; işçimiz, geçinemez hale düştü, işçimiz geçinemez hale düştü 
de, memurumuz nerelerde, memur ne oldu? Sayın milletvekilleri, öncelerde, gerçekten bir me
mur sınıfı da vardı. Memur, emekli olduğunda, emekli ikramiyesi ile dairesini alabilirdi, ay 
sonunu bulabilirdi. Bugün, memur, ayın lO'larını bulamıyor. Daha aşağılara inmeyeceğim, me
mur maaşları 250 binlerden başlıyor; memur maaşı ortalama 350 bin lira. Ev kirası en azlarda 
350 bin lira. Ev kirası 350 bin lira, maaş 350 bin lira ve bü memur geçinecek... Maaş 350 bin 
lira, mutfak parası 350 bin lira, bu memur geçinecek... 

Bu memurun nasıl geçindiğini, bu memurun yaşamını nasıl sürdürdüğünü, ANAP Hükü
meti düşünmüyor; "Memurun durumu ne oluyor, nereye gidiyor?" diye merak dahi etmiyor. 
Demin, Maliye Bakanı, belli rakamlar okudu; o rakamları alsa da, pazarlarda, çarşıda, halka, 
memura okusa, bakalım neler duyuyor, bakalım neler söylüyorlar hele bir görebilsek. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

işçi ve memur emeklimizin durumu daha da acıklı. Emeklimizin durumundaki sıkıntı yet
miyor gibi, insan sevgisi ile, insanına iyi davranma ile ve insafla nasıl bağdaşacağını bilemedi
ğim, emeklilerin üç aylık çeklerini kırdırması, birdenbire gündemden kaldırıldı. Oysa, emekli
miz, sabahın erken :aa ti erinde bankalara koşar, plasman bitmeden çekini kırdırmak için sıra
da bekler, çekini kırdırır. Aradan üç ay geçti, yeni çekini kırdıracak, Hükümet karşısına çıktı 
"Çek kırdıramazsın!" Neden kırdıramıyor? 

TUFAN DOĞU (Muğla) — tki kefil... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — "Yüzde 55 faiz alacağız, çek kırdıramam." Bu emeklile
rin, şayet, parası, kredisi olsaydı, sabahları gidip çeklerini faizle kırdırır mıydı? Üç ay geçinme 
güçlüğü çeken emeklinin, yeni maaşını aldığında, "sana maaş yok" demenin, insafla, insan
lıkla nasıl bağdaşır yanı olduğunu çok merak ediyorum. Tüm emeklilerimiz adına, tüm emek-
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tilerimiz için, Hükümetin ve uygulayıcıların bu uygulamalarını, bu kürsüden bir kere daha kı
nıyorum sayın milletvekilleri. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şoför esnafımız, nakliyecimiz, kamyoncumuz, sermayesiyle beraber hayatını da tehli
keye koyanlarımız, balıkçı esnafımız, denize çıkanlarımız büyük güçlükler içeresinde, bü
yük sıkıntılar içeresinde sayıri milletvekilleri. Bunların sorunlarına uzanabilen yok, hükü
met programlarında lafları dahi edilmedi, konu dahi edilmediler. Mutlaka sorunlarına eğilin-
melidir. 

Çok söz edilen bir konu; adına, günler yapılan, bayram yapılacağı söylenen öğretmenleri
miz. öğretmenlerimize de, bütün söylentilere rağmen, fazla bir şey verilemedi, öğretmenleri
mizi mutlaka toplumdaki saygın yerlerine getirmeliyiz; lojman sorunlarını çözmeli, eğer çöze-
miyorsak, kira yardımı yapmalıyız, öğretmenlerimizin hepimizde emeği var; toplumca öğret
menimize mutlaka sahip çıkmalıyız. 

Esnafın durumu ne oluyor, esnaf nerelerde? Esnaf, dükkânını sabah açıyor, akşam
lara kadar siftah yok. Sattığını yerine koyamıyor, sattığını alamıyor, her gün değişen 
fiyatlar. 

Esnaf bu durumda, peki, tüccarın, işadamlarının, sanayicilerin durumu ne oluyor? 
Yüksek faizlerle, hiçbir kesimin geçim şansını bırakmadınız, hiçbir kesimde geçim şan
sı yok. 

Süper emeklilerin durumu da bir başka dert. Emeklilere ayrı para verilmeli mi, verilme
meli mi; tartışabilirim; ancak, devlet, vatandaşının karşısına çıkmış da "Şu kadar sürede şu 
kadar prim verirsen, sana bu parayı vereceğim" dediyse, bunu mutlaka yerine getirmelidir. Devlet, 
vatandaşına verdiği sözü yerine getirmelidir. 

İçinden geldiğim, mülkün temeli yargı mensuplarının durumu da mutlaka daha iyileştiril
meli've yargıya büyük hizmeti geçen adalet personelinin maaşları da artırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP'ın bozuk ekonomisinden, çarpık ekonomisin
den en çok zarar gören insan sağlığı olmuştur. Ülkemizde, âdeta, "parası olmayanın yaşamaya 
da hakkı yoktur" gibi bir düşünce hâkim olmaya başlamıştır. Hastanelere gidersiniz, yer bula
bilmeniz bir müşkül. Sağlık politikamız hâlâ daha 1970'lerdeki yerinde, sağlık imkânlarımız 
daha 1970'lerde; yatak sayımız, imkânlarımız, ilaçlarımız, aletlerimiz, hâlâ 1970'lerde. Bakın, 
bütçede sağlığa yine çok az paralar verilebiliyor. Yatak bulabilirseniz hastaneye yatarsınız; ila
cınızı kendiniz alacaksınız, iğnenizi kendiniz alacaksınız, şırınganızı kendiniz alacaksınız. Pa
ran var mı, yok mu diye sorulmaz. Küçük bir -15 dakikalık- fıtık ameliyatı 978 bin lira, apan
disit ameliyatı 1 milyon lira, kalp ameliyatı 8,5 milyon lira ve yan masrafları da hariç. Kim 
bu parayı ödeyecek, kimler bu parayı ödeyecek; arayan yok, soran yok... 

