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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak iki oturum yaptı. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu İhsanlarının 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

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

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın konuşmasından sonra, dinleyiciler tarafından yapı
lan tezahürat nedeniyle ve oturumu yöneten Başkanın, içtüzüğün 145 inci maddesi uyannca 
verdiği talimatla, dinleyiciler, güvenlik görevlilerince localardan dışarı çıkarıldılar. 

Konuşması sırasında yaptığı bir öneri ile bu olaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Kars Mil
letvekili Mahmut Alınak'a; 

içtüzüğün 136 ncı maddesi uyarınca verilen kınama ve 
Daha sonra yerinden yaptığı müdahalelerle Genel Kurulun çalışmalarını engellediği ge

rekçesiyle, içtüzüğün 137 nci maddesi gereğince verilen Meclisten iki birleşim geçici çıkarma; 
Cezaları kabul edildi. 

Meydana gelen olaylar nedeniyle : 
DYP Grubu adına Konya Milletvekili Vefa Tanır, 
ANAP Grubu adına Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, 
SHP Grubu adına da istanbul Milletvekili Mustafa Timisi 
Birer konuşma yaparak, olayı kınadılar. 
24 Aralık 1990 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 16.54'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Balıkesir 

Mustafa Sarıgül Ali Sami Akkaf 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 12 . 1990 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza aykırı 
olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1990) 

Yaztlt Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yardımcı ders kitabı olarak fakülte öğrencilerine tav

siye edilen bir kitaba ve yazarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1756) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, nezarethanelerde işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1757) (Başlandığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

3. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan esas
ların iç hukukumuza yansıtılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Kurtalan tlçesi Kaymakamı hakkın
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 21.12.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel bir savaş 
durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan.yazı-
h soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

6. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ge
reğince vazgeçilen vergi tutarlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1761) (Başkanlığa geUş tarihi : 21.12.1990) 

7. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, konut yapımında kullanılan malzeme ve araçları 
üreten firmalara 16.6.1984 tarihinden bu yana Toplu Konut Fonundan kullandırılan kredilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

8. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, istihdamı artırıcı nitelikteki yatırımlar için 
29.2.1984 * 30.11.1990 tarihleri arasında Kamu Ortaklığı Fonundan kullandırılan kredi tutarı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

9. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan va
kıflara ve bu nedenle vazgeçilen fiilî vergi tutarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1990) 

10. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Demkad ve TAYAD isimli derneklerin kapa
tılmasının nedenine ve Ankara'da siyasî şube görevlilerince son üç günde gözaltına alınanların 
sayısına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.12.1990) 

11. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı tüplerin eksik veya yanmayan gazlarla 
doldurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.12.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

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

• 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere geçmeden önce, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — İnsan Haklarım İnceleme Komisyonunun 21 üyeden teşekkülüne; parti grupları ve bağımsız

lara düsen üyeliklere ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, tnsan Hakları, inceleme Komisyonu kuruluşu ile ilgili 
bir önerisi vardır; okutup onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

DYP Grubu Başkanvekili 

öneri : 
5.12.1990 tarih ve 3686 Numaralı Kanunla krulan tnsan Haklarını inceleme Komisyonu

nun 21 üyeden kurulması ve üye dağılımının Anavatan Partisi Grubuna 13, Sosyaldemokrat 
Palkçı Parti Grubuna 4, Doğru Yol Partisi Grubuna 3 ve Bağımsız Üyeler için de 1 üyelik şek
linde olması; Komisyon Başkanlığı ile Başkanvekilliklerinden biri ve kâtipliğin Anavatan Par
tisi Grubu, BaşkanvekiIIerinden birinin Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, Sözcülüğün de 
Doğru Yol Partisi Grubu tarafından temsil edilmesi önerilmiştir. 

FEHMÎ IŞIKLAR (Bursa) — Bir şey sormak istiyorum Sayın Başkan; bu, "Bağımsız 
üyeler" dendiği zaman, bizim, partili milletvekillerini de kapsıyor mu, kapsamıyor mu? 

BAŞKAN — Kapsıyor, evet, bağımsızlardan da var efendim. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — O değil efendim, grubu bulunmayan parti ve üyeler demek 

lazım. 
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BAŞKAN •— Evet, grubu olmayan partileri de kapsıyor. 
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı : 488) 

2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılt Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S Sayısı : 489) 

4. — 1989 Malî Yûı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yûı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 493) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, programımıza göre, 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1989 Malt Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki son konuşmala
ra başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına konuşacak sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Anavatan Partisi 

Grubu adına Kars Milletvekili Sayın \asin Bozkurt, Niğde Milletvekili Sayın Raşit Daldal; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına tzmir Milletvekili Sayın Erdal tnönü, İstanbul Millet
vekili Sayın Hasan Fehmi Güneş, Kocaeli Milletvekili Sayın Onur Kumbaracıbaşı; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel. 

İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek için, lehinde; Edirne Millet
vekili Sayın İsmail Üğdül; Aleyhinde, Denizli Milletvekili Sayıtı Adnan Keskin, Ankara Millet
vekili Sayın İbrahim Tez, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul. 

Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar ikişer saat, kişisel konuşmalar ise onar 
dakikadır. 

Konuşmalara başlanmadan önce, sayın konuşmacılara bir hususu hatırlatmak istiyorum : 
İçtüzüğümüze göre, konuşmacıların sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Türkiye 
Büyük MÜlet Meclisi Genel Kuruluna hitap etmeleri gerekmektedir. Sayın konuşmacılardan 
bu hususa dikkat ve riayet etmelerini rica ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yasin Bozkurt'undur. 
Buyurun Sayın Bozkurt. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) - Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; 1991 malî yılı bütçesi üzerinde konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Anavatan Grubu ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(1) 488, 489, 495, 493 S Saydı Basmayazûar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın, geç de olsa, tçtüzük hükümlerini hatırlatması gayet 
iyi olmuştur, gayet yerinde olmuştur. Bu itibarla, içtüzüğün amir hükmüne uymayı bir görev 
addederek sözlerime devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılı bütçesinin onbeş günden beri Yüce Meclisin huzurunda 
müzekere ve münakaşasını yapmaktayız. Aynı bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonunda da enine 
boyuna, haftalarca, gece ve gündüz olmak üzere, müzakere edildiği, irdelendiği ve incelendiği 
hepinizin malumudur. 

Değerli arkadaşlar, bütçeler, yıllık program dahilinde gelirleri toplamayı, kamu hizmetle
rinin görülmesi yönünden harcamaların yapılmasını öngören, ekonomik, hukukî ve siyasî bel
gelerdir. Bu belgeler, makro hedefleri; enflasyon, bütçe büyüklüğü, dış ticaret hacmi gibi te
mel makro hedefleri dikkate alan ve 1991 yılı programını öngören değerli belgelerdir. Körfez 
krizi konusunu ve aynı şekilde, millî ekonomimizi ilgilendiren konuları da dikkate alan bir bütçe 
tanzimini memnuniyetle müşahede ediyor ve bu yönden, hem Hükümeti, hem de Plan ve Büt
çe Komisyonunun Sayın Başkan ve üyelerini takdirle ve şükranla anmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakereleri, ülkenin bütün sorunlarının dile getirildiği bir 
forum niteliğindedir. Her yıl böyle olduğu gibi, bu yıl da aynı şekilde cereyan etmiş, bütün 
sözcüler, enine boyuna, ülke sorunlarını bu kürsüde rahatlıkla dile getirip konuşmuşlardır. Yalnız, 
tenkidin ve eleştiri diye adlandırdığımız görüşün, insaf ölçülerini aşmaması gerektiği şeklinde 
lügat anlamı da var. Bir insanın, bir eserin, bir olayın, iyi ve kötü taraflarını ele alıp, o şekilde 
değerlendirmek gerekirken muhalefetin, maalesef, işin daima kötü tarafını ele alıp, karalama 
ve kötüleme alışkanlıklarından vazgeçmediklerini esefle burada ifade etmek istiyorum. 

Bunu söylerken, bir hususu da hakşinaslık olarak belirtmeden geçemeyeceğim : Muhale
fet kanatlarına mensup bazı değerli arkadaşlarımız, burada ülke meselelerine objektif bakarak 
ve bu şekilde yaklaşarak, değerlendirmelerini bu ölçülerde yapmışlardır, iktidar kanadından 
olsun, muhalefet kanadından olsun alkış ve takdir toplamışlardır. Ancak, bu güzel örneklerin 
sayısı çok azdır. 

Genel tablo şu ki, muhalefeti, karalama, çamur atma olarak belleyen zihniyet, henüz, kü
çümsenmeyecek ölçüdedir. Hele hele siyaseti, dargınlık, küskünlük, kırgınlık ve kıskançlık olarak 
algılayan zevatın mevcudiyeti, üstelik geçmişten gelen bu alışkanlıklarım ısrarla sürdürmeleri, 
ülke için, millet için hiç de talihli bir durum değildir. 

Oldumolası, mücadeleyi, kavga, zıtlaşma olarak gören ve yürüten siyaset erbabının, siya
seti kan davası ve intikama dönüştürenlerin iflah olması mümkün olmadığı gibi, zararını da 
Yüce Türk Milleti çekmiştir ve çekmeye de devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, siyasetin meşru zeminlerde sürdürülmesi yönünde bütün siyasetçilerin 
ve herkesin, üstüne düşen görevi yapması kaçınılmazdır. 

Demokrasinin, kaidesine sağlam bir şekilde oturtulmasının lüzum ve gereğine mutlaka inan
maktayız. 

Siyasetin amacı, toplumun sorunlarını, ülkenin sorunlarım kaba kuvvete başvurmadan, 
hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet içerisinde çözmektir; kavgasız çözmektir, çatışmasız çözmektir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşünceler, bizi, siyasî istikrar fikrine ve gerçeğine götürür. Geç
mişte, özellikle koalisyonlar döneminde istikrarsızlığın devlet hayatında meydana getirdiği dü
zensizlik, verimsizlik, insanımız için çok büyük değer ifade eden moral zemini de tahrip etmiştir. 
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Milletimizin çok yüksek bedel ödeyerek yetiştirdiği aydınlar, uzmanlar, teknisyenler ve ida
reciler, siyasî tercihlerin girdabında sıkışarak; takdirsizliğin ehliyet ye kabiliyetlerinde meydana 
getirdiği aşınmalarla, haksız yere, beyhude bir şekilde harcanıp gitmişlerdir. Bu durum, devlet 
hayatının icaplarına uygun, adamlar arasında menfi seleksiyon da yapmıştır. 

Anavatan Partisi, dinamik ve deneyimli kadrolarla iktidara geldiğinde bu durumu gör
müş, istikrar fikrini gündeminin başına almış, bu fikri ısrarla savunmuş ve tatbik etmiştir. Ana
vatan Partisinin bu konuda almış olduğu mesafe, devletimiz için oldukça gerekli, devletimiz 
için oldukça hayatî olmuştur. 

Seçim Kanunu ile getirilen ölçüler, oy dağılımının iktidarsızlığa ve çaresizliğe müncer ol
masını önlemiştir. Koalisyonların getirdiği kararsızlıkların ve bundan doğan tahribatın derece
si, ülkeden ülkeye, sistemden sisteme değişebilir; ancak, bu ülkede yaşayan sağduyu sahibi in
sanlar, koalisyonların, bünyemizde meydana getirdiği tahribatı yeteri kadar idrak etmişlerdir. 
O dönemde yaşanan dramın, kısa zamanda unutulacak cinsten olmadığını belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yanı başımızda, komşumuz Yunanistan'daki siyasî istikrarsızlığın eko
nomide ve siyasî ve sosyal hayatta yapmış olduğu tahribatı ve çalkantıyı hepimiz görüyor ve 
takip ediyoruz. Ancak, Anavatan Partisinin yapmış olduğu icraatlarla ve bu zaman içinde ve 
müsait zemin üzerinde alınan mesafelerin anlam ve değeri bu kürsüden çokça ifade edilmiş 
ve ifade edilmeye de değerdir. 

Değerli arkadaşlar, nimetleri asla inkâr edilmeyecek olan çok partili demokratik parla
menter sistemin bu topraklar üzerinde bütün kurum ve kurallarıyla gelişip, serpilmesini sağla
mak hepimizin ve herkesin görevidir ve görevi olmalıdır. Gerçi, hiç kimse aksini iddia etmiyor 
ve edemiyor; ama şu var ki, iddialarına samimî olarak bağlı olanların, kaideleri ihtirasları uğ
runa zorlamak yerine, onların yerleşmesine imkân ve fırsat hazırlamak yolunu seçmesi, akla, 
vicdana, hakka ve bizatihi sistemin gereğine uymaktadır. 

Çok partili demokratik sistemin bir üstünlüğü vardır; o da, her türlü uzlaşmaya açık ol
masıdır. Meşhur sözdür ve bu sözün sahibi de bellidir: "Demokrasilerde çare tükenmez." Evet, 
doğrudur; ama devamlı zıtlaşma ve kavga arayışı içerisinde bulunmak çare midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe üzerinde değerlendirmeler yapılırken, 1980 ön
cesi yıllara bir göz atmanın zaruretine inanmaktayım. Çünkü, bu kürsüde, 1970'li yıllarla 1980'li 
yılların çokça mukayesesi yapılmıştır ve bunda da haklı gerekçeler vardır. Gerçi, o yılların ha
tırlatılması bazılarının işine yaramıyor; çünkü, kusurları, hataları ve başarısızlıkları gün yüzü
ne çıkıyor. 

1970'li yıllarda, sırasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi, iktidarı paylaşmış
lardır; koalisyonlarla da olsa, iktidar sorumluluğunu almışlardır. Onların devamı olan ve de
vamı olduklarını iddia eden siyasî partiler de, bugün bu sıralarda muhalefeti temsil etmekte
dirler... (SHP sıralarından "Ne var?" sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne var, ne var? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — 1970'li yıllar, siyasî istikrarsızlığın, ekonomik çalkantı

ların ve huzursuzluğun sürüp gittiği ve milletimiz için çileli, dertli yıllar olmuştur Zihinlerden 
ve hafızalardan kolay kolay silinmesi mümkün değildir... 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O zaman siz neredeydiniz? 
YASIN BOZKURT (Devamla) — O günlerin Türkiyesi, yokluklar, kıtlıklar ve kuyruklar 

ülkesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir yandan, demir ve KİT mamulleri 
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yandaşlarınıza sağlanıp, tahsislerle zengin edilirken ve türedi zenginler doğururken, karabor
sacılık, stokçuluk Türk Milletini inim inim inletmiştir; bunu unutmak mümkün değildir. ANAP'-
ta ne karaborsa vardır, ne stokçuluk vardır, ne de tahsisler vardır; serbest piyasa ekonomisi 
vardır, herkes serbestçe ticaretini yapar, kimseye böyle imkânlar, vurgunculuklar tanınmamış
tır; ama, sizin" döneminizde tanınmıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" şeşleri, alkışlar, SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Millet güler size, güler. 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Yaranıza dokunduğu için nasıl gocunduğunuzu görüyo

rum... (SHP ve DYP-sıralarından gürültüler) 
O günlerde, sadece, pamuk, tütün, incir, kuru üzüm ve bazen de tahıl ihraç ediliyordu; 

sanayi mamullerinin, ihracatta yeri yoktu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — 70 senti izah et. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, dinleyelim. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — "70 sente muhtaç" sözü, o günlerde tarihe geçmiştir, 

hiçbir zaman unutulmayacak... (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Allah kahretsin! 
YAStN BOZKURT (Devamla) — "Allah kahretsin" diyorsunuz; ama, bu sözü size iade 

ediyorum. Belki kamuoyu ve vatandaşlar bu sözü duymuyor, çok zaman sizin sataşmalarınızı 
duymuyor; ama, oradan, bir sözcüye, "Allah kahretsin" sözünü reva görüyorsunuz... Ben bu 
sözü telaffuz dahi etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen müdahale etmeyin. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın Gürdal, siz, her zaman arada diken üstünde du

ruyorsunuz, çok rahatsız oluyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — O günlerde, meşhur, "70 sente muhtaç" olunan günler

de, Türk ekonomisi, darboğazlar kıskacında kıvranıyordu; takip edilen yanlış politikalar, önemli 
darboğazları gündeme getirmişti. Yanlış ve tutarsız politikalar, 1977'den itibaren Türkiye'yi döviz 
darboğazına sıkıştırmıştı. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — 1991 yılı bütçesini konuşuyoruz. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, döviz darboğazı sonucunda, sana

yileşme olgusu büyük bir darbe yemiştir, döviz darboğazının tabiî sonucu budur; çünkü,sana
yi, gerek yatırım,gerekse hammadde yönünden dövize bağlıdır. Döviz olmayınca, sanayiin ih
tiyacı olan maddeler ithal edilemiyordu. Dolayısıyla, 1977 yılından itibaren döviz kaynakları
nın kuruması, yeterli dövizin temin edilememesi, sanayimizi ciddî bir krize bulaştırmıştı. Ka
pasiteler kullanılamaz hale gelmişti. Yine o dönemde, "Kendi dövizini kendin bul" sloganı 
ile sanayiin hangi hallere düşürüldüğünü, Türk Devletinin nerelere gittiğini, Türk ekonomisi
nin hangi akıbete gittiğini bugün gibi hatırlamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, o yılların darboğaz yılları olduğunu söylüyoruz. "Sanayileşme eşittir 
altyapı" dediğimizde, bir diğer darboğaz da, altyapı darboğazıydı. Yani, sanayileşmenin teme
linde altyapı yatar. Nitekim, sanayileşmiş ve kalkınmış ülkeler, sanayileşmeye evvela altyapı
lardan başlarlar. Türkiye, 1970 yılından itibaren, ciddî bir altyapı sıkıntısına düşmüştür. Bu 
altyapının içinde elektrik vardır, hammadde vardır, hammadde üreten tesisler vardır, teleko
münikasyon vardır, ulaşım vardır, telefon vardır. O yıllarda, ülkemiz, bu altyapılar yönünden 
çok uzaklarda ve çok gerilerde bulunuyordu. 
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Değerli arkadaşlar, bir diğer darboğaz da, pazar konusu idi. Sadece kendi içine dönük, 
kendi pazarı için üreten bir sanayiin fasit dairesi içerisindeydik, dışa dönük bir sanayiden uzaktık. 
O günkü şartlarda, evrensel olarak rekabetçi bir sanayiden bahsetmek mümkün değildi; çün
kü, yapısal bozukluklar vardı, yanlış politikalar izleniyordu, koruma ile sadecejç pazara hitap 
eden sanayi, kalitesini düzeltmez, üretimini artırmaz olmuştu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen neredeydin o zaman? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ben de bu Parlamentodaydım. 
Ne yazık ki, verdiğimiz oyların heba ve heder olduğunu çok yıllar sonra idrak ettik ve 

pişman olduk; ama, Türk Milleti de pişman olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıra
larından gürültüler) Sizin hâlâ pişman olmamanıza şaşıyoruz. İmzasını cebine koyduğunuz li
derin, Türkiye'yi ne hale getirdiğini görüyorsunuz ve istifa imzalarınızı cebinde gezdirerek, bu 
kürsüde, "50 - 60 kişilik istifa cebimdedir" diyordu. Bu, sizin iradeleriniz ne kadar ipotek al
tında olduğunu göstermektedir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Boş kararnameye imza atanlar bunları söylemesinler. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Boş kararnameye imza atanlar bunu söylemesinler. 
BAŞKAN — Lüften, arkadaşlar sakin dinleyelim. 
Sayın Yasin Bozkurt, bir dakika müsaade ediniz. 
Sayın arkadaşlar, hatibi dinleyelim. Çünkü, iştirak etmediğiniz.kabul etmediğiniz husus

lar hakkinda söz hakkınız vardır ve şimdi konuşacaksınız. Bu bakımdan, yerinizden cevap ver
meye lüzum yoktur, lütfen sakin dinleyelim. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Belagatınıza hayranım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, her gün elektrik kısıntısı ve kesintisi 

olan bir ülkede, sanayileşmeden bahsetmenin imkânı var mıydı? Hele hele sanayi ürünlerinin 
ihracından söz edilebilir miydi? Elektriği Bulgaristan'dan ve Rusya'dan alıyorduk, üstelik de 
parasını ödeyemiyorduk. Koskoca Türkiye, bir vilayeti kadar olmayan Lüksemburg'un kapısı
nı çalıyordu, 1 milyon dolar için; sadece 1 milyon dolar için Lüksemburg'un kapısını çalıyordu. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kars'a da gel. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Şeker fabrikasını da anlat. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Kars'a da geleceğim merak etmeyin. Hep Kars'ı konu 

ettiniz; ama, Kars konusunu anlattığım zaman, başta sizin lideriniz olmak üzere, hepiniz mah
cubiyet duyacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, o günlerin perişan haline acı bir misal daha vermek istiyorum : 
O yıllarda, İzmit'te petrol getiren yabancı bandralı bir tanker, peşin para ödenmediği için, 

yükünü boşaltmadan çekip gidiyordu. Ayıp edenler, ülkeyi bir tanker hampetrol parasını öde
meyecek duruma sokanlardır ve onun peşine gidenlerdir. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sen neredeydin o zamanlar? 
BAŞKAN — Sayın Küçükel, lütfen... 
YASIN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu perişanlık nedeniyle Japonya, Hin

distan, Avrupa ve dünyanın, diğer yerlerindeki elçilik mensuplarımıza, elçilik memurlarımıza 
maaş ödeyemez duruma gelmiştik... Bunlar ne çabuk unutuldu? 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Şimdi de işçilerin maaşları ödenemiyor. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Şimdi, Adalet Partisinin devamı olan Doğru Yol Partisi 

sıralarından çok rahatsızlıklar duyuyorum; ama, bu durumda, CHP'nin devamı olduğunu id
dia eden ve o günlerin sorumluluğunu taşıyan SHP'nin de ayrı rahatsızlığı hissetmesi gerekir; 
o sorumluluk sadece size ait değildir, yaptığım tenkitler, sadece size ait değildir. Onlar, sakin 
durarak kendilerini o mesuliyetten beri hissetmesinler. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, hatip bize laf atmasın lütfen. (SHP sıralarından 
"Bize laf atma" sesleri) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Bizi tahrik ediyor şimdi de Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Sayın "Vasin Bozkurt, karşılıklı konuşulmasın; lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bugün durum nedir; dün bu şekilde 

idi, bugün durum nedir : Bugün, kasalarımızda 12 milyar dolar vardır. (SHP sıralarından "Borç, 
borç" sesleri) Sizin borç almaya dahi itibarınız yoktu, kapılan çalıyordunuz, kimse size borç 
vermiyordu. Bizim kurduğumuz serbest piyasa ekonomisi ile bu paralar kasalarımıza geliyor. 
Siz nerede görüyordunuz?.. "Tamtakır" diye ifade etmişti geçmişteki Maliye Bakanları. "Ha
zine tamtakır" sözü, CHP'li profesör bir Maliye Bakanının sözüdür;bunu ne çabuk unuttunuz? 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, şimdi de bizi tahrik ediyor sayın konuşmacı. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, biz bugün yılda 7 milyar dolar borç 

ödemek suretiyle, borç ödeme gücümüzü ifade ediyoruz; ekonomimiz buna da müsaittir. Bu 
borçların, sadece bizim borçlarımız olmadığını, geçmiş yıllarda yapılmış olan borçların, asıl 
ve faizlerinin süregelen taksitleri olduğunu da burada vurgulamak istiyorum. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kaç lira borçla devraldınız, şimdi kaç lira oldu? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — "Sine-i millet" dediniz erken seçim için, niye sine-i mil

lete dönmüyorsunuz? Erken seçimin yolu budur. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — "Evet" diyorsanız erken seçime gideriz. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale etmeyin, yerinize oturun lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime "evet" de, seçime gidelim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz!.. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bu memlekette, Türkiye Büyük Millet Meclisine ömür 

biçmek durumu dışarıya ait değildir, bu Meclisindir. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime evet de, şimdi istifa ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu yıl ihracatımız 12 milyar doları 

bulacaktır;-gelecek yıl 14 milyarı bulacak. 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Fabrika yapıldı mı onu söyle? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Eskiden sattığımız şeyler tahıl ve tarımsal ürünler idi. 

O yıllarda yüzde 80 tarımsal ürünler ihraç edebiliyorduk, şimdi ihracatımızın yüzde 80'ini sa
nayi ürünleri teşkil ediyor; evet sanayi ürünleri teşkil ediyor. 

M.KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — TSE damgalı kuru fasulye. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bunların içerisinde elektronik cihazlar, buzdolapları, 

makineler, renkli televizyonlar vardır. 
Geçmiş yıllarda -1970 - 1980 yılları arasında- dünya ticareti ve ihracatı 6 misli büyürken, 

Türkiye bu ihracat nispetinin altında kalmıştı. 1980'li yıllardaki dünya ihracatı durgunluk 
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dönemini yaşarken ve 1,5 misli artarken, sağlam Türk ekonomisi 4 misli ihracat sağlayabilmiş
tir. Bundan da hepimizin kıvanç duyması gerektiğini burada vurgulayarak ifade etmek istiyorum. 

Enteresandır; demin 1970'li yıllardan bahsettik, bugün bizimle ticaret yapan Sovyet Rus
ya dahil, Doğu Bloku Ülkelerine, ticaret yapması için, milyarlarca dolar kredi açmış durumdayız. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Nerede o milyarlar? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu, çok ileri bir aşamadır. 
Büyüme hızı yönünden bir karşılaştırma yaparsak, 1978 ile 1980 yılları arasında büyüme 

hızı menfî bir durumdaydı. Yüzde 0,7 nispetinde gerilerken, 1980 -1983 yılları arasında yüzde 
4, 1983 - 1989 yılları arasında, bizim iktidarımız döneminde yüzde 5,3 olmuştur. 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — 90'a gel 90'a. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — 1989 yılı daha dündür. 
tşte size 1990 yılı : 1990 yılında da, aynı miktar, yani 14 milyar ihracat beklenmektedir. 

Siz hâlâ kara tablo çizmeye çalışın. 
1990 yılı Türkiyesi, ekonomimize menfî etkisi kaçınılmaz olan Körfez krizine rağmen, kal

kınma hızını -ve burada ifade ediyorum- yüzde 9,1'e ulaştırmıştır. Bu, ulaşılan en büyük bir 
değer, en büyük bir nispettir; bunu küçükseyemezsiniz, bunu inkâr edemezsiniz. 

HASAN NAMAL (Antalya) —• Sen kalkınmadan ne anlarsın. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Miletin anasını bellediniz be! 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen müdahale etmeyin. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Türk ekonomisi, Anavatan Partisi iktidarı zamanında, 

serbest piyasa ekonomisi modeliyle, yapısal reform ve değişikliği gerçekleştirmiştir. Ekonomi
de gerçekleştirilen yapısal reformlarla, mal ye hizmet piyasaları serbestleştirilmiştir; dış ticaret 
ve kambiyo rejimi önemli ölçüde liberalleştirilmiştir; malî sistemin gelişmesi yönünden önemli 
adımlar atılmış, kamu kurumları ve kamu maliyesi yönünden de önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

Alınan tedbirler ve izlenen politikalara bağlı olarak, Türk ekonomisi, 1980'li yıllarda, ge
lişmekte olan birçok ülkenin yanında, istikrarlı ve en iyi performans gösteren bir ekonomi dü
zeyine ulaşmıştır. Bugün, Türkiye, bölgemizde, pazar ekonomisi ve demokratik rejim içerisin
de kalkınma çabalarını sürdüren sayılı istikrarlı ekonomilerden biri haline gelmiştir. Türk eko
nomisi, bugün, petrol şoklarına karşı daha hazırlıklıdır, örneğin, elektrik enerjisi üretiminde 
1980 yılında akaryakıtın payı yüzde 26 iken, 1989'da bu pay yüzde 8'lere inmiştir. Elektrik enerjisi 
üretimi, 1978'de 21 milyar kilovat/saat iken, 1989'da 52 milyar kilovat/saate ulaşmıştır; bu yıl 
sonunda da 57 milyar kilovat/saate ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlar, izlenen politikaların doğruluğu ve ekonomimizin ulaştığı sağlıklı yapı 
ile ilgili birkaç misal daha vermek istiyorum. Bir zamanlar Bulgaristan ve Rusya'dan elektrik 
alırken, 1990 yılında, hem Bulgaristan'a hem Rusya'ya hem de Romanya'ya elektrik satılmaya 
başlanmıştır. 

Son on yıllık dönemde başlıca sanayi ürünlerinin üretiminde sağlanan artışlar, sanayi sek
törümüzdeki büyümeyi, gelişmeyi göstermektedir, örneğin, linyitte 3,3 kat, krom üretiminde 
3 kat, demir cevheri üretiminde 2 kat, sıvı çelik üretiminde 4 kat, çimentoda 2, şeker üretimin
de 2 kat büyüme olmuştur. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Maden işçisine gel. 
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YASİN BOZKUBT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, otomotiv sanayii, özellikle son yıl
larda sanayi sektörünün itici gücü olmuştur. Bu sektörde toplam üretim, 1980'e göre, 1990'da 
3,5 kat artmıştır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — \asin Bey, o konuşmayı kim hazırladı size? 
BAŞKAN — Lütfen... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bütün bu göstergeler, "Siz, sanayide ilerlemiyorsunuz" 

diyenlere bir ders ve ibret değil mi? 
Sayın Başkan, izin verirseniz, muhaliflerimizin bazı kehanetlerine ve tahminlerine de bu

rada yer vermek istiyorum, hatta, bir kısım bilim adamı da bu tahminlere katılmıştır. Bunlar
dan kimisi bugün siyaset arenasında şu günlerde boy göstermektedir. Ne idi bunların tahmin
leri? Genel olarak söyledikleri şu idi: Bunu iki seneden beri söylemekte idiler; "İmalat sanayii 
duracak, enflasyon yüzde 100'lere ulaşacak, 3 rakamlılara ulaşacak..." 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Öyle olmadı mı Sayın Bozkurt?.. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — öyle diyorlardı. 
"...döviz rezervleri eriyecek, ihracat küçülecek, kalkınma hızı düşecek." Bunları, bu kür

süden söylüyorlardı; hem geçen bütçede hem de daha evvelki bütçede söylediler. Bunu burada 
söylemekle kalmıyor, otobüsün damına çıkarak, halka, bağıra bağıra bunları anlatıyorlardı. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bozkurt, bu kadar iyiydi de Kars niçin göç 
etti? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lüften... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bu kehanetlerin hiçbiri olmamıştır. 

Onların "dahi" diye adlandırdıkları ekonomist de bu tahminde bulunmuştu; ancak, döviz re
zervlerinin giderek arttığını görünce, "acaba bavullarla bir yerlerden dolarlar mı geliyor?" di
ye, tahminlerde ve dedikodularda bulunuyorlardı; bunu burada vurgulamak istiyorum. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Kara para onlar, kara para... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Türk ekonomisi, artık, sağlam temellere dayanmakta

dır; her türlü krizden rahatlıkla çıkacak bir yapıya ulaşmıştır. Nitekim, 1989 yılında yaşanan 
kuraklık, tarım ürünlerinde yüzde 11 gerileme getirmesine rağmen, 1 milyar doların üzerinde 
yapılan alımlarla, 5 - 6 milyon ton tahıl ithal edilerek, aziz milletimizin yiyecek sıkıntısı ve 
kıtlık çekmesi önlenmiştir. Geçmiş yıllarda böyle bir kuraklık olmuş olsaydı, bunun millete 
nasıl yansıyacağım, siz Yüce Meclisin takdirlerine sunmak istiyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir daha Kars'tan seçilemeyeceksin; seçmenlerin 
göç etti Sayın Bozkurt. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, müdahale etmeyin lütfen. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, günümüzde, Körfez kriziyle, birçok 

ekonomiler sarsılırken, ülkemizi de en fazla, ekonomik yönden, siyasî yönden ve diğer birçok 
yönden ilgilendirirken, Türk ekonomisi, çok şükür Allah'a, planda programda öngörülen kal
kınma hızını bulmuş ve ülkemiz sıkıntılara maruz değildir. Yanı başımızda komşularımız, Sov
yet Rusya ve Bulgaristan dahil olmak üzere, birçok ülkenin açlık ve perişanlık içerisinde oldu
ğunu ve sistemlerinin sarsıldığını burada vurgulamak istiyorum. Türk Devleti, Anavatan İkti
darıyla birlikte takip etmiş olduğu serbest piyasa ekonomisi modeli, diğer ülkelerin de benim
sediği, diğer ülkelerin de model olarak arayışta bulundukları bir sistem olup, geçmişte muha
lefetin bu sistemi uygulamadığından, uygulayamadığından ve ufukları buna yetişemediğinden 
Ülkemiz nice yıllarını, nice on yıllarını kaybetmiştir. 
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HASAN NAMAL (Antalya) — Biraz da 1211 sayılı Kanundan bahset. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ondan siz geldiğinizde bahsedersiniz. Sizin de burada 

2 saat konuşma hakkınız var. 
BAŞKAN — Lütfen... Lüften... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Siz hiç pamuk gördünüz mü? Biraz da pamuktan bahset. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın Namal, lütfen müdahale etmeyin. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bizim Kars'ta pamuk yetişmediği için belki görmemiş 

olabilirim; ama... 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, siz de, karşılıklı cevap şekliyle değil, Genel Kurula hitap edin 

lütfen. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, uyguladığımız akıllı, bilinçli poli

tikalarla, her türlü krizi atlatacak bir sağlam yapıya sahip bulunmaktayız; çünkü, bizim mille
timiz çalışıyor, artık, onun önünü gümrük duvarlanyla kesen çağdışı uygulamalar yoktur. Mil
letlerarası yarışta insanlarımızın elini kolunu bağlayan zincirler artık çözüldü. Bugün, Türk 
vatandaşları döviz ve kambiyo açısından, Avrupa'nın ve dünyanın en ileri uygulamalarından 
birine sahiptir. Yurt dışında çalışıp da ülkeye döviz getirmek isteyen işçilerimiz, çalışanlarımız 
ve tüccarlarımız bu dövizin hesabını vermek durumunda değildir. Hatta, işçilerimiz, istediği 
zaman, yurt dışından,bilgisayarlı sistemlerle Türk bankalarına dövizlerini, paralarını çok ra
hatlıkla gönderebilmektedirler. Artık, cebinde hasbelkader 10 dolar, 10 mark bulundu diye, 
işçilerimiz mahkemelerde süründürülmüyor, mahkûm edilmiyor. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Zonguldak'ta bu sözleri dinliyorlar... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Maden işçileri ne olacak Sayın Bozkurt? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Çünkü, o kafa yapısı, bir daha geri gelmemek üzere kay

bolup gitmiştir; ama, ne yazık ki o kafa yapısının bazı ısrarlı artıklarını da görmekten üzüntü 
duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. 

HASAN NAMAL (Antalya) — "Savaşa hayır" diyenleri içeri attınız be! 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bir zamanlar, yurt dışına herhangi bir iş için gitmek is

teyenlerin çalmadıkları kapı, başvurmadıkları tavassut kalmıyordu... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Şimdi vize hemen hazır... 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Ama, şimdi işadamlarımız, müteahhitlerimiz, ellerinde 

çanta, dünyanın en büyük iş merkezlerine giderek, en büyük taahhütlere girmekte; oralarda 
barajlar, oralarda hastaneler, oralarda pasajlar yapmaktadırlar ve ülkeye döviz kazandırmak
tadırlar. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Hangi ülkeye, hangi ülkeye?.. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Muhalefet kırık plak gibi, bazı sıkıntıları istismar ede

rek, açlık, sefalet ve yokluk edebiyatı yapadursun, Türk Milleti, işçisiyle, çiftçisiyle, sanayicisi 
ve tüccanyla, kalkınma hedeflerine doğru sğlam adımlarla ilerlemektedir. Muhalefetin mari
feti, İktidarın kusurunu aramaktır. Nerede bir yara var, oraya bir merhem sürecek yerde, ö 
yarayı kaşımaktadır; nerede bir yangın var, oraya benzinle.oraya körükle gidip, o yangını artır
maktadırlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Halk, bunları senden daha iyi konuşuyor; sen hiçbir 
şeysin... 
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YAStN BOZKURT (Devamla) — Neyi, nasıl yapacaklarını söyleyememekteler, milletin 
karşısına ciddî bir programla çıkamamaktadırlar. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Laf atma, laf atma; fikrini beyan et. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — "Hani programınız?" dendiği zamanda da, "Biz, siz, 

ondan kopya alırsınız diye çekiniyoruz, göstermiyoruz" diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. 
Dünyanın hiçbir yerinde, programını gizleyen bir muhalefet de görülmemiştir; bu, Türkiye'ye 
mahsus, bu, bizim muhalefete mahsus bir keyfiyettir. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Vergiye gel, vergiye. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz fonları sakladınız... Ayıp oluyor... 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sektörler bazında bazı değerlen

dirmelere geçmek istiyorum. PTT hizmetlerinde çok hızlı gelişmeler sağlanmış, hizmetler ko
laylaştırılmış ve tüm yurt sathına yayılmıştır. Telefon santral kapasitesi ve telefon abone sayısı 
1978 yılına göre, bugün, 7 kat artmıştır. Türkiye'nin her köyüne ve yerleşim birimine telefon 
götürülmüştür. 

Değerli arkadaşlar, diğer sektörlerle bağlantısı, yarattığı katma değer ve istihdama katkısı 
bakımından ekonominin önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe de yüksek oranda 
reel artışların olduğunu burada vurgulamak ve ifade etmek istiyorum. 1984 yılında kurulmuş 
olan Toplu Konut Fonuyla, bu sektöre büyük destek sağlanmıştır. Bugüne kadar, Toplu Konut 
Fonundan kredi açılan konut sayısı, 752 bine ulaşmıştır. Bunların 527 bini biterek vatandaşla
rın hizmetine amade olmuştur. 

Değerli arkadşlar, tarım sektörüne de kısaca bir göz atmak istiyorum, ülkemizde, tarım 
sektörü, sanayi ve hizmetler söktöründeki hızlı gelişmeye rağmen, ekonomik ve sosyal hayatı
mızda önemini devam ettirmektedir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — ödemeleri yapıyorsunuz değil mi Yasin Bey? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — 1989 yılında, gayri safı yurt içi hâsılatının yüzde 16,5'ini, 

ihracatımızın yüzde 18,3'ünü tarımsal ürünler meydana getirmekte ve iktisadî faal nüfusumu
zun yüzde 50'si tarımda çalışmaktadır. Zaman zaman, tarımın gayri safi millî hâsıladaki payı
nın düştüğü ileri sürülmüştür. Gelişmiş ülkelerde, esasen, tarımın millî gelir içindeki payı dü
şüktür, bunun sebebi, sanayi ve hizmetler sektörende büyüme hızlarının, tarımın büyüme hı
zından yüksek olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sektöründeki gelişmeyi bir iki rakamla ifade etmek istiyorum. 
1963-1983 yılları arasında yılda ortalama yüzde 13'Iük bir gelişme gözlenirken, 1984-1988 yıl
ları arasında yılda ortalama yüzde 4,8 nispetinde bir büyüme olmuştur ki, bu da, büyük bir 
anlam ifade eder. 

Değerli arkadaşlar, tarım konusunda, Türk köylüsü ve Türk çiftçisi yönünden Hükümeti
mizin almış olduğu tedbirler, taban fiyatlar sebebiyle, destekleme fiyatı sebebiyle, krediler se
bebiyle ve ürün bedellerinin peşin verilmesi nedeniyle... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — ödemeleri de söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen müdahale etmeyin, dinleyin. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay fiyatları da vardı Sayın Başkan; çay bedelleri 

ödendi mi? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hiçbir dönemde, hem de bir ay 

içerisinde 3 trilyonluk ödeme, hiçbir iktidara nasip olmamıştır; bu, ancak Anavatan Partisi 
İktidarı sayesinde olmuştur. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çay bedelleri ödendi mi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Çiftçinin borçlarını ne zaman ödeyeceksiniz? 
BAŞKAN — Efendim^ konuşmaya cevap verilecek. Siz de iki saat konuşacaksınız, ttiraz 

ettiğiniz konulara o zaman cevap verirsiniz. Lütfen müdahale etmeyelim. 
Lütfen, Sayın Bozkurt siz de Genel Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmaya imkân vermeyin. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim hitabım, ta

mamen, Genel Kurula aittir, ama, bazılarını rahatsız ediyorsa, o benim kusurum değildir Sa
yın Başkanım. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Yanlış söylüyorsunuz; siz rahatsız ediyorsunuz siz! Siz
siniz halkı, milleti rahatsız eden. 

BAŞKAN -* Sayın Demiralp, lütfen... 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Milletin sizden rahatsız olduğunu, Etimesgut'ta, Bay

rampaşa'da almış olduğunuz oylar göstermiyor mu? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Konuşmamın bu kısmında, kalkınmada öncelikli yöreler ve bu yörelere götürülen hizmet

lerden bahsetmek istiyorum. 
öncelikle şunu belirteyim ki, daha önceki hiçbir iktidar döneminde, bizim bu yörelere ver

diğimiz önem verilmemiştir. Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına giren ilk sayısı 28 iken, 
yeni kurulan Bayburt, Batman, Sımak illerinin ilavesi suretiyle, bu illerin sayısı 1990 yılında 
31'e çıkmıştır. Ayrıca, Zonguldak Merkez ve Cuma ilçesi de bu kapsama alınmıştır. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Cuma değil, Çaycuma, Çaycuma... 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Çaycuma. 
Kalkınmada öncelikli yörelerde yarım kalmış tesislerle, atıl durumda bulunan tesislerin 

ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalar yoğunlaştırılmış olup, Devlet Planlama Teş
kilatı, Türkiye Kalkınma Bankası ve Kamu Ortaklığı tdaresi Başkanlığı bu konuda ortak bir 
çalışma yürütmektedir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerden Erzurum'da organize sanayi bölgesi açılmış olup, Can
lan, Çorum, Elazığ, Kars, Malatya, Mardin ve Tokat illerindeki organize sanayi bölgeleri yatı
rımları devam etmekte olup, kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Antalya'yı unutma Antalya'yı. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu Anadolu'

nun kalkınmasına verdiğimiz önem, artarak devam etmektedir. Doğu Anadolu'da sınır ticare
ti, Van, Ağrı ve Hakkâri'de yöre halkının durumunu düzeltmiş ve refah seviyesini artırmıştır. 
Bu ticaretin giderek artmasını temenni etmekteyiz ve beklemekteyiz. 

Hakkâri tli Yüksekova çayının ıslahı çalışması, binlerce dekar alanı verimli tarım alanı 
haline getirecektir. 