Hastane kapılarına gidin, merak ediyorsanız beraber gidelim; yer bulamayan, yatak bula
mayan ve para bulamayan hasta sahiplerine ve hastalara yürekleriniz dayanmaz, yüreklerimiz 
dayanmaz. Sizin yürekleriniz mutlaka dayanır; ama, bizim yüreklerimiz dayanmaz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, böylesine, insanına, işsizine hiç umut vermeyen, bir 
tek kadro açmayan, gencecik çocuklarımızı, işe alacağız diye koca amfilere doldurup doldurup 
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boşaltan ANAP İktidarından, bir de o gençlerimiz duymaz mı ki; "ANAP'lı olmazsanız işe 
giremezsiniz, ANAP'tan kart getirmezseniz işe alınamazsınız" hiçbirinde moral dahi kalma
maktadır. Böylesine, parasını, hastanesinden, insanından, sağlığından saklayan İktidar, yeri 
geldiğinde israfta, lükste kimseden geri kalmıyor. Bir bakan ve bakanlık değişmesin; halılar, 
halıfleksler, perdeler, arabalar, yağlı boyalar, duvar kâğıtları, mobilyalar için, alabildiğine, mil
yonlar ve milyonlar gidiyor. Şimdi yıl sonuna geldik, devlet bütçelerine bakın; para kaldı, aman 
harcayın; alalım; alın bir şeyler. Sanki başka devletten geliyor. Böylesine harcama, böylesine 
savurganlık almış başını gidiyor. 

Bunları toparlayacak, düzenleyecek olanlar, sosyal adalete inanmış, sosyal demokrasiye, 
insanına inanmış iktidarlardır. Tüm bu savurganlıkların faturası, çoğu zaman,, en zarurî ihti
yaçlarında ülkenin karşısına çıkıyor. Bölgemden, Sinop'tan bir misal vereyim; Sinop'un Erfe-
lek İlçesinde Erfelek Barajı yapılacak. Bölgenin GAP'ı sayılıyor. Tüm ekonomik şartlarını, coğ
rafyasını, iklimini değiştirecek. Yıllardır ödeneksizlikten dolayı bekliyor. Bir kuruş ödenek 
konmuyor. 

Kıyı balıkçılığı, Karadeniz balıkçılığı büyük sıkıntıda. Gerze İlçesinin balıkçı barınağı var; 
yıllardır bir kuruş verilmiyor, ödenek yok diye. 

i 

Karadeniz, heyelan bölgesi. Benim bölgem de heyelan bölgesi. Sel ve heyelandan dolayı 
felakete uğrayanların evleri yapılacak; ev yapılsın diye bir kuruş gönderilmedi. Arsa istimlak 
edildi, ev yapılsın diye bekliyor vatandaş. Sordurdum, tekrar baktım, ödenek yok. Yeri gelince 
"ödenek yok", yeri gelince savurganlık, tşte ANAP'ın ekonomisi. (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından "Sen merak etme hallederiz" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, "Çağ atladık" deniliyor. Hep merak ediyoruz, çağ nasıl atlanıyor? 
Bölgem milletvekillerini de görüyorum; şimdi, şu yağışlı havada Sinop'a gidelim, özellikle ilçe 
köylerinin yüzde 60'ına vasıta ile gitmemiz mümkün değil; çamuru geçmemiz mümkün değil. 
Hangi çağı atladık, nereyi yakaladık, çok merak ediyorum. 

YSE'nin, Köyişlerinin dozerleri, kamyonları parasızlıktan, mazotsuzluktan yatıp bekle
mekte, hizmet dahi verememekteler. Hal budur, durum budur. 

HÜSEYİN SABRt KESKİN (Kastamonu) — Kastamonu'da yok böyle bir şey, Sinop'ta 
da yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, elbette, bu kadar da üstüne gitmeye
lim, ANAP İktidarından memnun olanlar da vardır belki. Vatandaşa soruyoruz, ANAP'lı yok; 
örgüt hariç, vatandaşlar arasında ANAP'lıya rastlamak mümkün değil; kimse, "ANAP'lıyım" 
demiyor. Kim oy verdi belli değil. Zaten, oy düştükçe düşüyor; kamuoyu yoklamalarında gö
rülüyor; ANAP'lı bulmak mümkün değil. 

Belki de memnun olanlar vardır; gerçekten ANAP'ın en güzel buluşlarından biri; hayalî 
ihracatçılar. Güzel bir buluş. Sanıyorum memnunlardır. Enflasyon zenginleri; enflasyondan zen
gin olanlar, sanıyorum memnunlardır. Piyasada yeni iş türleri var; resmî dairede iş takipçiliği 
yapanlar var; sanıyorum memnunlardır ve yine, yine papatyalar sanıyorum memnunlardır; onlar 
da memnun olabilirler. (SHP sıralarından alkışlar) Herhalde siz halkın karşısına gitmiyorsu
nuz; son zamanlarda toplantı, miting falan da yaptığınız yok; herhalde gitmiyorsunuz. Başka
ca, ANAP İktidarından, ekonomisinden memnun olanları inanın mutlaka bulamayacaksınız. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu kadar olumlu şartlar, başka hiçbir iktidarın eline 
geçmedi, dış ülkelerde petrol krizi yok, Türkiye'yi etkileyebilecek ekonomik kriz yok; içeride 
grev yok, anarşi yok, çalışmayı engelleyecek hiçbir etken yok; istediğiniz kadar zam yapıyorsu
nuz, istediğiniz kadar iç borç, dış borç yapıyorsunuz; ama, sonuçta bakıyorsunuz elde avuçta 
bir şey yok. Vatandaşta olumlu hiçbir katkı yok. Bu olayın hiçbir mazereti yok sayın milletve
killeri; bu, doğrudan doğruya beceriksizliktir; ANAP'ın düştüğü durum, beceriksiz durum
dur. Bu ekonomide başarısızlığın başkaca mazereti yoktur. Enflasyonu indireceğiz deniliyor, 
enflasyon alabildiğine gidiyor. Orta gelirli kimse kalmadı. Herkes hayatından şikâyetçi; ama, 
bir tek memnun sizler varsınız. 

Sayın milletvekilleri, halkın karşısına çıkamıyorsunuz. Dört ilçeye gittiniz; o da il yaptığı
nız ilçelere. Başka hiçbir yere gidemediniz. Bir tek, televizyon kutusuna kendinizi hapsettirdi
niz. Televizyon kutusundan kime seslenebiliyorsanız, sadece onlara seslenmeye çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. 
Eğer, kendinize güveniyorsanız ve bu benim söylediklerime doğru değil diyorsanız, gelin 

halkın karşısına çıkın; bir pazar yerine gidin ve büyük şehirlerden bir tanesinde, bir tane mi
ting yapın, tek bir miting yapın da görelim... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Onu son yapılan belediye seçimlerinde gördük. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Bunun bütün çözümü, tek çözümü sayın milletvekilleri, 

erken seçimdir; gelin hep beraber erken seçime gidelim. Biz, SHP olarak, ANAP iktidarından 
vatandaşı kurtarabilmek için -bir gün önce, eğer kurtarma olanağı varsa- her türlü özveriye 
hazırız ve varız. 

ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Siz, o zaman kaçarsınız. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Bizim mitinglerimizi görüyorsunuz; Aydın rhitingini gör

dünüz, İktidara Yürüyüş Mitingini, 6 Ocakta, gelin Lüleburgaz'daki mitingi görün. İktidara 
nasıl yürüyormuş görün. Alternatif yok demeyin, alternatif vardır; alternatif, sosyal demokra
sidir, alternatif SHP'dir, hızla iktidara doğru gelmekteyiz ve geliyoruz sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuşmamın bir anlamı da oyumun rengini bildirmekti. 
Oyumun ve oyumuzun rengi bellidir; ancak, ben, hayatı çekilmez hale getirdiğiniz, işçilerimi
zi, memurlarımızı, emeklimizi, köylümüzü, dargelirlimizi, en son kamuoyu yoklamalarında 
yüzde 85'e kadar iktidardan memnun değiliz diyen bütün halk kesimlerini de temsilen, İktida
ra hayır, bütçeye ret oyu veriyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu birleşimde soru sorulamaz. Çünkü, İçtüzüğün 87 nci maddesi 

gereğince oyunun rengini belirtmek bakımından lehinde ve aleyhinde olmak üzere ancak birer 
konuşma yapılabiliyor. 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeler dün tamamlanmıştır. Bu uygulama, 
uzun bir dönemden beri, Danışma Kurulu kararıyla son konuşma olarak gruplara ve hüküme
te verilen bir söz hakkının uygulanmasıdır. 
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Bundan önceki beş bütçe görüşmesinde de bu safhada soru sorulmak istenmiş ve o döne
min başkanları tarafından söz verilmemiştir, örneğin; 27.2.1975 tarihli 50 nci Birleşimde, sual 
sorulmak istenmiş, başkan, sual sordurmamıştır; uygulama bu şekilde yapılmıştır. 28.2.1976 
tarihli 69 uncu Birleşimde, 28.2.1978 tarihli 119 uncu Birleşimde, 21.12.1984 tarihli 49 uncu 
Birleşimde, 23.12.1985 tarihli en son 53 üncü Birleşimde yine aynı şekilde soru sorulmak isten
miş; fakat başkanlar tarafından soru sorulmasına izin verilmemiştir. Uzun seneden beri yapı
lan bu uygulamayı şu anda degişterecek bir durum söz konusu olamaz. Rica edeceğim, söz 
vermem, sual sordurmam mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, 4 ayrı kanun tasarısının; yani; 
1. 1990 Matî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı, 
2. 1988 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 
3. Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 
4. Katma Bütçeli İdareler 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının tümünün açık 

oylamalarını yapacağız. 
Bunlardan bir tanesini, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının açık oylamasını, adı oku

nan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret ve çekinser şeklinde, yüksek sesle oyunu 
belirtmesi suretiyle; diğer üç tasarının açık oylamasını ise bir arada ve ad okunmak suretiyle 
yapılmasını, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsü önüne konulacak üç ayrı oy kutusuna oy
larını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylamaya geçmeden önce, bir hususu sayın milletvekillerine hatırlatmak istiyorum: Büt
çe ve kesinhesap kanun tasarılarının oylamasından sonra, gündemimizin "Oylaması Yapıla
cak İşler" kısmında bulunan, Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden 
istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin düşmesinin açık oylaması yapılacaktır. 

Şimdi, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylamasına başlıyoruz. 
Buyurun efendim. 
(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sonradan gelip de oyunu kullanmayan sayın üye var im?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının açık oylama sonuçlarını sunuyorum: 
Oylamaya 399 milletvekili iştirak etmiştir; kabul 278 (ANAP sıralarından "Bravo" sesle

ri, alkışlar) ret 121. 

Bu duruma göre, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğrulu olsun. 

Diğer 3 tasarının; 

1. 1988 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanun Tasarısı, 
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2. Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı, 
3. Katma Bütçeli idareler 1988 Malt Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının oylamalarını bir 

arada, ad okunmak suretiyle yapılması; oyların, kürsü önüne konulacak üç ayrı oy kutusuna 
atılması kabul edilmişti. Şimdi bu oylamalara başlayacağız. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so
yadını seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imza etmek suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Sayın arkadaşlar, bundan sonra diğer bir oylama daha var, hatırlatıyorum. 
Kupalar yerlerine konulsun efendim. 
Oylamaya Adana milletvekillerinden başlıyoruz: 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili arkadaşımız var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir. 
Oy kupalarını kaldıralım. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasarıların açık oylama sonuçlarını sunuyorum: 
1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesap Kanun Tasarısı: Katılım 387; 

Kabul 264; ret 114; çekinser 1; geçersiz 8. Tasarı kanunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı: Katılım 387; kabul 263; red 

115; çekinser 1; geçersiz 8. Tasarı kanunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı: Katılım 389; kabul 265; 

red 115; çekinser 1; geçersiz 8. Yüce Heyetinizce tasarı kanunlaştırılmıştır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Yüce Heyetinizce kabul edilerek kanunlaşmış bulunan bütçe ve kesinhesap kanunlarının, 
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin kabulü münasebetiyle, Genel Kurula teşekkür etmek için, Sayın Başbakan söz 
istemektedir. 

Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1990 Bütçe Kanunumuzun milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu Kanunun hazır
lanması ve görüşülmesi sırasında yoğun mesai sarf eden Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine 
ve Yüce Heyetinize ayrıca teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu bütçemizle, milletimizin refah ve mutluluğu için gayret sarf 
edecek, onun refah ve mutluluğuna yönelik her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan hepinizin 
emin olmasını diliyorum. 

Tekrar, hayırlı olması dileğiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 

III. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oylaması 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 5.12.1989 tarihli ve 41 inci Birleşimde 
alınan karar gereğince, gündemin "Oylaması Yapılacak işler" kısmına geçiyoruz. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'nun milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Ana
yasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine dair 
açık oylamayı yapacağız. 

istifa tezkeresinin gerçekliği, yani imza teyidi, Başkanlıkça ve Başkanlık Divanınca tespit 
edilmiştir. 