Yüksekova'da kurulacak şeker fabrikasının etüt çalışmaları bitmiştir. 
Her vesileyle bu kürsüde konu edilen, Kars Şeker Fabrikasının durumuna, seçim bölgem 

olduğu için, çok kısa olarak dokunmak isteyeceğim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kars'ta seçmenin kalmadı Yasin Bey. Köylerinde 

insan kalmadı, göç etti. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1976 yılında Bakanlar Kurulu ka

rarı alınmadan ve ihalesi yapılmadan, arsası temin edilmeden, sırf, Kars'ı ve Karslıları kan-
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dırmak için, geçici olarak kiralanan bir arsada açılan bir çukura birkaç kürek çimento harcı 
dökülerek, yıllarca o çimento harcı orada kayboldu... 

MEHMET HALÎT DAĞLI (Adana) — Eski Genel Başkanın yaptı bunu. Siz ne yaptınız? 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — ... Kars'ta oldu budama, ondört sene bekledi. 
AHMET ERSlN (izmir) — Eski Genel Başkanın ne yaptı? 
YAStN BOZKURT (Devamla) —Bu kürsüde gelip de, 6 Ağustos tarihinde Anavatan Par

tisi iktidarının Sayın Hükümetinin Başbakanı, o krize rağmen, Kars'a giderek, kaybolan te
melin yerine, ihalesi yapılmış, arsası alınmış ve gerçek manada 20 milyar tahsisat konmuş olan, 
temeli atmıştır. Ne yazık ki, Sayın Demirel, bu durumu (her vesileyle yaptığı gibi) istismar ede
rek, burada ondört sene evvel atılan temeli mi gidip atıyorsunuz diyordu. (DYP sıralarından 
"yalan mı?" sesleri) O temel, temel mi idi? Kendisi, ondan sonra, en aşağı dört beş sene Baş
bakanlık yaptı. Bir fabrika da, birbuçuk senede biter... O temeli atılan fabrikayı niye bitirmedi 
de şimdi onun istismarı yapılıyor. 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Kırşehir'i ne zaman açıyorsunuz? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Şimdi, sırası gelmişken şunu söyleyeyim. Sadece Kars'a 

temel atmakla kalmadı. Bu şeker fabrikasının... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kars'takiler niye göçüyor? 
YAStN BOZKURT (Devamla) —... ihtiyacı olan şekerpancarının yetişmesi için Arpaçay, 

Akyaka, Selim ovalarının sulanması programa alınmıştır ve iki üç seneden beri de Akyaka ve 
Arpaçay sulaması hizmetleri devam etmektedir. Milyarlarca lira harcanarak birinci ve ikinci 
merhale sulama tesisleri, bu yıl inşallah, Sayın Hükümetimizin ve Sayın Başbakanın eliyle Kars'ta 
açılacak ve Kars'ın göçü bu şekilde önlenmiş olacak. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yani, Kars göçüyor... 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Karslılar elbette coşuyor, orada şeker fabrikası inşaatı

nın devam ettiğini görüyor da ondan coşuyor. (DYP sıralarından "Göçüyor diyoruz" sesleri) 
Orada, Akyaka'da, Arpaçay'da büyük barajlar, büyük tesisler yapılıyor da ondan coşu

yor. (DYP sıralarmdan "Göçüyor, göçüyor" sesleri) 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Coşmuyor, göçüyor. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Göçmüyor, artık, Kars coşuyor. 
Değerli arkadaşlar, dışa açılma politikası cümlesinden olmak üzere, Hükümetimiz, mart 

ayı içerisinde Baku'ye uçak seferleri programı hazırlamış bulunmaktadır. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Fiyatlarınızdan belli zaten. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Buna ilaveten, Sovyet Rusya ile olan ÇıIdırAktaş, Posof-

Türközü ve Nahçıvan'a gidecek olanlar için de Aralık'ta bir kapı açılacak ve tran'la Boralan 
Kapısı açılma çalışmaları devam etmektedir. Bu itibarla, ülkemizle doğudaki ülkeler arasında 
ulaşım, haberleşme ve gidip-gelme de bu şekilde sağlanmış olacaktır. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Feridun Karakaya'yı da götürecek misin? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlar, grevlerle ilgili birkaç söz söylemek 

istiyorum. Biz, Anavatan Partisi olarak 1983 ve 1987 yılında milletin iradesiyle iktidara gelmiş 
siyasî bir partiyiz. Biz, işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, tüccarıyla, velhasıl, topyekûn Türk Mil
letinin teveccühüne mazhar olmuş siyasî bir iktidarız. Bu itibarla, başta işçilerimiz olmak üze
re, toplumun her kesimine şükran ve minnet hislerimizi ifade etmek istiyorum ve biz, şükran, 
minnet borçluyuz. 
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Zonguldak'taki işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesinin imzalanmamış olmasını üzün
tüyle karşılıyoruz. İşçilerin alın terinin, imkânların elverdiği, takatin yettiği nispette karşılan
ması en halisane temennimizdir. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ne zaman bitecek? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Bizim sözümüz, her konuyu siyasî istismar vesilesi ya

panlaradır, otobüsler dolusu milletvekillerini götürüp oraları tahrik etmek isteyenleredir. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Siz de gidin. 
YASİN BOZKURT (Devamla) —- Muhalefet pertilerinin yangına körükle gitmelerini biz 

yadırgıyoruz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Belli, tahrik olduğu belli! 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Hükümetin de, işin, diyalog ve müzakere yoluyla halli

ne çabalar gösterdiğini görmekle bahtiyar olduğumuzu ve bundan memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Ocakları kapatacak mısınız? 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yasin Bey, işçinin hakkını verin... Çok talihsiz bir ko

na şma yapıyorsunuz. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Hükümetin, her zaman ve her vesileyle, her şekilde mü

zakereye ve diyaloga açık olduğunu ve işçilerin haklarını vermeye hazır olduğunu beyan et
mektedir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — İşçiye kaç lira yevmiye veriyorsunuz? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Mesele istismar konusudur; yoksa, işçilerin alın terleri

nin ve haklarının verilmesi, onların en tabiî hakkıdır ve Hükümetin de böyle bir müzakareye 
girmesi ve bu meselenin büyümeden hallinin ve çaresinin bulunmasını temenni etmekteyiz ve 
bunu beklemekteyiz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ereğli'ye niye gitmediniz? 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Siz de birkaç otobüsle gidin oraya. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada bir önemli konuya da de

ğinmek istiyorum. Yıllık bütçe konuşulurken, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse Ge
nel Kurulda Cumhurbaşkanlığı konusu dile getirildi. Cumhurbaşkanlığı konusuyla başladı, Cum
hurbaşkanlığı konusuyla bitmektedir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yağcılık yok. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, belli ki, biz bazı alışkanlıkları he

nüz terk etmiş değiliz. 
Türkiye, 1945 yılında çok partili siyasî hayata geçti. Aslında, Büyük Atatürk, 1924 yılında 

Terakki Partisi, 1930'larda Serbest Fırka ile çok partili hayata geçme denemelerinde bulundu. 
Ama, ortamın müsait olmaması sebebiyle, tekrar, tek partili siyasî hayat 1945 yılına kadar de
vam edegelmiştir. 

İkinci Cihan Harbini müteakip, Türkiye, o günün şartlarının da zorlanması ile çok partili 
siyasî hayata geçmiştir ve bu da, ülkemiz için hayırlı olmuştur. 

1946 seçimlerinde olanları, o zaman yapılanları anlatmak, detaya inmek istemiyorum; an
cak, şunu ifade edeyim : "Gizli oy, açık tasnif" sonucu, 14 Mayıs 1950 yılında Demokrat Parti 
iktidara geldi... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Taş devrini de anlat, Taş devrini... Az gittin!.. 
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YASİN BOZKURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu seçimin sonucunda, Çanka
ya'ya sivil bir zat, Türkiye Büyük Millet Meclisinin oyları ile, Merhum Celal Bayar seçildi ve 
Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya oturdu. 

Bunu kimse yadırgamadı, hatta, Köşkü devir ve teslim eden, devletin kurucularından ta
rihî şahsiyet de yadırgamadı. Halkın oyu ile seçilen iktidar, ne yazık ki, 27 Mayıs 1960 yılında 
silah zoru ile görevden uzaklaştırıldı. 

Değerli arkadaşlar, o gün bu gündür zihinlerde hâsıl olan kavram karışıklığı hâlâ zihinler
den uzaklaşmış, bazıları bundan kendisini kurtarmış değildir. 

Çankaya'ya artık sivil bir şahsın çıkmayacağı görüşü, kanaati zihinlerde yerleşmişe benzi
yor; otuz yıla yakın hep böyle devam edegeldi. Tek başına iktidara gelen partiler de bu konuyu 
halledemedi. Köşke bir Cumhurbaşkanı seçimi her zaman ülke için sorun olmuştur arkadaş
lar. (DYP sıralarından "Bütçe ile ne alakası var?" sesleri) Siyasî partiler ve onların liderleri 
bir araya gelip, güç odakları ile temas ederek, formül peşinde koşmuşlardır; hiç de demokratik 
olmayan yöntem ve yollar izlemişlerdir, detayına girmek istemiyorum. 

12 Eylül Harekâtını müteakip yapılan ve halk oylamasından geçen 1982 Anayasası ile çok 
partili siyasî hayata yeniden başlamış bulunuyoruz. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, zaman 
zaman, demokratik parlamenter rejim kesintiye uğramıştır. Her kesinti ve kısıntı sonrası, de
mokratik sistemin yerine oturması kolay olmamıştır. Nitekim, böyle bir kesinti sonrası uygula
maya konulan 1982 Anayasası ile yeniden hürriyetçi, anayasal, demokratik rejime geçilmiş bu
lunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Anayasamızın bütün kurum ve kuralları ile hayata tatbikinde, anaya
sal kurum ile kuruluşlara önemli görev ve yükümlülükler düştüğü göz ardı edilemez. Bu süreç 
içerisinde iktidara gelmiş olan Anavatan Partisi, sistemin yerleşip kökleşmesi için kendisine 
düşen görevi yerine getirmekte olduğunu kıvançla belirtmek istiyorum. 

Bu konuda, bugüne kadar birçok ileri adımların atıldığı herkes tarafından gözlenmekte
dir. Bu cümleden olmak üzere, 31 Ocak 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimi, demokratik rejimimiz 
yönünden övünülecek bir olaydır. Demokratikleşme sürecinde ilk defa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, kendi içinden seçilmiş bir üyeyi, özellikle bir siyasî parti liderini Cumhurbaşkanı seç
mekle önemli bir imtihan vermiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Seçim değil, oylama, oylama... 
YASÎN BOZKURT (Devamla) — Anayasal siyasî sistemimiz için bu, önemli bir başarıdır. 
Bu, kolay olmamıştır. Anavatan Partisinin bu demokratik tavrı ve gayreti, maalesef, des

tek görmemiştir; üstelik, Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin, ısrarlı engelleri ile karşı kar
şıya kalınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün faaliyetlerine katılıp... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Şimdi, haklı olduğumuz ortada değil mi? 
YASİN BOZKURT (Devamla) — ... onun faaliyetlerinin önemli bir parçası olan Cum

hurbaşkanlığı seçimine katılmamak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin bu 
davranışlarıyla, siyasî tarihimize anayasa ayıbı ve anayasa kusuru olarak geçecektir. 

FUAT KILCI (tzmir) — O ayıbı kendinizde arayın. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ayıbınıza katılmamakla fena mı yaptık? 
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YAStN BOZKURT (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğini, 
Anayasamızın 101 ve 102 nci maddeleri hükme bağlamış ve açıkça düzenlemiştir. Peki, yapılan 
seçim Anayasaya aykırı mıdır? Hayır. Eğer öyle bir şey olsa, muhalefet, komşu kapısı saydığı 
Anayasa Mahkemesine başvururdu. 

HALtL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Nasıl konuşuyorsun yahu?.. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Seçimde bir usulsüzlük mü var? Hayır, yok. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Seçmediler; oyladılar!.. 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Anayasanın hükmünde, şu grup seçer, bu grup seçer di

ye bir hüküm yoktur; Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hangi grup olursa olsun, hangi sayıy
la, hangi yöntemle seçileceğini nizama bağlamıştır. Şu grubun oyu ile bu grubun oyu ile demek 
suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesini yanlış şekilde tarif ve tavsif etmenin hak
sızlık olduğunu ve domokratik bir kafa yapısı olmadığını ifade etmek istiyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, eskiden kalma bir alışkanlıkla, şunu diyorlar : "Efendim, biz bir araya gelip aday 
seçecektik..." Acaba, bu Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi sıkıntısı ve krizi mi doğdu ki lider
ler bir araya gelsin? Geçmişte, sayıları dahi buna müsait olduğu halde, başkalarının desteğine 
ve himmetine muhtaç bir şekilde hareket edenlerin, o alışkanlıklardan kurtulmadığını burada 
esefle müşahade etmekteyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Siz, 12 Eylül öncesinde, Meclis, aylarca Cumhurbaşkanı seçemezken, sayısız turlar devam 
ederken, o zaman niye bir araya gelip uzlaşma yapmadınız? Birbirinizin elini sıkmaya, birbiri
nize "merhaba" demeye sizin hırslarınız, kinleriniz müsaade etmiyordu; uzlaşmak için bir araya 
mı gelecektiniz? Şimdi, mesele yaratmak için, kriz yaratmak için "uzlaşalım" deniyordu. "Cum
hurbaşkanının elini sıkmam" diye ısrar edip duranların, ülkeye ve demokrasiye ne kadar zarar 
verdiklerinin acaba farkında mıdırlar? 

Bu yol, doğru yol değildir; herkes kaidelere uymak mecburiyetindedir. Hep örnek gösteri
riz; Avrupa'da, siyasî partilerden cumhurbaşkanı ve başkanlar seçilmiştir; Fransa'da bu böyle
dir, Amerika'da böyledir, diğer ülkelerde böyledir. Yani, demokrasiyi örnek seçtiğimiz ülkeler
de böyle olduğu halde, bir siyasî partiden cumhurbaşkanının seçilmesine tahammül etmemek, 
onu içlerinize sindirmemek, demokratik bir kafaya sahip olmadığınızı göstermektedir. 

İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Onlar yüzde 20 ile mi seçiyorlar? 
YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu Parlamentoda, siz, 1987 yılında yüzde 6.6 oranında 

oy almış olsaydınız, bu sayıyı siz alacaktınız; o zaman iyi mi olacaktı? O zaman iyi olacaktı 
da, Anavatan Partisi o yüzdeye eriştiği için bu sayıyı getirmiştir, şimdi sizin işinize niye gelmi
yor? O zaman, eğer seçim sistemi doğru değildi, işinize yaramıyorduysa, bu Parlamentoda ni
çin muhalefet görevini üstlendiniz, maaşlarınızı aldınız ve görev yapıyorsunuz? (ANAP sırala
rından alkışlar) O zaman bu lafları söyleyemiyordunuz. Mahallî seçimlerin, genel seçimle mu
kayesesi yapıldığı zaman, kendi başbakanlık ve iktidar dönemlerinizde "mahallî seçimlerin şart
ları ayrıdır" diyordunuz; ama, Anavatan Partisine gelince, 26 Mart seçimlerini her vesileyle 
dile getirdiniz. Sonradan yapılan seçimlerde, 26 Martta çok büyük bir çoğunlukla İstanbul'da 
mahallî seçimleri kazandığınız halde, Ankara'da kazandığınız halde, gerek Bayrampaşa'da ge
rek Etimesgut'ta uğradığınız ağır hezimeti nasıl içinize sindirdiniz? 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sizde yüzde 20'nin rahatsızlığı var. 

— 640 -



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 1 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — O, ara seçimdi, ara seçim. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Kendinizde büyük sarsıntı yaptı, ikiye bölündünüz. 
Değerli arkadaşlar, sözlerimin sonuna gelirken, şimdi de muhalefetin ortaya attığı "sine-i 

millet" kavramı üzerinde bir kaç söz söylemek istiyorum : 
Hepimiz 1987 seçimleri sonunda bu Meclise geldik. Dördüncü sene oluyor ki, bir kısmı

mız iktidar kanadında, bir kısmımızsa muhalefet kanatlarında yerlerimizi alıp, görevlerimizi 
devam ettirmekteyiz. Bu hizmetlerimizi, büyük ölçüde de medenî seviye içerisinde götürdüğü
müzü de burada hakşinaslık olarak ifade etmek istiyorum. Her ne kadar, tenkitler, tahammül 
edilmeyecek derecede sataşmalar, karalamalar yapılmaktaysa da, Anavatan Partisinin hoşgö
rüsü, tahammülü, uzlaşman, kardeşliğe ve beraberliğe önem veren yapısıyla bu sıkıntıları da 
aşmış oluyoruz ve bunu da burada ifade etmek istiyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz her şeye razısınız, yeter ki seçim olmasın... 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Seçim isteyenler sine-i millete dönsünler. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen "Seçime varım" de... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Karşılıklı konuşulmasın. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Seçime karar verecek organ Türkiye Büyük Millet Mec

lisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine ömür biçecek güçler dışarıda olamaz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin serbest ve hür iradesiyle seçime gidilir, lüzum ve zaruret olduğu zaman gidi
lir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Seçim istiyoruz, Sayın Bozkurt. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Siz sine-i millete niçin gidiyorsunuz; evvela onun hesa

bını şu Mecliste verin, Türk kamuoyuna bunu açıklayın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Senin için gidiyoruz. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Muhalefete düştüğünüz de zaman, zaman "sine-i millet" 

sözleri 1970'li yıllarda dile getirilmiştir. Hep iktidar hırsıyla bunlar yapılıyor; başkasının ikti
darına tahammül olmadığı için, bu iddialar, bu teklifler dile gelmektedir. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaşı sizden kurtarmak için... 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen müdahale etmeyin. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sine-i millete gitmek yürek ister. (DYP sıralarından "Ha

tibin süresi geçti" sesleri) 

YASÎN BOZKURT (Devamla) — Bizim, 2 saatimiz var, bu süreyi, değerli arkadaşım Sa
yın Daldal'Ia paylaştık; onun derdi size düşmesin. 

Değerli arkadaşlar, sokağa çıkmak kolay; ama, sokaktan meşruiyet beklemek çok zordur. 
Siz, şu kürsülerden, sokağı kontrol alüna alamazsınız. Sokaktan, geçmişte, 1970'li yıllarda kimse 
hayır görmedi, bu millet de görmedi. Kim sokaktan medet umuyorsa, kim sokağı gıdıklıyorsa, 
mutlaka, devletimiz için de, devletimizin bekası için de, Büyük Türk Milleti için de, kendiniz 
için de, rejimimiz için de zararlıdır, doğru değildir. Aslında, sokak, hiçbir şeyi halletmez; her 
şey bu Meclisin içerisinde halledilir. Bu Meclis içerisinde sizlerin muhalefet yapmanıza engel
ler mi çıktı? Antidemokratik usuller ve yöntemlerle mi karşı karşıyasınız? 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Çözüm sokakta değil, sandıkta. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Biz, sizin, sine-i millete gideceğinize de inanmıyoruz, 
mümkün değildir. Evvela sine-i millete bir gidin bakın; bu Mecliste hangi karar verilir, onu 
bir müşahade edin. 
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Değerli arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyor; bütçenin, 
devletimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı, Niğde Milletvekili Sayın Raşit Daldal. 
Buyurun efendim. 
Sayın Daldal, 55 dakikalık konuşma müddetiniz kalmıştır, o müddet zarfında lütfen ta

mamlamaya çalışın. 
HALÎL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Daldal, böyle, talihsiz bir konuşma yapmayın; 

size yakışan bir konuşma olsun. 
ANAP GRUBU ADINA RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 1991 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmaya devam etme
den önce, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri 10 Aralık 1991 tarihinde başlayan görüşmeler, bugüne kadar aralık
sız devam etmiştir. Görüşmelerde, eleştiriler olmuş, cevaplar verilmiş, temennilerde bulunul
muştur; ancak, ortaya bir gerçek yeniden çıkmıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisinde teamül 
yeniden ortaya çıkmıştır; muhalefet sözcüleri, sürekli olarak, simsiyah bir tablo çizme peşinde 
olmuşlardır ama görelim gerçek ne, gerçekten böyle midir, söylenenlerin hepsi doğru mudur? 
Doğru olup olmadığına kim karar verecek? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Türk Milleti karar verecek. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Elbette Türk milleti karar verecek. Ne zaman karar verecek? 
AHMET ERSİN (İzmir) — Seçimde. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Doğruları, yanlışları; yapılanları, yapılmayanları hepsini 

değerlendirecek, mihenk taşına vuracak, sandık önüne konduğunda, iyisiyle, kötüsüyle değer
lendirecek, partilerin söylediklerini, geçmişlerini, geleceklerini hepsini değerlendirecek ve va
tandaş sandığa kutsal oyunu atacak. Ne zaman atacak? Sandık gittiğinde. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O zaman, buyurun seçime. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Hadi sandığa gidelim, hadi seçime gidelim. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Niçin istiyorsunuz seçimi? 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım, müdahale etmeyelim. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — 26 Mart seçimlerine göre mi istiyorsunuz? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen seçimi yap da neye göre olursa olsun... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Benden önce konuşan değerli arkadaşım da söyledi, da

ha önceleri de söyledi, sanıyoruz söylenmeye de devam edecek. Bu tartaşmalar, çok partili se
çimlere girildiğinden bu tarafa, yani 1946'dan beri yapılmaktadır. Muhalefet, "Olmadı, bu se
çim adil değil" demiştir. 1950'de iktidar değişmiş; iktidardaki, muhalefete düşmüş, "olmadı, 
bizim aldığımız oyun karşılığı kadar milletvekili çıkaramadık, gelin, yenileyelim" demiş; 1954'te 
de aynı şeyi söylemiş, 1957'de de aynı şeyi söylemiş; daha sonraki yıllarda da söyledi; ama, 
enteresan durumlar da ileri sürülmeye başlandı; ne dendi; "Halk aldatılıyor" dendi, "Yalan 
söylüyorlar" dendi. Hatta, bazı sivri akıllılar, "Okumuşların oyuyla, İstanbul'dakinin oyuy
la, Ankara'dakinin oyuyla, köylünün oyu bir mi?" dedi. Denmedi mi? (SHP sıralarından "Kim 
demiş?" sesleri, gürültüler.) 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kim demiş? 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Dediler, dediler... (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, sakin sakin dinleyelim. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Demek ki, bütün seçimlerin arkasından, muhalefette ka

lanlar, umduğu oyu alamayanlar, hemen "Seçime gidelim, bu seçim olmadı" demektedir... Bunu, 
siz de diyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, 1986 yılına gelindiğinde, muhalefet gene seçim istiyordu ve XVII 
nci Dönem de, Meclislerken seçim kararı ile seçimi bir yıl öne aldı; 1987'de seçim oldu. Seçim 
isteyenler ne dediler?... "Baskın seçim oldu; olmadı, adil olmadı" dediler ve demeye devam 
ediyorlar. "Yüzde 36.6 ile iktidar olunmaz" dendi, denilmeye de devam ediliyor. Şimdi bunlar 
da unutuldu, 1989'da "21. 80'Ie iktidar olunmaz, iktidarda kalınmaz, dayanağınızı kaybettiniz" 
dendi. Bir şey daha dikkat çekiyor, "Anavatan Partili milletvekilleri dayanağını kaybetti, seç
men kitlesini kaybetti, hiçbir dayanağı kalmadı" deniyor; ama, Anadolu kulüplerinde kuru
lan hülleli partilerin milletvekillerini saflarına almakta beis görmüyorlar; eski huylarını ortaya 
koymakta beis görmüyorlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen de ilçe başkanımız değil miydin? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Daldal, sen kaç parti değiştirdin? Utanmıyor mu

sun? Ayıp, ayıp; dört parti değiştirdin. (DYP sıralarından "Anketler, anketler" sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, anketler, araştırmalar, lehinize olursa 

sizin için doğru; olmazsa, doğru değil; yalan, yanlış!.. 
Bakın değerli arkadaşlarım, "anketler" diyorsunuz, elimizde anket var, şimdi bu anketi 

okuyorum : "Seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruluyor... 
TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Hepsi ANAP'a demişlerdir!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sonuçta, seçmenin yüzde 92'si "SHP'ye oy vermem" de

miş, yine yüzde 92'si "DYP'ye oy vermem" demiş, rani, yüzde 92'si "Her ikisine de oyumu 
vermem" demiş. Böylece, seçim çevresi barajını da geçemiyor, Türkiye genelinde barajı da aşa
mıyorlar. Bu anket belki gözünüzden kaçmıştır, inanmıyorsunuz değil mi? inanmıyorsunuz!.. 

tRFAN DEMtRALP (Samsun) — O anket doğru ise seçime gidelim. 
RAŞlT DALDAL (Devamla) — Ama, bu anket öyle anketlerden değil. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Daldal, karşılıklı konuşmaya meydan vermeyelim; konuşma

larınız sual şeklinde olmasın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime gidelim... Yüzde 8 bize yeter. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu anket, İstanbul'un göbeğinde, 

Bayrampaşa'da yapılmış bir ankettir. Bu anket, Ankara'nın göbeğinde Etimesgut'ta yapılmış 
bir ankettir. Yani, bu anket... 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Bayrampaşa'yı sen mi kazandın? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) ... seçmenin gerçek iradesi, gerçek tercihidir. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime gerek yok o zaman. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Ne diyor seçmen : "SHP'ye, DYP'ye oy vermem, güve

nim kalmadı" diyor ve vermiyor da; yüzde 8'lere çekiyor oyunu. 
MAHMUT KEÇELt (Adana) — Kırşehir'e gel, Kırşehir'e... 
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RAŞtT DALDAL (Devamla) — Tabiî, başka seçimler de var. 93 yerde seçim olmuş 60 ta
nesini Anavatan Partisi almış, 19 tanesini SHP almış, 6 tanesini de DYP almış. Şimdi, burada 
soruyorum : 60 rakamı mı büyük, ikinizin toplamı olan 25 rakamı mı büyük!.. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Maşallah, maşallah... 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Hadi seçime o zaman. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Tabiî, bu sonuçlara da itiraz ediyorsunuz. "Buralarda İk

tidar seçime girdi" diyorsunuz, "Devlet seçime girdi" diyorsunuz, "Hükümet seçime girdi" 
diyorsunuz, "Vaatlerle oy alındı" diyorsunuz... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yalan mı? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — ... mazeret üretiyorsunuz; ama, sizin iktidar olduğunuz 

yerlerde de seçime girildi, Ankara'da girildi, İstanbul'da girildi... İstanbullular susuzluktan kıv
ranırken, insanlar, İstanbullular su bulmak için İstanbul'u boşaltırken, Bayrampaşa'da 24 saat 
su akıttınız... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Seçim yapacak mısınız, yapmayacak mısınız, onu söyle. Se
çim yapalım, seçim. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — ... her tarafı asfalt yaptınız, bütün imkânları Bayrampa
şa'ya, Etimesgut'a götürdünüz de ne oldu? İktidarda idiniz, vatandaşı inandırabildiniz mi? Halkı 
inandırabildiniz mi?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kaç dala kondun sen Daldal? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Görüldü ki, değerli arkadaşlarım, vatandaş sandık, Önü

ne konduğunda mihenk taşını kullanmakta. Üstelik bu seçimler, milletvekili seçimleri de de
ğildi; bu seçimler, 1989 seçimleri gibi, belediye başkanı seçimleriydi, 1989 seçimleri gibi, bele
diye meclisi üyeleri seçimleriydi. 

Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor : Buradalarda halkın desteğini kaybetmiş, seçmenin 
desteğini kaybetmiş belediye başkanlarını nasıl tutuyorsunuz? Niçin demiyorsunuz ki, biz bu 
belediyelerde ve bu şehirlerde halkın desteğini kaybettik; onun için seçime gidelim... 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Beraber seçime gidelim, hadi!.. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, devamlı olarak seçim havası yayma

ya çalışmak, "Ben olmazsam olmaz", "Bensiz iktidar olmaz" düşüncesiyle tavır koymak, bu
nalım yaratma çabasında bulunmak ve gayretinde olmak, bundan da medet ummak, hiç kim
seye fayda sağlamaz, sağlamamıştır da. Memlekete de fayda sağlamamıştır; zarar vermiştir. Boş 
yere, günahsız insanlar, vatan evlatları, vatanın hizmetkârları ölmüştür, şehit edilmiştir. Her 
bunalımdan sonra, Türkiye ve Türk demokrasisi bir adım daha geriye gitmiştir. Demokrasi 
zedelenmiştir, millî irade yaralanmıştır. 

M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Şu boş kararnamelerden bahsedin biraz. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Hizmet verenler, hizmet vermeye çalışanlar horlanmıştır; 

yazıktır, günahtır... 
M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Madem ki demokrasiden bahsediyorsun, şu boş 

kararnamelerden de bahset biraz, 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, muhalefet partileri, iktidar oldukları 
belediyelerde sınıfta kalmıştır. 

M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Bakanlar boşa imza atıyorlar, anlatsanıza onları. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bu belediyeler başarısız olmuşlardır; bu her yerde söyle

niyor, vatandaş da söylüyor; bunları herkes de görüyor. Muhalefet olmak iliklerinize kadar 
işlemiş, iktidar olduğunuz belediyelerde bile muhalefet gibi davranıyor, kendi kendinizle mü
cadele ediyorsunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yandaşlarınızı kadrolara doldurmakta beis görmüyorsunuz, dotduruyorsunuz; ama "Hü
kümet yardım etmiyor, devlet para vermiyor" diye yanlış beyanlarda bulunmaktan da çekin-
miyorsunuz. Açıklamalar yapılıp da, bunun aslımn olmadığı, 1989 yılı öncesine göre, şimdi 
belediyelere en az iki misli daha fazla Hükümet yardımının yapıldığı, Maliye yardımının yapıl
dığı Ortaya çıktığında da "Olmadı" diyorsunuz; "Çünkü, bunun bir bölümü borçlara kesiliyor" 
diyorsunuz; ama, bu borçlar kimin borcu?.. (SHP ve DYP sıralarından "Sizin borcunuz" ses
leri, gürültüler) 

Anavatan Partili belediye başkanları ne yapmış da borçlanmış; yol yapmış, kanalizasyon 
yapmış, olmayan suları akıtmış, doğalgaz getirmiş, şehirleri insanca yaşanır hale getirmiş; işte 
bunun için borç yapmış. 

Biz diyoruz ki, siz, kendi kendinizle mücadele etmeyin, kendi kendinize de muhalefet et
meyi bırakın; Anavatan Partili belediye başkanlarının başlattığı hizmetleri devam ettirin. Bun
dan, ülkemiz de fayda sağlar, şehirlerimiz de fayda sağlar, hatta belediye başkanları da, fayda 
sağlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sonumuz sizin gibi olur o zaman. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Seçime niye gitmiyorsunuz öyleyse? 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Seçimler sırasında "Bedava süt dağıtacağım, bedava ek
mek dağıtacağım, bedava taşıyan otobüsler getireceğim" diyen belediye başkanları, zam üstü
ne zam yaptıktan sonra bu hizmetleri yaparlarsa halk tarafından belki affedilebilirler. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — "Enflasyonu yüzde 10'a düşüreceğim" diyen Sayın 
Cumhurbaşkanı için ne diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, çok müdahale ediyorsunuz; lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yalanı büyük söylüyor, tahammülüm kalmadı artık. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmaz, grup adına şimdi cevap verilecek, sizin soracağınız 

sualleri onlar sorar. Lütfen... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Büyük yalan söyleniyor Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dünya değişiyor diyoruz, sistemler 
yıkılıyor diyoruz; daha özgürlükçü, daha insana saygılı tavırlar konmalıdır diyoruz... 

Geçen yılın güncel konusu da Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımızın meselesiydi. Mu
halefet, o günlerde insafsızca eleştirilerde bulunuyordu; Hükümetimizin aldığı tavırlara insaf
sızca eleştirilerde bulunuyordu; ama, biz, yapılanların doğru olduğunu söylüyorduk. Ne oldu, 
kim haklı çıktı, uzağı kim görüyormuş?.. Dinini, ibadetini, Bulgaristan'daki soydaşlarımız ra
hatlıkla yapamıyorlar mı?.. Geri alınan isimlerini kullanamıyorlar mı?.. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sen mi yaptın bütün bunları?.. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kurşun askeri.. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Jivkov'u da siz uzaklaştırdınız görevinden değil mi?!. 
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RAŞÎT DALDAL (Devamla) — ... siyasî haklarını kullanmıyorlar mı? Hatta daha da ötesi, 
büyükçe bir grupla, Mecliste, Bulgar Parlamentosunda temsil edilemiyorlar mı?.. Kim uzağı 
görüyormuş, kim doğru düşünüyormuş, hangi hükümet doğru yapıyormuş bir kere daha orta
ya çıkmadı mı?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz yaptınız değil mi?!. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yeri gelmişken, Sayın İnönü'nün, 

Mecliste, Anavatan Partisi Grubuna hitaben yaptığı, "Dikta heveslilerine alet olmayın" şek
lindeki ifadesini, iddiasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, talihsiz bir beyan olarak nitelen
dirdiğimizi belirtmek istiyorum. Biz diyoruz ki, varlığını demokrasiden, millet iradesinden alan 
Sayın Cumhurbaşkanı için, bu iddialar havada kalmaya mahkûmdur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi millet iradesi, yüzde 20 ile mi?.. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Dikta heveslisi bir kimse, İnsan Hakları Komisyonu ku

rulmasını ister mi? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Recep Ergun da söylüyordu onları size. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — İşkenceye Hayır Sözleşmesini, Paris Sözleşmesini imza

lar mı? Şahsına yapılan hakaretlerden dolayı yargıya başvurur mu? Sayın Cumhurbaşkanı, uğ
radığı haksızlıklar için, bağımsız Türk yargısından, Türk hâkiminden hakkını arıyorsa, bu, 
demokrasiye inançtır, hukuka inançtır, adalete saygıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Ya Sayın İnönü'nün, özal var diye, Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmayıp da, sal
dırganlığı, diktatörlüğü herkesçe malum Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in davetine ko
şa koşa getmesi nasıl izah edilir... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Biz savaşa mani olmak istiyoruz, onun için gitti oraya. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) —- Değerli milletvekilleri, Kuveyt'i işgal eden biz değiliz, Sad-

dam'dır. Devletlerarası hukuka aykırı bir işgaldir. Birleşmiş Milletlerde* ülkelerin tamamına 
yakını bu hareketi kınamıştır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Amerikan uşaklığı yapan kim? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Hatta, Arap ülkelerinin çoğu da kınayarak, Kuveyt'ten 

Irak'ın çekilmesini talep etmektedirler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kırk yıl sonra, 
Kore'den sonra, ilk defa bir devlete karşı kuvvet kullanma izni vermiştir. Hükümetimiz de, dev
letlerin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu, her zaman olduğu gibi, bu kere 
de açıkça ortaya koymuştur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi harita değişecekti? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Saddam, Kuveyt'i, bu ülkenin zenginliğini ele geçirmek 

için işgal etmiştir. Kuveyt'ten çıkmayacağını da her zaman söylemektedir. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sana ne be, sana ne!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Bildiğiniz gibi, daha önce de İran'a saldırmıştı. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz da Filistin'e sahip çıkın. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Filistin meselesine çözüm getirmek için işgal ettiğine dair 

mazereti doğru kabul edilemez. Diktatör Saddam'ın Türkiye'ye saldırmayacağını kim garanti 
edebilir? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sen borç verdin Saddam'a. 
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RAŞtT DALDAL (Devamla) — Aynı Saddam'ın, GAP'ta barajlar yapılmaya başlandı
ğında Türkiye'yi tehditleri unutuldu mu? İşte, bu Saddam denen diktatörün ayağına giden Sa
yın inönü, Saddam'ın Türkiye aleyhine söylediklerini ses çıkarmadan nasıl dinledi? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Beyinsiz! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — tç politika malzemesi olarak kullanmak amacıyla da ol

sa, nasıl katlandı? Üstelik, Saddam Hüseyin'in, Halepçe'de ve başka yerlerde, onbinlerce ma
sum insanı kimyasal maddelerle katlettiğini bile bile nasıl gitti? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Onları tran yaptı, haberin yok. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dünyanın çeşitli yerlerinden Saddam'a 

giden eski solcu liderler, barışa hizmet etmiyorlar, Saddam'ı, yanıltarak, savaşa her gün bir 
adım daha yaklaştırıyorlar. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Amerikan uşağısın sen. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Saldırgana prim veriyorlar. Dolayısıyla, açıklanan prog

rama rağmen, Suudi Kralınca bile kabul edilmeyen Sayın tnönü, bu ziyaretiyle, demokrasiye, 
devletlerarası hukuk kurallarına ters düşmüştür; dünya barışı için hiçbir şey getirmediği gibi, 
Türkiye'de de itibar yitirmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, biz, Irak halkının, Saddam gibi bir diktatöre müstehak olmadığına 
inanıyoruz; dost ve kardeş Irak halkının demokrasiye layık olduğu inancındayız. Barış ve hür
riyet rüzgârlarının estiği dünyamızda, nasıl Jivkov'lara, Çavuşesku'lara yer kalmamışsa, el
bette Saddam'lara da yer kalmamalıdır. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — özal'lara da yer yoktur. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Çevik Kuvvetin ne işi var Türkiye'de? 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Bu konuşmaların bütçeyle ne alakası var? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yıl ve önceki yıl bütçele

rinde, millî eğitime ve sağlığa önemli bir ağırlık verilmiştir, kaynak artırımı sağlanmıştır. Biz 
inanıyoruz ki, ülkenin geleceği, ülkemizin bugünü ve yarını, insana saygıdan, insana sevgiden 
geçer. Bunun içindir ki, bilgi çağına ulaşmış, çağdaş düşünceye sahip, demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti prensiplerini benimsemiş, örf ve âdetlerine bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, 
vatan sevgisiyle dolu, dürüst, namuslu, yaratıcı, hırslı, zeki, çalışkan ve sağlıklı insan yetiştir
mek zorundayız; bunun yolu da, eğitimden, çağdaş eğitimden geçmektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz önce doğuda kapalı bulunan 1 300 tane okulu açın... 
Millî Eğitim Bakanı söyledi. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Eğitimi, başta fedakâr öğretmenlerimizle, velilerimizle, 
öğrencilerimizle bir bütün kabul ediyoruz, tavrımızı da buna göre koyuyoruz. Kendilerine emanet 
ettiğimiz çocukların yetişmesine rehber olacak öğretmenlere, layık oldukları değeri vermeye 
özel bir önem gösteriyoruz. Lojmanlarla, eğitim merkezleriyle, birbirinden güzel öğretmen ev
leriyle sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, maaş ve ücretlerinde de hissedilir iyileştirme
ler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bilgide çağdaş, düşüncede çağdaş, Atatürk ilkeleri
ne bağlı ve yaratıcı, çalışkan insan yetiştirilmesinin, ülkemizin geleceğini doğrudan doğruya 
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alakadar ettiğini çok iyi biliyoruz. Geleceğe dönük olmak üzere açılan yeni yeni okullar, ihti
sas okulları, üniversiteler, barınma yurtları hep bunun içindir; hızı artırılarak bunlara devam 
edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, yeri gelmişken şunu da ifade etmek istiyorum : Eğitimde, devlet 
ve halkımız ortak bir heyecan içerisindedir. Devlet-millet işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim te
sislerinden dolayı, kadirbilir, hayırsever, fedakâr halkımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Onlar da olmasa okul yapacak gücümüz yok. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 
RAŞÎT DALDAL (Devamla) - - Değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, 

insan sağlığı, ehemmiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Hükümetimiz de, sağlık 
hizmetlerinin etkili, güvenilir, modern ve yaygın olması için, geçmiş yıllara göre bütçeden daha 
çok ödenek ayırmıştır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Çok attın, çok!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Bu kadar da olmaz Sayın Başkan. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Köy ve kasabalara, imam ve öğretmenlerden sonra, hiz

met sunmak için giden devlet memurları içinde ebeler ve doktorlar vardır. Modern araç, gejeç 
ve aletlerle donanmış hastanelerimizde, değerli doktorlarımızın ne kadar başarılı oldukları, bütün 
dünya tıbbıyla Türkiye tıbbim yarış içerisine soktukları ortadadır. Hatta, bunlardan çoğunda 
bayağı önde ve ileri mesafededir. 

Sağlık sektörünün eleman, araç gereç ve tesisler bakımından hızla yaygınlaşıp geliştiği göz
lerden ırak tutulmamalıdır. Elimizde bazı mukayeseler vardır ki, sevindiricidir. Çünkü, artık, 
çocuklar, kızamıktan, kızamık salgınından kırılıp yok olmuyorlar, difteriden, boğmacadan, 
dizanteriden yok olmuyorlar. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Aksaray Hastanesinden bahset Aksaray hastanesinden... 
BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — İstatistikler yayımlandı, bilgiler, kitaplar yayımlandı ve 

hepinizin eline, getirildi, verildi. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Aksaray Hastanesinden bahset... önce oradan bahset, 

sonra Türkiye'den bahset... 
BAŞKAN — Lütfen susun!.. Sayın İdare Amiri, lütfen müdahale edin. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın Başkan, size bir sitemim var, şöyle ki : Bazı arka

daşların koltuklarını tamir ettirirseniz, hop oturup hop kalkmazlar. Bunu yapacağınızı 
umuyorum!.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sen de yalan söyleme, yalan söyleme... 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sabit gelirli olan, enflasyondan en 
çok etkilenen memur, işçi, emekli, dul ve yetim aylıkları ve ücretleri, bütün bütçelerde tartışma 
konusu olmuştur. Üzerinde en çok söz söylenenler bunlardır. Bütün hükümetler de çözüm gay
retleri içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir; fakat, iddia ediyoruz ki, Anavatan Hükümetle
ri, bu maaşlı ve ücretlilerin gelir seviyesini iyileştirmede, daha gerçekçi yaklaşım içerisinde ol
muştur. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Vatandaş bunları dinliyor... 
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RAŞÎT DALDAL (Devamla) — Hem reel artışlar sağlanmış hem de öyle yıllarca oyala-
mayıp, altı aylık periyodlara bağlamıştır. "Üzerinde en çok konuşulan konu, ücretlerdir" de
dim; bu bakımdan, geçmiş bütçe konuşmalarını ve tartışmalarını araştırdık, bunlara göz attı
ğımızda, muhalefet partilerinin, enflasyonun, pahalılığın, yokluğun, kuyrukların had safhada 
olduğunu; iktidar partilerinin de, memurun, emeklinin ve bütün kesimlerin haklarını vermeye 
çalışma gayretinde olduklarını ifade ettiklerini görüyoruz, Tabiî, ortaya enteresan durumlar 
da çıkıyor, çıkmış; bir yıl iktidarda olan, ertesi yıl muhalefette kalmış; iktidarda olana karşı, 
muhalefet devamlı olarak "Verin, artırın" derken, iktidardaki direnmiş "imkânım yok, ver
miyorum, veremiyorum" demiştir, iktidarlar değişince, bu sefer roller de değişip, öbürü bas
tırmaya başlamıştır. Hatta şu da olmuş; o dönemde, sayın bakanlar -Bunlar arka arkaya ol
muştur, geçmiş bütçe görüşmelerinde var- "Katsayıyı artırmayalım, fazla yük getirmeyelim de, 
düşük seviyede olanların gelir seviyesini yükseltmek için, geçim indirimi kanunu çıkaralım" 
demişlerdir; ama, çıkarmamışlar. Bundan on gün önce. Yüce Meclis, düşük ücret alan memur
lara yüzde 10 civarında bir iyileştirme getiren kanunu tasviplerinizle çıkararak, halkın hizmeti
ne sunmuştur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — \alan söylüyorsun; o memurlara bir şey vermediniz. Utan
mıyor musun milletin önünde yalan söylemeye? Oradan yalan söyleme. (ANAP sıralarından 
"Ne bağırıyorsun; bağırma!.." sesleri) 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bütün cumhuriyet hükümetlerinin, 
ülkenin kalkınması arzusunda oldukları ve bu yönde kendi programlarına göre gayret ve emek 
gösterdikleri, bulundukları zaman ve şartlara göre de hizmet verdikleri malumdur. 

Burada, benim üzerinde durmak istediğim husus, Anavatan iktidarıyla neler olmuştur; 
Anavatan İktidarıyla yepyeni bir ufuk açılmıştır, yepyeni hedefler tespit edilmiş, yenilikçi ve 
reformcu anlayışla sürekli bir yarış içerisine girilmiştir, "ileri seviyedeki gelişmiş ülkelerle ara
mızda İSO sene fark var" denilirken, bugün komşularımızla yapılan mukayeseler için, "niçin 
onlarla, niçin Yunanistan ile, Bulgaristan ile, Suriye ile, Irak ile, İran ile, Romanya ile, Rusya 
ile mukayese yapıyorsunuz; onlar kimki?" denmeye başlanmıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Biz onları muhatap almıyoruz. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — tşte, elimde, değerli basında yer alan bazı yazılardan fo

tokopiler var -1980 öncesindeki yoklukların, kuyrukların, pahalılıkların, zamların fotokopile
rini göstermiyorum; bunlarda, "ihracatta sanayi patlaması var" deniyor... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Domates salçası!.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Daldal, bütçeye ne zaman geleceksin? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Belediyeler için, "istanbul Belediyesi hizmette iflasta" 

deniyor... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Aksaray Belediyesine ne zaman geleceksin? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — "Türkiye'nin geldiği yer, mucizedir" deniyor... 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kim diyor, kim? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — "Türk sanayiinin bütün ülkelerle rekabet edecek güçte 

olduğunu belirten ve Türkiye'nin kimseden yardım istemediğini, yabancı sermayenin gelmesiy
le de, ekonominin güçleneceğini ve AT'nin çok korktuğu işçi göçünün de önleneceğini" ifade 
ediyor. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Kim yayımlamış bunları? 
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RAŞtT DALDAL (Devamla) — "feni yayımlanmış, 12 Aralıkta yayımlanmış. Gazete, man
şetlerinde, "Süper yat yapıyoruz*' diyor. 

Bakın, Yunanistan'ın eski Başbakanı ne diyor; "Türkiye süper güç oluyor." 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Niye o zaman Çevik Kuvvet getirtiyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyelim. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gazetelerimizden birisinin manşeti 

şöyle : Bizim sık sık söylediğimizi kullanmış; "Türkiye, gemi sanayiinde çağ atlıyor. Türkiye'
nin Gdansk'ı olmak üzereyiz" diyor. Yine ayrıca, "Alo'nun altın çağı" diye, manşetten vermiş 
gazete. Yeni bunlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş ne diyor, vatandaş?.. Ekmek kaç lira? 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Vatandaş, şunu da biliyor : Gazeteler, zamane çobanları

nın, artık, ellerinde kavalla değil de, telsizlerle gezdiğini manşete almış. Vatandaş bunu da biliyor. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Amma çağ atladık!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O cümlenin sonunda ünlem işareti var mı, yok mu? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — 1 Aralık 1990 Cumartesi günü, "Körfez krizine rağmen, 

büyüme hızı yüzde 9. Büyümeye maşallah" diyor. 1 Aralık 1990 tarihli gazete, hatasız robot 
yaptığımızı da manşetten veriyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Robot çoğaldı; doğru! (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin. Lütfen... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) -— Sayın milletvekilleri, ekonomide serbest rekabetle, daha 

çok ihracat yapmakla, daha çok ticaret yapmakla, daha çok döviz sahibi olmakla, kalkınmayı 
ve refahı sağlayacak ve mesafeyi kapatacağız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O robotlar dışarıdan mı kumandalı, içeriden mi? 
Kumanda kimde? 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Devletçilik kapılarının arkasında, tüccar devlet kalıbın
dan çıkıp, serbest rekabete dayalı sistemle kalkınmamızı sağlayacağız. İşte, Anavatan Partisi
nin yapmaya çalıştığı ve Hükümetlerimizin yaptığı budur. Korumacılık adı altında, insanları
mıza, dayanıksız, kalitesiz mal vermeye hakkımız yoktur; içte ve dışta rekabete dayanacak, ka
liteli ve daha çok üretim yapılmalıdır. Pek nazlı olan yabancı sermayenin girişi teşvik olunma
lıdır ama, daha önceleri karşımızda birtakım bürokratik engeller vardı; döviz bulundurmak 
suç sayılıyordu; Türk parası konvertibl değildi; sanayie ait parçalar, fabrikalara ait parçalar, 
kaçakçılıkla sağlanabiliyordu; döviz de karaborsadan temin ediliyordu; kotalarla, tahsislerle 
insanlar kayırılıyordu... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Vatandaşa söyle, vatandaşa... Vatandaşla onun ne 
ilgisi var? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Aksaray'da pancar 50 liraya gidiyor, ondan bahset. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Müdahale etmeyin hatibe. Lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — İcra, haciz aldı yürüdü; ondan bahset. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ülke nasıl kalkınır? Yıllarca "turizm" 

demişiz; yıllarca "sanayi" demişiz; "sağlık" demişiz; "bayındırlık" demişiz; "eğitim" demi
şiz; "ihracat" demişiz... Ama, ülke nasıl kalkınır; hangi altyapıyla kalkınır? "Turizm" diyo
ruz, turistin alıştığı yiyecekleri sunamıyoruz. "Turizm" diyoruz, elektriklerini kesiyoruz. "Tu-
rizm"diyoruz, turistin alıştığı içecekleri de sunamıyoruz. Yol sunamıyoruz. Hatta, soğuk bir 
su bile sunamıyoruz. Turist niçin gelsin Türkiye'ye? Niçin, yatırımcı Türkiye'ye gelsin? 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Muz getirin, çikita muz getirin!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — İşte, bizim, bunları yapıp, hizmete sunmamızla, vatanda

şın hizmetine sunmamızla, yatırımcıların hizmetine sunmamızla, turizm, bugünkü kalkınma
sını, patlamasını yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, "Sanayi" diyoruz... "KİT'ler, Türk Milletinin omuzunda 
kamburdur" denmiş; bunu bütün partiler yıllarca söylemiş. "Zarar etmek suretiyle, hantal üretim 
yapmak suretiyle... Bunun üstesinden gelemiyoruz. Vergileri bunlara veriyoruz" demişler, biz
den önceki hükümetler. O zamanlar yapılmış; yapanlardan, Allan bin kere razı olsun; ama, 
çağ değişmiş, artık, Türkiye, müteşebbisleriyle, daha iyisini, daha güzelini, rekabete dayanıklı
sını yapabilir seviyeye gelmiş. Nasıl gelmiş?.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O KİT'ler sayesinde gelmiş. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — ... elektrikle gelmiş, yolla gelmiş, otoyollarla gelmiş, or

ganize sanayilerle gelmiş, küçük sanayilerle gelmiş,, sosyal tesislerle gelmiş, lojmanlarla gel
miş, iyi yetişmiş elemanlarla gelmiş. İşte, bunlar olmadan, ne sanayi olur, ne ihracat olur, ne 
serbest rekabet istediğini bulabilir ne de işsizlik önlenebilir. Böylece, hem küçük sanayide, hem 
organize sanayide yeni yeni, binlerce fabrika yapmak suretiyle, Türkiye'nin kaliteli üretim artı
şı sağlanmış ve sağlanmaktadır. İhracat, bunun için artmaktadır ve artacaktır, işsizlik azala
caktır. Bunlar yükseldikçe, bunlar Türkiye'nin her tarafına yayılmaya başladıkça, işsizlik de, 
refah da gittikçe dengesini bulacaktır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Daldal, Aksaray'da dört tane/abrika kapandı sa
yenizde. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... Lütfen... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, lütfen müdahale edin, rica ediyorum... 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben, atılan laflara cevap verebilecek zihni

yette birisi değilim. Dinlemesini bilmeyen, konuşmasını bilmiyor demektir; başkalarına saygı 
duymasını bilmeyen, kendisine de saygı duymuyor demektir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Yalan söyleyenin orada konuşmaya hakkı yoktur. Aksa
ray'da dört tane fabrika kapandı... 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — Bu bakımdan, cevap verirsem; öyle sanırım ki, cevap ver
diğim adamdan daha çok ben utanırım. Çünkü ben, insana; çünkü ben, insanlığa saygı duyu
yorum; çünkü ben, milletvekiline, Parlamentoya saygı duyuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sen bunları söyleyemezsin! 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Başkan, şu Mahmut'u bir tedaviye gön-

dersek, biz de burada rahat edeceğiz!.. 

RAŞtT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yenilikçi, reformcu, özgürlükçü, in
san temel hak ve hürriyetlerine saygılı, cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürk ilkelerine bağlı, 
milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi, serbest ekonomiden yana bir parti ve İktidarız. Ana 
felsefemiz, din ve vicdan hürriyetine, düşünce hürriyetine ve serbest ekonomiye dayanır. Birlik 
ve beraberlik içerisinde; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü esas alınarak, dünyanın en 
büyük devletlerinden biri olmak ana hedefimizdir. "Çağ atlıyoruz, çağ atladık" ifadelerinin 
altında yatan gerçek budur. 
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İktidara geldiğimizden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve 2000'li yıllarda da ulaşacağı
mız hedefler, halkın refahı ve mutluluğu içindir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Milletin hendek atlayacak hali kalmadı, sen çağ at
lamaktan bahsediyorsun... 

RAŞlT DALDÂL (Devamla) — Düşüncenin suç sayılmasını kabul etmiyoruz. İşte bu yüz
dendir ki, ferdi müracaat hakkı, yargı hakkı, işkenceye izin verilmemesine dair sözleşmelere 
imza attık, 24 ülkenin imzaladığı Paris Antlaşmasına da imza koyduk. Basın özgürlüğünden 
yanayız. Değerli basınımız, Anavatan Partisi İktidara gelmeden önce, sekiz on sayfalık gazete
leri çıkarmak için, bakanların, genel müdürlerin peşinden nasıl dolaştıklarını çok iyi bilirler. 
Görüyoruz ki, bugün, milyonları aşan cirolarıyla, 20'şer, 30'ar sayfalık gazeteleriyle; hatta ve 
hatta, verdikleri dergiler ve eklerle 40'lara, 50'Iere dayanan sayfalarla halkımıza hizmet sun
maktadırlar. Bundan biz de mutluluk duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, "tki lokma, bir hırka yeter" dönemleri Türkiyemizde ve dünyada 
artık kapanmıştır. "Çarık mı, Soğukkuyu lastiği mi" edebiyatları da tarihe karışmıştır. Türk 
insanını, kendi küçücük dünyasında yaşayan bir insan olarak kabul etmek mümkün değildir; 
öyle yaşamaya da mahkûm edilmemelidir. Gelişmiş ülkelerde ne varsa, Türkiye'de de o olmalı
dır. Her türlü medenî imkânlardan, refahtan, mutlulukUn halkımız istifade etmelidir. Bunun 
için, bütün yerleşim birimlerine; köy demeden, mezra demeden, elektrik götürdük; bütün yer
leşim birimlerine telefon götürdük; radyoyu, televizyonu, dinlenebilir, seyredilebilir hale getirdik. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Refah götürdün mü, refah? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Yeraltı sulamasında elektriğin uygulanmasını ve yaygın

laştırılmasını amaçladık, bunun için çalışıyoruz. "Herkesin evine içme suyu şebekesi verilmelidir" 
diyoruz, bunun için çalışıyoruz. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Bravo!.. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Daha önceleri büyük şehirlerimizde bile olmayan spor 

sahalarını, illere, ilçelere, kasabalara, köylere kadar yaygınlaştırdık. Bunun için "Gençliğimiz
den yanayız" diyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Refahı getiremediniz, refahı. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kömür işçilerinden bahset, kömür işçilerinden... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onları yaptınız da niye seçime gitmiyorsunuz? 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu bütçe görüşmelerinde, bazı is

tisnalar hariç, her çıkan konuşmacı, sanki, bütçe, cumhurbaşkanlığı bütçesiymiş gibi, cum
hurbaşkanlığını konuştu. Sanıyoruz, biraz sonra çıkınca gene konuşacaklar. Siz söylüyorsu
nuz, biz de söyleyelim; doğru olduğuna inandığımız için, siz söyledikçe, biz de söyleyeceğiz. 
Anavatan Partisi milletvekilleri ne yapacaktı yani? Muhalefet partileri istemiyor diye cumhur
başkanını seçmeyecek miydi? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Biz milleti temsil ediyoruz; çoğunluğu, çoğunluğu... 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin hatibe. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) —• Nasıl bir cumhurbaşkanı isteniyor? Etliye sütlüye karış

mayan, Köşkte oturan, ülke ve dünya meselelerine kayıtsız bir cumhurbaşkanı mı isteniyor? 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Anayasayı çiğnemeyen, Anayasaya saygılı, yeminine 

saygılı... 
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RAŞİT DALDAL (Devamla) — Süresi doluncaya kadar halk arasına çıkmayan, halkın 
dertleriyle ilgilenmeyen, dertlerine çözüm aramayan tipte bir cumhurbaşkanı mı isteniyor? Ya
ni, "Cumhurbaşkanı bayram namazlarına gitmesin" mi deniyor, "Cuma namazları kılmasın" 
mı deniyor? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bak, bak!.. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Yakışmıyor sana; ayıp, ayıp... 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 20 nci Yüzyılın sonlarına geldiğimiz 

şu sıralarda, 2000'Ii yıllara, genç, yaratıcı, kendine güvenen ve dünya milletleriyle yarışabilen... 
(ANAP sıralarından <TBravo" sesleri) 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Bakan olursun Sayın Daldal, bakan; yağ yak bakalım!.. 
RAŞİT DALDAL (Devamla) — ... insan haklarına, kendisine ve başkalarına saygılı, mo

dern düşünce içerisinde, demokrasiye ve demokrasinin nimetlerine, cumhuriyete ve Atatürk ilke
lerine, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış Yüce Milletimizin, birlik 
ve beraberlik içerisinde yakaladığı ortak heyacanı kaybettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Yakala
dığımız ortak heyecanla, eğitimde, sağlıkta, turizmde, sporda, tarımda, sanayide; üretimini yap
tığımız denizaltılarla, F-16'larla, limanlarla, otoyollanyla, havaalanlanyla, enerji ve haberleşme 
şebekeleriyle, daha çok ve daha kaliteli üretim ve ihracatla, Atatürk Barajıyla, Kralkızı Barajıy-
la, Şanlıurfa Tüneliyle, topyekûn GAP'la hem gurur duyacağız, hem de milletçe yakaladığımız, 
dünyanın en ileri, refah ve mutluluk içerisinde olma heyecanıyla yolumuza devam edeceğiz. 

Bu duygularla, bütçemizin, Yüce Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Raşit Daldal. 
Şimdi, söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erdal inönü'nündür. 
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1991 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde son görüşmeye başlarken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına ve kendi adıma Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Genel Kuruldaki görüşmenin ilk gününde söz aldığımda, bu bütçe
nin, enflasyonu, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını azaltamayacağını, halkımızın önemli güncel 
sorunlarına çare getiremeyeceğini ayrıntılarıyla ifade etmiştim; önümüzdeki yılda, Hükümetin 
izleyeceği politika ile ilgili olarak, birçok soruları Sayın Başbakana sormuştum. Bu sorulara, 
ne bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda, ne daha sonraki oturumlarda hiçbir doyurucu ce
vap çıkmadı, verilmedi. 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sen doyur. 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Bugün de gördük, iktidar sözcüleri, bütçe görüşmesi için 

ayrılan zamanı nasıl değerlendiriyorlar! Bütçe görüşmesi için ayrılan zamanı, geçmiş hükü
metlerin icraatlarını eleştirerek, zaman zaman, burada olmayan insanları suçlayarak geçiriyor
lar. tyi, güzel; ama, bizim burada beklediğimiz, sizin beklemeniz gereken, bizi televizyondan 
izleyen vatandaşların beklediği bu mudur? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Saddam'dan ne haber var? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Beklenen başka şey... Beklenen, bugünkü sorunlara bu 

Hükümet nasıl çare bulacak? Başımıza getirdiği bu ilave sorunları nasıl ortadan kaldıracak? 
Hangi vaadi yapıyor? Zonguldak'taki maden işçisine, memurumuza, çiftçimize hangi vaadi 
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yapıyor, ne söylüyor? (SHP sıralarından alkışlar) iktidar sözcüleri onları bir tarafa bırakıyor; 
bize, geçmişle ilgili, bugünle hiç ilgisi olmayan, sadece zaman kaybettiren şeyler söylüyorlar. 
Mecliste bütçe görüşmesi böyle mi olmalı? Bu kadar önemli bir belgenin görüşülmesinde, bu
nun üzerinde durmamak! İktidar sözcüleri nasıl böyle bir yola giriyorlar? 

Şimdi ben, gayet güncel bir konuya değineceğim. Yeni döndüğüm Ortadoğu gezisiyle ilgili 
izlenimlerime de dayanarak, Körfez krizi konusundaki kaygılarımı, düşüncelerimi bir daha an
latacağım size. Genel Kurulda daha önce de sormuş olduğum sorulara, tekrar cevap isteyeceğim. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Saddam vermedi mi? 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Konuşma ulan! 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, oraya da geleceğim. Oraya da gelece

ğim, hiç merak etmeyin. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Lütfen... (SHP sıralarından gürültüler) 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne terbiyesiz adamsın sen. Her oturum bu boku yiyorsun. 

Terbiyesiz!.. Senden başka konuşan var mı şu Grupta? Ahlaksız, rezil! 
* BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... Lütfen... Oturalım... Lütfen, müdahale etme

yelim sayın milletvekilleri. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biraz evvel konuşan Sayın ANAP 

Grup Başkanvekili Daldal, benim Irak'a gitmeme takılmış, bir anlamda sataşmış. Diktatör Sad-
dam'la nasıl konuşmuşum?!.. Ne zaman böyle bir nitelendirme ortaya çıktı? Son yıllarda Irak'ta 
bir rejim değişikliği mi oldu? Ben duymadım... Irak'taki rejim yıllardır aynı... Oradaki Devlet 
Başkanına eskiden ne diyorsanız, şimdide aynı şeyi diyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Eskiden Sayın özal, Sayın Akbulut gittiler, konuştular. O zaman, Sayın ANAP sözcüsü 
Daldal neredeydi? (SHP sıralarından alkışlar) Niye o zaman, bugünkü nitelendirmesini yapmadı? 

ALİ ER (İçel) — Kuveyt işgal mi edilmişti o zaman? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, burada çok önemli bir nok

ta ortaya çıktı: Sayın Daldal, benim Irak'a gitmemi "Saldırganlara ödün vermek, saldırganla
ra cesaret vermek" şeklinde yorumluyor. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Aman 
acele etmeyin... Bakınız, bu nitelendirmeyi bugün dünyada yapan uluslar var. Bölge dışındaki 
bazı büyük güçler, Irak'la konuşmaya gidenlerin, böyle bir hareket yaptığını söylüyorlar, böyle 
nitelendiriyorlar; ama, bu, Birleşmiş Milletlerin görüşü değil; bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin görüşü değil. Birleşmiş Milletler, barış içinde, bu uluslararası hukuk ihlalinin orta
dan kaldırılması için, herkesin katkı yapmasını istiyor; ama, bazı güçler, kendi çıkarları doğ
rultusunda istedikleri çözüme varmak için, başka bir ağız kullanıyorlar. Bunu onlar yapabilir
ler; ama, Türkiye'nin ulusal çıkarları bu doğrultuda değil, olmasına imkân yok. Biz başka bir 
devletiz, başka bir ulusuz, kendi çıkarlarımızı biz biliriz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi, burada başka bir dış gücün çıkarları doğrultusunda bir yaklaşımla, bir muhalefet 
liderini suçlamak... Bu, çok tehlikeli bir meseledir Sayın milletvekilleri. 

Bakınız, cumhuriyet döneminde bu yaklaşım bırakılmıştı. Bu yaklaşım Osmanlı döneminde 
vardı... 
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MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Oraya götürdüğünüz teklifin, bizzat 
Amerikan teklifi olduğunu bizatihi Saddam Hüseyin söyledi. (SHP sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - - Bakınız, dinleyin... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen müdahale etmeyin. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakınız sayın milletvekilleri, en büyük içtenlikle söylüyo

rum; bu yaklaşım, yani, Türkiye'nin ulusal çıkarları üzerinde Türkiye'deki siyasetçiler konu
şurken, onlara karşı başka büyük güçlerin yaklaşımlarıyla hitap etmek, bu, osmanlı dönemi
nin son zamanlarında vardı; ama, cumhuriyet hükümetleri bundan kurtulmuşlardır. (SHP sı
ralarından alkışlar) Cumhutiyet hükümetleri, muhalefet ve iktidar birbirlerini suçlarken, ulu
sal çıkarlar göz önüne alınarak, ulusal yaklaşımlar göstermişlerdir. Bugün ilk defa, bizim dışı
mızdaki bir büyük gücün yaklaşımıyla, bana suçlamalar yöneltildiğini görüyorum; bundan üzül
düm; ama, daha önemlisi, bu yolun çok yanlış olduğunu hepinize en büyük içtenlikle söylüyo-

' rum. (SHP sıralarından-alkışlar) Ulusal çıkarlarımızı korurken, birbirimizi, başka güçlerin yak
laşımlarıyla suçlamayalım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
"Allah, Allah" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Irak'ın, Kuveyt'i 2 Ağustosta işgaliyle başlayan Körfez krizine, bü
tün dünyanın, uluslararası hukukun ihlalini ortadan kaldıracak; ama, bunu barış içinde yapa
cak bir çözüm aradığı dönemde, bizim Hükümetin, ulusal çıkarlarımızı barış içinde koruyaca
ğım açıkça ortaya koymayan bir tavır alması, ülkemizi bir savaş olasılığıyla karşı karşıya getir
miştir. 

Yüksek bir mevkideki sorumsuz bir kişinin yanlış değerlendirmeleri ve macera hevesleri 
yüzünden, iktidara tutturduğu çok tehlikeli gidiş, bizi, her gün bir savaşa doğru sürüklemekte
dir. Bizim dışımızdaki güçlerin, kendi çıkarları için çıkaracakları bir savaşa bizi de bulaştırma 
girişimi adım adım ilerliyor. Ülkede, kimse savaş istemediği halde, Sayın özal'ın savaşı özendi
rici konuşmaları devam ettiği için ve Sayın Akbulut da, açıkça buna karşı çıkmadığı için, bir 
türlü, savaşa açıkça "hayır" diyemediği için, bu tehlikeli yolda sürekli mesafe alıyoruz. 

Bu tehlikeli durum karşısında ben, bir muhalefet lideri olarak, ülke dışındaki devletlerin, 
özellikle, bu savaşın çıkmasında ya da çıkmamasında rol oynayabilecek ülkelerin durumu na
sıl değerlendirdiklerini anlamak için ve onlara, Türkiye'deki muhalefetin görüşlerini anlatmak 
için Ortadoğuda bir geziye çıktım. 

Sayın milletvekilleri, dün döndüğüm bu gezide, Irak ve Ürdün'de liderlerle, devlet baş
kanlarıyla, ilgili bakan ve parlamenterlerle görüştüm... 

ALÎ SAMÎ AK KAŞ (Balıkesir) — Suudi Arabistan'da?!. 
ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Suudi Arabistan Kralı, benim gezim sırasında "başka bir 

toplantıya gittiği için, daha sonra gelmemi istedi... (Gürültüler) 
ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Kabul etmedi. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, karşılıklı görüşmeyelim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, önce şunu söyleyeyim... (Gürültüler) 
ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Kabul etmedi mi? 
AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (benizli) — Randevu almadan mı gittiniz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — önce, şunu söyleyeyim sayın milletvekilleri; Bütün bu ko
nuşmalar, benim, Ürdün ve Irak liderleriyle yaptığım görüşmeler, oradaki siyasetçilerle yaptı
ğım görüşmeler, hepsi, burada, Körfez krizini ele almaya çalıştığımız, ilk dış politika öngörüş-
mesinde Partimizin yaptığı uyarıların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yerinde olduğunu 
açıkça ortaya koymuştur. 

O zaman söylediğimi hatırlarsınız; Türkiye'nin Ortadoğu'da izlediği, izlemesi gereken po
litika, geçmişte izlediği ve bugün izlemeye devam etmesi gereken politika nedir? Bütün Arap 
ülkeleriyle ikili olarak iyi ilişkiler kurmak; Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklara, kavgala
ra hiç karışmamak, hiçbir şekilde taraf tutmamak ve özellikle, bölge dışındaki büyük güçlerin 
yardımcısı, sözcüsü görünümüne girmemek... (SHP sıralarından alkışlar) Bu politika, Büyük 
Atatürk'ün geçmiş deneyimlerine, özellikle Birinci Dünya Savaşındaki deneyimlerine dayana
rak yerleştirdiği politikadır. Bu politikanın, cumhuriyet hükümetleri tarafından, inatla, inanç
la takip edilmesi sayesinde, Türkiye'nin Ortadoğu'daki Arap ülkeleri arasındaki itibarı her yıl 
artmıştır, sürekli artmıştır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Artmaya devam ediyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Türkiye'nin, Arap ülkeleriyle ilişkileri, geçmişte, sürekli 
gelişmeye devam etmiştir bu politika sayesinde. 

Sayın milletvekilleri, bu gezimde konuştuğum, Arap ülkelerinde, çeşitli partilere mensup 
milletvekilleri bana hep şunu sordular : "Siz, Arap ülkelerine karşı çok sağlam, çok sağlıklı 
bir politika yürütüyordunuz; bu sayede dostluğumuz hep gelişti; şimdi ne oldu da bu politika
yı değiştirdiniz?" (ANAP sıralarından, "Hangi Arap ülkeleri?" sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi Arap ülkeleri?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın milletvekilleri, lütfen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bana sorduğunuz şeyler, laf atmalar, hep, benim anlattı
ğım şeylerin doğruluğunu gösteriyor. "Hangi Arap ülkeleri?" diye sormanız, sizin tavrınızın 
sizin politikanızın, Arap ülkeleri arasında taraflar olduğunu ve bu tarafların birine katıldığını
zı gösteriyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — ANAP nerede, farkında değilsiniz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ben buna karşıyım. Ben, Türkiye Cumhuriyetinin gele

neksel dış politikasını savunuyorum. Biz, Arap ülkeleri arasında taraf olamayız. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Birleşmiş Milletler kararına ne diyorsunuz Sayın İnönü? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Diyorlar ki, "Ne oldu? Türkiye'nin ne çıkan var ki, şimdi 
birdenbire bu geleneksel politikayı bıraktınız, birdenbire kendinizi bir tarafın içine yerleştir
diniz?"... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Birleşmiş Milletlerin kararı var Sayın İnönü. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — "Bundan biz bir şey anlamıyoruz, bunu niçin yapıyorsu
nuz?.. Tabiî, sizin bileceğiniz bir şeydir; ama, bundan ne çıkarınız olduğunu da anlamıyoruz?.." 

Şimdi, sayın milletvekilleri, ben size sorayım, bana güzel sorularla yardımcı olmaya çalı
şan milletvekillerime sorayım : Siz ne düşünüyorsunuz, ne çıkarımız var bizim, bu geleneksel 
politikayı değiştirmekte? Bundan ne kazanırız?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Anlayamadıysanız, bravo!.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Arap ülkeleri arasında, bir taraf gibi rol oynamaya kal
karsak, yarın ne olacağını nereden biliyorsunuz?.. Üzülerek söylüyorum, Arap ülkelerinin 
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bugünkü durumları, hâlâ, bir ahenk içinde bir araya gelmelerine engel oluyor. Geçmişten ge
len ideolojik farklar, aileler arasındaki anlaşmazlıklar, mezhep farkları, petrol çıkarları, -petrolü 
olanlar olmayanlar- bütün bunlar, Arap ülkeleri arasında ahenkli, bir birliğin kurulmasını en
gellemiştir. Taraflar meydana çıkar, taraflar kaybolur; ama, bizim için, böyle kaygan bir or
tamda, bir tarafı tutmak, hangi akla hizmet eder?.. Hiçbir şekilde akıl işi değildir. Geçmişteki 
politikadan ayrılmak, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına açıkça aykırıdır. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Dicle suyu, Gap Projesi hakkındaki görüşleriniz Sa
yın Başkan?.. 

ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu söylediklerim, geleneksel politi
kamızdan ayrılmanın açık sakıncalarıdır ve belirli bir süre içinde, hep aleyhimize olacak bir 
gelişmeyi, Sayın özal'ın yönettiği politika Türkiye'ye getirmiştir. Tabiî, o kadar sürmeyecek, 
iktidar değişikliği bizi kurtaracak; ama, bu politikanın kısa ve uzun vadedeki zararlarını be
lirtmeye çalışıyorum. 

Şimdi, daha tehlikeli bir kavşaktayız, uzun vade meselesi değil; şimdi, Hükümetin tuttu
ğu yol, açıkça, bizim dışımızdaki ülkelerin, kendi çıkarları için girişecekleri bir savaşa bizi de 
sokacak bir yol. İstesek de istemesek de bizi de bu savaşa sokacak bir yol üzerinde gidiyoruz. 
Bakınız, Güvenlik Konseyi, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini sağlamak için, bazılarının bekledi
ği gibi, bütün ülkeleri Irak'a karşı savaş yapmaya çağırmadı, böyle bir karar çıkmadı. Sadece, 
isteyenler... "üûm, bu demektir ki, kendi özel çıkarları bu doğrultuda olanlar ya da kendi özel 
anlaşmaları olanlar, bu krizin çözülmesi için silah kullanmak isterlerse, onlara izin veririz; ama, 
"isteyenler" demek, doğrudan doğruya bu konuda özel çıkarları olanlar demektir. 

Bizim Irak'la savaşmaktan ya da Ortadoğu'daki bir savaşa katılmaktan ne çıkarımız var
dır? Bilen var mı bunu? Sayın Başbakanın bugüne kadar hiç böyle bir şey söylediğini hatırla
mıyorum. Hiçbir hükümet üyesi çıkıp, "Bizim bunda çıkarımız var" demedi. 

Peki, niçin öyleyse, çıkıp da söylemiyorsunuz ki, "Bu savaşta bizim çıkarımız yoktur. Bu 
tavafa biz girmeyiz. Savaş çıkmasını istemiyoruz; ama, eğer çıkarsa, bizim orada yerimiz yok
tur. Biz, oraya hiçbir şekilde girmeyiz." Bunu niçin söylemiyor Sayın Başbakan?.. (SHP sırala
rından alkışlar) 

M. ZEKt UZUN (Tokat) — Sayın Genel Başkan, Saddam'ın altı ay önceki demeçlerini 
hatırlayın. 

ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bana kızmayınız. Ben, ulusal çıkar
larımızı korumaya çalışıyorum, sizi korumaya çalışıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, defalarca söyledik, savaş istemiyoruz. 
ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Kızsanız da, kızmasanız da sizi korumaya çalışıyorum, 

ulusumu korumaya çalışıyorum, banşı korumaya çalışıyorum. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Gölge etme başka ihsan istemez. 
ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Bakınız, bizim bu savaşa girmekte ne çıkarımız olabi

lir : Çok sevdiğimiz, saydığımız dostlarımız da olsa -ülkelerin arasındaki saygı elbette ülkelerin 
ulusal çıkarlarına bağlıdır- onların kendi çıkarları için gireceği bir savaşa, biz niçin gireceğiz? 
Böyle şey olur mu? 

Peki, niçin Sayın Başbakan sesini yükseltmiyor? Niçin benim size anlatmaya çalıştığım 
şeyleri, iktidarın sorumlu başı, sözcüsü olarak, açıkça Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmiyor? Sa
yın Başbakan niçin bunu yapmıyor? 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başbakan, savaş olmayacağını defalarca söyledi. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, niçin sizler sesinizi yükseltmiyorsu

nuz? İktidar milletvekilleri, niçin siz, Başbakanımıza demiyorsunuz ki, "Sesinizi yükseltin, bu 
tehlikeli gidişi durdurun, tster istemez bizi savaşa sokuyorlar; buna karşı çıkınız." Bunu niçin 
demiyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Kendisi bunları söylüyor zaten. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, dinleyelim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbakan, "Barış istiyoruz; ama, gerekirse savaşa 

hazırız" diyor; ama, bu ne demek sayın milletvekilleri? 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başbakan, "savaş istemediğim" de söylüyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kendi ülkemizi korumak için, eğer bize bir saldırı olursa, 
bizim, kendi ülkemizi korumak için savaş açacağımızı bütün dünya biliyor. Dünyada herkes, 
Türkiye Cumhuriyetinin, kendi topraklarına bir saldırı olursa, bütünüyle, bütün nüfusuyla, 
çoluk çocuk hepsiyle savaş yapacağını ve ülkesini koruyacağını biliyor. Kurtuluş Savaşı bunu 
gösterdi, her yıl bunu göstermek zorunda değiliz; ama, bugün, Sayın Başbakanın çıkıp da, 
"Barış istiyoruz; ama, savaş gerekirse ona hazırız" da demesi, bunun için başka anlama geli
yor. Sayın Başbakanın böyle söylemesi, "Bugün, söz konusu savaş, ülkemizin dışında, başka 
bir ülkede olacak. O ülkede savaş gerekirse, biz oraya da gideriz" anlamına geliyor. (ANAP 
sıralarından, "Aaal.." sesleri) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi, Sayın Başbakana soruyorum; burada "Aaa!.." di
yenler var. "Aaal.." diyenler mi haklı, ben mi haklıyım? Sayın Başbakan çıkıp, lütfen, bizim 
durumumuzu, açıkça, -hani biliyorsunuz moda olan bir deyimle- "net" bir şekilde söylesin. 
Bu savaş Türkiye'nin dışında olacağına göre, bizim orada yerimiz var mıdır, yok mudur? Her
hangi bir güç bizi oraya sokabilir mi, sokamaz mı? Biz, oraya girmek istiyor muyuz, istemiyor 
muyuz? Bunu Sayın Başbakan söylesin. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Saddam, sana öyle mi taktik verdi? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbakanın bunu söylemesi, bu bütçe konuşması
nın en önemli cümlesi olacaktır. Paramız azdır veya çoktur; bunların hepsi düzeltilir; ama, ha
yatımızı bir defa kaybedersek; burada, hayatınızda bir defa vereceğiniz bir savaş veya barış ka
rarını yanlış verirseniz, ondan sonra iş düzelmez; ondan sonra yaşayanlar düzeltir; ama hayatı
nı kaybedenler düzeltemez. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Saddam sana böyle mi talimat verdi? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onun için, en büyük içtenlikle söylüyorum, hiçbir şekilde 
parti çıkarı düşünmüyorum : Ülkemiz bugün gerçek bir tehlike karşısmdadır. Ülkenin baş so
rumlusu, bütün dünyaya, Türkiye'nin, Türkiye dışındaki bir savaşta yeri olmadığını, olamaya
cağını açıkça ilan etmelidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Böyle davranmak saldırganlara cesaret vemez, tam tersine, büyük güçlere neler yapabile
ceklerini iyi anlatır; dünyada barışı korumak için, herkesin gücünün nereye kadar gidebileceği
ni iyice anlatır. Gerçekleri iyi gören devletler -küçük, büyük- barışı koruyabilirler, birtakım 
yanılgılara, birtakım macera heveslerine kapılmazlar. 

ABDULMECİT YAĞAN (Kayseri) — Dicle ve Fırat için Saddam ne düşünüyor? 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, konuştuğum Ürdün ve Irak yetkilile
rine -Devlet başkanları dahil-, Körfez krizi ile ortaya çıkan hukuk ihlalinin ortadan kalkması 
için, Irak'ın öncülük yapması gerektiğini; Irak'ın Kuveyt'ten çekilmeye başlamasıyla, Kuveyt 
sorununun ve savaşa götüren dfeer anlaşmazlık sorunlarının, diğer uluslararası hukuk ihlalle
rinin -örneğin Filistin Devleti ile İsrail arasında barış kurulmasının- Lübnan'ın ulusal egemen
liğinin ve iç barışının sağlanmasının; bütün bunların taraflar arasındaki ikili görüşmeler ve 
bunları destekleyecek uluslararası konferanslar yoluyla çözülmesi çığırının açılacağını anlattım. 

Irak yöneticileri, savaş istemediklerini, barış yolunda bir çözüm bulunması için Amerika 
Birleşik Devletleri temsilcileriyle görüşmeye hazır olduklarını; ama, görüşme gününde anlaş
ma olamadığını söylüyorlar. İlgili devlet başkanlarının -burası önemli- diplomatik teamüle hiç 
uymayan bir şekilde, birbirlerinin kişiliklerini suçlayan demeçler vermelerini kınıyorlar, bun
dan duydukları rahatsızlığı belirtiyorlar. 

Kuveyt üzerinde tarihten gelen hakları olduğunu iddia ediyorlar. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğru mu bu? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bir savaş çıkarsa, Irak'ı karış karış savunacaklarını ve so
nunda galip geleceklerini belirtiyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ben kendilerine -dinleyin sayın milletvekilleri- Irak'a karşı bir tehdit olduğuna inanmadı
ğımı söyledim. Meselenin, bir Birleşmiş Milletler üyesinin işgale uğramasının, başka bir ülke 
tarafından ilhak edilmesinin doğurduğu hukuk ihlalinin düzeltilmesi olduğunu, bunun için de 
gerekeni yapmanın şart olduğunu söyledim. 

Sayın milletvekilleri, benim izlenimim şudur : Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasın
da ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Irak arasında görüşmeler başlarsa, Körfez krizinin 
barış içinde çözülmesi yolu bulunur. Şimdi, buradan, hem Irak yetkililerine hem Amerika Bir
leşik Devletleri yetkililerine hem de konu ile ilgilenen, barış içinde çözüm isteyen bütün devlet 
yetkililerine sesleniyorum : Amerika Birleşik Devletleri ve Irak Dışişleri Bakanlarının bir araya 
gelmesini sağlayacak; bu konudaki protokol güçlüklerini aşacak bir yol bulun. İki dışişleri ba
kanı hangi gün bir araya geleceklerine karar veremedikleri için, Ortadoğu'daki bütün ülkeleri, 
görülmemiş bir kan gölüne atacak bir savaşın çıkması kadar saçma bir şey olamaz. 

Uzayı fethe uğraşan insanlık, milyonlarca kilometre uzaktaki araçların içindeki insanlara 
emir verebilen, o araçları kontrol eden insanlık; şimdi, hayatî bir konuyu görüşmek için, iki 
kişinin bir araya ne zaman geleceğine karar veremiyorsa, bu insanlığın uzayı fethetmeye hakkı 
yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu görüşmenin yolu bulunmalıdır. Bundan sonra Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi ve karşılık
lı güvenlik artırıcı Önlemlerle birlikte, önce Irak-Kuveyt sorununun, arkasından veya aynı za
manda tsrail-Filistin sorununun, Lübnan sorununun karşılıklı görüşmelerle barışçı sonuçlara 
götürülmesi gayretlerine en kararlı şekilde girilmelidir. Ortadoğu ülkeleri, birbirlerinin toprak 
bütünlüklerine, sınırlarına saygı göstermek, içişlerine karışmamak; bütün anlaşmazlıkları ba
rış içinde'çözmek yoluna, yani Avrupalıların geçenlerde imzalanan Paris Sözleşmesiyle ortaya 
koydukları ve girdikleri yola girmelidirler. 

Türkiye olarak, işte, desteklememiz gereken politika budur. Hiçbir tarafı tutmamak; ama, 
herkesin ortak çıkarı olan bu politikayı, bu barış politikasını desteklemek, politikamız olmalı
dır. SHP bu yolda görevini yapmaktadır, yapmaya devam edecektir. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 
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tktidar sözcülerinin, bu toplantıda, savaş değil barış yolunda güvence vermelerini tekrar 
istiyorum. Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal tnönü. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, ikinci konuşmacı olarak, İstanbul Milletvekili 

Sayın Hasan Fehmi Güneş. 
Buyurun Sayın Güneş. 
Sayın Güneş, Grubunuzun 95 dakika süresi kalmıştır. 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşmelerini bugün tamamlayacağımız 1991 yılı bütçesi, Anavatan İktidarının, 
kalıplaşmış, kalıcılaşmış yanlışlarını taşımaktadır. Genel politik çizgisiyle ve ekonomik göster-
geleriyle kabul edilemez bir bütçenin son görüşmelerini yapıyoruz. 

1991 yılı bütçesi, borca batık bir bütçedir. Yeni borçlara bel bağlanmıştır; hatta, borçları
nın faizlerini ödeyebilmek için de yeni borç bulmak zorundadır. Açığı büyük, kendisi küçük 
bir bütçedir. Yani, kamburu kendisinden büyük bir bütçe. 

Dış ve iç borç yükü ile, açığının büyüklüğü yüzünden, yatırımlara pay ayıramamıştır. tç 
borçları 57 trilyon Türk Lirası, dış borçları 43 milyar dolar, bütçe açığı 21 trilyon Türk Lirası; 
yatırımları da sadece 14 trilyon. Yatırımsızlığı, üretimsizliği, sanayileşmeden kaçışı nedeniyle, 
işsizliği artıracak bir bütçe. Ücretlilerden, dar gelirlilerden alınacak vergilerle, yeni borçlanma
larla; devletin, üretim kurumlarını satıp, özelleştirme ile ayakta durmaya bel bağlamış bir büt
çe. Enflasyonu düşürme iddiasını yitirmiş, enflasyonla birlikte yaşamaya boyun eğmiş bir bütçe. 