İstifa tezkeresini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğü, milleti temsil etme gücünden ve yetkisinden 
kaynaklanmaktadır. Bu üstünlüğün birtakım inatlarla zedelenmesine gönlüm razı olmadığı için, 
Yüce Milletimizin vermiş olduğu vekâleti, yine millete teslim etmek gereğine inanıyorum. 

Ettiğimiz yemine sadık kalmak amacıyla, milletvekilliğinden istifa ettiğimi ve gereğinin 
yapılması için müsaadelerini saygıyla arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

BAŞKAN — Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli
ğinin düşmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu, yani 226 kabul oyu gerekmekte
dir. Bunun için de oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız. 

Bu konuda bir açıklamada bulanacağım: Bu açık oylamada karar yetersayısı 226'dır. Ya
ni, oylamaya en az 226 üyenin katılması gerekir. Oylamaya katılım, 226'nın altında olduğu 
takdirde, açık oylama tekrarlanacaktır. 226 ve daha çok milletvekilinin katıldığı bir açık oyla
mada, kabul oyu, 226'nın altında olduğu takdirde, üyeliğin düşmesi kabul edilmemiş olacak, 
başka bir deyişle, istifa eden sayın milletvekilinin üyeliği devam edebilir. 

Şimdi, açık oylamanın ne şekilde yapılacağını Genel Kurulun onayına sunacağım. Açık 
oylamanın adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, "kabul", "ret" veya, "çekinser" 
şeklinde, yüksek sesle, oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum, müsaade eder 
misiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Salt çoğunluk 226 olarak ilan edildi, içtüzükteki açık hükme göre, salt çoğunluk, yandan 
az olmayan çoğunluktur. 226 oy, içtüzükte Hükümetin düşürülmesi için gerekli olan oydur. 
Lütfen, değerlendirmeyi böyle yapın. Yarıdan az çoğunluk dediğine göre, 450'nin yarısı 225'tir; 
225 oyun kabul edilmesi gerekir. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Açık oylamaya Adana milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

— 507 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 2 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylamanın sonucunu arz ediyorum: 

Oylamaya 329 milletvekili katılmış; 299 kabul, 30 ret oyu kullanılmış olup, çekinser oy 
kullanılmamıştır. 

Bu sonuca göre, Anayasanın 84 üncü maddesi gereği olarak, Hatay Milletvekili Murat Sök-
menoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşmüştür. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 28 Aralık 1989 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

IV. —' SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, "Hazal" isminin iptali için Divriği Cumhuriyet Sav
cılığınca dava açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu '-
mın yazılı cevabı (7/991) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını saygılarımla talep ederim. 

30.11.1989 
Cüneyt Canver 

Adana 

Divriği Cumhuriyet Savcılığı 5.9.1989 tarih ve 1989/166 esas sayılı iddianame ile davalı
lardan Hazal Yılmaz'ın nüfusa kayıtlarında isminin Hazal olarak yazıldığını ancak Hazal is
minin nüfusa, kanunlara ve yönetmeliğe aykırı düşmekte olduğunu bu nedenle ismin iptaline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Divriği nüfus müdürü savunmasında davaya karşı bir 
diyeceği olmadığını, davanameye göre ismin iptaline karar verilmesini istemiş ancak daha son
ra aynı Cumhuriyet Savcılığı dava açma hakkının olmadığını bahisle davanın reddini talep et
miş ve dava reddedilerek Divriği Asliye Hukuk Mahkemesinin esas 1989/2 karar 1989/312 ka
rarı ile kesinleşmiş Hazal Yılmaz'ın adı Hazal Yılmaz olarak kalabilmiştir. 

1. Savcı ilk iddianamesinde Hazal isminin nüfusa, kanunlara ve yönetmeliğe aykırı düş
tüğünü iddia etmektedir. Hazal isminin kanunlara, nüfusa, yönetmeliğe aykırı yönleri neler
dir? Açıklar mısınız? 

2. Ünlü sanatçımız Timur Selçuk'un kızının adı Hazal'dır, ünlü sinema oyuncumuz 
Türkân Şoray'ın Hazal isimli bir filmi vardır. Bu isimler kullanılırken, savcılık kanunlara, 
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tüzüklere, yönetmeliklere uygunluğu araştırılmış mıdır? Bu değerli sanatçılar Hazal ismini Hazal 
Yılmaz gibi mahkeme kararı ile mi kullanabilmişlerdir? Yoksa yasalar ülkemizde doğuda ayrı 
batıda ayrı mı uygulanmaktadır? Açıklar mısınız? 

3. Kanunlara, nüfusa ve yönetmeliklere aykırı düşen ve çocuklarımıza konulması yasak
lanan isimleri neden yasak oldukları belirtilerek bir liste halinde tarafıma verebilir misiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 27.12.1989 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1571 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6.12.1989 tarih ve 7/991-3808/17540 
sayılı yazıları. 

İlgi yazıları ekinde Başbakanlığa intikal ettirilen ve Adana Milletvekili Cüneyt Canver ta
rafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilmiş olup, Başbakanlık Makamınca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz.ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın 
Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğimiz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı
rılması tensip olunan yazılı soru önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde, 1989-166 E, 
1989-2 sayılı davaname ile; davalılardan Hazal Yılmaz'ın adının mevzuata aykırılığı iddiasıyla 
"Hazal" adının iptaline karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır. Aynı Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca daha sonra, bu konuda dava açma yetkilerinin bulunmadığı belirtilerek davanın reddi 
gerektiği talep edilmiştir. Divriği Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.11.1989 tarih ve E:1989-209, 
K:1989-312 sayılı kararıyla, davanın reddine karar verilmiştir. Bu durumda, davalının adı nü
fus kütüğünde "Hazal" olarak kalmıştır. 

1587 sayılı Nüfus Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası "Çocuğun adını ana 
ve babası kor. Ancak millî kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve âdetlerimize uygun düşme
yen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz " hükmünü taşımaktadır. 

Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında da, 1587 sayılı Kanunun yukarıda değinilen hükmüne benzer düzenleme geti
rilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında; çocuğa konulmak istenen adın birinci fıkrada belirti
len hükme aykırı olması halinde, memurun, adın değiştirilmesini ilgililere duyuracağı, bu adın 
konulmasında direnilmesi halinde nüfus memurunun çocuğun adına nüfus kütüğüne geçirece
ği, ancak, adın değiştirilmesi için de dava açılmak üzere durumu bir yazı ile Cumhuriyet Baş
savcılığına bildireceği belirtilmiştir. 
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Söz konusu Kanunun 46 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; yaş, ad, soyadı ve diğer 
kayıt düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyenlerle, ilgili resmî mercilerin göstereceği lüzum üzerine 
Cumhuriyet savcıları tarafından açılabileceği hükmü mevcuttur. 