Görülüyor ki, 1991 yılında, Anavatan Partisinin hesabında, işçi yoktur; işsiz unutulmuş
tur; memur mahkûm edilmiş, emekli terk edilmiş; gençler ciddiye alınmamış; tarım önemsen
memiş; esnaf ve sanatkâr göz ardı edilmiştir. Ayrıca, bu iktidarın 1991 yılı hesabında, demok
rasi de yoktur; insan yoktur; özgürlükler yoktur; çağdaşlaşma, gelişme, dönüşüm yoktur; ör
gütlenme, sivilleşme, algılanamamıştır. Günün gerisinde kalmış, eskimiş bir bayat düşünce ürü
nüdür, sığdır, boyutsuzdur. Yükü yoksula, ayrıcalığa sermayeye dağıtan bir bütçedir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin temel hedefi, toplumun mutluluğunu sağlamaktır. Bu açı
dan, toplumsal göstergelerin de ekonomik göstergeler kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu 
nedenle, bütçenin nasıl bir toplumsal ortamda uygulanacağının tartışılması, bütçenin ekono
mik göstergelerinin tartışılması kadar önemlidir. 

Bir süredir, ülkemizde, tartışma gündeminin başında, ülkeyi kimin yönettiği sorusu gel
mektedir. Ülkeyi kim yönetmektedir?.. Anayasamıza ve onun düzenlediği parlamenter sistemi
mize göre, ülke yönetiminden sorumlu olan, Hükümettir, sorumsuz olan da Cumhurbaşkanı
dır; ama, uygulama ters işliyor. Sorumsuz Olan yönetiyor, sorumlu olanlar sorumsuz ve ilgisiz 
davranıyor. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Boşa imza atıyor. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Yönetime ilişkin tüm politikalar Cumhurbaşka

nı tarafından oluşturuluyor... Peki, Hükümet ne yapıyor? Hükümet uyuyor; buyruklara uyu
yor, sonra da yatıp uyuyor... Uyuyor... (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — O, sizin alfabenizde yazıyor Başkan... 
r 
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HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Bir farkla uyuyor; uyumak için, bakanlık koltu
ğunu kullanıyor. Dünyada, bakanlık koltuğunu uyumak için kullanan başka bir hükümet ola
bileceğini sanmıyorum. 

KADİR DEMİR (Konya) — O sizin görüşünüz. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Arada bir de, boş kararnamelere imza atıyor; uyan
dığı zamanlar... (SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümetin bu tutumu, ne derseniz deyin, Hükümetin bu tutumu, yetkilerini elinden dev
retmektir. Buna hakkı yoktur, buna anayasal olarak hakkı yoktur. Anayasa ona bu hakkı ver
memiştir. Devredemez, bizatihi kullanacaktır. Parlamenter sistem budur. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — 1973 bütçesinde de sen aynı konuşmayı yapıyordun. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, tek adam yöntemi
nin, özleminin rahatsızlığı kaçınılmaz bir tepki halinde büyümektedir. Toplumda da yaygınlaş
maktadır. Türkiye büyük Millet Meclisi olarak, Anayasaya sahip çıkmak ve ondan kaynakla
nan yetkilerin yanlış kullanılmasına müsaade etmemek durumundayız. Bu noktada, Sayın Daldal 
da söyledi; İktidar Partisine mensup arkadaşlarımızın bir görüşü var, ona değinmek istiyo
rum : Deniyor ki, "Cumhurbaşkanlığı ulusun simgesidir. Devletin başıdır, tartışılmaması ge
rekir, asındınlmaması gerekir; onun sık sık gündeme getirilmemesi gerekir." Doğru; özünde 
doğru, ama, Cumhurbaşkanlığını tartıştırmayacak, tartışma noktasına getirmeyecek dikkati, 
önce, Cumhurbaşkanının kendisinin göstermesi lazımdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÎLMİ BÎÇER (Sinop) — Seçiminde sen gösterdin mi? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Cumhurbaşkanı tarafsız olmak durumundadır. 
Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olmak durumundadır. Sayın Daldal sordu, "Nasıl bir Cum
hurbaşkanı istiyorsunuz?" Çok basit; işte bu Anayasaya göre bir Cumhurbaşkanı «istiyoruz. 
Bu Anayasadaki ettiği yemine sadık, Anayasadaki ettiği yemine göre davranan, tarafsız olan 
bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Biz devletten, milletten yana bir Cumhurbaşkanı is
tiyoruz. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Gerçek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz, istediği
miz o... İstediğimiz o... Anayasa dışına taşmayan, yetkilerini Anayasa dışına taşırmaya çalış
mayan, bu ülkeyi tek adam olarak yönetmeye kalkmayan, yetkilerini aşmayan öyle bir Cum
hurbaşkanı istiyoruz; öyle bir Cumhurbaşkanına Saygı göstermek istiyoruz; öyle bir Cumhur
başkanına destek olmak istiyoruz; öyle olmak istiyoruz. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Sana göre, sana göre... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hâkimlikten gelmiş insansın, nasıl' 'Sana göre* * dersiniz?.. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Siz, yetkisiz Cumhurbaşkanı istiyorsunuz. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, yöneticilerin nasıl davrana
caklarını, yani bir başka deyişle, rollerini nasıl yerine getireceklerini saptayan, onların statüle
ridir, makamlarıdır. Hangi makamı işgal ediyorsak, hangi görevi yapıyorsak, ona uygun dav
ranmak, ona uygun konuşmak, ona uygun giyinmek, ona uygun yürümek, ona uygun araba 
kullanmak zorundayız... 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bakanken anarşist öperek mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen... 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — O soruların cevabını çok verdim; çok verdim... 
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ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Ona cevap veremezsin sen. 
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Maraş'ta da öyle yürüyordun sen Maraş'ta. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, şunu söylemek istiyorum : Bir Cumhur

başkanı, bir parti başkanı gibi davranamaz, davranmamalıdır. Davranmaya hakkı yoktur. Ana
yasa ona engeldir; okuyup da anlamadığınız Anayasa ona engeldir. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Anlatamadığımız Anayasa... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bir Cumhurbaşkanı, daha önce başka bir görev

de bulunmuş olsa bile, o görevini sürdürmek hakkına sahip değildir. MESS Başkanlığı başka, 
Cumhurbaşkanlığı başkadır. Başka olmak zorundadır. "Ben daha önce şu görevleri yaptım, 
şimdi onlardan vazgeçemiyoruz" gerekçesi, Cumhurbaşkanlığı için geçerli olmaz, olamaz; bu
na, Türk Milleti razı değil. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bir örnek vermek istiyorum değerli milletvekilleri : 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bayrampaşa'dan da bir örnek var. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Zonguldak'ta başlatılan Maden-lş grevi var. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Bayrampaşa'yı da söyle... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Laf atmanın da şöyle bir naziği, kibarı, zarifi 

olur; öyle, "Höt" diye, yani!.. (SHP sıralarından gülüşmeler) Cevap vermeye değer bir laf at 
da biz de bir şey söyleyelim; gözünü seveyim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Yüzde 8'e düştü; hesabına gelmeyince cevap vermiyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Evet, Maden-tş grevi karşısında, MESS Başkanı 

başka türlü davranabilir; ama, Cumhurbaşkanı MESS Başkanı gibi davranamaz. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizin tahrikleriniz var, siz bu hale getirdiniz. (ANAP 

sıralarından, "Evet, evet" sesleri) 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Evet, evet, sizsiniz, siz. 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Zonguldak olayını bu defa 

tahrik eden tek insan çıkmıştır, siyaset adamı çıkmıştır, tek; o da, Sayın özal'dır. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sizsiniz, sizi Siz bu hale getirdiniz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sayın özal, daha ilk günden, işçilerin karşısına 

geçmiş, onlara karşı tavır almış, onları tahrik etmiştir, -aynen bir işveren gibi- başka tahrik 
eden olmamıştır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Belediye başkanlarınızla, her şeyinizle Zonguldak'ta 
ne işiniz var? Grev gözcülüğü mu yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşma haline girmeyelim; lütfen mü
dahale etmeyin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Eğer, bir cumhurbaşkanı, siyaset adamlarının... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Şişli Belediye Başkanının Zonguldak'ta ne işi var?.. 
BAŞKAN — Sayın Milletvekili, lütfen oturunuz... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Grev gözcülüğü yaptınız Zonguldak'ta. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Eğer, bir cumhurbaşkanı siyaset adamlarının... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oraya konser vermeye mi gidiyor?.. 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Aranızda bir doktor yok mu, ilgilenebilir mi acaba? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Grev, ciddiyetle çözülür, şarkıyla, film çevirmeyle, 
konserle grev çözülmez. 

BAŞKAN — Sayın Pertev Aşçıoğlu, lütfen oturunuz, yoksa müdahale edeceğim. Lütfen 
oturunuz. 

Sayın grup başkanvekilleri, lütfen, rica ediyorum, müdahale edin. 
ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Fatma Girik'i oraya götürdünüz. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, birbirimize kızarak bunla

rı konuşamayız. Sayın Daldal söyledi, biz kızmadık. Siz de bizi dinleyeceksiniz. Söyleyeceğiz 
bunları çünkü, her halükârda söyleyeceğiz, bu kürsü, bunları söylememiz içindir. 

ALİ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Ama, doğruları söyleyin. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Doğruları söylüyorum; ama, neyin doğru neyin 

eğri olduğuna siz karar vermeyeceksiniz. 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Biz vereceğiz kararı, biz. 
ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Grev gözcülüğü yaptınız mı dün?.. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu söylüyorum; müsaa

de edin. 
Cumhurbaşkanı, siyaset adamlarının ilgilenmek durumunda olduğu, ilgi alanları içine gi

ren konularda taraf olursa, tartışmaya girerse, tartışılmayı kendisi tercih etmiş demektir. Ben, 
siyaset adamı olarak, o konuda "Cumhurbaşkanı konuştu" diye, artık, konuşmamazlık ede
mem. Bu benim görevim; o tartışmaya girmemek dikkatini onun göstermesi gerekir. Tartışma
ya giriyorsa, onun tercihi artık. 

Sayın özal bunu yapıyor ve yanlış yapıyor. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Neyi doğru yaptı ki?.. Her şeyi yanlış yapıyor. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arkadışımız, "Tahrik var" 

dedi. Söylemek istiyorum; Zonguldak'ta 48 bin maden işçisi ücretlerinin yetersizliğinden, ko
şullarının elverişsizliğinden yakınmaktarılar ve grev başlatmışlardır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sayın tnönü de Irak'ta... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade et, gözünü seveyim. 
Grev, üretimsizlik demektir. Günlük üretim kaybının değeri 1,8 milyar civarındadır; bü

yük bir kayıptır, içtenlikle söylüyoruz bir an önce, işçilere insanca yaşayacakları bir ücret dü
zeyi sağlanarak, sendika ile nalaşıp, grevin sona erdirilmesi dileğimizdir; bunu istiyoruz. Bu
nun neresi tahrik?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Irak'a gideceğinize, söyleyin, sendika başkanı gel
sin masaya otursun. Irak'ta ne işiniz var? 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili, lütfen oturunuz. 
ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Fatma Girik'in ne işi var orada? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu işletmede işçi başına 

günlük kömür üretimi 305 kilo; dünya ortalaması 4 bin kilogram. Dünya ortalaması 4 bin ki
logram; Zonguldak'ta 305 kilogram işçi başına günlük üretim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu işletmenin üretim düşüklüğünün nedenini sadece işçiye 
bağlayamazsınız. Teknoloji düşüklüğüne bağlamanız lazım. Oradaki yatırım noksanlığına 
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bağlamanız lazım. "Nasıl elin gavuru 4 bin kilo üretiyor da, biz 305 kilo da kalıyoruz? Noksa
nımız nedir?" diye düşünmek lazım. Bir kuruş yatırım yapmazsanız, elbette o işletme zarar 
eder. Üstelik, teknoloji noksanlığı nedeniyle iş kazalarının sayısı artar. 

ÎBRAHÎM ÖZTÜRK (Adana) — Siz öyte bıraktınız, biz öyle bulduk. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — öyle bulduk diye işçileri mi öldüreceksiniz? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — öyle buldunuzsa, düzelteceksiniz, "öyle bulduk, 
devam ediyoruz..." laf mı bu?.. 

Bir an önce, maden işçisinin, kömür işçisinin ihtilafı giderilmeli; orada toplusözleşme im
zalanmalı, ocak üretime geçirilmeli; ocakların kapatılması da ne düşünülmeli, ne telaffuz edil
meli. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — tşçiye kaç para ücret vermemiz gerekir, onu kür
süden söyleyin. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, kuşku yok ki, Türk işçisinin 
tek sorunu ücret değildir; çalışanların, örgütlenme, sendikalaşma, sendikal haklar konusunda, 
12 Eylülden bu yana büyük kayıplara uğradıklarını biliyoruz. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Şu kadar ücret verirseniz sizinle beraber oluruz 
deyin. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilim; konuşmayın lütfen. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — \a ben konuşmalıyım ya da değerli arkadaşım 
konuşmalı. Ben, onu dinlemek isterim; ama, saatim geçiyor... 

tşçiler, emeğin hakkını almasını önleyen kuralların kaldırılmasını amaçlayan taleplerini 
ileri sürmektedirler. Bunu amaçlayan pek çok yasa önerisini, hatta Anayasa önerisini hazırla
dık, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak sunduk; ne yazık ki, sırtını işçiye, yüzünü ser
mayeye dönmüş Anavatan Grubunun duyarsızlığını gideremedik. Bunların yasal düzenlemele
rini yaptıramadık. Hatırlarsınız bu bitirmekte olduğumuz yılın ilkbaharında, işçi gösterilerini, 
işçi girişimlerini yaşadık. İşçiler, demokratik usullerle, hukuk içinde, saygı içinde, sevgi içinde 
dertlerini sunmaya çalıştılar, dile getirdiler; yürüdüler, yalın ayak yürüdüler, sakal bıraktılar, 
saç kestiler, hiç bir yasa ihlali yapmadan dile getirmeye çalıştılar... İstediler ki, gerginlik yara
tılmadan sorunlar ele alınsın, çözülsün; ama olmadı; duyuramadılar size... Bütün sorunları 
aynen duruyor. Çağdaşlaşmanın ve özgürleşmenin "duymayarak" durdurulması mümkün de
ğildir; bunu bilmeniz gerek (SHP sıralarından alkışlar) Çağımız insanının yüreğine düşen da
ha iyiyi, daha güzeli, daha bolu bulma ateşi sönemez. O belki insanlığın kurtuluş meşalesidir de. 

Değerli arkadaşlarım; işçiye kapattığınız kapılarınız, onları sıkıntılı bir duruma getirmiş
tir. Şimdi, üretimden gelen güç, 3 Ocak günü, Türk işçisinin bu özlemlerini bir kere daha anla
tabilmek gayretiyle, amacıyla ortaya çıkacaktır. 

BEHİÇ SADt ABBASOĞLU (İstanbul) — Sayenizde! 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sizin sayenizde! Çünkü, onların sorunlarını bu
güne kadar çözseydiniz, onların dertlerini dinleseydiniz, çözüm getirseydiniz, bugün sokağa 
.çıkmazlardı. Sizin sayenizde! Siz onları bu noktaya getirdiniz! Nasıl, bana dönüp "Sayenizde" 
diye söz atıyorsunuz? Biz bu konuda yasa hazırladık, yasa teklifi getirdik, hangisinin geçmesi
ne yardımcı oldunuz? Sizin sayenizde; ama dilerim ki, 3 Ocak günü bütün taraflar hoşgörü 
ile, hukuk içinde, barış içinde o günü algılarlar ve tamamlarlar. 

Dinlemişsinizdir, işçi liderleri konuşurken, "çözümün erken seçimde olduğunu" söylüyorlar. 
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ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Yüzde 8 ile mi söylüyorsunuz? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — öyle... Onu söylemeyen bir siz kaldınız; Türki

ye'de artık, herkes erken seçim diyor. Onu söylemeyen bir tek siz kaldınız, siz de söyleyeceksi
niz... Söylemeye mecbursunuz... Başka çözüm yok; tıkandınız, gidecek yolunuz yok. Başarısız 
noktadasınız, işiniz bitti, haberiniz olsun. Seçim, sizi de kurtaracak... Yok başka çareniz. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

\bk başka çareniz; en iyisi, bir an evvel söyleyin, yiğitlik sizde kalsın. 
LEYLA YENİAY KÖSEOGLU (İstanbul) — Niye söyleyelim?.. 
KADİR DEMİR (Konya) — Zamanı gelince diyeceğiz, merak etme. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Her şeyin zamanı gelir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşım çıktı dedi ki, "Sokağa çıkı
yorsunuz, sokakta çözüm arıyorsunuz.' * Sokağa çıkmıyoruz, sokakta çözüm aramıyoruz; hal
ka gidiyoruz... 

İBRAHİM OZTÜRK (Adana) — Hep sokakta gezdiniz. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz si ne-i millete gidin, biz düşünürüz... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Türk Milletine gidiyoruz, Türk Milletinden çö
züm arıyoruz. Sokağa çıkan işçiyi, sokaktan saymayın; o, Türk Halkının sesini size yansıtma
ya çalışıyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Türk Milleti verdi yetkiyi. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Türk Milleti, verdiği yetkiyi aldı; fakat, vurdum
duymazca oturuyorsunuz. Vekâlet geriye alındı... Noterden protesto mu çeksin?!. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — İstanbul Belediyesi mensuplan dün buradaydı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim. Hükümet bu konuşmalara cevap 
verecektir, sizin cevap vermenize lüzum yok. Dinleyelim lütfen... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, çalışma barışının korun
ması, hepimizin hedefi olmalıdır. Çalışma barışının bozulmaması için, bütün bu hareketler -
Zonguldak ve 3 Ocak- iyi değerlendirilmelidir. Ayrıca, 320 bin işçinin toplu iş sözleşmeleri gö
rüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır; orada yeni bir sorunla karşılaşmamak istiyorsanız, ona 
da bugünden çözüm bulmalısınız. 

BEŞİR ÇELEBİOGLU (Mardin) — Tahriklerle bir yere varamazsınız. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, sosyal demokrat bir 
partiyiz, emeğe öncelik veren bir partiyiz. İşçinin sorunları, emeğin sorunları, bizim öncelikle 
üzerinde durduğumuz sorunlardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Tüm çalışanları, işçiyi, çiftçiyi, esnafı, biz, doğal tabanımız kabul ediyoruz. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Çavuşesku da, Jivkov da sizin gibi... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim sayın milletvekilleri. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Yazık ki, sen de sendikacısın. (SHP sıralarından 
"Ağa o, ağa" sesleri) 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — örnek ver dedin de, onun için veriyorum. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuda söyleyeceğim 
bu kadar; ancak, şuna devam etmek istiyorum : Çağımız insanı, özgürleşme ekseninde ka-
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zanımlar sağlamaktadır; daha özgür, daha mutlu, daha varlıklı olmak istemektedir; bu iste
min önündeki engelleri aşacaktır. Devlete düşen görev, artık, bireyin bu yönelişini kolaylaştır
maktır. İnsan hakları ve özgürlükleri, yeni zenginliklerle gelişmektedir. Bunu şunun için söy
lüyorum. Dünyadaki bu gelişmeye, vakit geçirmeden ayak uydurmak zorundayız, öğretmenle
rin sendikalaşmasını engelleyerek, kamu görevlilerinin sendikalaşmasını engelleyerek, gençliği 
YÖK denen infaz sistemi içinde bütün örgütlerinden soyutlayarak bu ülkeyi uzun süre yönete
mezsiniz. 

Anavatan Partisi, iktidara geldiğinde, asıl görevini doğru saptayamadı. Bu toplumu aske
rî yönetimden devralmış olan Anavatan Partisinin öncelikli görevi, toplumu demokratikleştir
mek ve sivilleştirmek olmalıydı. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Sizin, belediyelerde yaptığınız gibi... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bunu yapmadı; aksine, Anavatan İktidarı, daha 

totaliter, daha baskıcı bir yönü tercih etti. Muzır Yasasıyla bunu yaptı, Polis Vazife ve Salahi
yet Yasasıyla bunu yaptı, olağanüstü hal bölgesindeki düzenlemelerle bunu yaptı... Daha oto
riter, daha baskıcı, bir devlet... Bu, yanlıştır. Toplum sivilleşecektir, toplumun her kesimi ör
gütlenecektir. Devlet, bir örgütler örgütü haline gelecektir. Birey yücelecek, özgürleşecektir, 
kişi hak ve özgürlükleri böyutlanacaktır. özgürleşmiş kişiler, çağdaş örgütleri ile güçlenecek
tir. Bu, demokrasi demektir. Ancak böyle bir ortamda bireyin yetenekleri gelişir, ancak böyle 
bir ortamda birey gerçekten girişimci olur. Tutsak kalmış bireylerden girişimcilik beklemek, 
sizin felsefenize de uymaz. 

Demokrasiyi sağlığa kavuşturabilmemiz ve işlerlik kazandırabilmemiz için, değerli millet
vekilleri, insan hakları sorununu artık ertelemeden çözmeliyiz. Burada, insan hakları konu
sunda işkenceye değinmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım konuşmalarında, işkenceyi önleme konusunda, Anavatan Partisi ola
rak ne kadar başarılı olduklarını söylediler. "Ne kadar bildiri çıktıysa, biz onları imzaladık" 
dediler. Doğru... İmzada hiçbir noksanları yok; ama, ülke içinde de hiçbir değişiklik yok. 

Değerli arkadaşlar, yurt dışında da, uluslararası toplulukta da, çoğulcu demokrasiler ara
sında da ülkemize yöneltilen en büyük eleştirilerden biridir bu işkence konusu. Burada kendi
nizi sanık diye kabul etmeyin; ama, görevli diye kabul edin. Bunu çözmek zorundayız, bunu 
çözmek zorundasınız. Bu da, o kadar zor değil; buna inanın yeter. 

ABDÜLVAHAP DÎZDÂROĞLU (Mardin) — Komisyon kurduk. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — "Komisyon..." Ne demek?.. Gözünü seveyim!.. 

İnsan Hakları Komisyonuna başvurulacak da, inceleyecek... O değil dediğim; dediğim kara
kollarda, sorgularda, poliste, cezaevlerinde işkence olmasın, insana eziyet edilmesin, baskı kul
lanılmasın, kendi aleyhine konuşmaya zorlanmasın insanlar... (SHP sıralarından alkışlar) Kendi 
aleyhine söylediği sözler, onun hakkında kanıt olarak kullanılmasın. Söylediğim o. Bunu aş
mak zorundayız... 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Siz de bir devre İçişleri Bakanlığı yaptınız... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Benim de kusurum olabilir değerli arkadaşım; 

ama, bunu aşmak zorundayız; senin üzerine, benim üzerime atarak kurtulamayız. Bunu aşa
cağız. Bu ülkede, işkence olmayacak bir ortam yaratacağız. Çok zor değil; adlî kolluğu kura
rız, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa bazı maddeler koyarız ve sorgu yetkisini, yargıç sını
fından olanlara veririz; çok zor değil. 

— 666 — 



T.B.M.M. B : 5S 24 . 12 . 1990 O : 1 

İnsanımız bunu hak etmiştir, buna layıktır, bunu çözmeliyiz. 
Ancak, tepkilerinizden öyle anlıyorum ki, Anavatan İktidarı sanki özgürleşmiş ve örgüt-

leşmiş bireyden korkuyor; onu düşman kabul ediyor. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Evet, korkuyorlar. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bu, yanlış, Öğretmeniyle, memuruyla çiftçisiyle, 

esnafıyla, sanatkârıyla bütün insanlarımız, bütün fertlerimiz örgütlenmeli ve onların örgüt
lenmesine devlet yardım etmeli, iktidar yardım etmeli, kolaylaştırmalı, yeni özgürlükler yaka
lamalarına imkân vermelidirler. 

Bu tutumda direnmeyin; uygarlık bu demektir, çağdaşlık bu demektir. Kendinizi geriye 
bağlamayın lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, çağdışı politikalar, sizi, bitme noktasına getirmiştir. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Görüşürüz... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ah, bir görüşebilsek! Ne kadar istiyoruz... Ah, 

bir görüşebilsek!.. Şu sandık ortaya gelse de, bir seninle görüşebilsek şöyle. Yüreğin yiyorsa 
çıkar sandığı da bir görüşelim. Hemen... Hemen şimdi, bu bütçe konuşmasının sonunda bir 
karar alalım, erken seçime gidiyoruz; "ey ulus, ey Türk milleti sana geliyoruz" diyelim. (SHP 
sıralarından alkışlar) O seçsin, o karar versin... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Allah, Allah!.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Var mısın?.. Var mısın?.. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen müdahale etmeyelim. 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Şov yapıyorsun sen, şovmenlik yapıyorsun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi, şunu söyleyeyim : Değerli arkadaşlar, ka

bul etseniz de etmeseniz de, bitme noktasına geldiniz. Yüzde 36 oy ile haksız bir üstünlük sağ
ladınız; eridi, yüzde 21'e düştü. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Siz yüzde 8'c düştünüz. (Gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Raşit Daldal eline bir anket almış... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Raşit Daldal eline bir anket almış... (Gü

rültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bir tane anket bulmuşsunuz... 
ABDÜLBAKİALBAYRAK (İstanbul) — Bayrampaşa'da yüzde 8'e düştünüz, yüzde 8'e. 

(Gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ondan sonra daha yeni anketler çıktı, niye onla

ra bakmıyorsunuz? 
Bu, Bektaşi'nin mazeretine benziyor; Bektaşiye, "Niye namaz kılmıyorsun?" demişler, 

"Günahtır" demiş. "O ne demek?" diye sorduklarında, "O konuda ayet var; namaz kılmak 
günahtır" demiş; ama, ayet devam ediyormuş... (ANAP sıralarından "Aptes alınmadan" sesi) 
Onu da bilmiyorsun. "Hamr içmişken..." O konuda da bir bilgin yok; o konuda da hikaye-
sin(!) Yani, ihtimar etmiş, içki içmişken. "Bak, devamı var" demişler, "Ee, benim Müslüman
lığım o kadar" demiş. 

Şimdi, yüzde 8 diye bir tane anket bulmuşsunuz... Daha iki gün önce anlattılar, üçüncü 
partisiniz; altınızdan oylar gitti; gidiyorsunuz. 

— 667 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 1 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Anket değil o, sandık. 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Oylar, bizim başımızın üstünde, altımızda değil. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar; Hükümet cevap verecek. Sizlerin 

cevap vermenize lüzum yok ki. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, iktidara gelirken ekono
mik iddialarınızın temelinde iki şey yatıyordu : "1. Enflasyonu düşüreceğiz, pahalılığı 
azaltacağız" diyordunuz, düşüremediniz, pahalılık devam ediyor. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Onu milletten sor, milletten. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — "2. Terörü, şiddeti önleyeceğiz" diyordunuz; 
onu da önleyemediniz. 

iddialarınız bundan ibaretti; enflasyon, pahalılık ye terör. 
Şimdi teröre değinmek istiyorum : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hiçbir iyileşme sağla-

yamadınız. Oradaki bölücü örgüt, eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Asıl önemli olan, or
da yaşayan insanların durumudur, halkın durumudur, örgütle başetseniz de etmeseniz de, ora
daki insanlara, baskıdan kurtaracak biçimde yaklaşmalısınız. O bölgede yaşayan o insanlar, 
vatandaşlık bilinciyle, vatandaşlık direnciyle, Türk Devletinin insanı olmak şuuruyla görevini 
yapmaktadırlar ve en zorunu onlar yapmaktadırlar, 12 yıldır, olağan dışı yönetimle yönetil
mektedirler. O bölgede doğan ve şimdi 12 yaşında olan bir çocuk, hiç normal dönemde yaşamadı. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Hiç gayret etme, orada yoksunuz zaten. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, senin benim üzerime ata
rak bu iş de çözülmez; bunu çözmek zorundasınız. Orayı çözebilmeniz için, önce, doğru ön
lemler getirmelisiniz; koruculuk sistemiyle oraya bir çözüm getiremezsiniz. Koruculuk, şimdi 
orada, bir meslek haline geldi. Koruculuk sistemiyle çözüm getiremezsiniz; orada, doğru gü
venlik tadbirleri almak ve ekonomik tedbirleri, demokratik açılımı ve güvenlik tedbirlerini bir
likte düşünmek zorundasınız. Güneydoğuda yaşayan insan, daha fazla, özgürlüklerinden yok
sun bırakılmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, öğleden önceki çalışma süremiz dolmak üzeredir. Sizin konuş
manız daha ne kadar sürecektir? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, geri kalan sürenin yarısını kullanmak 
istiyorum. Sanıyorum ki, 15 dakikada bitirebilirim. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı konuşmasını tamamlayıncaya kadar çalışma süremizin uza
tılmasını Genel Kurula teklif ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, iktidarınızın... 
İSMET OKTAY (Eskişehir) — Bakın, sözünüzü kesmiyoruz; demokrasi bu işte. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — İktidarınızın siyasî şiddet konusundaki başarı
sızlığı, Olağanüstü Hal Bölgesiyle de sınırlı değildir. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sizi ne çok sevdiğimizi anlayın; siz sevmiyorsunuz ama... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ben de seviyorum değerli arkadaşım; hepinizi 

seviyorum. Bıraksanız, daha rahat konuşurum. 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, ne Güneydoğu Anadoludaki durum, ne de genel olarak içinde 
bulunduğumuz şiddet olayları, şakaya gelmez. Tabiî ki, birbirimize güler yüzle konuşalım; ama, 
bu konulann ikisinin de şakaya gelir tarafı yoktur. Güneydoğudaki sıkıntı orada iyileşmenin 
sağlanamaması Ülkenin birinci sorunu olarak devam ediyor. Ancak, ülke genelinde de terör 
gittikçe tırmanıyor, gittikçe yükseliyor. Az evvel söyledim, iktidara gelirken, iddialarınızın bir 
ayağını siyasî şiddet oluşturuyordu. Siyasî şiddet tırmanıyor. 1990 yılı içindeki önemli şeddet 
olaylarının hemen hemen hiçbirisinin sorumlusu yakalanamadı. Siyasî şiddetten bahsediyorum... 

Daha geçen hafta 2 siyasî şiddet olayı yaşadık ve 2 kişi öldürüldü. Ondan evvel öldürülen
lerin de failleri yok. 

Değerli arkadaşlar, "Bu konuda gerçekten bir artış var mı?" yi öğrenmeye çalıştık. Çok 
sağlam veriler yok; ancak, özenle toplayabildiklerimizden çıkardığımız sonuç şudur : 1990 yı
lının ilk 9 ayında siyasî amaçlı şiddet olayı sayısı 1 200 civarındadır. Bu, bir önceki yıla -aynı 
süreye- göre yüzde 25 artış demektir. Bu süre içinde meydana gelen 400 kadar gasp olayının 
200'e yakını, 190 civarındaki gasp, siyasî amaçlıdır. 700 soygun olayının 250'si siyasî amaçlı
dır. Bu soygun olayları, yarın başımıza büyük İşler açacak olan şiddetin, terörün bütçesini oluş
turuyor. 672 öldürme olayının -bunun içinde güneydoğuda öldürülenler de vardır; güneydoğu
yu hariç tutarsak 87'si siyasî amaçlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, önemli bir tırmanışı göstermektir. Yasa dışı şiddet örgütleri, öyle 
görünüyor ki, haftanın günlerini paylaşmışlar; belli günlerde belli örgütler eylem koyuyor, bel
li günlerde de diğer örgütler eylem koyuyor ve güvenlik güçlerimiz de bunların karşısında, ma
alesef, başarısız durumdadır. Biz, bu Hükümetin, siyasî şiddeti algılamada, tanımlamada ve 
önlem geliştirmede yeterli olmadığını düşünüyoruz. 

Sayın Başbakan "Siyasî şiddet ya da terör" deyimlerini kullanmamakta, sadece, faili meçhul 
cinayetlerden bahsetmektedir; Sayın Başbakan öyle tabir ediyor. Sayın özal bir yabancı gaze
teye, ülkemizdeki terörü "Mafyanın işi, önemli değil" mealinde anlatmış. Sayın tçişleri Baka
nı da, "Birtakım örgüt artıklarının son çırpınışlarından" söz ediyor. Sonra da, polisin, silah
la, araçla gereçle, gece dürbünleriyle, gece kameralarıyla, bilgisayarlarla nasıl donatıldığını an
latıyor; ama, terör giderek tırmanıyor... Polis donatılıyor, sayısı artırılıyor, donanımı artırılı
yor, aracı gereci artırılıyor; terör tırmanıyor... Kedinin renginin ak mı, kara mı olduğu önemli 
değil; önemli olan, fare tutması. (SHP sıralarından alkışlar) Terörün bu yükselişi karşısında 
hiçbir mazeretin arkasına; aldığımız otomobillerin, silahların, bilgisayarların arkasına gizlene
nleyiz. Büyük bir tehlike, ciddî bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Biz, ulus olarak, ülke 
olarak, özelliklerimiz nedeniyle, sürekli bir terör tehdidi altındayız; bunu unutmamalıyız ve 
buna göre de önlem geliştirmeliyiz. 

Ben, Türk polisinin iyi yönetildiği, iyi donatıldığı zaman, bütün bu sorunları çözecek ba
şarıyı göstereceğine eminim; bunu biliyorum, bunu yaşadım. Ama, endişem o ki, Türk polisi 
iyi yönetilmiyor, iyi donatılmıyor, aksine, ciddî bir mollalaştırma programıyla bozuluyor, yoz-
laştırılıyor. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Hem Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa karşısınız 
hem de olayları önlemesini istiyorsunuz... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, biz, şiddet olaylarını, siyasî 
üstünlük sağlamak için hiç kullanmadık. Muhalefet son derece sorumlu davranmıştır; grubu 
bulunan bütün muhalefet partileri sorumlu davranmışlardır. Bu kürsüde şiddet olaylarını, 
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terör olaylarını, siyasî çıkar sağlamaya, siyasî üstünlük sağlamaya yönelik kullanmadık; uyar
mak için, katkıda bulunmak için kullandık. Hatta, terörün çok yükseldiği bir dönemde Mecli
simizin Sayın Başkanı üç lideri topladı, teröre karşı işbirliği yapmaları için bir diyalog başlat
mak istedi, orada da Sayın Başbakan. "Ben, bunu o kadar önemli görmüyorum, bunun üste
sinden gelirim. Siz, ne yapacaksınız da bana yardım edeceksiniz?" gibi, işi küçümsedi; ama, 
üstesinden gelemiyorsunuz, gelemediğiniz görülüyor. Her gün ölen insanlar, akan kanlar var
ken, biz sorumluyuz; "İktidarı sıkıştırmayalım, böyle bir konuyu siyasî polemiğe dökmeyelim" 
diye, daha uzun süre görevimizi yapmaktan kendimizi alıkoyamayız. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Bu bir seçim nutku. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Seçim istiyoruz zaten Sayın Başbakan, seçim nutku 

da olacak; ama, buraya çıkıp, "Hayır, 16 büyük siyasî cinayetin failini buldum" diyebiliyor 
musun? Bunun cevabı bu; bunun cevabı, "Bu, seçim nutku" demek değil. Bunu söyleyebiliyor 
musun? Sorumlu insan onu söyleyecek. Bulamıyorsunuz, terör karşısında başarısızsınız, son 
derece başarısızsınız. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Hem Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa karşısınız 
hem de olayları önlemesini istiyorsunuz... 

ALİ ER (İçel) — Ara seçime gidelim, düzelir. 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim, karşılıklı konuşmayalım. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, toplumumuzun çağdaşlaş

masının önündeki bir engel de 141, 142, 163 üncü maddelerdir. Gerçekten çoğulcu demokrasi
ler arasında yer almak niyetinizden vazgeçmemişseniz, ülkenin demokratikleşmesini istiyorsa
nız, düşünce ve inanç özgürlüğünün önündeki bu engelleri kaldırmak zorundayız. Hükümet, 
bu konuda, bir senedir, "Hazırlıyorum, hazırlayacağım" diye oyalama yolunu seçmektedir. 
Biz, hazırız. Bunun bir tek yolu var; bu maddeler ceza sisteminden çıkarılır. Ondan ötesi, eve
leme gevelemedir, çözüm getirmez. Bunu daha fazla geciktirmemek gerekir. Burada şunu söy
lemeliyim : İnanan insanlar, inançlarının gereğini çok Özgür bir ortamda yerine getirmelidir
ler, tam olarak yerine getirmelidirler, saygı içinde, sevgi içinde; ama, onların inançları, hiçbir 
siyasal eylem için, hiçbir siyasal amaç için, özellikle de laikliğe karşı bir amaç için kullandırıl-
mamalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Laiklik, en üst düzeyde ve en üst duyarlılıkla korunma
lıdır. Devrim şehidi Kubilay'ın şehit edilişinin 60 inci yıldönümüydü dün. Bu duyarlılığımızı, 
böyle bir yıldönümünün hemen ertesinde tekrar etmek istiyoruz. 

İzin verirseniz, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Partinizin itibar kaybını telafi 
etme telaşı, bu konuda sizi yanlışlara sevk edebilir. 

Az evvel, Sayın Raşit Daldal burada konuşurken; "Nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyorsu
nuz?" diye sorduktan sonra, namazdan niyazdan da bahsetti. İşte bu tehlikeli, işte bu yanlış. 
Politika yapıyoruz burada; politika, soylu ve ciddî bir iştir. Bu, yanlıştır... İtibar kaybınızı tela
fi etmek için, ola ki, bu yola dönmeyi denememelisiniz. . 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar söylediklerimle, Anavatan İktidarının politakalarının 
başarısızlığını sergilemeye çalıştım. Siz de bunun farkındasınız; bu yüzden, "Yapay birtakım 
araçlarla nasıl itibar sağlarız?"in peşine düşüldü ve yeni yöntemler bulundu. Onlardan biri 
de, yeni il ve ilçe yapmaktır. Bu konuda son çıkarılan iki yasa ile 135 yeni ilçe kuruldu. Seçim
lerinde keyfilikler, siyasî tercihler ağır basmıştır; -neyse, hepsi bir yana- bunları anlattık, ama 
yine de destekledik. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada dendi ki : "Biz, hizmeti 

— 670 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 1 

vatandaşın ayağına götürüyoruz; bunun için bu kanunu çıkarıyoruz." Değerli arkadaşlarım, 
o müzakereler sırasında, ben, partimiz görevlisi olarak çıktım ve sordum : "Bu ilçelere ataya
cak kaymakamınız var mı, savcınız var mı, hâkiminiz var mı, kamu görevliniz var mı, memu
runuz var mı? Zordur bu iş. "Bu ilçelerin kuruluşu için para ayırdınız mı?" dedim; buraya 
çıkıp bana cevap verdiler: "Hepsi hazır" dediler ve ANAP sıralarından müthiş şekilde alkışlandı. 

Şimdi sıkı durun; bu son kurduğumuz 135 ilçenin kaçında kaymakam var dersiniz? 12'sinde 
var. Bu kadar zaman geçti, 123 tanesi boş... (SHP sıralarından alkışlar) Niye götürmediniz 
ayağına hizmeti? O 123 ilçeye bir kuruş ayırmadınız, bir kuruş harcamadınız; niye ilçe yaptınız 
madem? 

KADİR DEMİR (Konya) — Hepsinde olacak merak etme, hepsinde olacak. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sadece ondan ibaret de değil; başka boş ilçeleri

niz de var; 71 ilçeniz daha boş. Yani, her 5 ilçenizden Tinde kaymakam yok. Bunlar siyasî gös
teriştir; yakışmaz; olmaz böyle şey! 

tSMET OKTAY (Eskişehir) — Temel attık. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şu kadar zaman geçti, niye tayin etmediniz? Bun

dan sonra, "hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" deyince, size kim inanır? 
ALÎ ER (İçel) — Size de inanmaz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Yeni bir yöntem de gelişti, buna devam ediliyor. 
Evet, size kimse inanmaz. Zaten, az evvel, değerli arkadaşım da; "Biz pişman olanlardan 

oluşmuş bir partiyiz" dedi. O da, inandırıcılığınızı azaltıyor. 
ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Kim dedi onu? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim sayın milletvekilleri; karşılıklı konuşmaya mey

dan verilmesin. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — değerli arkadaşlar, bu yöndeki vaatleriniz devam 

ediyor ve bu defa Cumhurbaşkanlığı tarafından devam ediyor. Bir telekonferans sırasında -o 
fiyakalı bir iştir- Sayın Cumhurbaşkanı "Alanya'yı ilçe yapacağız" diyor... (SHP ve ANAP 
sıralarından "İl il" sesleri) Bir heyet kabul ediyor... ti yapacağız" diyor... 

ALİ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Bir yanlışlık var herhalde. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Alanya'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bunun sürçülisan olduğunu kabul edin; bunu bil

memek için... 
Bir Polatlı heyetini kabul ediyor, "il yapacağız" diyor... 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Karşı mısınız? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Karşı değiliz. Şuna karşıyız : Bir yerin il ya da 

ilçe yapılacağına; İçişleri Bakanlığı araştırır, rapor hazırlar, Bakanlar Kurulu onu tasarı haline 
getirir ve bu Yüce Meclis karar verir. Bu Yüce Meclise saygısı olan, bundan evvel, çıkıp, o sözü 
söylemez. (SHP sıralarından alkışlar) Ona karşıyız. Onun yeri burasıdır. Burada görüşülme
den, raporu olmadan, tasarası gelmeden, bu söylenmez. Ne kadar yüksek makamdan olursa 
olsun, bu söylenmez. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — İçişleri Bakanlığı yaptığınız dönemde bunu hiç yaptı
nız mı? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Hazırlığını yapıyoruz efendim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Anavatan İktidarı, hu

kuk tanımaz özelliğiyle hep hatırlanacaktır. Anavatan İktidarının en çok sevmediği şey, hu
kuktur. Hukuku ayak bağı görüyor, hukuku bir engel görüyor, lüzumsuz kurallar olarak görü
yor; bunu da her fırsatta ortaya getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Raşit Daldal, hukuka saygılı olmayı sadece dava açmaya in
dirgedi, "Dava açıyor ya, daha ne kadar hukuka saygılı olacak Sayın Cumhurbaşkanı?" dedi; 
ama, Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağ
men, aynı kuralı bir başka kanun gücünde kararnameyle Meclise getirmek, hukuka saygının 
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eseri mi?.. Cumhurbaşkanlığı için Anayasanın çizdiği sınırları zorlamak, aşmak, taşmak, adıyla 
sanıyla bir Anayasa ihlalidir, başka ismi yoktur. Bunlar, hukuka saygı mı?.. En büyük özelliği
niz de budur; en büyük özelliğiniz, hukuka saygı göstermiyorsunuz. 

Bunların yanı sıra, ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorsunuz, Bakın, XVII 
nci dönemde, tasarı olarak getirip kanunlaştirdiğiniz yasa sayısı 259, kanun hükmünde karar
name sayısı 105; neredeyse yarısına yakın. Yasama yetkisinin yarısını Meclisin elinden almış, 
Hükümet kullanmış. XVII nci dönemde, tasarı olarak getirip kanunlaştırdığınız yasa sayısı 208, 
kanun hükmünde kararname 118; yarısından fazlası. Bu Meclis niye, hangi güne duruyor de
ğerli arkadaşlarım? Kanun hükmünde karar neme yasa düzeyine getirse bu bir yetki gaspı değil 
midir? Hele çıkardığınız kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi iptal ederken, 
çıkardığınız kanun hükmünde kararnameyi Anayasaya aykırı bulurken, orayı röntgenleyip, göz
etleyip, dinleyip, bir gün önce haber alıp, yerine aynı kurallarla yeni bir kanun hükmünde ka
rarname hazırlamak, hukuka, Anayasaya, devlet ciddiyetine yakışır mı?.. (SHP sıralarından 
alkışlar) Belli ki, düzenlemeniz haksız, belli ki, yanlış ve Anayasa Mahkemesi raporuna yaz
mış, niye onu öyle el altından, masa arkasından getirerek yenisini çıkarıyorsunuz?.. Bu mu devlet 
ciddiyeti?.. Ayıptır, bunu yapmaya hakkınız yok. 

Değerli arkadaşlarım, sizin yasa dışılıklarınıza dava açmaktan biz bıktık, siz bıkmadınız. 
Hangi yasanız gelse, içinde Anayasaya bir aykırılık vardır. Bakın bu XVIII inci dönemde açtı
ğımız 28 davadan 20 dosya karara bağlandı; bunlardan 14'ü sizin yaptığınız yasaların reddi 
yönünde, 5'i bizim talebimizin reddi yönünde karara bağlanmış ve l'i de düşmüş; yani 20*de 
14... Mükerrir oldunuz, mükerrir; Anayasayı ihlal etmede mükerrir olduğunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın tnan, konuşma bitinceye kadar uzatıldı, Başkana 
işaret etmeyi bırakın. 

BAŞKAN — Yalnız, şunu belirteyim Sayın Güneş, kendi konuşma süreniz bitti, bundan 
sonra konuşacak olan Sayın Kumbaracıbaşı'nın konuşma hakkından alıyorsunuz efendim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Tamamlamak üzereyim Sayın Başkan. 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — 10 dakika geçti Sayın Başkan. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Tamamlamak üzereyim Sayın Başkanım. 
Bunların dışında 20 mükerrirliğiniz de XVII nci dönemden var. 
Değerli arkadaşlarım, böyle, Anayasa tanımadan, yasa tanımadan, Anayasa Mahkemesi

nin kararlarını tanımadan, bu devlet yönetilemez. Getirdiğiniz bütçe yasasında, bizim geçen 
seneki bütçe yasasında iptal ettirdiğimiz kuralları aynen getirdiniz. Bu, açıkgözlülük mü?.. Aynı 
kuralları getirdiniz... Geçen sene dava açtık, iptal ettirdik, Anayasa Mahkemesi; "Haksız bu, 
olmaz; belediyelerden bu kesintileri yapamazsınız" dedi, bu sene de aynı kuralları getirdiniz. 
Değerli arkadaşlarım, hukuka bu kadar meydan okunmaz, yanlıştır. 

Bu bütçenin, zor bir bütçe olduğunu... 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Son bir bütçe olduğunu... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — ... bu yılın zor bir yıl olduğunu, Sayın Maliye 

Bakanı da bütçe konuşması sırasında söyledi. Gerçekten, Türk Milleti için 1991 yılı, zor bir 
yıl olacak. Türk Milleti için güzel yıllar, Anavatan iktidarından kurtulduğunda gelecek. Biz, 
güzel oylarımızı o günlere saklıyoruz. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), İsmail Ügdül (Edirne) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1991 Mali Yüt Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı : 488) 

2. — 1989 Malî K/ı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malt Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/735) (S. Sayısı : 489) 

4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/l?09) (S Sayısı: 493) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet buradadır. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, üçüncü konuşmacı olarak, Sayın 

Onur Kumbaracıbaşı'ndadır. 
Buyurun Sayın Onur Kumbaracıbaşı. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kumbaracıbaşı, Grubunuzun kalan konuşma süresi 45 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bütçe konuşmalarının bu son gününde, Grubumun, bütçe geneli üzerindeki görüşlerini 
sizlere özetlemek istiyorum. 

İktidar partimizin bize sürekli yönelttiği bir eleştiri var; diyorlar kî, muhalefet olarak siz 
her şeyi kara göstermeye çalışıyorsunuz... Bunun böyle olmadığını, sözlerime başlarken, ikti
darı kutlayarak göstermek istiyorum. 

Gerçekten, teknik olarak, nihayet eleştirilmesi olanaksız bir bütçeye ulaştınız. Çünkü, bu 
bütçeyi eleştirmek, sanıyorum, özellikle Maliye bürokrasisine karşı bir insafsızlık olur. 

Bütçe, o kadar dengelerini yitirmiş, o kadar perişan ve bütçe olmaktan o kadar çıkmış 
ki, bu bütçeyi eleştirirsek, böyle bir bütçeyi içlerine sindirememiş olan Maliye bürokrasisine 
ciddî bir haksızlık yapmış oluruz. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Nitekim, bakınız, işletme ve Finans Dergisinin kasım, aralık ayı sayısında, Maliye bürok
rasisinin başındaki Sayın Müsteşar da, tabiî bürokratik bir dille, bürokrasinin alışık olduğu 
bir dille bunları söylüyor. Bu bütçenin sağlam kaynaklara dayanmadığını, bu bütçenin bir borç 
bütçesi olduğunu, vergi almadan bir maliye politikasının gerçekleştirilemeyceğini ve bu uygu
lama sürdüğü müddetçe de, Türkiye'de ekonomi politikalarından istenilen sonucun alınama
dığını ve alınamayacağını açıklamış, Maliye bürokrasisinin bu konuda ne kadar rahatsız oldu
ğunu, bir yerde onlar adına dile getirmiş. Kendisine de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz, başından beri bu bütçenin, artık, giderek Türkiye'nin yönetimine 
katkıda bulunamayacak bir noktaya geldiğini ifade ediyoruz. Bu bütçenin, Türk halkına, ıstı
rabın ötesinde hiçbir şey getirmeyeceğini söylüyoruz ve bunu maliyecilerimizin de bilmesinden, 
bir ölçüde -üzüntü duysak bile- memnun da oluyoruz. 

Tabiî, bütçeyi bir tarafa bırakınca, Hükümeti eleştirmek sözkonusu olabilir; ama, o da 
mümkün değil; çünkü, Hükümet yok... Bunu, şu anda Bakanlar Kurulu sıralarında oturma
dıkları için söylemiyorum; onların, koltuklarında oturdukları zaman da bu koltukların mün
hal olduğunu, hem biz, hem halkımız biliyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Peki, kimi eleştireceğiz?.. Değerli arkadaşlar, kimi eleştireceğimizi biliyoruz. Biliyoruz; ama, 
eleştireceğimiz kişinin sorumluluğu yok. Yöneltilen eleştirileri; bütçeye ne zaman bir eleştiri 
yöneltsek, Sayın Başbakan buraya gelip, yanıtlamıyor; çünkü, o da bu bütçenin artık sözkonu
su edilmesinin anlamsızlığını anlamış durumda. Ama, belki bazı eleştirilerimize, Sayın Başba
kandan veya Hükümetten değil; ama, Çankaya'dan yanıt gelebilir diye düşünüyorum. Yanıt
lar, gazetelerde ve televizyonda Sayın Özal'dan sürekli olarak geliyor; Türkiye'de yeni ve alışıl
mamış bir yöntem bir süredir uygulanıyor, bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Biraz önce, ajansta, Sayın özal'ın, çıkabilecek muhtemel bir Körfez savaşının da suçlusu
nu bulduğunu gördük. (SHP sıralarından "Kimmiş?" sesleri) Savaşı bugüne kadar, bütün dav
ranışları, bütün sözleriyle teşvik ve tahrik etmiş olan Cumhurbaşkanımız, şimdi bu konuda 
da, Anamuhalefet Liderini suçlu göstermeye yönelik bir beyanat vermiş. 

Tabiî, bu kadar politikayı seven bir Cumhurbaşkanının o makama niye gittiğini biz bir 
türlü anlamıyoruz!.. Burada olsaydı, kendisiyle çok daha rahat konuşma imkânımız olurdu. 
Bir sorumsuzluk zırhı altına saklanarak, böyle, onu bunu suçlayacak demeçler vermesi, politi
kaya direkt müdahale etmesi, ANAP Grubunu hiç rahatsız etmeyebilir; ama başta Türk halkı
nı ve bizi son derece rahatsız ediyor. Buna mutlaka bir son verilecektir, bunu biliniz. (ANAP 
sıralarından "Elinizden gelmez" sesleri) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hangi güçle yapacaksınız? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Tabiî, sandıkla son verilecektir. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sandıkta sizin payınız yok. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bakınız, bütçenin rakamları, sürekli olarak, ik
tidarlarınız döneminde, hükümetleriniz döneminde, ardı arkası kesilmeyen bir hayat pahalılı
ğından dolayı, trilyonlarla ifade edilir hale geldi. Bütçede bugün trilyonun altında bir rakam 
görmek olanağı kalmadı; ama, trilyonlarla ifade edilen bu bütçeyle ilgili açıklamaları yaptığı
mız zaman, vatandaşlarımızın havsalasının dışına çıkıyoruz; çünkü, biliyorsunuz, 1 trilyonun 
12 tane sıfırı var. Ben, daha iyi anlaşılması için, bütçeyi, şimdi basit bir örneğe çeviriyorum. 
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Bir aile bütçesi düşününüz; bu ailenin, bütün kısıtlamalara rağmen, zorunlu harcama mik
tarını 1 milyon 50 bin lira olarak düşününüz. Bunlar, bütçenin küçültülmüş rakamlarıdır. Ge
liri de 840 bin lira; ama, bu, tahmin edilmiş bir gelirdir; ele geçecek mi, Başbakanın dediği 
gibi, cebe girecek mi; belli değil. Bu 840 bin liranın geleceğini kabul etsek, daha baştan, aile 
bütçesinin 210 bin lira açığı var. Bir diğer 210 bin lirası da, eskiden alınmış borçların faizleri 
için kullanılacak. Kalıyor 630 bin lira; yani, ailenin elinde kalan para bu. Ama, evin badanaya 
ihtiyacı var, damı akıyor, pencereleri, kapıları boyanacak; bütün bu işler için de 145 bin lira 
ayrılmış. Ancak o kadar ayrılabilmiş; belki bir kapının biryüzü boyanabilecektir bununla. Ta
biî, aile reisinin durumunun ne kadar güç olduğu ortada. Bu nedenle de, bazı borçlarım aile 
mensuplarından bir ölçüde saklamaya çalışıyor. Bu gelirinin ve giderinin dışında, 133 bin lira, 
iç ve dışarıdan aldığı borcun anapara taksidini ödemek zorunda. Ayrıca, 112 bin liralık da, 
diğer bazı masrafları ve harcamaları olacak. Bunların toplamı 245 bin lira. Şimdi, elindeki 
gelirden bunu da düşse, ailenin yaşaması için hiçbir şey kalmayacak. Onun için diyor ki, bunu 
ayrı hesap edelim biz, bu bir borç bütçesidir, bunu ev halkının bilmesine de çok fazla gerek 
yoktur, bunu aile bütçesi içinde göstermeydim. Ne yapalım?.. Bunun karşılığı nereden gele
cek, bu harcamalar nereden yapılacak; bu borcu nasıl karşılayacaksınız? Onun kolayı var di
yor, borç alarak kapatacağım; 245 bin lirayı da borç alarak kapatacağım... 

Bir şey daha yapmış aile reisi... Bu, ilginç bir aile reisi tabiî. Bu aile reisi, belli bir yan 
gelir elde etmiş, kendisine bir yan gelir sağlamış; bunu da gizliyor. Bir fon oluşturmuş, bu oluş
turduğu fonu da, kimsenin denetlemesine olanak tanımıyor. Tıpkı, Büyük Millet Meclisin siz
lerin, hükümetin elindeki kullandığı fonlarla ilgili hiçbir bilginizin olmadığı ve denetleme yet
kinizin olmadığı gibi. Böyle yapmış aile reisi; hanımından bile gizlemiş bunu. Bu fon geliri 
olarak düşündüğü kısım da 310 bin lira; ama, ne yazık ki, buradan yapacağı harcama 350 bin 
lira; orada da açık var. Bütün açıklarını toplarsanız, 485 bin liralık bir açığı var bu aile reisinin 
tahmin ettiği gelirini de, biraz önce söyledim, 840 bin lira olarak düşünüyor; tabiî, iyimser bir 
tahminle düşünüyor. 

Şimdi, böyle bir duruma bir ticaret erbabı gelse, bir tüccar gelse ve defterini muhasebeci
ler inceleseler, bütün muhasebecilerin söyleyeceği bir şey vardır : "Aman kardeşim, sen iflas 
etmişsin. Senin işin bitmiş; bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan, hemen iflasını ilan 
et" derler. 

Aile reisi için, bu sözkonusu olamaz tabiî. Böyle bir duruma ailesini getirmiş olan aile 
reisi iflas edemez; onu hacir altına alırlar, onu vesayet altına alırlar. (SHP sıralarından alkış
lar) Bilmiyorum, bu nedenle mi acaba, Hükümet de, hacir altına alınmış gibi davranıyor za
ten; vesayet altında gibi davranıyor. 

Gelelim kayyuma... Bu ailenin kayyumu, enteresan bir kayyum. Bakınız, kayyumun geç
mişinde ciddî karanlıklar var; yaratmış olduğu ciddî sıkıntılar var; topluma ve ailesine getirdi
ği birtakım yükler var. Hatırlatayım... Bunlardan bir tanesi, banker faciasıdır. Bir diğeri, ha
yalî ihracattır. Hayalî ihracattan da sabıkası var bu kayyumun. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Hayalî ihracat kalmadı artık. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bu kayyumun, ailesini, ülkesini borç batağına 

batırma sabıkası vardır... 
ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Borç, itibarlı olana verilir. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — ...Sanayileşmeyi terk etme sabıkası vardır. Ge
lir dağılımını büsbütün, bugüne kadar bozmuş olması gibi, bir ciddî sabıkası vardır. Bunların 
da hepsi tecil edilmiştir; kimi usullü, kimi usulsüz; ama, bir tanesi var ki, bunun hesabını bu 
halk mutlaka soracaktır; o da, hayat pahalılığıdır, insanlarımızın, emekçilerimizin, bitmeyen, 
tükenmeyen refah kaybıdır. 

Bakın ne demiş kayyum : "Yüzde 10 enflasyon, yüzde 10 hayat pahalılığı bile çok fazla
dır; hele bu miktar aşılırsa, felaket olur." İşte, bugüne kadar çıkan tek doğru sözü de bu ve 
gerçekten de felaket oldu. Gerçekten büyük bir felaketi, Türk emekçisi, Türk insanı, işçisiyle, 
memuruyla, köylüsü, esnafı, emeklisiyle yaşıyor bugün. Bunu görmezden gelmenizin de hiçbir 
faydası olmadığını, aslında hepiniz içinizden biliyorsunuz. 

Transformasyon (değişim) denmiş, bir değişme olmuş; ama, bu değişime artık, değişim 
demek mümkün değil, transformasyon demek mümkün değil; bu, deformasyon olmuş, çarpıklık 
gelmiş. Değişmenin sonucu bu. 

tşte, bu kadar sabıkası olan, bu kadar suçu olan bir kayyuma terk edildi şimdi ailenin 
durumu. Bizim kınadıgunız bu, biraz evvel burada söylemeye çalıştığımız da bu. Kayyumu da 
yanlış seçtiniz; bunu da söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, durumun daha iyi anlaşılabilmesi için bir başka hesap daha ya
payım size: ANAP hükümetleri döneminde, Türkiye'nin bu hükümetlerinin elinden, şöyle ka
baca ne kadar para geçti acaba; bunu hiç biliyor musunuz?.. Görünüşe göre bilmiyorsunuz. 
Ben size söyleyeyim : 1990 fiyatlarıyla, yani bu içinde bulunduğumuz, son günlerini yaşadığı
mız yılın fiyatlarıyla hesap ettiğiniz zaman, 1990 yılı dahil olmak üzere, bu Hükümetin kullan
mış olduğu paraların toplamı, bütçesi, fonları ve iç borçlarıyla 559 trilyon Türk Lirasıdır. 

ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Çok çalışmışız. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — 136 trilyon lira da 1991 bütçesinde kullanıla
cak. Tabiî, onu aşacak; ama, öyle tahmin ediliyor. Toplam 695 trilyon Türk Lirası ile üç ANAP 
Hükümeti bugüne kadar Türkiye'de icraat yaptı. Bu 695 trilyon liranın içinde iç borçlar var; 
ama dış borçlar da yok. Yani, dış borçları buna katmadım. Zaten, dış borçlarla ilgili olarak 
da yeni bir icat ortaya atıldı ve "Biz, sadece 8 milyar dolar dış borç kullandık" deniyor. Şu 
anda ne kadar dış borcunuz var, stok?.. Resmî rakamlara göre 43 milyar dolar. Tabiî, borç de
ğil, döviz yükümlülüğü olarak; tevdiat hesaplarını vesaireyi katarsanız, bu rakam büyüyor, 50 
milyara doğru yaklaşıyor; ama Hükümetin yeni icadı; "Biz sadece 8 milyar dolar kullandık, 
diğerleri bizim borcumuz değil" diyor. Diğerleri eski borçlar!.. Peki, eski borç olarak ne dev
ralmışsınız?.. 13 milyar dolar devralmışlar... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — 18 milyar dolar... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — 18 milyar dolar devraldınız; peki... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Doğruyu söylemiyorsunuz. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Ben doğruyu söylüyorum da, Sayın Bakan farklı 
rakamların peşinde; fakat, burada önemli olan başka bir şey var, o da şudur : Borçlarını zama
nında ödemesiyle iftihar eden bu İktidar, borçları zamanında ödeye ödeye, bugün, 43 milyara 
getirmiş. Bu nasıl oluyor, bu ne biçim hesap?.. Bu, insana, Nasrettin Hocanın kedi ile et hikâ
yesini hatırlatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz, Hoca kediyi tartmış, eve getirdiği etin ağırlığında 
çıkmış; itham da var, "Eti kedi yedi" diyorlar. O zaman, şu soruyu soruyor: "Kedi buysa, 
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et nerede, et bu ise, kedi nerede?" Şimdi size sorulması gereken soru da budur: Hem zamanın
da ödediniz, hem, "Borç almadık" diyorsunuz; ama, elinizdeki borç stoku 43 milyar dolara 
çıkmış... Sanki, bir tükenmez gibi. Eskiden "tükenmez" diye bir şerbet vardır, içildikçe üstüne 
su ilave edilir; burada da onun gibi bir durum var. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, bunun izahı böyle yapılamaz. Bu açıklamalarla hiç kimseyi inandı
ramazsınız; ama, Sayın Bakan, "Biz, örnek alınan bir ülkeyiz, bizi bütün Doğu Bloku örnek 
alıyor, onların da beynini mi yıkadık acaba? Eğer onların beynini yıkadıysak, bir tek, muhale
fetin beynini yıkayamadık" diyordu. Şimdi bir defa, muhalefetin beyninin yıkanmaması gere
kiyor; bu kadar iktidarın beyni yıkanmışsa, birisinin beyninin çalışması lazım yıkanmadan. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ama, benim tahminim; Sayın Bakan orada bir latife yapmak iste
di, tam da olayı göremedi, sabah erken saate geldi konuşması, biraz mahmurdu, yüzünü yıka-
mamıştı herhalde... (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) 

Şimdi, akla gelen bir soru var... Paralar ödeniyor, paralar ödendiği halde borç artıyor, 
o zaman, şu soru geliyor : O zaman Hükümetimiz, acaba bu paraları, borç taksitlerini, borç 
faizlerini yanlış adrese mi ödüyor?.. "Sakın ola ki, böyle bir hata mı yaptınız; başka yere mi 
ödüyorsunuz, borç almadığımız yerlere mi ödüyorsunuz?" diye düşünüyor insan; ama, tabiî, 
diyeceksiniz ki, "Canım olur mu böyle şey, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu hatayı 
yapar mı?" 

Şimdi bakıyoruz biz, önümüzde incelediğimiz, sadece 1991 Bütçesi değil, bir de 1989 yılı
nın kesinhesabı var; Sayıştay raporuyla gelmiş. 

Sayın Başbakan da tam zamanında teşrif buyurdular; herhalde bu konuyla ilgili bize bilgi 
lütfederler konuşmaların sonunda. 

Bakınız, Sayıştay, kesinhesapta ne bulmuş : Sayıştay diyor ki, "Türkiye'nin iç borçlarını, 
Hazine ve Dış Ticaret, 4 trilyon 729 milyar fazla yazmış." Hazinenin, sorumlu bakanın yanıtı; 
"Ufak bir hata yapmışız" diyor. Ufak bir hata, 4 trilyon 729 milyar(!„) Devlet, borcunun he
sabını bilmiyor o hale getirmişsiniz. Dahası var... 1 trilyon 200 milyar lira da, 1989 yılında ödenek 
üstü harcama yapılmış; yani, usulsüz harcama yapılmış. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin haberi ve denetimi olmadan harcama yapılmış. Bunlardan haberiniz yoktu tabiî. 

Şimdi, orada bir nokta daha var; 7,9 milyar liranın da, Maliyenin mahkeme kararına bağ
lanmış alacağının yarısına yakınının, (yüzde 43'ünün) bağışlanmış olması. O bağışların içinde 
bazı memurların zimmetleri de var. Şimdi, sadece şu tablo bize gösteriyor ki, artık, Türkiye 
Cumhuriyetinin Maliye Bakanlığında tam bir kahvehane havası esmektedir. 

Dış borcu da şöyle noktalayayım : Bu geçen dönem içinde, tam 30 milyar dolar yeni dış 
borç alınmıştır; bu yıl da, herhalde en az 3 milyar dolarlık bir dış borç alınacak. 

Peki, bugüne kadar kullanılan bu 700 trilyon liraya yakın para nereye gitti? Bu paralar 
nerede? Dış borcun da, bu hesaba katılmadığını tekrar hatırlatıyorum. 700 trilyon lirayı bu 
hükümetler nereye kullandılar? Herhalde, "Zonguldak'daki madene, Zonguldak'taki işçilere 
kullandık" demeyeceksiniz; zaten bunu demiyorsunuz. Onların memnuniyetsizliklerini, onla
rın patlama noktasına gelmiş haklı taleplerini, siz de nihayet dinlemeye yavaş yavaş kendinizi 
hazırlıyorsunuz; öyle umuyoruz. 

SEKA işçileri ise, herhalde, "Paramız bol, refahımız arttı, tatil az geliyor" düşüncesiyle 
bir grev kararı almadılar. Onların memnun olduğunu söylemek olanaksız. Peki, memurlar 
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mı memnun? Bu 700 trilyondan onların refahı mı arttı? Bu 700 trilyondan emekliler mi pay 
aldı? Bu 700 trilyondan kime ne gitti? Esnafa mı gitti? Çiftçiye mi gitti yoksa? 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Memlekete hizmet olarak gitti. 
ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Nereye gitti; siz anlamazsınız. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Nereye gittiğini siz söyleyin. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bunu bizim muhalefet olarak anlamayacağını 

söylüyor çok değerli bir arkadaşım; ama, o arkadaşımın, kendi arkadaşlarına da bu konuyu 
anlatamadığı böylece ortaya çıkıyor. 

Burada, Sayın Nuh Kaşıkçı arkadaşımızın Türk tarımıyla ilgili sözlerine hepiniz tanık ol
dunuz ve biz kendisini yürekten alkışladık; dedik ki, "Hiç olmazsa bir arkadaşımız, belki baş
kalarını da temsilen, burada gerçekleri ifade etti." Sayın Kaşıkçı'nın görüşlerine katılıyoruz. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hoşunuza gitti tabiî. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — İktidar milletvekili olarak bunları söylemesi, 

belki sizi uyarır diye umut ettim; ama, en azından, bugün gelen grubun, pek böyle bir uyarıya 
itibar etmeyeceği anlaşılıyor. 

Tarımdaki duruma bakınız : Bu yıl çeltik ekenler korkunç zararlara uğradılar. Ürünleri 
ellerinde kaldı; çünkü, Amerika Birleşik Devletlerinin, destekleme fiyatı vererek, yani özel olarak 
ucuzlatarak Türkiye'ye sattığı pirinç, piyasayı doldurdu. Sattıkları zaman masraflarının karşı
lığını alamıyorlar. Çeltik üreticilerinden sevinen, sadece, "Bu yıl çeltik ekmedik" diyenlerdir; 
"Çok şükür bu yıl çeltik ekmedik" diyenler sevinebiliyor, ekenlerin hepsi perişan durumda. 

Tütün üreticisi daha mı iyi durumda?.. Tütün ülkesinde tütün üreticisi kan ağlıyor. Ne 
zaman açıklanacak tütün fiyatları? 

ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu hafta içinde. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bu hafta içinde açıklayınız ve umalım ki, tü

tün üreticisinin yüzünü güldürecek bir düzeyde açıklayınız; size, biz de muhalefet olarak teşek
kür edelim. 

Pamuk üreticisi de perişan durumdadır. Türkiye'nin pamuk ihracatı da düşmeye başla
mıştır. Fındık üreticisi de perişan durumdadır, üzüm üreticisi de öyledir, çay üreticisi de öyle
dir, ayçiçeği üreticisi de öyledir. Şeker pancarını teslim edenlerin de, paralarını beklediklerini 
bir kez daha size hatırlatmak istiyorum. 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Bakan söylediği zaman siz dışardaydınız. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Peki, sanayiciler memnun mu?.. Sanayici 1984 

yılından beri ciddî bir yatırım yapamamış Türkiye'de. Çünkü, yatırım olanaklarını ortadan 
kaldırmışsınız. Tefeci düzeyinde bir faiz politikası tutturduğunuz için, bu, sanayiciyi de durma 
noktasına getirmiş; ama, çok ciddî teşvikler verilerek kapasite kullanımı tahrik edildi. Bu doğ
rudur ve bu nedenle de, ihracat, Türkiye'de 2,9 milyar dolardan, son üç yıldır, 11,5 - 11,7 mil
yar dolar düzeyine yükseldi. Bunun maliyetini biliyor musunuz peki? Bunun maliyeti şudur: 
Bunun maliyeti, Türk Lirasının, bugüne kadar, o 4 kat artan ihracat için tam 50 kat değer yi-
tirmesidir. 45 liradan başlayan dolar, bugün 3 000 lira sınırına gelmiştir. Yani, 3 000 liraya sat
manız gereken bir malı, bugün dışarıya satabilmek için 50 liraya veriyorsunuz demektir bunun 
anlamı. Kolay anlaşılsın diye söylüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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ALİ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Ne kadar güzel kabul ettiniz bunu yahu. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Esnafıyla, şoförüyle, memuruyla, öğretmeniy

le, çiftçisi ve sanayicisiyle, son derece sıkıntılı olarak 1991 yılının eşiğindeyiz. Sanayiciler, bü
yük çabalarla sanayici haline getirdiğiniz bir kuşak, ne yazık ki tekrar, ithalatçı olma eğilimin
dedir; yavaş yavaş ithalatçı olmaya başlıyorlar. Dışa açılmanın şu anda bize getirmiş olduğu 
en kötü görüntü budur; ama, ihracatın artma olanakları tıkanmıştır; çünkü, kapasiteler artık 
kullanılabildiğince kullanılıyor, daha fazla artmaz. Yapılması gereken, bundan önce yatırımla
rı başlatarak hem de önemli alanlara; yani geleceği olan alanlara yatırım yaparak sanayileşme
yi teşvik ve desteklemektir. Şimdi buna başlasanız, en azından üç dört yılı, belki beş yılı 
kaybedeceksiniz. Bu noktaya geldik. Sanayici, bu nedenle, yavaş yavaş ithalatçı olmaya 
başladı. Bunun, son derece kötü, son derece sıkıntılı olduğunu, ülkemizin gelişmekte olan, kal
kınması gereken bir ülke olduğunu düşündüğünüz zaman, daha iyi anlayacağınızı sanı
yorum. 

Tabiî, "Borç aldık biz, borç bizim itibarımızı gösterir" diyorsunuz ve bu itibarı ölçen Eu-
romoney Dergisine de atıflarda bulunuyor burada iktisat konusunda çok değerli uzman ba
kanlarınız. O dergiye göre, Türkiye'nin kredibilitesi; yani kredi güvenilirliği, 36 ncı sıradan 54 
üncü sıraya düştü, tşte böyle oldu. ttibar böyle artıyor; ama terse artıyor itibar. 

tLHAN AŞKIN (Bursa) — 44'ten 43'e geldi. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşlar... 
ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Biraz da sine-i milletten bahsetsenize; biraz da ona ge

lin, çok heyecanlı oluyor. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sine-i millete de geleceğim, merak etmeyin. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Size şunu söyleyeyim: Bu kadar paranın nereye 

gittiğini, tabiî merak ediyorsunuzdur, umuyorum merak ediyorsunuzdur ya da biliyorsunuz, 
susuyorsunuz; onu bilmem ama, ben, zamanımın darlığından, bilmeyenler için bir iki örnek 
vereceğim. 

Değerli arkadaşım ANAP sözcüsü, burada, "Biz, kişileri zengin etmedik. Biz kişilere tahsis 
yapmadık" dedi. (ANAP sıralarından "Doğru söylemiş" sesleri) Evet, bakalım şimdi, ne ka
dar doğru söylemiş? Yani, o, samimiyetle bunu söyledi, onu biliyorum da; onun samimiyetle 
bunu söylediğini biliyorum; ama... 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Burada, Ankara'da, İstanbul'da belediye reisleri yaptı 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Ama, ben size belgeleri okuyacağım, şimdi bel

geleri okuyacağım. 

Bakın, Türkiye'de bir özelleştirme başlamıştır sizin döneminizde ve bu özelleştirme de, 
çok fiyakalı bir şekilde sunuldu topluma, tşte, "USAŞ'ı özelleştirdik, Mutfak'ı özelleştirdik, 
ÇİTOSAN'ın kârlı beş fabrikasını özelleştirdik; tuttuk, bunu Türk Hava Yollarına da yaymaya 
çalıştık, olmadı, çalışıyoruz..." gibi, fiyakalı. 

HAMDI ÖZSOY (Afyon) — Sizin programınızda özelleştirme yok mu? 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Tabiî, bunlar, biliyorsunuz, idare mahkemele
rinde iptal ettirildi; usulsüz yapıldığı için. Usulsüzlüğü kanıtlandı, yasal olarak kanıtlandı. Ben 
bunun üzerinde durmak istemiyorum, bu işin mantığının yanlış olması üzerinde de durmak 
istemiyorum; devletin sırtında yükse KİT'ler, zarar eden satılır ki, verimli çalışan özel sektör, 
onu verimli hale getirsin, ekonomiye katkıda bulunsun. Ama, siz tersini yapıyorsunuz, "kim 
alır?" diye, kâr edeni satıyorsunuz. Yani, görülmemiş bir mantık bu tabiî. Bunu nereden öğ
rendiğinizi ben bilmiyorum; ama size şunu söyleyeyim ki, bu özelleştirmenin bir de karanlık 
tarafı var, kulisi var. Şimdi, kulisine bir bakalım; doğuda ve güneydoğuda yapılan özelleştir
melere bakalım. 

Orada, devletin yarım kalmış tesisleri satıldı özel sektöre. Gerekçesi de şuydu: Devlet bu
ralara daha fazla para vermesin, bunları özel sektöre devredelim; özel sektör bu fabrikaları 
alsın, işletsin, kursun, yatırımını tamamlasın; devlet de, oradan elde edeceği parayla, bu böl
gelere kendisini -öyle ifade edildi- yeni yatırımlar yapsın... Bir baktığınız zaman, fena bir fikir 
değil gibi gözüküyor. Şimdi, uygulamaya bakalım. 

Şöyle çalışıyor bu sistem: Herhangi yarım kalmış tesise, şekli bilinmeyen bir biçimde bir 
talip bulunuyor önce. Bu taliple pazarlık yapılıyor; örneğin, bir tanesiyle yapılmış, "Kars'da 
İğdır'daki fabrikayı 3 milyar liraya ben satın alırım; ama, para vermem, param yok çünkü" 
demiş. Birincisi, bir defa, sakatlık buradan başlıyor; para almadan devir... İleride almak üze
re... Devralan şirket -ismini de vereceğim sonra- bir müddet sonra dönmüş, Kamu Ortaklığı 
Fonuna, "Benim param yok; olsaydı, zaten baştan verirdim, hatırımı yapamıyorum, lütfen bana 
kredi ver" demiş. Kamu Ortaklığı Fonu, o tarihte bir 4 milyar daha ödemiş, -1985 rakamları 
bunlar- yatırımı tamamlasın diye. Aradan zaman geçmiş, demiş ki bu şirket: "Ben bu işi biti-
remiyorum, yapamıyorum, bana ortak olun." Parası olmadığını ifade ederek, bu satış işlemi
ni, özelliştirmeyi başlatan Kamu Ortaklığı Fonu, bu sefer gitmiş, yüzde 44'üne, tekrar 4 milyar 
TL. vererek kendisi iştirak etmiş. E., güzel, ne yapalım? Bir defa kötü yola girilmiş, gidiliyor. 
Toplam 15 milyar lira alacak oluşmuş böylece. 

Bu rakamları, bu bilgileri, şimdi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1988 yılı ra
porlarından alıyoruz. Bunları da çok zor ele geçiriyoruz; ama, çok sayın bir KİT Komisyonu 
Başkanımız var; eksik olmasın, onun döneminde rahatladık, bundan evvel büyük mücadeley
di bu. 

Müfettişler diyor ki: "Bu 15 milyar faizleriyle vesairesiyle geriye alma olanağımız yok
tur". Neden yok? Çünkü, krediler verilirken, arazi ve yarım kalmış yatırım bu özel sektör ku
ruluşuna satılırken güvence alınmamış; ipotek bile yok üstünde, hediye edilmiş, tşte, kişi zen
ginleştirme budur. Araş Tekstil, Kars-Iğdır; bilginize... 

Bir de "Yerteks" olayı var Malatya'da. Aynı sistem; burada da sistem aynı. 700 milyon 
liraya devredilmiş, para alınmamış, 10 milyar lira nakit kredi verilmiş; Destekleme Fonundan 
tekrar 5 milyar dolayında bir kaynak tahsis edilmiş, ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre 
olmasına rağmen Malatya, birinci derecede kalkınmada öncelikli yöre muamelesi yapılmış; yani, 
suç işlenmiş, usulsüzlük, yolsuzluk yapılmış; şu anda, faizler vesaire hariç, 18 milyar lira olan 
borcunu geriye ödeyemiyor şirket ve hiç güvencesi yok, geriye alınma olanağı da kalmamış. 
Malatya -Darende, Yerteks Tekstilin durumu bu. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bu işi onlar hep böyle yapıyor. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bir üçüncü örnek, OSKAR A.Ş. OSKAR 
A.Ş/nin de geriye ödeyemediği, garantisi alınmamış, teminatı bulunmayan 5,6 milyar lira bor
cu var devlete. Bu borcun da nasıl tahsil edileceği bilinmiyor. 

örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum, sadece şunu söyleyeyim: Bu şekilde 16 örnek 
daha var; lütfeder, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına bakarsanız, bunları sizler 
de göreceksiniz. Ama, bunlar ne olacak?.. Bunların hesabı sorulur, bunların hesabı mutlaka 
sorulur. Hiç zannetmeyiniz ki unutulur; 1987'den beri biz bunu izliyoruz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Belediyelere gel. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Belediyeye de geleceğim efendim, hiç endişe bu
yurmayın. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Kaç tanesinden hesap sordunuz; üç sene geçti üzerinden? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, karşılıklı konuşulmasın. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Belediyeye gelmeden önce, Maliye Bakanlığı
mıza yöneltmek istediğim bir soru var. Ben eski bir hocayım, arkadaşım bana uğrarsa, öğren
mek istediklerini anlatırım kendisine. Burada, konuşurken, lütfen, müdahale etmeyiniz; çün
kü bu, çok önemli bir olay. 

Tekel Genel Müdürlüğümüz bir anlaşma yaptı bu yıl, 12 Nisanda. Bu anlaşma ile, Türki
ye'nin Tekel olarak ürettiği rakıların yurt dışına ihracatında, satışında tek bir firmaya yetki 
verdi. Bu firmanın adı Tekal. Tekel, Tekal... Gayet güzel... Avrupa'da 58 tane kuruluşu, Türki
ye'den rakı alıyorken, niçin bunu yapmaya gerek duydu?.. Bu bir soru. ikincisi; haydi bunu 
yapmaya gerek duydu, bir ihale açmadan, usulsüz olarak niçin bu işleme başladı?.. Bu da ikin
ci soru. Üçüncü soru daha da ilginç.' Haydi bunu da yaptınız da, bu anlaşmayı, henüz kurul
mamış bir firmayla nasıl yaptınız; bu ne cesaret?.. (SHP sıralarından alkışlar) tşte, belgeler 
burada. Firma, 27 Nisanda kurulmuş, -elimde belgeler var- 12 Nisanda anlaşma imzalanmış 
ve firma, 1989 yılı içinde böyle bir anlaşma yapacağım biliyor, mektup yazıyor, mart ayında 
da, anlaşma imzalanmadan birbuçuk ay önce de, yönetim kurulu karar alıyor; "Böyle bir an
laşma yapılsın" diye. Tabiî, usta bir bürokrat var burada, bakın ne diyor: "Bakanlığımızın, 
Federal Almanya'da rakı pazarlama konusunu, özel bir proje olarak ele alma direktifleri üze
rine hazırladık." O bakan, bakanlık, bunun cevabını herhalde verecek. Bu, tabiî, çok ciddî 
bir konu değerli arkadaşlarım. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Firmada kimler var; açıklayın. 
TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Kaç ortağı var? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bir isim söyleyeceğim size, firmada zaten bir 

kişi var. Bu çok büyük firmada bir kişi var, şirket müdürü olarak gözüken kişinin ismi Aydın 
Yardıma. Anlaşmaya imza atacağı sırada, elinde imza sirküleri olmadığı için, (imza sirküleri 
niye yok?.. Şirket yok ki, nasıl olacak?) Tekel tekeffül ediyor, "Biz, şirketin genel müdürüdür, 
tanıyoruz, imza yetkisi vardır" diyor ve bu yazıyı notere veriyor, tşte, kişi zengin etmenin nasıl 
yapıldığının örnekleri. Bilmiyorsunuz da, öğrenin istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Anladınız mı bari!. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Şimdi, belediyelere geliyorum; size, çok merak 

ettiğiniz belediyelerden kısa bir izahat vermek istiyorum. Çünkü, Devlet, böyle, paralarını har
cıyor, kişileri zengin ediyor da, muhalefet belediyelerine gelince, kurt gibi, atmaca gibi alacak
larının üstünde... 
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Bakın, 1988 yılında belediyelerden yapılan kesintiler yüzde 7,4 iken, hemen 1989 Nisanın
da yüzde 24,9'a; mayısında yüzde 25'e, haziranında yüzde 49,9'a çıkmış. Derhal tahsilat başla
mış: ANAP'lı belediyelerin harcamaları, borçları için. Dediniz ki, "Ama, onlar yol yaptılar." 
Hem yol, hem yolsuzluk yaptılar tabiî. (SHP sıralarından alkışlar) örneğini de size, Çankaya 
Belediyesinden veriyorum, somut olarak. Üstelik de yakın bir yer, hemen gidip bakabilirsiniz. 

ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Mahkemeye ver o halde. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sabrediniz kardeşim. 
Kaldırımların ihalesinde, gerçek dışı hakedişler toplamı 4 milyar lira. özel birim fiyat uy

gulaması; yani, devletin verdiği fiyatlar değil, belediye başkanının, yardımcısının, fen işleri mü
dürünün özel fiyatlarından dolayı 4 milyar Ura, müteahhitlere usulsüz arsa satışı nedeniyle 4 
milyar lira olmak üzere, toplam 12 milyar lira ve şu ana kadar ortaya çıkartılmış 30 tane dos
ya... (ANAP sıralarından "Nerede bu dosyalar?" sesleri) Nerede bu dosyalar? İçişleri Bakan
lığınızda. Bu konularda İçişleri Bakanlığı bir buçuk yıldır soruşturma açmamakta ciddî bir 
direniş gösteriyor; kutlamak lazım. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tabiî, aynı zamanda, bu dosyalar, Mecliste kurulmuş olan Belediyelerdeki Yolsuzluk ve 
Usulsüzlükleri Araştırma Komisyonuna da yollanmıştır; bunu da, bilginize, ek olarak sunmak 
isterim. 

Tabiî, belediyenin üzerine giderek, oradan bu paraları tahsil etmede çok ciddî bir davranış 
içinde olan Hükümet, sadece belediyeye mi yapıyor bunu? Hayır, gücü yeten her vatandaşımı
za da yapıyor; kime gücü yetiyorsa ona yapıyor. Kars'tan, İğdır'dan, Malatya'dan, Darende'
den alamıyor parayı; ama, bakın, sağlık konusunda vatandaşlardan nasıl tahsilat yapıyor. 

Elimdeki belgeler Numune Hastanesine aittir. Vatandaş Ekrem 16 130 lira borçlu, vatan
daş Hacı Tarcan 20 bin lira borçlu, Şecaattin Bey 20 bin lira borçlu, 33 bin lira borçlu Mesudi
ye Hanım Yüksek İhtisas Hastanesine ve bunları Maliye hâlâ takip ediyor, sağlık hizmetinde 
tek kuruş sektirmemeye kararh; Ama, tabiî, şu oluyor: Bunu ödeyememiş olan vatandaşımızın 
durumuna üzülen avukatlar, çoğu zaman, dosyaları kapatmak için, ceplerinden ödüyorlar bu 
paraları. 

İzin verirseniz, gene belediyelerle ilgili küçük bir konuya da değineyim. "Belediyelere yar
dım yapıyoruz, belediyelere çok para veriyoruz" gibi sözler söylüyor Hükümet yetkilileri. Bir 
defa, bunun söyleniş tarzı yanlıştır; bunlar, belediyelerin yasalardan doğan haklarıdır, siz ver
miyorsunuz. Vatandaşın parası, yasalar uyarınca belediyeye veriliyor. Bunu bir iane gibi gös
termeye gayret etmeyiniz. 

Anayasaya aykırı maddeleri bütçeye koymak suretiyle, belediyelere haklarını vermemek 
ve hizmeti vatandaştan kıskanmaktır sizin yaptığınız. 