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi 7.4.1987 tarih ve E: 1987-1768, K: 1987-3765 sayılı kara
rında; Cumhuriyet savcısının, yanlış veya gerçek olmayan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için 
dava açabileceği, mevcut kayıtların iptali için dava açamayacağı belirtilmiştir. 

Bu kararda belirtilen gerekçeye göre, Cumhuriyet savcıları, Nüfus Kanununun 16 ncı mad
desinin dördüncü ve söz konusu yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkraları hükümlerine 
aykırı olarak konulmuş bulunan bir adın değiştirilmesi için dava açamayacaklardır. 

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca, nüfus idaresinin yazısı üzerine "Hazal" adının mev
zuata aykırı düşebileceği iddiasıyla mahkemede dava açılmıştır. Malumlan olduğu üzere, dava 
bir iddiadan ibarettir. Bu iddianın, hukuken kabul edilebilir bir iddia olup olmadığının sonuca 
bağlanması bağımsız mahkemelerin görevidir. 

Nitekim açılan dava Divriği Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmiş bulun
maktadır. 

Mevzuatın, ülkemizin her köşesinde aynı şekilde uygulanması asıldır. Ancak farklı huku
kî mülahazalarla farklı davalar açılabilmekte ve mahkemelerce de yine farklı hukukî mülaha
zalarla değişik kararlar verilebilmektedir. Bu kararlara karşı kanun yollarına başvurulması ha
linde ise, Yargıtayın içtihatlarıyla uygulamada ülke çapında birlik sağlanabilmektedir. 

Mevzuatımız, kişilere ad konulurken hangi kriterlerin göz önürde tutulması gerektiğini 
genel hatlarıyla göstermiştir. Bunlar, kişilere konulacak adların; millî kültürümüze, ahlak ku
rallarına, örf ve âdetimize uygun düşmesi veya kamuoyunu incitmemesidir. 

Bu esaslara ters düşen adlan n konulmasını mevzuatımız önlemek istemiştir. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili 1'. Önder Ktdı'nm, Bandırma Devlet Hastanesi Halk Sağlığı uzmanı
nın Şanlıurfa'ya tayin edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'myazılı cevabı 
(7/992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 

dilerim. 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 

Bandırma Körfezini kirleten, giderek çevre ve insan sağlığına zarar veren kuruluşlardan 
biri BAGFAŞ'tır. 1 Temmuz 1989 tarihinde fabrikadan bırakılan zehirli gazlar âdeta küçük bir 
Çernobil yaşanmasına sebep olmuş, ağaçlar ve ürünler yanmış, insanlar hastanelere zor yetiş
miştir. 

Fabrikanın doğrudan etkisinde bulunan Edincik Kasabasında, son beş yılda felç yaygın
laşmış, felçten ölümler artmıştır. 

Bu konuda, Bandırma Devlet Hastanesinde Halk Sağlığı Uzmanı olarak çalışan aslen Edin
cik'li Ajdan Çivicioğlu, BAGFAŞ'ın insan sağlığına yönelik bu kirliliğinin önlenmesi konu
sunda, görevi gereği gerekli tespitleri yapmış ve raporlar hazırlamış, bu yüzden fabrika sahip
lerinin tehdidiyle karşılaşmıştır. 

— 510 — 



T.B.M.M. B : 59 27 . 12 . 1989 O : 2 

Soruna sahip çıkan Bandırma Kaymakamı Alev Akçura'nın görev süresi bitmeden ek bir 
kararnameyle sürüldüğü gibi, Bandırma Devlet Hastanesi Halk Sağlığı Uzmanı Ajdan Çivici-
oğlu'da, kış ortasında Şanlıurfa'ya tayin edilmiştir. 

1. Halk sağlığında görevli bir elemanın , çevre ve insan sağlığına zarar veren bir kurulu
şun üzerine gitmesi görevi değir midir? 

2. Göreviyse, sürme-süründürme tehdidine rağmen, bunu yaptığı için takdir edilmesi ge
rekirken, kış ortasında tayin yapılması bir sürgün ve cezalandırma değil midir? 

3. Bu tayinin, BAGFAŞ patronlarının tehditleri doğrultusunda, onların etkisiyle yapıl
dığı doğru mudur? Değilse, tayinin sebebi nedir? 

4. Ajdan Çivicioğlu'nun ailesi çalışan bir insandır. Kış ortasında ailenin bölünmesine 
sebep olan bu tayinin ailevi sorunlar yaratmayacak, kamu görevlisinin moralini etkilemeyecek 
ve iş verimini düşürmeyecek midir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 27.12.1989 

, Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1782 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6.12.1989 gün ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 7/992-3812/17555 sayılı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın 1. önder Kırlı tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Bandırma 
Devlet Hastanesi Halk Sağlığı uzmanının Şanlıurfa'ya tayin edilmesinin nedenine ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder Kırlı'nın Soru önergesi Cevabı : 

Ajdan Çivicioğlu Balıkesir, Bandırma Devlet Hastanesi Tıbbî Teknoloğu olarak görev yap
makta iken hakkında Bakanlığım Başmüfettişi tarafından yapılan tahkikat sonucu düzenle
nen; 23.8.1989 gün ve 15 sayılı rapor ile hizmetinden hastane idaresince yararlanılamadığı, di
ğer personelin görevine müdahale ettiği, personel üzerinde olumsuz etki yarattığı ve onları yön
lendirme hareketlerinde bulunduğu için görev yerinin değiştirilerek başka yerde istihdam edil
mesinin gerekeceği kanaati beyan edilmiştir. Anılan rapora istinaden adı geçen Şanlıurfa Sağ
lık Müdürlüğüne Tıbbî Teknolog olarak atanmış, bilahara il onayı ile aynı il Devlet Hastane
sinde görevlendirilmiştir. 

Konunun, soru önergesinde yer alan açıklamalarla (Bagfaş ve Çevre Kirliliği) alakası bu
lunmamaktadır. 