İşte Kocaeli örneği: Şurada gördüğünüz, Kocaeli'ne gelen ödemeler. 19 ayda, Kocaeli Be
lediyesine 2 kere ödeme yapılmıştır, toplamı da 320 milyon liradır. Belediyenin yaptığı harca
maların bu aradaki toplamı da, yarısı işçi ücretlerine olmak üzere, tam 80 milyar liradır. Bu 
mu beceriksiz belediye?.. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Hangi işçilere ödenmiş? (ANAP sıralarından "Hangi 
işçilere ödenmiş?" sesleri) 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Kendi işçilerine. Necati Beyin aldığı işçiler de 
vardır içinde; hiç merak etmeyin. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Aydan aya gelip para alan işçilere mi ödenmiş? 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bunlardan dolayı üzülmemeniz lazım. Bu, du
rumu öğrenecek ki iktidar, düzeltsin; başka nasıl düzelteceksiniz bunu? 

Değerli arkadaşlar, işte tablo bu, ortadaki görüntü bu; ama şimdi, Sayın Başbakan gele
cek, büyük bir ihtimalle, kendi değişik üslubu içinde, PTT'deki gelişmeleri anlatacak bize. Bü
tün bu söylediklerimize yanıt olarak, "Şimdi Yunanistan'a gidip telefon etmiyorlar, Yunanis
tan'dan Türkiye'ye gelip telefon ediyorlar'' diyecek. (SHP sıralarından alkışlar) Güzel, buna 
da bir itirazımız yok. 700 trilyona da, tabiî bir şeyler yapacaksınız, hiç mi bir şey yapmak iste
miyordunuz yoksa? 

Bir de renkli televizyondan söz edilecek; ona da bir itirazımız yok. Renkli televizyon, tek
nolojik bir gelişmedir. Televizyon yok iken, bir iktidarın televizyon getirmesi mümkün değil
dir. Televizyon icat edildi, geldi; renklisi icat edildi, siz de onu getirdiniz. Bunlara teşekkür edi
yoruz; "Bravo" diyoruz, "Aferin" diyoruz; ama, televizyon konusunda söyleyeceğimiz bir şey 
var. Onu 5 kanala çıkarttınız -p da sizin katkınız, ona da bir şey demiyorum, bakın ne kadar 
hoşgörülü davranıyoruz- hiç olmazsa, onun 2 kanalının birini Hükümete (ANAP'a İktidara) 
diğerini sayın Cumhurbaşkanı ve ailesine tahsis edin. Kalan 3 kanalı da bari vatandaş rahat 
rahat seyretsin. (SHP sıralarından alkışlar) 

Diyeceksiniz ki, "bizim sistemimiz çok sağlam; pazar ekonomisi getirdik. Yoksa, bu çark 
nasıl dönerdi? Onu için örnek alınıyoruz..." 

Değerli arkadaşlar, şunu size açıkça söyleyeyim ki, burada uygulanan, bir pazar ekonomi
si falan değil; kendinizi aldatmayınız. Yani, çağdaş bir uygulama değil. Bugün, Almanya'da, 
İngiltere'de ve diğer gelişmiş ülkelerde gördüğünüz pazar ekonomisi değildir burada uygula
nan. Bu, çağdışı, vahşi bir kapitalizmdir; artık kalmadı dünyada böyle bir şeyin örneği, ikiyüz-
yıl önce vardı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Rusya bile bunu yapıyor, Rusya bile!.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sizin -iyi niyetle- Almanya'daki, İngiltere'deki, 

ttalya'daki pazar ekonomisine özendiğinizi de biliyorum; bunu bildiğim için söylüyorum za
ten. Mutlaka bu konuları öğrenmeniz lazım, mutlaka bu konularla ilgili biraz bilgi sahibi ol
manız lazım. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz gelseniz ne yapacaksınız hocam, onu 
da söyleyin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sizin ekonominize bir isim vermek gerekiyorsa 
eğer, bu, serbest pazar ekonomisi değildir; serbest matbaa ekonomisidir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hocam, siz gelseniz ne yapacaksınız, onu 
da söyleyin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Matbaa -biliyorsunuz- ülkemize çok zorluklar
la ve geç geldi; ama, iktidarınızın başarılı bir yaklaşımı da budur; matbaayı çok çabuk sevdi. 
Bütün bu olayların dönüşünde, en fazla tam kapasite ile çalışan sınat tesis haline geldi para 
matbaası. (SHP sıralarından alkışlar) Bu matbaa ekonomisine devam ettiğiniz sürece, vatan
daşın hayat pahalılığından perişan olmasını hiç kimse engelleyemez. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz gelseniz ne yapacaksınız? 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Biz gelirsek ne yapacağız; biz gelirsek vergi ala
cağız, maliye bürokrasisi de onu söylüyor. Sadece emekçiden değil... 

ALt SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — Siz gelemezsiniz. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Siz gelemezsiniz; rüyanızda görürsünüz. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — ... vergiyi vermeyen veya veriyor gibi gösteren

lerden alacağız. Biz mi geliriz, siz mi gelirsiniz; onun da ölçüsü sandık. Sine-i millet meselesine 
geldik işte. Anlıyorum ki, siz bizi mutlaka sine-i millete göndermek istiyorsunuz. (ANAP sıra
larından gürültüler) O, elinizde olan bir şey; hemen erken genel seçim kararını alın, hep bera
ber sine-i millete gidelim. (SHP sıralarından alkışlar) Yoksa, sine-i milletten siz mi korku
yorsunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Başbakan, gidip de gelmem diyor. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Çoğunluk oyları sizin elinizde; alın kararı, he

pimiz sine-i millete gideriz. Sandık konur ortaya, bakarsınız şansınız yaver gider, belki de siz 
gelirsiniz; yani o kadar da umutsuzluğa kapılmayın. Hiç belli olmaz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Biz zaten milletin içindeyiz. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlar, konuşmamın sonunda -

biliyorum ve ilginizden de çok mutluyum- biliyorum ki, sizlere çok şey anlatmam gerekiyor; 
ama, vaktim çok kısıtlı. Başka bir târihte bu tartışmaları sizinle yapmak umuduyla, son ola
rak, gene kayyumla ilgili bir noktayı hatırlatmak istiyorum. 

Bu nokta da şudur: Politikada birçok şey olabilir; ama, Türkiye Cumhuriyetini, Türkiye 
Devletini kurmuş olan Ulu önderi, neredeyse, yarım asır önce ölmüş bu büyük insanı, politika 
arenasında bir malzeme gibi kullanmak yakışıksız bir davranışür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın özal'ın "Atatürk'ün de hatası vardı" demesinin arkasında neler yattığını bilmiyo
rum; ama, bu sözün yanlış olduğunu biliyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

LEYLA YENtAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — O da insandır; olabilir... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Ulu önder Atatürk'ün de mutlaka hataları vardı. 

Bana göre önemli bir hatası, şimdi anlaşılıyor ki, biraz erken ölmüş olmasıdır. Bazılarının ha
tası da, doğmuş olmalarıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bütçeleri tamamlarken biz, 

hep iyilikler dileriz. İyilikler dilemek, bütçenin sonunda bir gelenektir. Tabiî, "Böyle bir eko
nomik durumda bu perişan bütçeye nasıl böyle bir temennide bulunulabilir?" diyeceksiniz. 
Bu bütçenin, Türk halkına, Türk emekçisine, şu anda ıstırap içinde olan bu dar gelirli insanla
ra bir şey getirmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Bu kadar kötüye gitmiş bir ekonomi, bu 
kadar kötüye gitmiş bir bütçe ne getirir, biliyor musunuz? İsteseniz de istemeseniz de, seçim 
getirir ve en büyük iyilik de o olacaktır. 

Bu iyiliğin, bu bütçe döneminde geleceğine inanarak, beni dinlediğiniz için, hepinize te
şekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kumbaracıbaşı. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Genel Başkan Sayın Süleyman Demirel'in. 
Buyurun Sayın Süleyman Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi, Doğru Yol Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tüzüğü, bizi seyredenleri, izleyenleri, vatandaşlarımızı 
selamlamaya mani olduğu için, onları selamlamamanın üzüntüsü içindeyim. (Gülüşmeler, DYP 
sıralarından alkışlar) Sanıyorum ki, milletin olan bu müessesenin kürsüsünden konuşurken, 
yanlış olan şey halkı selamlamak değil, yanlış olan şey Tüzüktür. Tüzüğü düzeltmek de Muh
terem Heyetinizin elindedir. Binaenaleyh, en kısa zamanda yapılacak iş, televizyonla verildiği 
takdirde, bu ülkenin halkını, hakkın sahibini ve hâkimiyetin kayıtsız şartsız kendisine ait oldu
ğunu duvara yazdığımız insanları selamlayabilmeliyiz. Böylece sözlerime başlıyorum. 

Tabiî ki, bütçe konuşmaları, bir hesaplaşmadır. Hesaplaşma kiminle yapılacaktır? Yöne
tenlerle, yönetilenlerin temsilcileri yapacaktır hesaplaşmayı. Daha doğrusu, yönetenler, yöne
tilenlerle hesaplaşacaktır. Yönetilenler buraya gelemeyeceği için, onların adına, bu görevi, mec-
lislerdeki muhalefet partileri yaparlar; çoğulcu sistemin gereğidir. Biz de bu hesaplaşmayı ya
pacağız. Hesaplaşmayı hangi esas üzerinde yapalım? Bunun bir şablonu olacaktır. Gayet tabiî 
ki bu şablonun temelinde, gerçekten, ülkenin yönetiminde halk memnun mudur? Ülke iyi ida
re ediliyor mu? İktidar, gelip, halkın kendilerinden memnun olduğunu söyleyecektir; muhale
fet gelip, halkın dertlerini, şikâyetlerini dile getirecektir... Burada, halkın dertlerinin, şikâyet
lerinin bir defa, iki defa, üç defa, otuz defa dahi dile getirilmesinden, iktidarın rahatsız olma
ması lazımdır; çünkü, bu yapılmadığı takdirde, bu kürsünün bir anlamı yoktur. O itibarla, eğer 
aynı şeyler bile söyleniyorsa, siz de gelip, "Bunların cevabını filan zaman vermiştik, bunların 
cevabı şöyledir" diyebileceksiniz veyahut da cevap verecek haliniz yoksa, susacaksınız; sükût 
da ikrardan geldiği için, kabullenmiş sayılacaksınız. 

Mesele, siz biz meselesi değil. Böyle, karşılıklı laf atma vesaireden ben yılmam, hatta mem
nun bile olurum; ama, gelin biraz, meselenin seviyesini kaldıralım. 

Diyorsunuz ki, "Hedef Türk insanını mutlu etmektir. Onu refaha kavuşturmaktır." Ha
kikaten hükümetlerin, yönetenlerin görevi odur. Yani, ne yaparsanız yapın, halkı mutlu ede
ceksiniz, reafaha kavuşturacaksınız... Demek ki, halkın mutlu edilemediği, refaha kavuşturu
lmadığı yerde, o yönetim başarısızdır. Binaenaleyh, ne yapsa, başarısızlığını ortadan kaldır
ması güçtür. O itibarla, zaten, başansız yönetimlerin kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız gidip, 
bir kural gereğince yenilerinin gelmesi de bu rejimin faziletini, erdemini teşkil eder. 

O itibarla, şimdi size soruyoruz; yani, Türkiye'yi yönetenlere soruyoruz, bu kürsüden hal
kın adına soruyoruz, diyoruz ki, bu ülkede ne iyidir? Kim halinden memnundur? "Vatandaşı 
mutlu ettik" diyorsanız, gelin buradan söyleyin; nasıl ettiniz; bu vesileyle vatandaş bunları duy
sun. Yoksa, 70'de böyle oldu, 80'de böyle oldu, 75'te şöyle oldu, 50'de böyle oldu, 48'de böyle 
olduğunun, vatandaşın karnını doyurması mümkün değildir. Onların tartışması her zaman ya
pılır, her yerde de yapılır. İsterseniz yine onu yapın; benim için hiç önemi yok. Aslında, onla
rın cevaplarını alma mecburiyetinde veya alma ihtiyacında olan siz değilsiniz; onların hesapla
rı görülmüş, binaenaleyh, burada görülen hesap, halkla sizin hesabınız. Yoksa, halkla muhale
fetin hesabı da değil. Kaldı ki, bu Meclis 1983'ten evvelki defterini kapatmış, 1983'ten sonra 
bir daha açılmış, eğer bu sıralarda 1983'ten evvel görev deruhte etmiş, sorumluluk deruhte et
miş veya bu Mecliste bulunmuş insanlar varsa -olmayabilirlerdi de- demek ki, bir haklı dava
nın peşinden geliyorlar, onun için vardırlar. Yani, devir, onları silmeye yetmemiş. (DYP sırala
rından alkışlar) 
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O itibarla, şimdi bizim burada yine vaktin müsaade ettiği nispette ve gayet tabiî konuşma
nın akışı içerisinde öğrenmek istediğimiz; halkın adına öğrenmek istediğimiz, halkın sizden 
öğrenmek istediği şeyleri dile getirmemiz tabiidir. Onlar nelerdir derseniz; işte onlarrsoruyo
ruz, diyoruz ki, gerçekten vatandaşı refaha kavuşturdunuz mu veya ne zaman kavuşturacaksı
nız? Gerçekten vatandaşı mutlu ettiniz mi veya ne zaman edeceksiniz? "Canım, sabahtan ak
şama veya akşamdan sabaha bu olacak iş mi?.." tyi; ama, bu kürsüden gelip böyle söylüyorsu
nuz, nutuk atıyorsunuz; attığınız nutukların hepsinin başı böyle başlıyor: "Vatandaşı mutlu 
etmek ve refaha kavuşturmak bizim görevimizdir" Ha!.. Kavuşturamadık... Ne ölçüde kavuş
turdunuz? Neyi yaparak kavuşturacaksınız? Sorular bunlardır. ' 'Efendim, Yunanistan kavuş-
turamamış, biz de kavuşturamazsak olur" veya "1980'li yıllarda şöyle olmuş, biz de yapamaz
sak olur..." Bu, yönetenleri ibra etmez. Sizin olmanız şart değil, burada, yöneten kadrolar ola
rak; kim olursa olsun, tartışmanın bu baz üzerinden yapılması lazımdır. Tartışma eğer yapıcı 
olacaksa, eğer bu tartışmadan, rejimin, serbest rejimin erdemi olarak bu ülkenin insanları bir 
şey öğrenecekse, rejime olan inançlarını artıracaksa, yapılacak iş, gerçekten, ona bazı müspet 
şeyler vermektir. 

Ben, gözüme çarpan, bize intikal eden bazı hususları dile getirmeye çalışacağım. Sanıyo
rum ki, bununla, aynı zamanda, yönetenlere de yardımcı olacağım. Yani, size böyle intikal et
miş; ama, böyle değildir. Ya nasıldır?.. Şöyledir demek fırsatını da onlara vermek imkânını 
bulacağım. Hakikaten, bu ülkenin insanları olup bitenlerden memnun mudurlar, memnuni
yetlerini neyle izhar etmektedirler; memnun değillerse, memnuniyetsizliklerini, hoşnutsuzluk
larını neyle ortaya koymaktadırlar, buna bir bakalım. Yani, burası bir sağırlar diyalogu değil 
ki. Vatandaşın eğer hoşnut hali varsa, bu hoşnutsuzluğunu ortaya koyacak. Yok, hoşnutsuz 
hali varsa, yine bunu dile getirecek; bu yapılamıyorsa, zaten rejim işlemiyor demektir. Binae
naleyh, bunlara bir bakalım. 

Bakın, ülkenin işçileri durumlarından memnun mudurlar? 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Bir de köyden gelen mektuplara bir 

bakalım. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Köyden gelen mektupları küçümseme; burada, 

o oturtuyor seni; o köylü olmasa, sen burada oturamazsın. (DYP sıralarından alkışlar) 
On defa, yirmi defa, otuz defa aynı şeyleri söyleyeceğiz; çünkü, buraya gelme hakkını da 

o insanlar bize veriyor; siz veriyor değilsiniz. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Geçen sefer Adıyaman'dan geldiğini söy

lediğiniz mektubun yalan olduğunu söylüyorum. "Kâhta Belediye Başkanı göndermişti" öyle 
demiştiniz; ben araştırdım; yalan olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin işçisi acaba 

halinden memnun mu?.. "Memnundur" deyin, gelin buraya. Hükümeti yönetenlere sesleni
yorum, daha doğrusu, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; Hükümet olanlara da sesleniyorum; 
"Türkiye'nin işçisi bizim yönetimimizden memnundur" deyin. 

Ha, bize göre, Türkiye'nin işçisi bugünkü ülke yönetiminden memnun değildir ve feryat 
içerisindedir. Esasen, Türkiye'de, henüz, çalışanların yüzde 14'ü sanayi işçisidir, yüzde 55'i ta
rım işçisidir, tarımda çalı$ır ve geriye kalanı da hizmetlerde çalışır. 
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Binaenaleyh, henüz, Türkiye, öyle, milyonlarını sanayi işçisi yapabilmiş, milyonlarını sos
yal güvenlik altına alabilmiş, milyonlarına iş verebilmiş bir ülke de değil; yüzde 14 sadece. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Yollar yürümekle aşınmaz... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Aşınmaz, doğrudur; yollar hakikaten yürümekle 

aşınmaz; o, bir demokrasi anlayışıdır; kilometre taşıdır demokrasinin. 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Kilometre taşını siz değiştirdiniz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz, demokrasi hakkını kullanmak, gösteri yap

mak isteyenleri burada, Bağlum'a gönderirseniz, Erzurum'da Hayvan Pazarına gönderirseniz, 
işte, demokrasiyi bu kadar anladığınız ortaya çıkar; ama, netice itibariyle, hayvan pazarına 
gönderdiğiniz Erzurum'daki kişiler geldiler, Hükümet Meydanında konuşma imkânını buldu
lar, belediyenin önünde konuşma imkânını buldular; belediyelerin içine oturma imkânını da 
buldular. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, "tşçi halinden memnundur" deyin; benim aradığım o; yani, çok şey istemiyorum 
sizden; işinizi de kolaylaştırıyorum. Bize göre, işçi feryat ediyor; size göre, halinden memnun 
ise, gelin bunu söyleyin; vatandaş da feryadının anlamsız olduğunu bilsin; eğer, hakikaten an
lamı yoksa. Neden feryat ediyor; çünkü, aldığı ücret, sefalet ücretidir; işçi böyle söylüyor. Çünkü, 
bugün, Türkiye'de dört kişinin geçinebilmesi için sadece mutfak masrafı olarak 600 bin liraya 
ihtiyaç vardır. Türkiye işçisinin çok büyük bir kısmının eline ortalama olarak S00 bin liradan 
aşağı para geçiyorsa, dört kişilik bir aile karnını doyurmuyor demektir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sizin zamanınızda doyuyor muydu? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Senin zamanında doyurmuyor, benim zamanımda 

doyuruyor" mesele değil; bugünü tartışıyoruz. Benim zamanımda işçinin karnını doyurmuş 
olması, size bugün işçiyi aç bırakma hakkı vermez. 

Onun içindir ki, ben, gayet açık bir şey söylüyorum, basit, herkesin anlayacağı bir şey ve 
size kolaylık da gösteriyorum; bu ülkenin işçisi halinden mennun mu?" Memnun değilse, şikâ
yetini duyun; şikâyeti haksız ise, gelin, "Şikâyeti haksızdır" deyin. Bu ülkenin işçisi, eğer, vaktiyle 
29 dakika çalışıp bir ekmek alabiliyordu ise, bugün bir saat 11 dadika çalışarak aynı ekmeği 
ancak alabiliyorsa, işçinin sofrasından, 4 ekmekten 3'ü gitmiş demektir. Binaenaleyh, işçi fu-
karalaşmış demektir; hesap öyle. Binaenaleyh, 4 topak şekerinin 3'ünü, 4 ekmeğin 3'ünü al-
mışsanız, işçinin, halinden memnun olması mümkün değildir. 

tşçi halinden memnun mu?.. Evet, eğer, işçi halinden memnunsa, 10 sene evvel 5 liraya 
aldığı ekmeği bugün işçi 700 liraya alıyorsa, ekmek 140 defa pahalanmışsa, bunun karşısında, 
işçinin kazancı onun çok altında kalmışsa, işçinin halinden memnun olduğunu anlatmanız müm
kün değildir. 

öyle ise, işçi şikâyetçidir; işçinin, şikâyetçi olmakta da yerden göğe kadar hakkı vardır. 
Hele bugünlerde toprağın 400 metre altından gelen, 500 metre altından gelen Zonguldak işçisi
nin feryadını duyun. 

Mesele sadece para pul meselesi de değildir, tşçi ile itişip kakışarak bir yere varılamaz, 
on senedir hiçbir mekanizasyon, hiçbir modernleştirme, hiçbir güvenlik tedbiri almazsanız ve 
on sene evvel aldığı 540 lira para, bugün 17 bin liraya bile gelse, bu 17 bin lira bunu kurtarmaz. 
Onun içindir ki, gelin, işçiye güvenlik verin, bundan sonra da çalışacağı imkânların sağlanaca
ğını söyleyin, modernize olacağını söyleyin; oradan emsal olarak da, Türkiye'nin her yerindeki 
işçinin doyurulacağım söyleyin. Evet, eğer, bu ülkede işçi memnunsa, niye sıra halinde grevler 
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_ devletin ve işverenin önünde duruyor? Demek ki, "işçi memnundur" diyebilmeniz halinde, 
bu grevlerin niyesini buradan izah etmeniz lazımdır. Açıklıkla söyleyelim ki, işçinin memnun 
olması hali hepimizi memnun eder. 

Bakınız, işçi teşekkülleri ne diyor: "Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, siyasal demokrasinin 
gerekleri, sürekli göz ardı edilmekte..." Bundan işçiye ne diyebilir misiniz? 

BEHÎÇ SADt ABBASOĞLU (istanbul) — Diyen kim? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gelin, öyle deyin. "Siz ne karışıyorsunuz bu işe" 
deyin, tşçi bu memleketin vatandaşı değil mi? 

' 'Tüm bu koşullar altında uygulanan ekonomik politikalarla ulusumuzun ekonomik açı
dan güçsüz, geniş kesimlerinin, yani işçisi, memuru, emeklisi, köylüsü ve küçük esnafı ile mil
yonlarca yurttaşımızın ezilmesi, ekonomik ve sosyal çıkmazlara sürüklenmesi önlenememek-
te." Bu, Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşu Türk-tş'in beyanıdır. Hayır öyle değildir deyin. 
"İşten çıkarılmaların derhal durdurulmasını istiyoruz" diyor. Demek ki, Türkiye'de insanlar 
işten çıkarılıyor. Çıkarılıyor da ne oluyor? Yerine, sendikasız, asgarî ücretle çalışan işçiler alı
nıyor. Türkiye, ne sanayisini, ne hizmetlerini ucuz işçiye, aç işçiye göre yapamaz. Binaenaleyh, 
bu işçiyi doyurmadıkça, onun alın terini, el emeğini, göz nurunu istismar ederek hiçbir şey 
yapamazsınız, "öyleyse, işçi çıkarılmasını durdurun" diyor, "Toplu iş sözleşmelerinin uyuş
mazlıklara meydan verilmeksizin çözülmesini yapın" diyor, "Grev yasaklarını kaldırın" diyor, 
"Tüm çalışanları, işçileri, geniş halk kesimlerini, sırtına yüklenen adaletsiz vergilerden kurtarın" 
diyor. Demek ki, iş güvenliği yok; eğer kafasını kaldırırsa, atılabilir.Zaten yarı aç yarı tok olan 
insan, tekrar işe girmek bakımından fevkalade büyük sıkıntılara girer. Bu, işçilerin iddiasıdır. 
Biz bu iddiayı benimsiyoruz ve milletin huzuruna, onun temsilcisi olan Meclisin huzuruna ge
tiriyoruz ve Hükümetten bunun hesabını soruyoruz. Bu, hesaplaşmadır. "Böyle değildir" de
yin. öyleyse, bunun çaresini bulun. Neden öyledir diye de sizi takbih ediyoruz. 

Ülkenin işçisi böyle de, acaba esnafı halinden memnun mu? Bakın, esnafı ne diyor: "Es
naf ve sanatkârlarımız, artan hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek vergiler, yüksek faiz ve nakit 
sıkıntısı karşısında maddî ve manevî Olarak çökme noktasına gelmişlerdir." esnaf da böyle diyor. 

"Keza bugün uygulanan vergi dilimlerine bakıldığında esnafın 18 ayrı kalem vergiye mu
hatap olduğu görülüyor" diyor. Esnaf, yine, "Enflasyon, dar gelirli, ortadirek olarak tabir 
edilen esnaf ve sanatkârı öldürmüştür" diyor; "esnaf ve sanatkârın sosyal güvencesi olan Bağ-
Kur bataktadır** diyor. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Ne zaman batağa düştü Bağ-Kur? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bunlar ülkenin sorunları. Burada söylenecek şey
ler bunlardır; doğrudur; çaresini bulacaksınız. Değildir... Geleceksiniz, "Böyle değildir" diye
ceksiniz. 

Bakınız, başka bir yerden ne geliyor? "1989 yılında işini kaybeden ve dükkânını kapatan 
esnaf sayısı 1 150. 1990 yılında işini kaybeden ve dükkânını kapatan esnaf sayısı 2 350'dir. Dük
kânlarını kapatan esnaf, çeşitli esnaf dallarında olup, yerlerine açılan esnaf dalları ise biraha
neler ve kahvehanelerdir. Ana meslek dallarımız olan tornacı, tesviyeci, tamirci, berber, kun
duracı, sayacı, terzi, marangoz gibi meslek dallarımızda usta ve kalfa yetişmemektedir. Dük
kânlarını kapatan esnaf ve sanatkârımız, devlet kapılarında iş aramakta ve yukarıda arz ettiğimiz, 
her gün sayıları artan birahaneler ve kahvehanelerde akşama kadar vakit geçirmektedir. "Es
naf da böyle diyor. Esnaf geliyor, Bağ-Kur'dan şikâyet ediyor; önünde bir de Bağ-Kur olayı var. 
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2 milyon 74 bin Bağ - Kur emeklisi var, bu Bağ - Kur üyesinin halen birikmiş 2 trilyon 
800 milyar borcu var; bunun 1,5 trilyonu prim, 1 trilyon 300 milyarı da cezadır, öyleyse, Bağ 
- Kur olayına bakmak lazım; çünkü, Bağ - Kur olayında, her vesileyle söylüyoruz, 2 milyon 
insanın güvenlik müessesesi olan Bağ - Kur, eğer pimlerini tahsil edemiyorsa, burada çok önemli 
bir olay var. Demek ki, esnaf primini ödeyecek durumda değildir. Çünkü, esnaf göçmüştür. 
Kendi iddiası o. 

Yıl sonu yaklaşırken, devletin radyo ve televizyonu, mütemadiyen tebliğ neşrediyor, diyor 
ki, "Haber bülteninin sonunda Bağ - Kur'un tebliğini dinleyeceksin." Bu tebliğde,"şu zamana 
kadar borcunu yatıranlara faizsiz, cezasız muamele yapacağız." Bu da böyle gidiyor ve nihayet 
Bağ • Kur'un durumuna baktığınız zaman; aslında, 90 bin lira prim yatırıp 140 bin lira emekli 
maaşına bağlanmak da esnafı cezbetmiyor. Öyleyse, sosyal güvencesinden mahrum... 

7 ilin baro başkanlarının kamuoyuna duyurduğu, bize de getirip verdikleri yazılı beyanla
rı var. Bu beyanlarında diyorlar ki, "Devlet erklerinin kullanımında kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
zedelendiğini, demokrasi ve hukuk sistemine aykırı olarak başkanlık sisteminin yerleştirilmeye 
başlandığını; bunun, ülkemiz geleceği için giderek bir tehlike teşkil edeceğini görmekteyiz. 

Devlet güçlerinin kullanımında kuvvetler ayrılığı ilkesi mutlaka korunmalıdır." 7 ilin baro 
başkanları geliyor diyor ki, "Kuvvetler ayrılığı prensibini zedeliyorsunuz. Kuvvetler ayrılığı il
kesinin zedelenmesi, yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini yok etmiştir. Bu ve benzeri du
rumlar, ülkedeki tüm hukuk kuruluşlarımızın işlerliğini bozacak niteliktedir." 

Bu sese kulak veriniz beyler, herkes kulak versin bu sese. \ani, rejimin şeklini tağyir eden, 
bozan, deforme eden bir iddia ile karşı karşıyayız. öyle değildir dersiniz, millet bunun öyle 
olmadığını, size inanırsa, kabul eder. öyledir diyemezsiniz; çünkü, o zaman kendi kendinizi 
suçlamış olursunuz; öyle değildir diyeceksiniz; ama, bu çok tartışılacaktır. 

Yine, memleketin çeşitli köşelerinden, ihtiyarlardan, Kore gazilerinden, Kıbrıs gazilerin
den, çok çeşitli yerlerden, enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı altında sıkıntılara düşmüş in
sanlardan çok büyük sorunlar gelmeye devam ediyor. 

Memurlara geliyoruz : Memurların ve memur emeklilerinin, işçi emeklilerinin çok büyük 
problemleri var. Geçen sene, yüzde 60 enflasyona rağmen, memurlara bir ve ikinci altı aylıklar 
olarak verilen zam yüzde 42'dir. Binaenaleyh, yüzde 60 enflasyon, yüzde 42 ücret ilavesi; enf
lasyon, yüzde 18'i alıp götürmüştür. Tabiî ki, bu, sızlanmalara yol açacaktır, hem ağır sızlan
malara yol açacaktır. Bu sızlanmalarda hiçbir şey yoktur diyemezsiniz. Bakınız, bu sızlanma
lar nasıl geliyor : "Yakıt parası 30 bin lira, otobüs bileti 60 bin lira, ekmek parası 42 bin lira, 
toplam 132 bin lira; 400 bin lira alan memura, bunlar çıkınca, 268 bin lira kalıyor. Bununla 
ev kirası mı, yemek mi, giymek mi; ne alacağız; bunalmış durumdayız" diyor. Ve diyor ki, 
"Dün dairede hesap yapıyorlardı..." Dairede herkes işini gücünü bırakmış hesap yapıyor. He
sap; bununla nasıl geçineceğiz... 

Burada başka bir şeye daha işaret ediliyor : "Fiyatlar iyice başını aldı gidiyor, bir paket 
deterjan 17 bin lira, bir kilo zeytin 11 bin lira, Süt Kurumunda sütün kilosu 2 300 lira, bir 
çocuklu ailenin süt parası 69 bin lira, herkes perişan; ama, vitrinlerde Japon takımları, Japon 
oyuncakları, şaka oyunları gibi neler satılıyor. Japon üreticisi pazar arıyor; Japon pijaması, 
çamaşırı, sepeti, vazosu... Her şeyi Japon..." 

Nihayet, "Kira vererek ev sahibi olun, deniyormuş. 400 bin lira alarak, 2,5 milyon lira 
kira verip nasıl ev sahibi olacağız?" şikâyetini, bu ülkenin memuru acı acı yapıyor. 
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Ülkenin köylülerine geliyoruz : Ülkenin köylüleri halinden memnun mu? Beni seyreden 
ve dinleyen köylüler, "Nereden bahsediyorsun sen?" diyeceklerdir, gayet açık söylüyorm. Çünkü, 
nereye gidersek, herkes burnundan soluyor. Nasıl memnun olsun? 4 kilo buğday satarak 1 litre 
mazot alan adam, acaba halinden nasıl memnun olur? 

1 400 liraya arpa tohumu alıp, 350 liraya arpa satan adam, halinden nasıl memnun ola
cak? Bunlar, köylülerin bana şikâyetidir. Ben, buradan onları dile getiriyorum ve köylü, "Fa
izden hacizden -eza ve cefa etmeyeceğinizi bilsem, köylülerin yerini de söylerim- vergiden, ce
zadan battık" diyor. 

12S liraya pancar satıyor. 30 kilo pancar bir paket sigara alıyor. Demek ki, bir tek sigara 
1,5 kilo pancara geliyor; onun için de, köylü pancar etmiyor. Allah'ın otları içerisinde, ekilip, 
dikilenler dahil en ucuzu da, ekilen, dikilen, sulanan, çapalanan, sökülen pancardır. Bu, mi
saldir. Nihayet, buraya gelip, "Köylüden aldığımız malın parasını zamanında verdik" diyorsu
nuz. Hayır efendim, şu anda dahi, köylünün devletten alacağı 2,5 trilyon para vardır. Binaena
leyh, köylünün parası zamanında ödenmiş falan değildir. 

Köylü halinden nasıl memnun olsun? Ürün fiyatlarının 27, girdilerin 36 kat arttığı bir Türki
ye'de, köylü durumundan nasıl memnun olsun ve niye memnun olsun? 

Kooperatiflerinin elinden alındığı, kooperatif yönetimlerinin devlet tarafından yürütüldüğü 
bir ülkede, köylü halinden niye memnun olsun? 

Nihayet, gıda yönünden kendi kendine yeterli bir ülke olan Türkiye, 1990 yılında 1,5 mil
yar dolarlık, dışarıdan, tüketim malı almak 'mecburiyetinde kalmıştır. 

"Efendim, işte, memleketi kıtlığa somadık, para vardı da aldık..." falan, bunların hiçbiri
sinin tutarlılığı yoktur. Çünkü, bir ülke ki, çalışan nüfusunun yüzde 55 - 58'i tarımdadır; ama, 
dışarıdan gıda maddesi alır. O ülke, o aldığı gıda maddesini ne ile alır? (ANAP sıralarından 
"Dolarla alır" sesleri) Doları nereden bulur? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Cebinden... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Nereden bulur, nereden?.. Ödünç alır doları, 

ödünç... Ve onu, yarın ödemek mecburiyetinde kalır. Gelin buradan söyleyin... tşte Hükümet 
burada oturuyor; nereden aldığını eğer biliyorsa, gelsin söylesin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Nihayet, 1984 yılında 24 milyon dolarla başlanan sigara ithalatı, 1990 yılında 250 milyon 
dolara yükselmiştir. Türkiye, gelecek sene sattığı bütün tütünden aldığı kadar doları, dışarı
dan alacağı sigaraya verecektir ve bugün kaçak sigara da, her zamankinden çok var. Sokaklara 
bakın, kaçak sigara üzerinden para kazanmak mı, bugün her zamankinden çok var. Netice 
itibariyle, Türkiye'de tütüncülüğü öldürmüşsünüzdür. (DYP sıralarından alkışlar) Şimdi, tü
tüncü gözünü Hükümete dikmiş, bekliyor. Devlet, eğer tütüne 17 bin liradan aşağı bir fiyat 
verirse, o zaman, tütüncü de batmıştır; belki istenen de odur. Ama, tütüncünün feryat etmesi, 
diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, gayet normaldir. 

1983 yılında kullanılan gübre 8 - 8,5 milyon ton. Şimdi, buraya gelip birtakım şeyleri şa
şırtmayın. İşinize geldiği zaman bazen 1979'u alıp bazen... Başlangıcınız 1973'tür, 8 - 8,5 mil
yon ton... 1990'da kullanılan gübre de yine 8 - 8,5 milyon ton. Türkiye gübreye doymuş değil 
ki... Türkiye'de hektar başına toprağa 52 kilo gübre atılıyor, Batı Avrupa'da 400 kilo atılıyor. 
Binaenaleyh, daha sekiz misli fark var. Niye kullanamıyor? tşte, takati o kadar yetiyor. Köylü 
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niye halinden memnun olsun? Çünkü, Türkiye nüfusunun yüzde 50 - 55'ini teşkil eden ve ge
çimlerini tarımdan kazanan bu insanların gayri safî millî hâsıladan aldıkları pay sadece yüzde 
15'tir. Yani, 30 milyon insan yüzde 15 alacak, geriye kalan 30 milyon insan yüzde 85 alacak... 
Böyle bir Türkiye'de, köylünün halinden memnun olabilmesi mümkün mü? 

"1 200 dolar gelir seviyesinden 2 bin dolar gelir seviyesine gelindi" diye övünenlere sesle
niyorum; 2 bin dolar gelir seviyesinde, 30 milyon köylünün vasati geliri nedir; 400 dolardır. 
Hadi, yanlış hesaplandı deyin, 500 dolar dersiniz; 600 dolar diyemezsiniz. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hep yanlış hesap. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Hepsini doğru hesapladım. Benim hesabım ka

dar sağlam bir hesap bulamazsınız. Hepsi doğru. (DYP sıralarından alkışlar) Canım, işte kür
sü. Burası dar geliyorsa, meydanlara gidelim, bu hesaplaşmayı orada yapalım. (DYP sıraları-
nan alkışlar) Gelin... Gelin... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen Başbakanken kaç para verdin tütüncüye; bir kilo 
tütüne kaç para verdin, o rakamı da söyle? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Lütfen... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ben Başbakanken hiç kimse feryat etmedi; her

kes memnundu, herkes şapkayı göğe attı, göğe. 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Bu söz, bu kürsüden, bu kadar pişkince söylenemez. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bakın, sayın çoğunluk grubunun mensubu de

ğerli milletvekilleri, gayet açıklıkla şunu söyleyelim; Hakikaten, sizin, halkı memnun etme ba
kımından bugün giriştiğiniz gayretler başarılı ise, niye rahatsız oluyorsunuz? 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Senin yalan sözlerinden rahatsızız. (Gürültüler) 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Hem, oradan bağırmakla, çağırmakla ne olur? 
İşte bakınız... Niye bu telaş? Eğer halk sizden memnunsa niye telaş ediyorsunuz? Halk 

sizden memnun değilse, sizi ikaz ediyoruz; yol yakınken kendinizi toparlayınız diyoruz; hoş, 
toparlanacak haliniz yok ya, biz yine de söyleyelim... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Niye şapkayı alıp gittiniz, kaçtınız, onu 
söyleyin. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bir zamanlar 100 bin traktörden bahsediyordunuz... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet, bir zamanlar 100 bin traktör alan Türk köy

lüsü, 1989 yılında 17 bin, 1990 yılında da 30 bin traktörü ancak alabilmiştir. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Şimdi her evin önünde bir traktör, bir 

taksi var. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Kim diyor onu; "Her evin önünde bir traktör var" 

diye? 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Ben söyledim. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Sen bilirsin de, başkası bilmez mi? O zaman, ra

kamı dinle : Türkiye'nin 650 bin traktörü var... 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sizin zamanınızda kuyruk vardı. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bırak sen kuyruğu muyruğu; bir dinle... 
BAŞKAN — Lütfen!.. 
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SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye'nin 650 bin traktörü var. Bu traktör par
kını muhafaza edebilmesi için, bu parka her sene yüzde 10 yeni traktör eklenmesi lazım. Bu 
parka 65 binden az traktör eklediğiniz takdirde, park eriyor demektir. Onun için, siz, elinize 
aldığınız parkı eritmekle meşgulsünüz. Bunu onun için söylüyoruz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Geçen konuşmanızda 30 bindi, şimdi 60 bine mi çıktı? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) —»Türkiye topraklarının daha bunun dört misli trak

töre ihtiyacı var. (Gürültüler) 
Evet, hizmet dediğimiz zaman, hizmet yok... Köylere giden hizmet, eğer, greydere, buldo

zere mazot verirseniz var vermezseniz yok. Evet, zelzele mıntıkalarına gidin bakın; insanlar, 
bundan onbeş sene evvel yapılmış prefabrike evlerde oturuyor. Gidin, bakın; Lice depremin
den sonra, Hani'de, Hazro'da, Lice'de, o mıntıkadaki evler, hâlâ, bizim bıraktığımız prefabri
ke evlerdir. Hizmet yok... 

Tarımsal sanayie baktığımız zaman, tarımsal sanayiin önemli bir kısmı kapalı duruyor. 
Halbuki, bundaki kasıt şu idi: Tarım ürünlerini değerlendiremediğimiz yerlerde bunları sana
yi ürünü haline getirmek suretiyle hem katma değer eklemek, hem bu katma değerden köylüyü 
faydalandırmak hem de binbir emekle meydana gelen bu mahsulleri, insan kursağına gitmesi 
için saklayabilmekti. Bugün, Türkiye'nin pek çok yerinde, birçok meyvenin alıcısı yok, bunları 
koyacak soğuk hava depoları da yok. tşte köylünün hali!.. Köylünün hali anlatmakla bitmez. 
Böyle köylüden siz stopaj kesiyorsunuz, fon kesiyorsunuz ve 30'a yakın desteklenen ürün 15'e 
inmiştir. Bugün Batı Avrupa, Amerika bile bu destekleme işini konuşuyor, "Uruguay-Raund" 
denen olay, Batı Avrupa ülkeleri çiftçisinin -ki, Batı Avrupa'daki çiftçilerin yekûnu, 250 mil
yon nüfusun ancak yüzde 6,5'idir. Yani, 12 ülkenin çiftçisi, aşağı yukarı bizim yekûn çiftçimiz 
kadardır- 5 bin dolar gelir seviyesi vardır. Bu gelir seviyesine rağmen, 5-6 bin dolar gelir sevi
yesine rağmen, Amerika diyor ki, "Bu sübvansiyonları indirin, bu sübvansiyonları on sene zar
fında, yüzde 90 indirin" Avrupa diyor ki "Hayır, bu sübvansiyonları on senede ancak yüzde 
30 indiririz." Bütünleşmeye çalıştığımız Batıyla olan münasebetlerimiz böyleyken, Türkiye'de 
sübvansiyon olayında, köylüden aldığınızla köylüye verdiğiniz ancak dengededir. Ben biliyo
rum, sonra gelinip burada denecek ki "Gübre için 3 trilyon sübvansiyon yaptık." Peki, KDV 
olarak, fon olarak, stopaj olarak ne aldınız; onları bir karşılaştırın bakalım ve köylüye verdiği
niz düşük gelire karşılık olarak ne aldınız; onları bir karşılaştırın bakalım. Buraya gelip de, 
düşük dolar kuru üzerinden hesap yapıp, köylüye dünya fiyatlarının üstünde para verildiğini 
filan söylemenin hiçbir anlamı yoktur. 

tş âleminin nabzına bakalım, tş âleminin nabzına baktığımız zaman şunu görüyoruz : "Eko
nomik durum düzeliyor" diyenlerin oranı yüzde 19, "Kötüleşiyor" diyenler yüzde 50'ye yakın, 
diğer kısmının fikri yok. "Son 3 aylık politikaları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Olumsuz" 
diyenler yüzde 68, "Çok olumsuz" diyenler yüzde 16, "Olumlu" diyenler de yüzde 3. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Türkiye'de bedava para kullanmaya alışık adamlar 
onlar. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Gelecek 3 ayda iş durumu nasıl olur?" sorusu
na cevap verenlere bakıyorsunuz; "Olumlu olur" diyenler yüzde 2,9, "Olumsuz olur" diyen
ler yüzde 65, "Çok olumsuz olur" diyenler de yüzde 15. "Devam etmekte olan yatırım var 
mı?" sorusuna cevap verenlere bakalım; "Var" diyen yüzde 12, "Yok" diyen yüzde 87,8. "Ye
ni yatırım var mı?" sorusuna cevap verenlere gelince; "Var" diyen yüzde 7,3, "Yok" diyen 92,7. 
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"Körfez krizinin etkisi var mı?" sorusuna, yüzde 60'ı "Olumsuz", yüzde 36'sı "Çok olum
suz"; "Körfez krizinin işinize tesiri nedir?" sorusuna, yüzde 1,4'ü "Olumlu", yüzde 60,7'si 
"Olumsuz", yüzde 18'i "Çok olumsuz"; "Avrupa Topluluğuna ne zaman gireriz?" sorusuna, 
yüzde 46'sı "Hiç katılmayız", yüzde 27'si "2000 yılı öncesinde gireriz, yüzde 22,8'i "2000 yılı 
sonrasında gireriz" şeklinde cevap vermişlerdir, tşte, iş kesiminin hali de budur. Müteahhitler, 
devletten, belediyelerden milyarlarca lira alacak içerisindedir. O kesimin problemlari de odur. 

Şimdi, Türkiye'yi yönetenler şu sorulara cevap verecek... 
Şunu da kaydedeyim ki, 1 122 okul halen kapalı. "Bu rakamı nereden buldun?" derseniz, 

birkaç gün evvel Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken burada Hükümet adına konu
şanların verdiği rakamdır. 47'sinin öğrencisi yok, 314'ü güvenlik sebebiyle kapalı, 698'i öğret
meni olmadığı için kapalı. Binaenaleyh, Türkiye'nin hali bu. Şimdi aradığımız cevap "Bunlar 
doğrudur" veya "Hiçbir şeye lüzum yok"... Burada milyonların sorunlarını dile getirdik, iş
sizlerin, yaşlıların, ev kadınlarının sorunları da bir miktar bunun içinde; ama, netice itibariyle 
eğer sorunu dile getirilmemiş vatandaş varsa; o, vaktin müsait olmamasından dolayıdır. Şimdi 
soruyoruz; bunlar doğruysa gelip burada bunların doğru olduğunu söyleyin, doğru değilse doğru 
olmadığını söyleyin. Yalnız, vatandaş soruyor; "Siz kimin Hükümetisiniz? Siz işçinin Hükü
meti misiniz, köylünün Hükümeti misiniz, çitfçinin Hükümeti misiniz?" 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Hepsinin... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Tüccarın Hükümeti misiniz, sanayicinin Hükü
meti misiniz, memurun Hükümeti misiniz, emekli dul ve yetimin Hükümeti misiniz? 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Türk Milletinin... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Gelin, buradan, kimin Hükümeti olduğunuzu söy
leyin, kime hizmet ettiğinizi söyleyin. Bu fırsatı size veriyoruz. "Biz herkesin Hükümetiyiz" 
demekle işin içinden çıkamazsınız. Gelin, "Bu insanlara mutluluk ve refah getirdik" deyin; 
getiremediğiniz zaman hiçbirisinin Hükümeti değilsiniz, tşte, bunu söylüyoruz. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nihayet, biz, bunları söylüyoruz, başkaları da söylüyor. 

Bakınız, 17 Aralık 1991 tarihli gazetelerden aldığım bir beyan; "Dün Konya'daydık, ço
cukları ellerinde bayraklarla şeye çıkarmışlar -beyan aynen böyle- ilkokul, ortaokul çocukları, 
birtakım kimseler çıkıyor millet fakrü zaruret içinde bulunuyor diyor. Üstlerine başlarına bak
tım, herkes iyi -çocukların- giyimli. Demek ki, milletimizin hali, o söylenenler gibi değil." Ya
ni, Çankaya'da oturan Sayın özal, merasim çocuklarının, merasim için çıkarılan, merasim kı
tası mahiyetinde çıkarılan, ellerine, o soğukta bayrak verilip de kendisini karşılatmak istenen, 
tabiî ki özel şekilde hazırlanmış çocukların, üstüne başına bakarak, bütün milletin tok oldu
ğuna, bütün milletin sıkıntı içinde olmadığına hükmediyor... Vay milletin haline, vah milletin 
haline!.. (DYP sıralarından alkışlar.) 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Bu, sizi niye rahatsız ediyor? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkenin birinci sorunu, hal
kın emrinde ve hizmetinde bir yönetimin bulunup, bulunmadığıdır. Biz, iddia ediyoruz ki, Türk
iye'de halka hizmet eden, halka vereceği bir şeyi olan, halkın emrinde, hizmetinde bir hükümet 
yoktur? "Hayır, vardır" diyecekler; buyurun gelin, deyin. 

Evet, her şey halk için; hükümet de halk için, devlet de halk için, halkın iyiliği için; bunu 
söylemek yetmez, onu sağlamak lazım. 
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Tabiî, ülkenin ikinci sorunu güvenliktir, can güvenliğidir. "Türkiye'de anarşi sorun değildir" 
demek gayet kolay. Evet, bu kürsüden, iki gün evvel, "Artık terör ve anarşi sorun değildir" 
diyenlere sesleniyorum; nasıl sorun değildir? Bir bakalım nasıl sorun değilmiş 1 Ocak 1990 
ilâ 20 Aralık 1990 arasında Türkiye'de anarşi ve terörden 308 vatandaşımız hayatını kaybetmiş
tir; 11 subay, 61 er, 28 polis, 37 korucu, 171 sivil vatandaş olmak üzere 308 vatandaşımız haya
tını kaybetmiştir. 

ALÎ ŞAKÎR ERGÎN (Yozgat) — Vatandaş mı, bölücü mü? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 308 az mı? Azmi geldi 308? Yani, 308'den rahat

sız olmuyor musunuz siz? tşte o zaman Hükümet olma hakkını çoktan yitirmişsinizdir, eğer 
rahatsız olmuyorsanız. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Cezaevlerinde 70 bin genç var, onlar ne yapacak? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Çıkar!... Yasa yapmak elinde; ne duruyorsun, he

men çıkar. 
308 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olması 1990 yılında, yani Türkiye'nin demokrasi

sinin, Meclislerinin, partilerinin, her şeyinin uğruna kurban edildikten sonra, 308 kişinin ha
yatını kaybetmiş olmasına böylesine duyarsız kalmayı hicabı abes sayıyorum, ayıp sayıyorum. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 5 500 kişinin kanı var, "Arkamda kan ve gözyaşı 
bırakmadım" diyen sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... Sayın Hükümet bu cevabı verecek, siz lütfen 
dinleyin. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Nereden verecek canım?.. Zorlama; işte bunlar 
veriyorlar, o Hükümetin cevap verecek hali falan yok, öyle olsa, zaten cevap verirler. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, özür dilerim, sizin konuşmanıza müdahele ettim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şunu söylemek istiyorum: Hiç kimse kendi ken

dini aldatmasın, bu olay bitmiş değildir. 16 tane siyasî cinayet var, bu 16 siyasî cinayetin hiçbi
risin faili bulunmuş değildir. Evet, ne Çetin Emeç'in, ne Muammer Aksoy'un, ne birkaç gün 
evvel öldürülen yüzbaşının ve emniyet görevlisinin, hiçbirisinin cinayet faili bulunmamıştır; ama, 
beyanatlar var. Beyanatlar şöyle: Dökülen kan yerde kalmayacak, failleri aranacak, buluna
cak, bunlar dehşetli şekilde cezalandırılacak... Bunlar boş laflardır ve açıklıkla ifade edeyim 
ki, yazık olmuştur. Her gün bu kadar insan öldürülüyor. Tabiî, bir de soygunlar var. Daha dün 
veya evvelki gün Malatya'da Emlak Bankası Merkez Şubesini soyarak 100 milyon lira almışlar
dır. Dün yine başka bir yerde soygun olmuştur. Yalnız İstanbul'da yapılan soygunların yekûnu 
10 milyar liradır. Tabiî, bu da, anarşiyi beslemektedir. Eğer buna da, "Varsın olsun, eskiden 
de oluyordu" diyorsanız -yine "Sizin bileceğiniz iştir" demiyorum-, o zaman, hükümet etme 
hakkını kaybedersiniz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Siz öyle mi kaybettiniz? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkenin bu halini izah et

tikten sonra, şimdi de, ekonomik ve sosyal olaylara gelmek istiyorum. Türkiye'de zaman za
man serbest piyasa ekonomisi konuşuluyor. Şimdi, evvela, serbest piyasa ekonomisi nedir, bundan 
ne doğmuştur; bunlar üzerinde kısaca düşüncelerimi söyleyeceğim. 
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Aslında, serbest piyasa ekonomisi modeli, bizim icat ettiğimiz bir model değildir; bu, Ba
tı ülkelerinin icat ettiği bir modeldir veya Batı ülkelerinde başarıyla uygulanmış bir modeldir. 
Bizim ülkemizde serbest piyasa modeli uygulanıyor mu? Hayır. Bizim ülkemizde serbest piya
sa modelinin en kötüsü uygulanıyor desek, belki çok yanılmış olmayız. Bizim ülkemizde uygu
lanan, müdahaleci ekonomi modelidir. "Efendim, 1980'den sonra biz bu modeli uygulamaya 
başladık, ondan dolayı Türkiye şöyle gelişti, böyle gelişti..." demenin de hiçbir anlamı yoktur; 
çünkü, Türkiye'de, 1980'den önce mülkiyet hakkı yok muydu? Vardı. Miras hakkı yok muy
du? Vardı. Herkes istediği işi tutma hakkına sahip değil miydi? Sahipti... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ne alakası var Bunların? 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Türkiye'de tüccar yok muydu, bakkal yok muy

du, manav yok muydu, fabrikatör yok muydu? Hepsi vardı. 
ALÎ SAKİR ERGÎN (Yozgat) — Vardı da, yok satıyorlardı. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Türkiye'de çiftçiler kendi topraklarını -büyük 

çoğunluğu- ekip biçmiyorlar mıydı? Herkes kendi kendisinin efendisi değil miydi? Hepsi vardı. 
ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Vardı; ama, hepsi yok satıyorlardı. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Binaenaleyh, zaman zaman, "1980 öncesi..." di

ye lafa başlayıp, «anki 1980 öncesinde Türkiye'de Marksist ekonomi uygulanıyormuş gibi hü
küm vermenin hiçbir anlamı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) Hatta, devletçiliğin en koyu 
şekilde uygulandığı zamanlarda dahi, aslında, Türkiye'de bir kapitalist ekonomi vardı; kişi, 
istediği işi yapmakta serbestti. Devlet birtakım işlerin içine girmişse, vatandaşın teker teker ve
ya beraberce yapamadığından dolayıdır. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yok, aynısı uygulanıyordu. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 1950'den önceydi. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — 1950'den sonra öyle, 1960'tan sonra da öyle, 

1970'den sonra da öyle. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Elektrik var mıydı? 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Eğer vatandaş teker teker veya beraberce bir işi 

yapabiliyorsa, devletin ona rakip olması söz konusu olmamıştır. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — önündeki engelleri kaldırdık. * 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Ülkenin sermaye terakümü malum, ülkenin 200-300 

dolar seviyesindeki hali malum, dünyanın hali malum... Uçacak değildi ya millet. İşte o kadar 
olabiliyordu. Ülkenin okuma yazma durumu malum... Bunların hepsinin çözülmesini kim bir 
gecede yapabilirdi. Çeşitli devirler yaptı, yapabildiği kadarı görülüyor. Bugün ne yapabiliyor
sunuz; önemli olan odur. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Vatandaş görüyor ne yaptığımızı. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Şimdi, bakınız, kalkınmanın neresindeyiz; ona 

bir bakalım. 
Buraya geliyorsunuz diyorsunuz ki, "Biz öyle bir metot keşfettik ki, öyle bir metot seçtik 

ki, evvel Allah, bu metot bizi... 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sistem, sistem... 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Metot, sistem, yol ne derseniz deyin. 
"öyle bir sistem keşfettik ki, bu sistem', bizi, içinde bulunduğumuz bu sıkıntıların çoğun

dan çıkarmıştır, geri kalanından da çıkaracaktır." Denilen bu... Sanki bunu diyenler Adam 
Simith'in torunları. (DYP sıralarından alkışlar) Adam Simith'in icat ettiği şeyi seneler sonra 
buradan gelip -kendi icatlarıymış gibi, aynen başka konularda yaptıkları gibi; telefonda, tele
vizyonda, medenî olan her şeyde yaptıkları gibi- sanki her şey bunların icadıymış gibi anlatı
yorlar... 

Kalkınmanın neresindeyiz ona bakalım. Bakın, kalkınmanın şurasındayız: Geçen on sene 
zarfında, Türkiye'deki kalkınma hızı yüzde 4,2 enflasyon yüzde 50 ve nüfus artışı da yüzde 
2,5 olmuş. Demek ki, Türkiye, reel olarak, yüzde 1,9 büyümüş. Neye karşı?.. Yüzde 50 enflas
yona karşı. Acaba, buna kimsenin bir diyeceği var mı? Hiç ses gelmediğine göre, yok. öyleyse, 
yüzde 50 enflasyonla, adam başına yüzde 1,9 reel büyümeyle bir ülkenin nereye varacağını he
saplayabiliyorsunuz? Bununla, bir ülke, hiçbir yere varamaz. Netice itibariyle, zaten 1980 yı
lında adam başına 1 200 -1 300 dolar olan millî gelir, 1988'de gene 1 200 -1 300 dolar. Şimdi, 
buradan çok dahiyane bir hesap verildi; "1979 yılında doların kuru Tahtakale'de 300 liraymış..." 
Binaenaleyh, 1979 yılındaki dolar hesabını 1 dolar eşittir 35 lira esası üzerinden yapmayın. 
1980'de gene Tahtakale'de dolar 300 lira; ama doların resmi kuru 47 liradan 70 liraya çıkarıl
mış... O zaman, adam başına 1 200 dolar dediğiniz millî gelir, doları 300 liradan hesaplarsanız 
1 200 dolardan 600 dolara iner. Evet, bu hesabın sahibini, bu hesabı ona verenleri, bu kürsüden-
zapta bakarak bu hesabı açıklamaya davet ediyorum. Hakikaten, 1980 öncesinde kur 300 lira 
mıydı? Eğer 300 lira ise, 300 lira üzerinden bir hesap yapıldığı zaman adam başına gayri'safi 
millî hâsıla 600 dolara iner mi?.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Mesela dedik... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Meselayla olmaz, şimdi dinle meselayı. 
1979 senesinde, Türkiye'de çift kur vardı; 25 liraydı dolar, 37 liraydı dolar; 1979 senesinin 

sonuna gelindiği zaman 35 liraydı dolar, 47 liraydı dolar; çift kurdan dolayı. 1979 senesinin 
aralık ayı sonunda dolar Tahtakale'de 55 lira idi, 300 lira değil; resmî kur 35 lira ilâ 47 lira 
arasındaydı ve biz geldik, 24 Ocak kararlarını alırken, doları 70 liraya çıkardık. Bana o zaman, 
bugün Çankaya'da oturan Sayın özal -konuşmayı dinliyorsa, benim dediğimin doğru olduğu
nu, doların o zaman 300 lira olmadığını, 55 lira olduğunu söyleyecektir- ve uzmanlar tarafın
dan, "Tahtakale'de 55 lira olan doları niye 70 liraya çıkaralım" denildiğinde, ben dedim, 70 
liraya çıkarın diye. "Niye 70 liraya çıkaralım?.." 70 liraya çıkarın; çünkü, her hafta başında 
her ay başında kurla oynamayalım; bir. İkincisi de, ihracat arıyoruz; binaenaleyh, yüzde 15 
-20 civarında bir ihracat imkânı verelim, ihracata bir teşvik verelim. 

Binaenaleyh, netice ne olmuştur?.. Dolar 70 liraya çıkarılmıştır ve bir sene boyunca sade
ce dolar üzerinde 8 liralık bir oynama yapılmıştır. "Peki, 70 liraya çıkarmazsak ne olur?" diye 
ben sordum -daha doğrusu- "Kurla oynamazsak, kuru tek kur haline irca etmezsek, faraza 
55 lira değil de, 60 lira yaparsak ne olur?" diye sordum "Dolar, 500 liraya çıkar" denildi. Do
lar şimdi 3 000 liradır, fiilî kuru da 4 000 - 5 000 liradır. Velhâsıl içinden çıkılmaz bir manzara 
olmuştur. 

Söylemek istediğim şey şu: Bu percepita in come'ı, yani adam başına geliri 1 200 dolardan 
600 dolara düşürme aklını kim size verdiyse, bunun yanlış olduğunu ben söylüyorum, gelin 
buradan, yanlış olmadığını siz söyleyin. 
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İkincisi, doları Tahtakale'de 1979 Aralık ayında, 1980 Ocak ayı başında 55 lira olduğunu 
ben söylüyorum; siz "hayır 300 lira" deyin. Gelin burada deyin. Eğer bu kadarcık şeyi de şaşı-
nyorsanız, başka şeyleri hepten şaşırırsınız. (DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümet kanadının, daha doğrusu Meclisteki çoğunluk partisinin 
sayın sözcüleri buraya geliyorlar, savunmuyorlar kendilerini. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — İktidar de, iktidar... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İktidarsınız, bir şey demiyoruz ona. 
İtirazımız var da, desteğiniz yok diye itirazımız var; yani, halk yok arkanızda diye itirazı

mız var. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Evvel Allah. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evvel Allah... Her neyse, şöyle veya böyle. Biz 

meşruiyetçiyiz. 
Bakınız, buraya geliyorlar, bırakıyorlar 1990 Türkiyesinin durumunu, 1990 Türkiyesinde 

kendilerini savunmayı. Geçim sıkıntısından, pahalılıktan, yoksulluktan, işsizlikten vatandaşın 
canı çıkmış. "Gelin buna çare bulalım" yerine, 1970'de böyleydi, 1980*de böyleydi..." diyorlar. 

Şimdi, bemin elimde not var. Yanlış anladıysam düzeltsinler. Burada deniyor ki, "Daha 
1972 senesinde Türkiye döviz sıkıntısına girdi." Kim dedi bunu? Kim dediyse ona cevap veri
yorum şimdi. Sıkı dursun.(Gülüşmeler) 

10 Ağustos 1970 Kararları, Türkiye'de ihracatı teşvik için alınmıştır. O zaman, Türkiye'
nin bir kur meselesi yoktu; çünkü, zaten enflasyon yüzde 5 - 6 civarında yürüyordu. Binaena
leyh, başka ülkelerin de yüzde 5 - 6 civarında ufak tefek enflasyonu vardı; parayla kur paralel 
gidiyordu. Enflasyonla kur paralel gidiyordu. Biz doları 9 liradan 15 liraya çıkarırken, sadece 
ihracatı teşvik, sanayii teşvik için aldık. Sonra 12 Mart Muhtırası geldi... 1972 yılında Türki
ye'nin 2,5 milyar dolar rezervi vardır. Hatta, o günkü gazetelere bakarsanız, merhum Ferit Mden, 
bu 2,5 milyar dolar fazla dövizin enflasyona sebep olduğunu ifade etmiş, ben ona, "Yatırım 

. yapın, ne duruyorsunuz?" diye de cevap vermişimdir. Merhum Ferit Melen Başbakandı o zaman. 
Buraya geliyorsunuz, burada yazıyor; "Efendim, daha 1972 yılında Türkiye döviz sıkıntı

sına girdi" diyorsunuz. Biraz okuyun, bakın gelin canım. Yani, kocaman bir grup adına bura
da konuşuyorsunuz. Sizi azarlamak benim görevim değil; ama bunu dinliyor vatandaş. Birta
kım yalan yanlış şeyleri buradan söyleyerek, ta onsekiz sene evvelki işlerle bizi küçük düşürme
ye muktedir olamazsınız; çünkü, hadise öyle değildir. 

Biraz önce bir arkadaş oradan seslenip durdu, "elektrik, elektrik" falan diye. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğru söylüyorum. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet. 1980 Türkiyesinin programı, 250 milyar ki

lovat/saat elektriktir 2000 yılında. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Kesiliyor muydu, kesilmiyor muydu? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 250 milyar kilovat/saat elektriktir. Evet, Türki

ye'de elektrik tüketiminin senede yüzde 15 arttığı yıllar olmuştur, arka arkaya, birçok yıl ve 
bu yıllar sonunda da, yine Türkiye'deki siyasî istikrarsızlıklardan dolayı -burada rahatsızlık 
yaratmak istemiyorum- bazı elektrik yatırımlarının geride kaldığı, bunların sonradan tamam
lanarak devreye girdiği bir gerçektir. Yalnız, şunu ben size söyleyeyim: Ha tabiîgaz almışsınız 
Sovyetler Birliğinden, ha kömür almışsınız Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, ha kömür 
almışsınız Hindistan'dan, ha petrol almışsınız Suudi Arabistan'dan, ha elektrik almışsınız Bul
garistan'dan... Bunların hepsi enerji. Hiçbir farkı yoktur; maldır bu, mal. 
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Siz, "Bulgaristan'dan elektrik aldık" diyorsunuz. 1985*ten 1989'a kadar da, Sovyetler Bir
liğinden, bugünkü yönetim elektrik almıştır, öyle değildir deyin bakalım gelin buraya. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Mal satıyoruz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dört sene elektrik almışsınız, dört sene. Onu söy

lüyoruz. tkidebir oradan birisi çıkıyor, hemen, "Bulgaristan'dan elektrik aldın." Niye aldım 
Bulgaristan'dan elektriği?" Keşke fabrika kurabilsem, keşke üretim yapabilsem, keşke istih
dam çıkarabilsem, keşke bu ülkenin çocukları Dominik'e gitmeye kalkmasa, keşke bu ülkenin 
çocukları paralı askerlik için Suudî Arabistan'a gitmeye kalkmasa da, keşke oradan elektrik 
alsam... Yani, bunun nesi ayıp? (DYP sıralarından alkışlar) 

Hem sonra, efendim, dünyaya açıldık, dünya ile kenetleneceğiz, dünya ile bir olacağız... 
Bu kafayla nasıl bir olacaksınız dünyayla?.. Ondan sonra, şimdi de diyorsunuz ki, Bulgaristan 
sıkıntılar içinde, ona yardımcı olalım... 

Bulgaristan'dan elektrik almayı bir küçüklük sebebi saymanın, aslında, İtalya'dan demir 
almak veya Fransa'dan şeker almakla farkı yok. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Biz, elektrik kesintisini soruyoruz; niye 
elektrik kesiliyordu? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Onu da söyleyeyim size. 
Bütün Avrupa enterkonekte elektrik şebekesine bağlıdır; biz de 1968'de bağlandık. Evet, 

biz de Babaeski ile Hasköy arasındaki hava hattını çektik, bağlandık. Bu şudur: Bazı yerlerde 
erken bazı yerlerde biraz daha geç sabah olur. Sabah olan yerde kapasite vardır, henüz karanlık 
olan yere verirsiniz. Akşam olurken de tersi olur. Akşam olurken, erken sabah olan yerde... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Canım, size esprisini anlatıyorum, iş, teknik iş; bilmiyorsanız, dinleyin. 
Ve bütün Avrupa, birbirinden elektrik alır, birbirine elektrik verir. Hani Avrupa'nın bir 

parçası olacağız, hani Ortak Pazara gireceğiz... Ortak Pazara girdiğin zaman, zaten, mal ser
best dolaşacak, sermaye serbest dolaşacak, insan serbest dolaşacak ve hizmet serbest dolaşa
cak. Nesine itiraz ediyorsunuz bunun, boyuna söylüyorsunuz, söylüyorsunuz?.. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, beni dinleyiniz. Bu ülke bizimdir filan demekle iş bitmi
yor. Bugün, Türkiye 1990 yılında 57 milyar kilovat/saat elektrik kullanıyor. Bu henüz adam 
başına 1 000 kilovat/ saattir. Bu, Batı Avrupa'da 6 000 - 15 000 kilovat/saat arasında değişi
yor. 2000 yılına geldiğimiz zaman dahi, bu programlarla ancak 150 milyar kilovat/saat elektri
ği zor üretiriz. 150 milyar kilovat/saat elektrik adam başına 3 000 kilovat/saat bile değil. Ge
lin, onları bırakın da, adam başına 3 000 kilovat/saat elektrik yerine, 5 000 kilovat/saat elek
triği nasıl üretir, nasıl kullanırız; onların hesabını yapın. Geriye takılıp kalmışsınız. Bu şekilde 
ileri gidemezsiniz. Gayet açık söylüyorum. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Esnaf, senin zamanında, yatıyordu, elektrik bulamıyordu. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, olay şudur: Türkiye, bugün, 80 milyar 

kilovat/saat elektriği kullanmalıydı. Ne kullanıyor? 57 milyar kilovat/saat. Bu ne demektir? 
Bu, Türkiye'nin kalkınmasında gecikme demektir. Biraz evvel bunu izah ettim, 1963'ten 1977'ye 
kadar -kendinizi ibra etmek için- kötülediğiniz yıllar, öbür tarafta da kendi kendinizi ele verdi
ğiniz bir durum var. Gelin buraya söyleyin Sayın Akbulut; "1980 öncesinden utanıyorum" de
diği yılları, 1983 Programına, Hükümet Programınıza aynen şöyle niye yazdınız.. "1963'ten 
1977'ye kadar, Türkiye, yüzde 6,5 kalkınma hızını sağlayabilmiştir. Bu, nedir bir kalkınma hı
zıdır, dünyada nadir bir kalkınma hızıdır." Bunu yazan sizsiniz. Yoksa, sizin haberiniz mi yok 
bundan? (DYP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, buraya geliyorsunuz, 1983'ten önce Türkiye'de bir şey yok
muş gibi konuşuyorsunuz... Doğru mu bunlar? 

MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — Elektrik yoktu, para yoktu... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 1983'ten önce Türkiye'de bir şey yok muydu? 
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Para var mıydı para?.. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Parayı pulu geç. 
1983'ten önce Türkiye'de bir şey yok muydu? 
ALt PINARBAŞI (Konya) — Döviz yoktu... Anarşi vardı... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi soruyorum; acaba, bugün izmir'den Ho

pa'ya, üzerinden 18 saatte geçtiğiniz asfalt yol, 1983'ten sonra mı yapıldı? 
AYÇAN ÇAKIROGULLARI (Denizli) — Geç bunları... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Geçelim bunları, öyle mi? 
Peki, Yeniçağa'dan Zonguldak'a eskiden 7 saatte, bugün 1,5 saatte geçilen yol, 1983'ten 

sonra mı yapıldı? Gelin, bir söyleyin bakalım. 
Bugün Anakara'dan Antalya'ya, Ankara'dan Sinop'a, Ankara'dan Samsun'a, Ankara'dan 

Adana'ya, Ankara'dan Kayseri'ye; Kayseri'den Malatya'ya, Malatya'dan Elazığ'a, Elazığ'dan 
-Murat suyu boyunca- Tatvan'a, Tatvan'dan -hem Van gölünün altından, hem Van gölünün 
üstünden- Van'a, Van'dan Hakkâri'ye gittiğiniz yol, 1983'ten sonra mı yapıldı? (ANAP sırala
rından "Evet" sesleri, DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne eveti!.. Evet... Nesine 
acıyorsunuz? 1983 senesinde, Türkiye'nin, acaba bütün şehirleri, bütün kasabaları enterkonekte 
şebekeye bağlı değildi de siz mi bağladınız? "Evet" mi diyorsunuz? Yani, siz bağladınız, öyle 
mi? 1983*e kadar Türkiye'de bir yerden bir yere gidilemiyordu; siz yaptınız öyle mi? (ANAP 
sıralarından "Evet" sesleri) Tongaya basıyorsunuz tongaya, millet sizi dinliyor. Çok sıkıntıya 
girersiniz çok. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Konuşan tongaya basar. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 1983'ten önce Türkiye'nin 3 tane demir-çelik fab

rikası vardı. Acaba, bunlar 1983'ten önce mi vardı, yoksa sonra mı vardı, yoksa biz mi karıştı
rıyoruz? Bugün yine 3 tane demir-çelik fabrikası var. Bunlar yoktu da, siz mi yaptınız? 1983'ten 
önce Türkiye'nin 8 tane kâğıt fabrikası vardı. Acaba yoktu da siz mi yaptınız? (ANAP sırala
rından "Çalışıyor muydu? Kâğıt yoktu" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, susalım efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 8 tane kâğıt fabrikasına bir tane 9 uncuyu ekledi

niz mi? Taşucu falan demeyin, Taşucu'nun temeli 1976'da atılmıştır. 
Buraya gelip, devir kötüleyeceğiz derken, kendinizi çok küçültüyorsunuz çok küçültüyor

sunuz kendinizi. "Hakikaten, 1983 öncesinden utanıyorum, 1983 öncesinde Türkiye'de bir şey 
yoktu" filan demek, bence, cehalettir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hem nasıl 
cehalettir? Cehaletin büyüğüdür. Şairin dediği, "Cehlin ol mertebesi, sehl olmaz" Yani, bu 
mertebedeki bir cehalet, kolay kolay olmaz diyor adam. Ya nasıl olurmuş? Tahsilsiz, bu rütbe 
cehil olmaz. Yani, talim etmedikçe, okumadıkça, cehalet tedris etmedikçe, cehalet eğitiminden 
geçmedikçe, bu rütbe cehalet olmaz diyor, tşte budur mesele. (DYP sıralarından "Bravo" ses-
feri, alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, üç beş cümle daha söyleyeceğim. Tabiî, Kars'ı dile getirmezsem ya
pamam, eksik kalır. Yalnız, Kars'ın sözcüsü burada yok, onun gözünün içine baka baka bazı 
şeyler söyleyeceğim. Sabahleyin burada yine Kars konuşulmuş; efendim, 14 sene evvel şeker 
fabrikasının temelini atmışlar, kiralık bir arsaya atmışlar... 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Evet, kiralık ve 77 bin liralık... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bir dakika... Müsaade buyurun... Ne zaman at
mışlar? 14 sene evvel. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 sene. Peki, bu 14 sene içerisinde 
ne olmuş? 1980'den 1990'a kadar biz yokuz. Kimi kötülüyorsunuz, kimi?.. Kars'a şeker fabri
kasının tazım olduğunun farkına 14 sene sonra mı vardınız? Peki, 14 senenin o 14 ünde biz 
yokuz deyiniz, 10 sene sonra mı farkına vardınız, 7 sene sonra mı farkına verdiniz? Binaena
leyh, özrünüz kabahatinizden büyüktür. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Siz de 15 sene hiç mi farkına varmadınız? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — tyi ya canım, 1976'da temel atılmış, 1977'de be
nim elimden hükümet gitmiş, 1979'un sonunda gelmişim, dünyanın sıkıntıları başımda var; 
binaenaleyh, bu kadar .sıkıntı varken... (ANAP sıralarından gürültüler) Ben yapmadım sıkın
tıyı, sıkıntı memleketimin sıkıntısıdır, milletimin sıkıntısıdır... 

BAŞKAN — Dinleyelim, müdahale etmeyelim efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Başımı kaşıyacak halim olmamış, 10 ay o da. Ge

lin, on sene, yedi sene Kars'ta şeker fabrikası lazımdı da -yapmayanlara sesleniyorum- kiralık 
arsadan siz onu alıp da, bir arsa satın alıp içine yapsaydınız. Niye yapmadınız? Bu zamana 
kadar on defa yapılırdı. 

Bir şey daha söylüyorum: 1987'de bu kürsüden söyledim; Bu Arpaçay Barajı Sovyetler 
Birliği ile müşterek olarak yapıldı, bunun sulamasını yapın ve suyu kullanın, Arpaçay Barajı
nın arkasında S7S milyon metreküp su vardır. Gelin, bu İğdır'ın 300 bin dönümlük kısmı ta
mamdır, bunu 1 milyon dönüme çıkarmak lazımdır; bunları yapın, bitirin... Şimdi, Arpaçay 
Barajının açılışına gideceklermiş, sulamasını yapmak üzere. Arpaçay projesi 1976'lardan gelir 
ve 4 senedir arkasında su vardır, suyu kullanan yoktur. Gidin açın, hayırlı olsun Arpaçay Ba
rajı, milletimize, memleketimize. 

Bu vesileyle, şunu da söyleyeyim: Şu istanbul - Ankara demiryolunu da yapın, "Vaktimiz 
yok zamanımız doldu" diyeceksiniz. Yok, yok, miatları doldu; halkın tanıdığı opsiyon doldu. 
(DYP sıralarından alkışlar) Ve, bir sürat demiryolunun değerini, bu ülkenin devlet yöneticileri, 
Fransa'daki sürat demiryoluna bindikleri zaman anlamamalı; 'Amma iyi şeymiş bu ha" diye. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, maalesef, burada çok önemli bir konuya dokunmak istiyorum. Bu 
konu, makastır. Makas olayı, Türkiye'yi bir çıkmaza götürüyor; herkesin haberi olsun... 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Tansu Hanım da öyle söylüyor. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — ... Fakat, zamanım yok makası anlatmaya. Neden 
yok? Makas aslında şudur: Bir ülkede enflasyon varsa, kur ve faiz, enflasyona göre kendiliğin
den oluşur. Siz eğer, kuru aşağı, faizi yukarı tutarsanız, makas çıkar meydana. Makas, enflas
yonla faiz arasındaki farktır. Makas, kurla faiz arasında; makas, neticede, kurla enflasyon ara
sındaki farktır. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Nereden Öğrendin? 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, nereden öğrendiysek öğrendik; sen de öğren 
birader yani. (Gülüşmeler) Yani, Hazreti Peygamber buyurmamış mı ki, "tüm Çin'deyse, ora
ya kadar gidin diye." (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakınız, Türkiye'de çok garip bir oyun oynanıyor. Bu makas oyunu şudur: Kur, 
yüzde 24'Ie yüzde 30 arasında değişiyor; enflasyon yüzde 60. Faiz o civardan aşağı kalırsa, 
mevduata haksızlık olur, mevduat kaçar zaten; faizi de yüzde 60 yapın... Binaenaleyh, dışar
dan para getirip de Türkiye'de bozduran kişi, bu parayı yüzde 35 - 40'a mal ediyor, yüzde 60 
faiz alıyor, aradaki 20'yi götürüyor. Türkiye'nin serveti dışarıya gidiyor ve böylece dünyada 
bir süreden beri bulunan, adına "Balina para", "Arabodolar", "Petrodolar" dedikleri serseri 
dolarlar var... (SHP sıralarından, "Eurodolar" sesleri) Euro değil, Arabo. Arap parası. Yani, 
petrol soygunundan gelen paralar bunlar; 1 trilyon dolar var böyle dolaşan. Bunların yeri belli 
değil, sahibi belli değil, menşei belli değil, bir ülkeye geliyor, orada böyle kaymak gibi faiz var
sa, onu alıp götürüyor. Makası kapattığınız zaman, bu para yoktur. Türkiye'yi çok büyük bir 
sıkıntının içine götürüyorsunuz, benden söylemesi. 

Bu, Nijerya'da denenmiştir, bu Brezilya'da denenmiştir. Bunun altından Türkiye kalka
maz. Türkiye'nin en önemli meselesidir. İşte Türkiye'nin sorunu; Sorun bu. 

Bu makasa dayanarak bir yere varılamaz. Makas kapandığı ilk fırsatta veya kapanmaya 
yüz tuttuğu ilk fırsatta, bu paralar kaçacaktır. Buna sıcak para diyorlar şimdi. Bu sıcak para 
kimin elinde kalırsa... Belki sizin ömrünüz yetmeyebilir bu sıcak para işinin altından kalkma
ya; çünkü bu sizi bitirecektir; ama, sizden sonra gelecek hükümeti de fevkalade sıkıntılara so
kacaktır. Şimdiden halkımıza haber verelim. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Şimdiden mazeret hazırlıyorsun. 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Biraz da sine-i milletten bahset. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sine-i millet ne oldu acaba? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Buraya geliyorsunuz, "Efendim, yokluklar var

dı, şimdi yok" diyorsunuz. Sizin Hükümeti devraldığınız zaman da yoktu yokluk. Var mıydı? 
Neyle övünüyorsunuz? Siz, Türkiye'de yokluk varmış da, bunu gidermiş değilsiniz ki... Niye 
övünüyorsunuz? 1983*te... (ANAP sıralarından, "Bir sigara yoktu" sesleri) Ne oldu, ihtilali 
beraber mi yaptınız yoksa 1980'de? Bir sigara yoktu diye... 

1983'te, Türkiye'de yokluk diye bir olay yoktu; Türkiye'de döviz sorunu diye bir olay yok
tu. 1980'in eylülünde de Türkiye'de yokluk diye bir olay yoktu. 1980'in eylülünde de Türkiye'
de bir sorun yoktu. Yani, döviz sorunu yoktu. 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Hiçbir sorun yoktu Türkiye'de! 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tekrarlıyorum, Türkiye'de 1980 Eylülünde 

"Yokluk" diye bir sorun yoktu. Bırakın bunu çiklet gibi çiğnemeyi, isterseniz çiğneyin; ama 
sizin bunda bir rolünüz yok. 1980'in... 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Millet gülüyor... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Millet neye gülüyor?.. Sana gülüyor millet. 
1980'in eylülünde Türkiye'de döviz sorunu diye bir şey yoktu. "Vardt" diyen var mı içi

nizde? Var mı "Vardı" diyen?... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Özal vardı. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yok, yok... Buraya nasıl olsa çıkacaksınız cevap 
vermeye. Kim cevap vercekse gelsin, cevap versin. Yalnız... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Bu memlekette 15 sene Başbakanlık ben yapmadım. 
Millet sana gülüyor. 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Şimdi, dinleyin: "1979 Kasım seçimlerinden son
ra kurulan koalisyonsuz azınlık hükümeti büyük çapta yeni ve çok ciddî tedbirler almak zo
runda kalmıştır. Bunlar alınmamış olsaydı, bugün, Türkiye'nin tam bir ekonomik çöküntüye 
gideceği ve bunun da devleti tahrip edeceği gayet açıktır. 25 Ocak 1980'de ilan edilen ve Mayıs 
1980'de ilavelerle genişletilen yeni ekonomik programın ara hedefleriyle ana hedefi şöylece özet
lenebilir: Petrol bunalımının aşılması, ekonominin düzene girmesinin ilk şartı; sanayi, enerji, 
nakliye ve tarımda büyük sıkıntılara sebep olan petrol darboğazının ortadan kaldırılmasıdır. 
Mart 1980 sonundan itibaren bu sorun çözümlenmiştir." 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Diyebiliyor... Kim diyor? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Diyen kim? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Dinleyin, dinleyin... Mart 1980 ... "Çift fiyatlı 

karaborsanın önlenmesi: Bu ara hedefe de programın tatbikatından iki ay sonra varılmıştır. 
Enflasyon, yokluk ve darlıkların kaldırılması: Haziran 1980 sonunda büyük çapta bu he

defe varılmıştır. 
Enflasyon hızının düşürülmesi: Nisan 1980'den itibaren enflasyonun aylık hızı dü

şürülerek, temmuz-ağustosta yüzde 2'nin altına indirilmiştir. 
Tasarrufların artırılması: Temmuz başından itibaren yurt içi tasarrufların artırılması için, 

bankacılık sistemine yeni esaslar getirilmiş, bu uygulama sonucu, iki ay gibi kısa bir sürede, 
bankalarda süratli bir mevduat artışı sağlanmıştır. 

Döviz transferleri: Son üç yıldan beri yapılamayan veya uzun bekleyişli kısmen yapılabi
len transferler, 25 Ocaktan bu tarafa devamlı iyileşerek, halen günlük işlem durumuna yaklaş
mıştır. Geçen yedi ay içerisinde bu hayatî konuda -döviz, kredi- çok büyük mesafe kaydedil
miştir. özetle, gelecek üç yıl için, her yıl yaklaşık Ter milyar dolar seviyesindeki borçlar uzun 
vadeye ertelenmiştir. Ayrıca, ilgili devletlerden, üç yılı müteakip iki yıla ait borçların ertelen
mesi için de söz alınmıştır. OECD, Dünya Bankası, IMF ve Suudî Arabistan'dan 4 milyar do
ların üzerinde iyi şartlı kredi alınmıştır, önümüzdeki yıl için takip ettiğimiz yeni ekonomik 
programın devamı halinde, aynı şekilde krediler alınacaktır. Yekûnunu toplarsanız, Türkiye'
nin Eylül 1980'de 7,5 milyar dolarlık yeni imkân sağladığı görülür." 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Bu fikri kim söyledi? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ha, bunu kim söylemiş bakalım: Bunun tarihi 

12 Eylül 1980'dir. Bunun altındaki imza Sayın Turgut özal'a aittir; o zaman benim müsteşa
rım di. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, şimdi, bu kürsüye gelip, gelip de, "Kuyruk vardı, yokluk vardı, yağ yoktu, şeker 
yoktu" edebiyatını yapmak yerine, "Kredi yoktu" demek yerine, işte, buraya bu raporu koyu
yorum, tamam mı... Bunu, sahibi aslisine de gösterin "Böyle miydi, değil miydi" diye ve bun
dan sonra eğer hâlâ konuşmaya devam ederseniz, çiğnediğiniz ben değil, bu rapor olur. Ona 
da pek cüret edemezsiniz., (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sonra, Sayın Akbulut, siz buradan 1980'li yılları kötülerken, 1980 öncesindeki yılları kö
tülerken, Sayın özal, evvelki gün, 1970'li yılların methiyesini yapıyordu. Acaba birbirinizle gö
rüşmediniz mi, yoksa şey mi değiştiriyorsunuz?.. Rota mı?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hiç büyümeden, bu makas sayesinde sıfır büyümeyle, yüzde 60 enf
lasyon, yüzde 30 kur, aslında, fıktif olarak yüzde 30 büyüme demektir; bu suretle, yani, hiç 
elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan... Bakınız, ben size bir hesap vereyim: 1988'de 1 300 
dolar, 1989'da yüzde 2,2 nüfus artışı; yüzde 0,7 büyümeyle, yani eksi büyümeyle 1 434 dolara 
çıkmışsınız. Büyüme eksi; adam başına gelir artmış.. Nüfus mu azalmış? Yok; artmış. Bu he
sapla 1990'da, 2 481 dolara çıkacak Türkiye; 1992'de 3 238 dolara, 1993'te 4 210 dolara çıka
caksınız. Bu makası muhafaza edin. Adam başına, hiç zenginleşmeden herkesin cebine iki misli 
para girecek; hiç büyümeden. Tarım yapmadan, sanayi yapmadan... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hayalî büyümeyle. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Evet, işte bunun için makası kapatmaktan aklı

nız çıkıyor. Artık, enflasyon, bu ülkenin milyonlarını ezen enflasyon, devletin resmî politikası 
haline gelmişse, sebebi budur. Yani, on sene kayıptır. Türkiye çok kötü idare edilmiştir; çünkü, 
1980 ile 1990 arasında Türkiye'de refah artmamış... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ne olmuş o zaman? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bölgelerarası kalkınmamıştık farkı çoğalmış, halk 

fukaralaşmış, halk göçmüş ve milyonlar, "Orta sınıf" denen milyonlar kaybolmuştur iddiası
na karşı siz, enflasyonu yüksek tutun, kuru düşük tutun, aradaki fark gibi büyümüş gösterin; 
ama, iflah etmez; bu bir balondur. 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Haset bu kadar olur. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Binaenaleyh, bu balon çok uzun olmayan bir za

man içinde sönecektir. Şimdi... 
ALÎ RIZA YILMAZ (İçel) — Vaz mı geçtiniz? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — 35 dakika daha, hatta 40 dakika daha vaktim var. 
MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Sine-i millete anlatın o zaman. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Paris Antlaşması, 34 dev

letin imzaladığı bir şarttır. Bununla beraber, 22 devlet aralarında bir silah indirme anlaşması 
yapmıştır; NATO Paktı ili Varşova Paktı, saldırmazlık anlaşmasıyla birbirlerine bağlanmışlar
dır. Bu durumda ne olacaktır? Evvela, bu 34 devletin imzaladığı Paris Antlaşması, ülkelere, 
Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son,vermek suretiyle demokrasiyi yeniden kökleştirme, barış ve 
birlik getirme ve bir de kalkınma çağı açıyor. Türkiye'de olduğu gibi, birçok ülkede, geçen on 
sene, kalkınmış on senedir. Kalkınmakta olan ülkelerin talihsiz bir zamanı olmuştur. Şimdi 
bu önümüzdeki on sene kaybolmamalıdır. Dünyanın baktığı odur. önümüzdeki on senenin 
kaybolmaması için istikrar içinde büyüme şarttır. Yüzde 50 enflasyon, bazen yüzde 1 büyüme, 
bazen yüzde 9 büyüme... Buna istikrar falan denemez; bu mümkün değildir, öyleyse, istikrar, 
gelir dağılımını düzeltme, iş imkânlarını artırma, sanayileşmeyi, tarımı yeniden harekete geçir
me, ülkeyi hem zenginleştirme, hem adam başına geliri çoğaltma, bölgeler arasındaki dağıl-
mışlığı azaltma, büyük şehirlerde toplanmanın yolunu azaltma, herkese yaşadığı yerde ekmek 
imkânını verme bakımından fevkalade önemlidir. Ülkenin, geçen on sene zarfında sağlayama
dığı işlerden biridir. 
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Şimdi, NATO'ya bakıyoruz: NATO, gerçekten ne için vardır? Varşova Paktı... Varşova Paktı 
ile NATO karşı karşıyadır. Yani, komünist ülkeler, Batı Avrupa için bir tehdit teşkil ettikleri 
için vardır. Bu tehdit ortadan kalmıştır ve üstelik de senelerce karşı karşıya duran güçler saldır
mazlık paktı imzalamışlardır. Bu durumda, NATO ne olacaktır? NATO, Royal Institute of In
ternational Affairs Müessesesinin başındaki Amiral Sir James Aberle'nin söylediğine göre "NA
TO, yavaş yavaş ilga edilmelidir, feshedilmelidir. NATO üyeleri yakın gelecekte Brüksel'deki 
siyasî organizmalarının ortadan kalkacağını içlerine sindirmelidir. NATO kendisinin tasfiyesi
ne müsaade edecek şartları hazırlamak için var olmalıdır." Binaenaleyh, NATO budur. 