• 
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1990 Bütçe Kanun Tasansına verilen oylann sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
tbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenter 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vural han 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 

Ali Sami Ak kaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

450 
399 
278 

: 121 

— 
47 
4 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
tbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çitfçi 
Ali Necmettin Şehoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoglu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadaniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dınçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 

Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 

Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet'Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa binek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir E Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Atıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 

Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakır Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 

Reddedenler 

Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Aİi Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

ADANA 
-Mehmet Can 
M. Halil Dağlı 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğlulları 

Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoglu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Mehmit Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ali Şahin 

KARS 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alışan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kenan Süzer 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altın er 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Ma%nut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Baki Durmaz 
AMASYA 
tsmet özarslan (B.) 
ANKARA 
Arif Sağ 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Cavit Çağlar 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Rıza Septioğlu 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 

(Oya Katılmayanlar) 

Ertekin Durutürk 
İSTANBUL 
M. Ali Eren 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
MALATYA 
tbrahim Aksoy 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

Ahmet Türk 
MUĞLA 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
TOKAT 
Kâzım özev (t. A.) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Mümtaz Güler 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

ÇORUM 1 

Açık Üyelikler : 4 

DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 SİİRT 
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1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlann Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi Ue 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanu

nu Tasanana verilen oylann sonucu : 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Bahbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
\aşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onura! Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vural han 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Baha tün Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölukoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tünçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

Kanunlaşmıştır. 

450 
387 
264 

: 114 
1 
8 

59 
4 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımaoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 

Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik J.İIVJWl V J V i l l â IV. 

Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çitfçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Ak kaya 
Nevzat Aksu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Atbayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 

Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yaztcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 

B : 59 27 . 12 

Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin laranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem laşçıoğlı 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANK\RA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

. 1989 O : 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
tbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Sefahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 

1 Cemil çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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ANTALÜA 
Adıl Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhami Binici 
BURSA 
Abdul kadir Cenkçiler 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdul kadir Ateş 

Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL / 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

KARS 

Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş GUrseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kenan Süzer 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Zeki Yavuztürk 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

ELAZIĞ 
M. Tahir Şaşmaz 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

GAZİANTEP 
H. Celâl Güzel 

YOZGAT 
S. Ahmet Dalkıran 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
ANKARA 
Göksel Kalaycıoğlü 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
Cavit Çağlar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İSTANBUL 
M. Ali Eren 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
Türkân Akyol 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Sümer Oral 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Musa Gökbel 
MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
TOKAT 
Kâzım özev (1. A.) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Mümtaz Güler 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

Açtk Üyelikler : 4 

ÇORUM 1 DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 
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Katma Bütçeli İdareler 1990 Malf Yılı Bütçe Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
387 
263 

: 115 
1 
8 

59 
4 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrek 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 

İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 

Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğl 
Mehmet Çevik 
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Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret BölUkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 

Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 

Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer A n a 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Ab d ül kadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Cökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdcloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrtyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
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Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
\asin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 

Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

file:///asin
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KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet \enişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşır Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
thsan Nuri Topkaya 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
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Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

Reddedenler 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

. 1989 0 : 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere . 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 

1 Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 

Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
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Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Dudu oğlu 
Turhan Hırfanoglu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Eteni Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal tnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ali Şahin 
KARS 
Vedat Altun 
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KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp ' 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kenan Süzer 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroglu 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Zeki Yavuztürk 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

ELAZIĞ 
M. Tahir Şaşmaz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

GAZİANTEP 
H. Celâl Güzel 
YOZGAT 
S. Ahmet Dalkıran 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
ANKARA 
Göksel Kalaycıoglu 
Arif Sag 
Mustafa Rüştü Taşar (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifagaoglu 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
Cavit Çağlar 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdogan 
Ali Rıza Septioglu 
HATAY 
M. Murat Sökmenoglu 

(Oya Katılmayanlar) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İSTANBUL 
M. Ali Eren 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Mogultay 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
A la et tin Kurt 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Sümer Ora! 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

Ahmet Türk 
MUĞLA 
Musa Gökbel 
MUŞ 
Erkan Kemaloglu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoglu-
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
TOKAT 
Kâzım özev (t. A.) 

TUNCELİ 

Kamer Genç 

UŞAK 

Mümtaz Güler 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

Açtk Üyelikler : 4 

ÇORUM 1 DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 
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1988 Malf YıL Katma BütçeU İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Gend Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İUşkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi Ue 1988 Malf Yılı Katma BütçeU İdareler 

Keslnhesap Kanunu Tasanana verilen oylann sonucu : 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onura! Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkun oğlu 
Mehmet Çevik 

Uye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler ^_ : 

(Kabul Edenler) 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vural han 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Böiükoğiu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
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Kanunlaşmıştır. 
450 
389 
265 

• 115 
1 
8 

57 
4 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet- Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Erşümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ati Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
tsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Ügdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
tsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
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Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoglu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdul halim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 

Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Naziköğlu 
Mustafa Parlak 

^Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakâllıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

(Reddedenler) 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhami Binici 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Beytuilah Mehmet Gazioglu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoglu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal tnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KARS 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kenan Süzer 
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TRABZON 
Mehmet Çakıroglu 
TUNCELt 
Orhan Veli Yıldınm 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA ELAZIĞ ERZURUM 
Zeki Yavuztürk M. Tahir Şaşmaz Nihat Kitapçı 

İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ KÜTAHYA 
İsmail Cem Atilla tmamoğlu Mustafa Kalemli 

GAZİANTEP 
H. Celâl Güzel 

YOZGAT 
S. Ahmet Dalkıran 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
ANKARA 
Göksel Kalaycıoğlu 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
BURSA 
Cavit Çağlar 
ÇORUM 
Rıza Ihman 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İSTANBUL 
M. Ali Eren 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Mustafa-Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
Türkân Akyol 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alınak 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen N 

Ahmet Türk 

MUĞLA 
Musa Gökbel 
MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz (B.) 
SAMSUN 
tlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Nafiz Kurt (t. A.) 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
\aşar Topçu 
TOKAT 
Kâzım özev (t. A.) 

TUNCELİ 

Kamer Genç 

UŞAK 

Mümtaz Güler 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

ÇORUM 1 

Aç ık Üyelikler : 4 

DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 SİİRT 1 
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Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenojlu'nun MiUetvekiIUği görevinden istifası nede-
' niyle ve Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Kanunlaşmıştır. 
450 
329 
299 

30 

117 
4 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğtu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 

(Kabul Edenler) 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 

Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret BöTükoğlu 
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ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tünçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin ö r Uç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çitfçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
HÜdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 

Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Uğdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin Ozdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdülkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Abdülbaki Al bayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 

Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
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KAYSERİ 
M. trfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğilsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir E Yazıcı 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Faruk Macun 

\ 
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ADANA 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ADANA 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Adil Aydın 
İbrahim Demir 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattın Çaloğlu 
AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

(RukUenkr) 

ERZURUM 
İsmail Köse 
İSPARTA 
Süleyman Demirci 
Abdullah Aykon Doğan 
İZMİR 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
önol Sakar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
Fethi Çdikbaş 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Esat Yıldınm Ava (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman. 
Salih Sümer 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ali Eser 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüpğlu 
Koksal Toptan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
öner miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdoğan 
İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Altan Kavak 
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Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Topuz 
İZMİR 
K. Kemal Anadol 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alınak 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğiü 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
Ömer Türkçakal 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (t. A) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
SİNOP 
\aşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (1. A.) 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
TUNCELİ 

Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mümtaz Güler 
VAN 
Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (B.) 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

Aç*. Üyelikler : 4 

ÇORUM 1 DİYARBAKIR 1 İSTANBUL 1 SİİRT 1 

— 536 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 UNCU BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1989 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1990 Malî Yıü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/618) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

X 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/598, 3/993) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

X 4. — 1988 Mâlî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî 
Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/599, 3/994) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• 1. — Hatay M'iMetvekiil M. Murat Sökmenoğlü'nun milletvekilliğinden istifa et
mesi nedeniyle Anayasa'nın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin düşmesinin açık oylaması. 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

2. —Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
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amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

3. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına Miskin önergesi (10/63) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 1Q3 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

6. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Irakhlarım sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi .(10/66) 

7. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ;ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67). 

8. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

9. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

11. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmçk 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 



12. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşî 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

14. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci .maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

15. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir gentl görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

16. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

17. —İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 indi maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

20. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kuUamldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

21. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

22. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin Ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola-
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ğanüstü bal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

23. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) < 

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

25. '— Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

4. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

5. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) \ 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) / 

7. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 
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9. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

•11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yıtaıaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

12. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyakşehiı 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

13. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik vb Spor 
Bakanından «özlü soru önergesi (6/83) 

14. — Bursa MiUetvekü Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

15. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

16. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara Miskin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları içlin Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma Tre Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

18. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığm' Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördiıkleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

20/— Manisa Milletvekilli Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayi A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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23. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat tündeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

24. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

25. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların 'sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) \\) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

27. ı— Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'tin, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

30. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

31. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yuh Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

33. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

35. — İstanbul , Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve burular için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 



36. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapıılmadığına ilişkili Millî- Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ım Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

38. — Antalya Milletvekili ibrahim Demjr'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ye Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın,. Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

40. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf» başlığı ile yer aılan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

41. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi~(6/232j (1) . _ 

42. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir'derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

43. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

44. — Adana Milletvekili Cüneyt .Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

45. — Balıkesir Milletvekili i. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alman 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

46. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

47. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

48. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

49. -— Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız, olarak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşletmesinee karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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5ü. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

51. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbarik'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

53. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkile.re ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

54. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

'önergesi (6/249) (1) 

55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergıai 
(6/250) (1) 

56. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

57. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

58. —7 Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

59. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

60. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

61. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

63. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanUklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

65. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olajak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

66. — Adana Milletvekili "Cüneyt Canver'in, îzmir Büyükşebir Belediye Başkam 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına 'lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

67. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

. 68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

69. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanöğlü'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BtRLtK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

70. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırh'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıfcöğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

71. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

72. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Baş balkandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

74. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

75. — Ankara Milletvekili İbrahim t Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

76. — Mardin Milletvekii Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacma ve 1988 yılındakıi mevsimlik işçi istihdamma 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

77. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/150) 
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78. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy. Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

'79. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

80. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına, 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

81. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

82. — Adana, Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

83. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adama İli Yüreğir Üçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

84. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir fjirmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

85. — Adana Milletvekili ,Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

86. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

87. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

88. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

89. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

90. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru-önergesi (6/164) 

91. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

92. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin- alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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93. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

94. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve Mân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/168) 

95. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıea - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

96. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12, nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez ilçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığınla ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

98. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

99. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un; Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/174) 

100. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

101. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Geibze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

102. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/178) 

10J. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

104. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/181) 

105; — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

106. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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107. — Zonguldak Milletvekili Sinan Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

108. — Zonguldak Milletvekili Şınasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6I185\ * 

109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişlkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

111. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yık kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

112. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişlkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

113. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişlkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

114. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişlkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

115. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişlkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

116. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları N yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru'önergesi (6/317) (1) 

118. —Afyon Milletvekili Abdullah Ukıtürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörkru ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardın, Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

, 119. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

120. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan "sözlü soru önergesi (6/198) 

121. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'uı, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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122. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim .Gençlik ve Spor .Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

123. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

124. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş, Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

125. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihlî nüshasında Çahşrna ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

127. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

128. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

129. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

130. — İzmir Mületvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

131. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

132. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

133. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

134. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

135. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne, gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/213) 
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- 136. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

137. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır İllerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

138. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

139. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair, projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

140. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan .Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) . 

,141. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

142. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân .Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

143. —Adana Milletvekili M..Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

145. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

146. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu' olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından södü soru önergesi 
(6/225) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile, ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

148. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

149. —Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasınm dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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150. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan- sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

151. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

152. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yularında Hakkâri 
İli Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yarak olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

153. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

154. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında" otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay*' 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

155. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta. İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) • , 

156. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

157. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

158. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

159. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı, konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

160. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz ilçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

161. —, Erzurum Milletvekili (İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

162. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak somnuna ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/254) 

163. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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164. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

165. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

166. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredüeringeri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

167. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

168. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatımn ne zaman gerçekleftirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

169.• — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

171; — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu tide ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

. 173.'— Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla lmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

175. — Zonguldak Milletvekili / Şjinasd Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

176. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesance öztur Anonim Şirketime verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1). 

177. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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178. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon îli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

179. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Hi Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

181. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

184. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

185. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

186. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

187. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

189. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışma v»î 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

190. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

(59 uncu Birleşim) 



— 18 — 

191. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarınla ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

195. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

197. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde geker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

198. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

199. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3.'i8) (1) 

201. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

202. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

203. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

204. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine üişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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205. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

206. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

207. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

208. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
izabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

209. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

210. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

211. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

212. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

214. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sonı önergesi (6/372) (1) 

215. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

216. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 
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217. — lamir Milletvekili Ahmet Ersin'in, îzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

218. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

219. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

220. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 199,2» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

222. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

223. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12:1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzah açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

225. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

226. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

227. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

228. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'rn Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 



— 21 — 

232. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

233. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

234. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

236. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

237. _ İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

238. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

239. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

240. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

241. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

242. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

243. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

245. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çabşan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

246. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 
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247. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

248. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

249. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye jlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

251. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

252. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

253. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

254. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/4Î0) (1) 

255. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

256. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

257. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

258. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılımda 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

259. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
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hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/416) (1) 

261. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

262. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

264. — Tunceli Milktvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

266. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

267. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuFun, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla ilişkin İçişler* Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

268. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

269. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

270. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

271. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd'irlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

273. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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îarına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

274. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

275. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

276. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Semtler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öuergesi 
(6/434) (1) 

277. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

278. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

279. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

280. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

281. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

282. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45İ) (1) 

283. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

284. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

285. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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286. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi! (6/364) 

287. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

288. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

289. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

290. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

292. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yaka'lanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

293. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

294. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

296. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

297. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

298. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, Özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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299. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

300. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

301. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

302. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

303s — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

304. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

305. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

306.; — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

307. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

308. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

309. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

311. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

312. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so* 
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

313. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 
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314- — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

315. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

316. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
. ilgili olaralk dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

317. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

318. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

319. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

320. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

321. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vaki 
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

322. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

323. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

324. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

325. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

326. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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328. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

331. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

332. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maiiye ve Gümrük Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

333. — Bingöl Milletvekili Iİhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

334. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

335. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardtkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia ediden 
firmalar hakkında ne >gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından »özlü soru önergesi (6/510) (1) 

336. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskindin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

337. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özal% İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

338. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

339 — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.*ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satıış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

340. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'Olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

341. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumu An. 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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342. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

343. — Niğde M ilet vekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

344. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

345. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

346. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

347. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

348. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin iç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

350. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

351. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesünde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

355. — Esiklişehir Milletvekili Zeki Ünal'ıa, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

356. — İzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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357. — İstanbul Milletvekili Hail Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanındaın sözlü soru önergesi (6/477) 

358. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

359. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

361. — içel Milletvekili Etem Cankurtaran'in, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önurgesi (6/549) 1(1) 

363. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıra'thoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

364. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın; Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-> 
lopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

367. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SelVi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

368. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

369. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

370. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişiklin Başbakandan sözlü storu önergesi (6/557) (1) 
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371. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sumak İlçe melfkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendürildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

372. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

375. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyafbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

376. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

377. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

378. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tı'bbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

379. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

380. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, basın mensupları ve 
diğer vatandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/576) (1) 

381. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

382. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

383. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

384. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

385. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış i'tilbarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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386. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen Iran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 

388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derece'sıine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

389. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKlM'ın özelleş
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

390. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

391. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

392. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) . 

393. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

394. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

395. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

396. —Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

397j — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

398. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

399. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

400. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 
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401. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

402. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

403. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

404. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

405. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

406. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun,, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü aoru önergesi 
(6/592) (1) 

407. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

408. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

409. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasımn ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

410. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

411. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

412. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/497) 

413. —Zonguldak Milletvekilli Güneş MüMoğiu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

414. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

'{59 uncu Birleşim) 
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415. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

416i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve îsıkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

417. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftöîoğlu'nun, ,Sa)buncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Bas/balkandan sözlü soru önergesi (6/502) 

418. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'ûun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

419. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

420. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt tli Maden Kasa<ba8i Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/505) 

421. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

422. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

423. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

424. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

425. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

426. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

427. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

428. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 
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429. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

430. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

431. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki bazı okulların güvenlik nedeniyle kapatılmak istendiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/618) (1) 

4312. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyohari ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamamla ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergen (6/511) 

.433. —İzmir Milctvıelkıii Veli Aksoy'un, Yortanlı VB Çaltakoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

434. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alamndaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

435. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

436. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın^ Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

437. •**- istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

438. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

439. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

440. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

441. — izmir Milletvekili Fuat-Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

442. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 
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443. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

444. — tstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka-

'nından sözlü soru önergesi (6/528) 

445. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

446. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

447. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

448. — Çorum Milletvekili Rıza Ilırrian'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

449. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpinar'ın, Kırklareli Üi Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara, satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

450. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van Ilı Gürpınar İlçesi Yukan-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili, olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) ^ 

451. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kürt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi (6/634) (1) 

452. — İzmir Miietvekii Birgen Keleş'in,. 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

453. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

454. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 
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455. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

4516. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır ili Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasıria ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Ahmet, Ersüı'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ijjşkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

458. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

459* — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakam Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği' iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

460. — Balucesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAOFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

461. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

462. — Diyarbakır Milletvefkili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayışım 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

46İ — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

464. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ülkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

465. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

466. — İçel Mületvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayi A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

467. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 
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468. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

469. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan'krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

. (6/642) (1) 
470. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Aıtalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir

liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

471. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Denetleme 
Kurulunca denetlenen kuruluşlarla ilgili olarak gereği için Hükümete gönderilen ra
porlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

472. — Hatay Miilletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hava sahamızın Su
riye jetleri tarafından ihlal edilmesi ve bir uçağımızın düşürülmesi olayına ilişkin Mil
lî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) (1) 

473. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

474. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

475. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

476. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

477. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

478. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ıhj yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/661) (1) 

479. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

480. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
•önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) • . • • 

481. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 
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482. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

483. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

484. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

485. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü (soru öner
gesi (6/603) 

ı485, — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

487. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

488. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

489. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

490. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

491. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

492. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

493. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

495. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 
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496. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - ,1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

497. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : '295) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1989) 

2. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcıliar Kanunu ile 3221 Sayıl* Hâkini ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 20.12.1989) 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

'5. —Konya MiiletivekilM Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye ©ir Fıkra Have Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihten : 2.3.1989; 20.9.1989) 

16. — '26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasamı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişlöri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayisı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.iq.1989) 

7. — Samsun Milletvekilli Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) N 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

http://17.iq.1989
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9. — İstanbul Milletvekili Buent Akarcalı ve 40 arkadaşını ı Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekilli Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve tstc^nbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Mac deler Eklenmesine îiişk n Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sa/ısı; : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

10. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı vs Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

12. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş 'Ek Madde ile iki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 T,arih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbr.şlcanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 
236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri ; 13.4.1989 6.İ2.1989) 

13. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı : 293) (Dağılma tarihi: 5.12.1989) 

14. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (T/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adİî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/460) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı AdK Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/540) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi : 18.121989) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasmm Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/485) (S. Sayısı ; 299) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

iX 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/518) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 
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19. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, • İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

X 20. — Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin 
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onayfllanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1 /565) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 21.12.1989) 

X 21. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1 /463) (S. Sayısı: 304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1989) 

X 22. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /464) 
(S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 24.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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