Şimdi, Körfez krizi dolayısıyla NATO yeniden Türkiye'nin gündemine geldi. Nasıl bir NATO 
bu? Tasfiyeye giden bir NATO. Türkiye'nin gündemine niye geldi? Şöyle geldi: 

7 Ağustosta -şu beyana bakın- "Saddam'ın bizi tehdit edeceğini sanmıyorum" 22 Ağus
tosta, "Körfezde çatışmanın önlenme şansı çok sınırlıdır." 8 Eylülde, "Savaşmak için deli ol
mak lazım." 12 Eylülde, "Gerekirse Körfeze asker ve savaş gemisi göndermekte tereddüt etmem." 

REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Gerekirse... 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Gerekirse... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — "Göndermekte tereddüt etmem." 
Gerekirse, gerekmezden evvel... Bunu söyleyen kim, onu sormuyorsunuz ki. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Biliyoruz, İsabetli söylemiş. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bu hak sizin değil mi? Bu hakkı siz başkasına 

devrettikten sonra ben size ne diyeyim. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Niye devrediyoruz beyefendi, niye? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — O diyor sizin adınıza, "o da varsın desin" diyor
sun sen. 

12 Eylül, "Yüzde 99 oranında barışın sağlanacağına inanıyor, savaşa yüzde 1 ihtimal ver
miyorum." 13 Ekim, "Bu mesele ille de barışla halledilecek diye bir şey yok." 23 Ekim, "Dün
ya istikrar için Körfezde bir savaş gerekiyorsa savaş olabilir." 30 Kasım, "Irak'ın Kuveyt'ten 
çekileceğini düşünüyorum." Savaşa, böyle, pandül gibi, saatin pandülü gibi, bir bu tarafa gi
diyor, bir ortaya geliyor, bir bu tarafa geliyor... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Onun adı pandül değil, rakkas, rakkas. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Soru: Saddam bize karşı bir çılgınlık yapabilir 
mi? Cevap: Allah, Allah, ama korktunuz Saddam'dan." 8 Aralık, "Savaş ihtimali yüzde 20'ye 
düştü." 10 Aralık, "Bu işin barışla çözülme ihtimali yüzde 70, savaş ihtimali yüzde 30'dur." 
17 Aralık, "Bastığımız yeri titretiriz, kimse bize yan gözle bakamaz." 20 Aralık, "NATO Çe
vik Kuvveti gönderin, Saddam bizi tehdit ediyor, bizi kollayın." Buyurun... (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) Böyle mi, değil mi? 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Hepsi doğru sözler. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Hepsini tarih tarih, ifade ifade verdim. 
Şimdi, "Saddam da kim oluyor, Saddam bize yan bakamaz, niye korkuyorsunuz 

Saddam'dan" diyerek ve netice itibariyle 400 bin Amerikan askeri; 2 000 tank; 2 000 - 3 000 
tayyare; bir büyük deniz armadası... Dünyayı karşısına almış bir Saddam; bizim için tehlike 
midir, değil midir? Tehlike ise, Türkiye Cumhuriyetinin orduları bu Saddam'ı, Saddamın bu 
haliyle verebileceği tehlikeyi defetmeye yetmeyecek de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tasfiye 
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halinde bulunan NATO'dan Çevik Kuvvet isteyecek... Bu kimin içine sığar?.. Gelin bunu savu
nun. (DYP sıralarından alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Siyasî yönü var. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Şimdi, bakınız ne oluyor: Yani, nedir bu çevik 

Kuvvet? 18 tane İtalyan tayyaresi. 18 tane Alman tayyaresi, 6 tane de Belçika tayyaresi; 42 tay
yare, 576 kişi Erhaç Meydanına, incirlik Meydanına veya Pirinçlik Meydanına gelecek... Yani, 
bu mu caydırıcı olacak? Koskoca Türkiye, bu duruma düşmüş bir Saddam için caydırıcı olma-
yacakda, 6 Belçika tayyaresi, 18 Alman tayyaresi, 18 İtalyan tayyarasinden müteşekkül çevik 
kuvvet mi acaba Saddam'ı caydıracak? 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Saraybosna'da ne oldu, Saraybosna'da? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şimdi, bu husustaki düşüncelerimi, bir yanlışlığa 

meydan vermemek için kâğıttan okuyorum: 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bugün ilginç bir durum yaşanıyor. Kuvvetler Ayrılığı pren

sibi önemli yara almıştır, iktidarın, halk desteğinden kopmuş olması ise, rejimi, tanınmaz hale 
getirmiştir. Buna ilaveten; Cumhurbaşkanını, icranın başı yapmak veya öyle göstermek istek
leri vardır. Bu gayretler, mızrağı çuvala sığdırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Yozlaş
mış ve suijenerist temsilî sistem haline gelmiş, ondan sonra da şahıs ve zümre hâkimiyeti ile 
iç içe girmiş bir Türkiye rejiminin çok iyi gözden geçirilmesi lazımdır. 

Anayasanın 8 inci maddesinden başlayarak meseleye bakalım: "Yürütme yetkisi ve gö
revi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir..." 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — "Cumhurbaşkanı ve", devam edin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 

yerine getirilir..." 
MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Evet... 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — "Evet" değil; "Anayasa ve kanunlara uygun ola

rak kullanılır ve yerine getirilir." 
Demek ki, bu madde, "Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" 

\azmasa, "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine 
getirilir" dese, hiç mesele yok; ama, buraya yazmış; "Anayasa ve kanunlara uygun olarak kul
lanılır ve yerine getirilir" Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Yani, Anayasa ve kanunları 
ne yapacağız? 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Diğer maddeleri kaldırırız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de oraya emirleri ilave edelim, olsun bitsin. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Neresi Anayasaya aykırı olan? 

SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — 8 inci madde, sadece 8 inci maddeden ibaret de
ğil, 8 inci madde, diğer maddelere atıfta bulunuyor. Nereye?.. Anayasaya ve kanunlara. 

1961 Anayasasında da bu 8 inci madde, yetkisi olarak değil; ama yürütme görevi olarak 
aynen böyleydi, aynen ama. Açın bakın, benim cebimdedir Anayasa. 

Bu madde, "Ve Bakanlar Kurulu tarafından" demek suretiyle, görevin aslî yapısının Hü
kümete ait olduğunu, "Anayasa ve kanunlara uygun olarak" demek suretiyle de, Anayasanın 
diğer hükümlerinin ve temel ilkelerinin bertaraf edilemeyeceğini, gözden uzak tutulamayaca
ğını işaret etmektedir. 
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Anayasa, Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesine dayanır. Sorumsuzluk olan yerde ic
ra olmaz. Bir icra ki, sorumsuz olacaktır; o rejime demokrasi demek, o devlet düzenine de 
hukuk devleti demek mümkün değildir, tcra ile yetki, sorumlulukla yapışık ve birbirinden ay
rılması mümkün olmayan bir kavramdır; tıpkı, paranın yazı ve turası gibi. 

Anayasa, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini tadadı olarak, birer birer sayarak belir
lemektedir. Bunun anlamı şudur: Görev ve yetkiler, sayılanlardan ibarettir, takdire bırakılma
mıştır; sayılı olmayan herhangi bir yetki, kullanılamaz. Anayasanın 6 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasının son cümlesinde, "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz" diyor. Anayasanın 125 inci maddesi "İdarenin her türlü eylem ve işlemle
rine karşı yargı yolu açıktır" diyor ve devam ediyor "Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 
eylemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları, yargı denetimi dışındadır" diyor. 

Şimdi, bu maddede ilke haline getirilen i>ir hukukî mantığın tabiî sonucu olarak, Cum
hurbaşkanını, idarenin başında saymak mümkün değildir. E., mümkün değilse, Körfez krizi 
dolayısıyla bu kadar lafı neye söyledi? "Asker gönderirim" demeye ne hakkı var?.. (ANAP 
sıralarından "Yetki verdik" sesleri) O yetkiyi veremezsiniz. O yetkiyi verdiğinizi de, Anayasa 
Mahkemesi kabul etmedi zaten. Yetkiyi Hükümete vermişsiniz -ki, devri mümkün değildir- Hü
kümet, acaba ciro mu etti bunu Çankaya'ya?.. Gelin, bu gülünçlükten kurtaralım. 

Cumhurbaşkanı, idarî bir eylemde bulunmak için, ancak Hükümetle birlikte hareket et
miş olmak zorunluluğundadır. Buradan varılan sonuç, Cumhurbaşkanının icra içindeki rolü
nün temsilî olduğudur. Bakanlar Kurulunu ataması da, yine kendisinin icranın başı olduğunu 
göstermez, öyle olmuş olsaydı, Anayasa Mahkemesi üyelerini atadığı için, Cumhuriyet Baş
savcı Vekilini atadığı için, yargının da başı sayılması gerekirdi. Anayasanın 131 inci maddesine 
göre, üniversite rektörlerini atadığı için, Yükseköğretim Kurulunun da başı sayılması gerekir
di; oysa, böyle bir şey yoktur. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini sayan Anayasanın 104 üncü maddesinin (a) ben
dinde, "Yasama ile ilgili olanlar" bölümünde toplanmış olan görevlerin pek çoğu da, (b) ben
dinde, "Yürütme alanına ilişkin olanlar" bölümünde yazılanlarla benzerlik, hatta ayniyet için
dedir. Mesela, "Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde açılış konuşması yapmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek" denmek

tedir. Şimdi, bunlar, Cumhurbaşkanını, yasamanın da başı yapmaya yeter mi?.. 
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Devletin başı. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Mesela, Cumhurbaşkanının kanunları yayımla

ması için, bir başka kurumun; yani bu Meclisin, bir kanun yapmış olması lazımdır. 

"Yürütme alanına ilişkin olanlar" bölümünde yer alan, "Başbakanı atamak ve istifasını 
kabul etmek" kısmına bakalım. Bir Başbakanı atayabilmek için, bir seçim yapılmış olmalı. 
Yetkisi dahilindeyse, niye birisini atamıyor?.. Bir seçim yapılmış olmalı, bu seçimden bir Mec
lis çıkmış olmalı, bu Meclisin içerisinde de, milletin çoğunluğuna dayanan'bir grup olmalı. 
Milletten kopmuş, seçimden tir tir titreyen çoğunluk değil tabiî. 
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Anlatmaya çalıştığımız, bugün, Çankaya'nın, Anayasamızın 6 ncı maddesine göre, kendi
sine ait olmayan devlet yetkilerini kullanan bir konum içerisinde olmasıdır. Çankaya, kendisi
ne ait olmayan devlet yetkilerini kullanmaktadır. Bunun tabiî ve hukukî sonucu olarak, yetki
lerini anayasal hukukumuza aykırı olarak devreden Hükümet, milletin kendisine emanet ettiği 
denetim görevini yerine getirmeyen Meclis çoğunluğu, sorumluluk altındadır. 

tktidar Partisinin o günkü genel başkanı, bugün de aynı şeyi hukuka aykırı olarak sürdür
mek isteyen Sayın özal'ın, açık beyanı ile bir referandum haline, bir güvenoyu istemine dönüş
müş olan 26 Mart 1989 seçimlerinden bu yana, milletin vekâlet hukuku, Meclis çoğunluğunun 
üzerinden kalkmıştır. "O bir mahallî seçimdi" diyerek işin içinden sıyrılınamaz; yahut 1977 
yerel seçimleri sonrası, DemirePin beyanatına da sığımlamâz. Neden sığınılamaz; çünkü, 1977 
yerel seçimlerinde, o günkü koalisyon Hükümetini teşkil eden partilerden Adalet Partisi yüzde 
37, diğer iki parti yüzde 14 oy almışlardı; yani o yerel seçimlerden toplam yüzde 51 oy alarak 
çıktılar. Yüzde 21,75 değil... (DYP sıralarından alkışlar) 

"Yeteririce oy alamazsam çeker giderim" sözü, o seçimleri bir güvenoyuna dönüştüren 
hukukî dayanaktır. Milletin vekâletinden çıkardığı fuzulî vekiller durumuna düşen çoğunluk, 
olmayan yetkilerini bir başkasına devretmiştir. 

Osmanlı Devletini parçalamak için, dönemin devletimuazzaması tarafından kurdurulan 
iki ülkeden biri (Irak) diğerini (Kuveyt'i) milletlerarası hukukun kurallarına aykırı olarak orta
dan kaldırmıştır. Türkiye'nin uluslararası ailesinin onurlu ve hukuka saygılı bir üyesi olarak, 
bu duruma razı olması mümkün değildir. Ayrıca, yanı başında bir güç dengesinin bozulması
na bigâne kalması da doğru değildir; ancak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Hükü
met tarafından yürütülmesi gerekirken, sorumsuz Cumhurbaşkanınca, bırakınız milleti, Hü
kümetine bile haber verilmeden yürütülen politika, acaba bu gereklere ve bu gerçeklere ne ka
dar uymaktadır? 

Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki çıkarları, ne ölçüde sağlıklı bir şekilde belirlenmiş ve 
takip edilmektedir? 

Evvela, bizim de yukarıda belirttiğimiz gibi bir güç dengesinin yanı başımızda bozulması
na seyirci kalmamamız gereği ile izah edilebileceği sanılan potansiyel tehlike ne ölçüde geçerli
lik taşır veya başka birtakım senaryoların milletin gözünden kaçırılması için düzenlenmiş bir 
gerekçe midir? 

Bir potansiyel tehlikeden korunmak için onuyor tadan kaldırmak bir yol ve yöntem olmuş 
olsa idi, ülkenin âli menfaatlan icabı olsa idi, -kullanılan tabir budur bu kürsülerden- dinamik 
politikanın gereği olsaydı. Irak'tan bizim için çok daha büyük potansiyel tehlike olan ve bunu 
tarihte bizimle 13 defa savaşarak göstermiş bulunan ve zaman zaman da ülkemiz üzerindeki 
emellerini -1945 yılında olduğu gibi- açıkça belirtmiş bulunan kuzey komşumuz Sovyet Rus
ya'yı da ortadan kaldırmamız gerekir. Oysa, öyle olmamıştır; şimaldeki büyük komşumuz, bugün 
dostlarımız arasında durmaktadır. 

Potansiyel tehlikeye karşı alınacak tek önlem, yerimizde güçlü ve kuvvetli olmaktır. Nite
kim, 92 nci madde müzakeresi esnasında bu Mecliste kullanılan tabir, "Potansiyel tehlike, di
namik politika, ülkenin âli menfaatlan..." Binaenaleyh, bu gerekçenin ne kadar kötüye kulla
nıldığını anlatmak için bunları söylüyorum. 

— 707 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

Bugünkü ekonomik krize rağmen, dünyanın bugün en büyük askerî gücüne sahip olan 
Sovyet Rusya'ya karşı, bu tedbir (yani, yerimizde güçlü olma tedbiri) bugüne kadar başarı ile 
uygulanagelmiştir. Bu mantık -ki, tarihî olaylarla doğruluğu kanıtlanmıştır- bizi, son Körfez 
olayında, istemeyerek birtakım şüphelere götürmektedir. Çankaya'nın, Türkiye'yi, Türkiye'
nin çıkarları dışında bir savaşa sürükleme gayretlerini örtmek için potansiyel tehlike gerekçesi
ni bahane olarak kullanmakta olduğuna kaniiz. 

Türkiye'nin ve Türklerin tarihi ve talihi hep savaşlarla geçmiştir. Dünyada, Türkler kadar 
savaşmış belki hiçbir millet yoktur, savaştan korkan da yoktur; yalnız, unutulmamalıdır ki, 
bir ulus, kendi çıkarları ve kendi onuru için savaşır; korkmadığını göstermek için değil. Ayrı
ca, Türkiye, hiçbir kimsenin namı hesabına maceralara girmeyecek, hiçbir menfaatin bekçiliği
ni ve jandarmalığını yapmayacak kadar büyük bir devletin adıdır. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Hiçbir kimse, ne milletin vermediği yerde oturan Sayın özal, ne de milletin "kalkın oradan" 
dediği çoğunluğu, Türkiye'yi, Türkiye'nin dışındaki birtakım çıkarların peşine takamaz. Türki
ye'yi, Türkiye'nin dışında yazılan birtakım senaryoların piyonu yapamaz. Bu memleketin ço
cukları, ölmeleri gerektiği zaman, bunu gözlerini kırpmadan şerefle yaparlar. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu, binlerce defa yapmışlardır. Onların bu yüce hasletlerin
den başkalarının namı hesabına yararlanmaya kalkmak, memleket çocuklarının kanından, tü
kenmiş bir iktidarı sürdürebilmek için çare aramak, bırakın devlet basiretini, insanlıkla bağ
daşmaz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz, o topraklara çok kan verdik. Onbinlerce Anadolu çocuğunu o çöllere gömdük; ama, 
o zaman orası bizim vatanımızdı. 400 yıldan beri, o tarihte, vatanımızdı. O zaman o kutsal 
topraklar için çarpışmak, Müslüman Türk Milletinin namus borcuydu. Nitekim, Şanlı Medi
ne müdafileri marşı, "Bırakmayız Medine'de vatanı Can veririz, kurtarırız yatanı" o günleri 
pek güzel anlatır. Yani, Türk Milletinin çocukları, kendi vatanını ve inandığı Peygamberinin 
kabrini savunduğu inancını taşıyordu; bugün aynı şeyi rahatlıkla söyleyebilir misiniz? 

Milletlerarası hukuku mu savunuyorsunuz? Bölgenin hemen içinde, aynı bugünküne ben
zer ihlallerin karşısında ne yapıldığı sorulmaz mı adama? Kudüs'ü, Filistin'i seyredeceksiniz, 
petrol kuyularının başında aslan kesileceksiniz... Bu mantığı ve bu çifte standardı kime anlata
caksınız? 

Savaş kışkırtıcılığı yapmak Türkiye'ye ve hasbelkader de olsa başında bulunan kimseye 
yakışmamalıydı. Bir yandan, "Irak'ın gücünü abartmayın" diye ta, Amerikalara kadar -kendi 
hüsnükuruntunuzla- telkinlerde bulunacaksınız, ondan sonra da, dönüp, topraklarımızı savun
mak için NATO'dan çevik kuvvet isteyeceksiniz... Hangi NATO? Tasfiye halindeki NATO... 
Açıkça soruyoruz -Bu, sadece gerçekleri örtmeye çalışan (hypocrite) hipokrit bir politika değil, 
aynı zamanda, ayıptır. 

Bin yıldır bu topraklarda oturuyoruz, bu bin yıl içerisinde kimse bu toprakların bir çakıl 
taşını sökemedi. Bugün ise "Bastığımız yeri titretiriz, bize kimse yan bakamaz" diye mangal
larda kül bırakmayanların, bu sözlerini sarf ettiği günlerde, bizi, 400 yıl idaremizde yaşamış 
bir ülkeye karşı korunmak için çevik kuvvet istediğine şahit olmak talihsizliğini yaşıyoruz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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Hem bastığınız yeri titreteceksiniz hem kimse size yan bakamayacak, hem de Belçika'dan 
6 tane uçak gelecek ve Saddam'ı caydıracak, Saddam'ı, tehdit olmaktan çıkaracak... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Dillerde dolanan ve çok hoşlanılan bir dış borç hikâyesi vardı; Lüksemburg'tan 1 milyon 
dolar istemekten utanıp -o, borçtu nihayet- yerin dibine girdiğini söyleyenlere şimdi diyoruz 
ki, yerin dibine girilmesi gereken olay, Lüksemburg'tan 1 milyon dolar istemek değil, bin yıldır 
üzerinde oturduğumuz bu toprakları Belçika'dan gelecek 6 uçak ile savunmak için Brüksel ka
pılarında beklememizdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

önce düşmanı yaratacaksınız, sonra o düşmana karşı Belçika'dan koruma isteyeceksiniz... 
Yerin dibine girilecekse, herhangi bir zamanda girilecekse, işte zamanı şimdidir-, öyle diyenler 
hiç durmasın girsin. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NATO şemsiyesini kimseye anlatamazsınız; NATO devletleri şemsiye olacaksa, ayrı ayrı, 
Suudi Arabistan'a giderler, orada olurlar, Türkiye yoluyla şemsiye olmak nereden çıkıyor? 

Meğer, Türkiye, savunması için bu duruma düşürülmüşse, ayıptır; tarihine karşı ayıptır. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Dilenmek iyi miydi, dilenmek? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dilenmekten daha kötü bu; onur kına bir şey 
bu, onur. 

Eğer Türkiye'yi bir savaşa sürüklemek üzere, başka bir ülkeyi kışkırtmak için bu yola gi-
dilmişse, bu, büyük bir basiretsizlik ve hata; ondan ötesi, Türkiye'yi savaşa sokma senaryosu 
ise, Türkiye'ye ihanettir. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — Bunları söylemek en büyük ihanettir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şöyle ki; Bu savaş, taraflardan birinin ifade ettiği 
gibi, Vietnam benzeri batağa saplanmamak için, çok kanlı olacaktır. Türkiye'nin durumu, Kore 
savaşındakinden farklıdır; bu savaştaki İngiltere'nin durumundan da farklıdır. Yan yana yaşa
yacağımız ve üstelik din bağlarıyla ilişkili olduğumuz insanlarla, çok uzun dönemler, sebepsiz 
bir husumetin içerisinde kalabiliriz. Gereği yokken kanlı olayların yardımcısı olmak suretiyle, 
tarihî bir sorumluluğun ve vebalin uzun süre altında yaşama durumunda kalabiliriz. 

Unutulmamalıdır ki, Goben ve Breslav isimli 2 Alman harp gemisinin -aynen bugün ol
duğu gibi- zamanın hükümetinden habersiz Karadenize açılıp, bazı olaylar yaratmaları, Türki
ye'yi bir emrivaki ile Birinci Dünya Savaşına sokmuş ve Türkiye'nin ülkesi paramparça olmuş 
ve böylece savaştan çıkmıştır. Aynen bugün olduğu gibi, savaşı kumar sayıp; o kumarı memle
ket çocuklarının kanı ile oynamaya kalkanların basiretsizlikleri yüzünden, bir koca İmparator
luk tarihten silinmiştir. Goben ye Braslav'ın yerini ve rolünü, İncirlik ve Erhaç almamalıdır. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Aklımızca Körfezi kurtarmak için girdiğimiz bir işte, bizi kurtarsın diye Belçika'dan uçak 
çağırdığımız bu kararnamenin şekli de, ayrıca bir hukuk devleti için ve onun onurlu olması 
gereken bir demokratik idare için -maalesef, başka tabir bulamıyorum- yüzkarasıdır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bir hükümet düşününüz ki, memleketi savaşa sürükleyecek bir kararı imzalıyor, haberi 
yok. Bir hükümete haber verilmeden böylesine hayatî bir karar, imzalanmış boş kâğıtlara dol
duruluyor ve bir Başbakanda çıkıp, "Bunun gizli kalması lazımdı" diyebiliyor... Yani, kimden 
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gizli? Hükümetten gizli. Hükümet üyelerine bile güvenmeyen bir Hükümet, acaba dünyanın 
neresinde vardır? Afrika'da mı, Uzakdoğu'da mı, Güney Amerika'da mı; nerede vardır, sorarım?.. 

Savaşa gidebilecek bir kararı görmeden, bilmeden imzalıyorsunuz. Bunu, daha sonra, baş
kalarından bu haberi sızdıran Brüksel kaynaklarından veya basından öğreniyorsunuz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Ankara) — Yok öyle bir şey. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Var, var... Bunu da, kendiniz için en ufak bir onur 

meselesi yapmıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Beraber mi toplandık? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Beyanlarınız var. 
Bu Hükümet mi Türkiye'yi yönetiyor veya yönetecek?.. Gelir burada söylersiniz. "Yok 

öyle bir şey..." Sizden evvel, Başbakan oturuyor, onu da mı aştınız yoksa? O söyleyecek onları. 
önümüzde oturuyor. Sualler onadır, size değil. Siz benim muhatabım değilsiniz. O zat burada 
oturuyor. (Bakanlar Kurulu ve ANAP sıralarından gürültüler) Kabadayılığı başka yerde yapın. 

Bu Hükümet mi Türkiye'yi yönetiyor veya yönetecek?.. Harbe sokacak; bütün bunları sey
reden Meclis çoğunluğu mu bu çok nazik ve kritik günlerde Türkiye'ye sahiplik edecek?.. 

Bu Körfez konusu tamamlanmadan bir hususa daha dokunmak istiyorum. Bir taraf di
yor ki, "Benim petrolüm Arap halklannmdır; onlarınki ise, birkaç ailenin ve ortaklığı olan 
birtakım şirketlerin malıdır." Kimsenin iç işine karışmak, tabiatıyla bizim meselemiz değildir. 

MEHMET ZEKt UZUN (Tokat) — Görüşmeye git, görüşmeye... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ancak, hadisenin, alakalı olan herkesi ilgilendi
ren çok önemli bir tarafı var, şöyle ki: Geleceğin Ortadoğu haritasında veya Ortadoğu'nun ye
niden yapılaşmasında bu düşünceden kaynaklanan bir akımın etken olmaması, tarihin akışı 
içerisinde mümkün değildir. Gerçi, bu fikir ne kadar doğru etkileyici olursa olsun, onun sa
hiplerini, bugün, istilacı olmaktan çıkarmaz; yaptıkları işe de, milletlerarası hukuk yönünden 
bir haklılık veya meşruiyet kazandırmaz. Kimse yanlış anlamasın; ancak, bu fikrin istilacılar 
tarafından söylenmiş olması da, onun etkileyiciliğini veya ileride Ortadoğu'nun siyasetlerine 
yön verici tesirlerini ortadan kaldırmaz. Ortadoğu'nun gelecekteki sosyal dengeleri ve ona bağlı 
olarak siyasal yapılanmaları da, ister istemez, bu fikrin ve bu akımın derin etkisinden kurtula
mayacaktır. "200 milyon Müslüman bizimle beraberdir" sözünün altında yatan anlam budur. 

Bugünün istilacıları, muhtemel bir savaşın mağlupları da olsalar, halk kitlelerine çok çe
kici ve sevimli gelen bu fikirleriyle, hafızalarda yaşamaya devam ederlerse, onları mağlup eden
lerin yanında, gereğinden fazla ve milletlerarası hukukun icaplarından öte yer alan bizim gibi 
ülkelerin gelecekteki siyasetleri de ağır bir ipotek altına girmiş olacaktır. Yani, galiplerin veya 
mağlupların yanında olmak bir tarafa kalır, Arap halklarının mı, yoksa petrol şirketlerinin mi 
yanında bulunmuş olmak, her adımda insanın önüne çıkar, aşılması da zor bir engel olur. Bu
nu hiç unutmamak lazımdır. Bu hassas konunun bizi ilgilendiren çok önemli bir yönü budur. 
Unutmayınız ki, ta Parislere gidip, birbirinin sağdıcı mı veya kirvesi mi gibi yan yana oturarak, 
hak hukuk belgeleri imzaladınız. 

özetlersek, 24 Aralık 1990 tarih itibariyle, Türkiye'nin manzarası şudur... 

RtFAT DÎKER (Ankara) — Sanki Cindoruk konuşuyor... 
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SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Kaynağı Anayasada olmayan, devlet yetkilerini 
kullanan, verdiği emirler bu sebeple kanunsuz emir niteliğinde olan; üstelik, bulunduğu yerde 
arkasındaki halk desteği yüzde 20 bile olmayan bir Çankaya; savaşa gittiğinden bile haberi ol
mayan, kendisine haber verilmek ihtiyacı bile duyulmayan, Anayasadaki yetkilerinden ve so
rumluluğundan habersiz bir Hükümet; omuzlarında Çankaya'yı taşıdığı zat tarafından maaş
ları yükseltildiği için erken seçime gidememekle itham edilen bir çoğunluk... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Bu çok nazik dönemde koca Türkiye'yi taşıyamazsınız. (DYP sıralarından al
kışlar) Boşuna uyğraşmayın. Bir devletin gücü, onun topundan, tüfeğinden, ekonomisinden, 
her şeyinden önce, arkasındaki millet desteğinden kaynaklanır. Arkanızda bu yoktur. (ANAP 
sıralarından "Vardır" sesleri) Başınızda birisi var; ama, altınızda kimse yoktur. 

BEHİÇ SADÎ ABBASOĞLU (İstanbul) — Vardır. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — İnanmıyorsanız, kolayı millete gitmektir, "vardır 

mı" diyorsunuz?.. Gelin millete gidelim. (ANAP sıralarından gürültüler) Doğrusu, millete git
mektir. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Devletin televizyonuna söyleyin ne zaman gideceğinizi. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Geçen konuşmanızda, Hükümet adına konuşan

lar, bize "Neye güveniyorsunuz; yüzde 8 oyunuza mı güveniyorsunuz?" dediler. (ANAP sıra
larından "Doğru" sesleri) Doğru mu; peki, şimdi ben de diyorum ki, madem bizim oyumuz 
yüzde 8, madem sizin dediğiniz doğru, eğer öyleyse, bu boş laflara inanıyorsanız, ne duruyor
sunuz, gidelim seçime, silin süpürün... Silin süpürün... Silin süpürün.. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Siz önce sİne-i millete bir dönün, biz geliriz arkanızdan. 
Siz sine-i milleti devletin televizyonundan anlatın. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Sine-i millete ne oldu?.. 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Geçen konuşmamda, hâlâ sizler adına konuşmakta 

devam eden Sayın özal'a, kendi yaptıkları tekliflerle bir çağrıda bulundum. "Seçmen yaşı 18'e 
inerse, milletvekili sayısı 600'e çıkarsa, Cumhurbaşakanını halk seçerse, erken seçime varım" 
dedi. Ben de burada, Madem o sizin adınıza konuşuyor, siz de onun adına burada beni 
dinleyeceksiniz" diyerek, teklifimi, bizi dinleyen milyonların önünde açık açık size ve ona yaptım. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Sine-i millet ne oldu? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Tarih de belirledim; "7 Nisan 1991 Pazar günü" 

dedim. Bütün şartlarinızı kabul ediyoruz. Anayasayı değiştirmek için, noksanınızı 60 üyemizle 
tamamlıyoruz. Gelin, 7 Nisanda sine-i millete gidelim, gelin... O millet sizin de milletiniz... 
Bizim olan millet sizin de milletiniz; niye kaçıyorsunuz ondan, niye? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Siz, sine-i millete dönün ondan sonra konuşuruz. Verdiği
niz sözü tamamlayınız. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Eğer 7 Nisanı sevmiyorsanız, birkaç hafta evvel, 
birkaç hafta sonra da olur. Ertesi gün, "Hodri meydan" diye ortalarda dolaşan Sayın özal'-
dan cevap geldi; iki değerli yazara, açık açık, erken seçim şartı olarak ileri sürdüğü hususları 
kabul ettiğim halde, resmen ve alenen sözünü inkâr etti ve kaçtı. Topu size attı; "Erken seçim 
Meclisin kararıdır" dedi. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) Peki, doğru da, bunu söyler
ken, erken seçimin meclise ait bir karar olacağını' bilmiyor muydu? 
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MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Siz, "Sine-i millete döneriz" derken, bilmiyor muydunuz? 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Peki, "gelin, Anayasayı değiştirelim, şunları şun

ları yapalım" derken, bu hakkın Meclise ait olduğunu, kendisine ait olmadığını bilmiyor muydu? 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — SHP ile birleştiğinizi devletin televizyonundan bir anlatın... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tıpkı, "Bastığımız yeri titretiriz. Bize yan baka

nın canına okuruz" deyip, sonra Belçika'dan uçak istemesi gibi, aynı tutarsızlıkla, "Hodri 
meydan" deyip, ertesi gün, "Ben yokum" dedi. "Hodri meydan" diyene daha biz ne diyelim; 
biz de, "Hodri meydan" dedik. Kırkpınar'dan davulcu mu getirelim?!. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Teklifimi size tekrarlıyorum: Gelin, 7 Nisan 1991 Pazar günü sine-i millete gidelim. Gelin, 
bu kadar korkmayın canım, bu kadar çekinmeyin, yani, millet, nihayet, üst tarafı, size bir şa
mar vursa ne çıkar canım? Bu bizim kendi milletimiz, vurduğu yerde gül biter yani!.. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Siz verdiğiniz sözü tutun, biz geliriz. 
KADÎR DEMİR (Konya) Samimi değilsiniz, samimi... 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Milletin çağırdığı sizsiniz. Muhalefetten önce, ic

ra olarak, millet sizi çağırıyor. "Gidin başımızdan" diyor. Burada âdeta pişkinliğe abide dike
rek, "Muhalefetin sine-i millete dönme kararını destekliyoruz" demeniz bir vurdumduymaz
lıktır, pişkinliğe abide dikmektir bu. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Senden büyük pişkin var mı? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kararımızı destekliyorsanız, gelin, seçim kararı 

alın, hem de bugün, bütçeyi çıkarır çıkarmaz, bir iki saat daha çalışalım, bir seçim kararı ala
lım. Madem, millet sizden memnundur; madem, siz kendinize güveniyorsunuz; madem, siz, 
arkanızda milletin bulunduğuna güveniyorsunuz, "Gelin, millet sizin arkanızda yoktur, bura
da niye oturuyorsunuz, pişkinliğe niye abide dikiyorsunuz." diyenlere bir cevap olmak üzere, 
hep beraber milletin huzuruna gidelim. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Sen kendi partine bak. 
MUSTAFA DİNEK (Konya) — Siz kendiniz gidin, biz gideriz. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — önünde, sonunda gideceksiniz; mecbursunuz 

1991'de seçime gitmeye ve mecbursunuz o tarihte milletin huzuruna, yüzünüz ne kadar kaldıy
sa onunla çıkmaya ve mahkûmsunuz sandıkta kalmaya. 

1991 bütçesinin, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirel. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Bütçe görüşmeleri başladığı zaman, 20 milletvekili olan gruba 

2 saat söz hakkı tanınıyor. 12 milletvekili olan Halkın Emek Partisine söz hakkı tanınmıyor. 
(ANAP sıralarından, "Doğru" sesleri) Bunun için de, İçtüzük hükümleri gerekçe gösteriliyor. 
Şimdi saate bakın; 6-7 dakika geçti; yani, 2 saat konuşanlar bu dakikaları da geçiyorlar. Bu 
kadar konuşuldu; halkımız, televizyondan izliyor. Derde deva bir bütçe olmadığı, derde deva 
bir görüşme olmadığı, derde deva bir tartışma olmadığı da biliniyor ve umutsuzluğa düşülü
yor. "Sen-ben" kavgasından öte, "Sen-ben" tartışmasından öte herhangi bir anlam taşımıyor. 

Biz, Halkın Emek Partisi olarak, söz hakkı istiyoruz. Bu nedenle, tutumunuzu gündeme 
getirmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, İçtüzük ve Anayasanın hükümleri gayet sarihtir. Benim uygu
lamamda bir usul hatası da yoktur. Bu yönüyle, bir usulsüzlükten dolayı size bu kürsüde ko
nuşmanız için söz vermem mümkün değil. Onun için, rica edeceğim... 

— 712 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

. FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Şimdi, görüşmeler süresince, çok değerli muhalefet liderleri 

2 saat konuşurken, İktidar Partisinin ikna edemeyeceğini İktidar Partisinin ikna olmayacağını 
biliyorlar; onlar da olmayacaklar ve sonuçta oylanarak bu bütçe geçecek. O zaman, bu haksız 
bir siyasî platformdur; bazı partilerin görüşlerini yansıttığı, bazı partilerin de görüşme hakkı 
olmayan, haksız bir siyasî platformdur, adaletsizdir bu. Bu adaletsiz düzeni sürdürmek niye
tinde olan partilere hak tanıyor, bize hak tanımıyorsunuz... Protesto ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, ancak yeni bir içtüzükle size bir hak tanınabilir, şimdiki halde 
yapılacak hiçbir şey yok. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — O zaman, düzeltilsin. 
BAŞKAN — Şimdi, Hükümet adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Maliye ve Gümrük Ba

kanı Sayın Kahveci'yi kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; ben de, Sayın Demirel gibi, İçtüzüğe çok saygılıyım. İçtüzüğe aykırı hare
ket etmek istemediğim için, "Sevgili vatandaşlarım, değerli memurlarım, işçilerim, emeklile
rim, çiftçilerim, esnafım ve sanatkârım" diyemeyeceğim. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Diyemezsin, diyemezsin... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1991 yılı bütçesi

nin tümü üzerindeki görüşmelerde yapılan tenkitleri cevaplandırmak için huzurlarınızdayım. 
Hepinize saygılarımı arz ederim. 

Değerli milletvekilleri, biz, genç kuşak politikacıyız. Millet, bizden yeni şeyler bekliyor. 
Biz de, politikacı olan ağabeylerimizin ne yaptığına bakıyoruz, iyi huyları varsa öğrenmek is
tiyoruz. 

Değerli muhalefet sözcülerini, burada dikkatle, ilgiyle ve hürmetle dinledik, özellikle Sa
yın DemirePe hitap etmek istiyorum: 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Aklın ermez senin! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sizin eski konuş

malarınızı da Meclis zabıtlarından okuduk. Siz, eskiden kınadığınız taktikleri, niçin şimdi ken
diniz bizzat uyguluyorsunuz? Kürsüye çıkar ve o yıllarda, "Yahu, yaptığımız her iş yanlış mı?" 
diye muhalefete kızardınız, "İktidarın yaptığı her işin tenkit edilmemesi gerektiğini" söylerdi
niz; ama, son yıllarda, bakıyorum aynı geleneklere siz de katıldınız. Bu huyu niçin kaptınız, 
nereden kaptınız? Biz sizi örnek mi alalım?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yanlışa, doğru mu diyelim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Aklıma çok ilginç 

örnekler geldi: Yıllar önce Türkiye'ye ithal buğday getirildi. -Türkiye'yi açlıktan kurtaran bu 
buğdaydır- Muhalefet kalktı, "Bu buğday milletin zûrriyetini kesecek" dedi. Bu kadar asılsız 
ithamlar oldu. Son altı yedi yılda kaliteli tohumlar getirdik. Bakın, çok enteresan şeyler oluyor 
dünyada, Sayın Demirel'in bunları gündeme getirmesini arzulardım. 

Dünyada, tarım ürünleri fiyatları, dış piyasalarda, eskiden, yani 1979-1980'de 100 ise, 
1990'da 50'ye indi. Hemen hemen tüm ürünlerde gerçek bu. 1960'Iarda sadece buğday getiril
di. Biz her konuda kaliteli tohum getirdik ve şunu düşünün, eğer Türkiye'ye kaliteli tohum 
gelmese idi, Türk çifçisinin hali ne olurdu? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Çürük patateslere ne oldu Sayın Bakan? Çürük patates
leri siz getirdiniz Türkiye'ye. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — O yıllarda getirdi
ği buğday tohumuna bu şekilde acımasız tenkitler alan bir eski başbakanımız, niçin, son yıl
larda getirilen bu kaliteli tohumlarla ilgili tek bir nazik kelime kullanmaz?... 

Boğaz köprüsü işini hatırlarsınız, Boğaz köprüsünde, gerçekten, Sayın Demirel yıllarca 
haksız tenkitlerle karşılaştı. Muhalefetin acımasızlığını o yıllarda burada gündeme getirdi; ama, 
son altı yedi yılda yapılan dünya standartlarındaki köprüleri, otoyolları niçin gündeme getir
meyi aklının ucundan geçirmez?.. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Dili varmıyor! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Şimdi, muhalefet 

kalkıp, dış borçlar konusunda, yabancı sermaye konusunda, ülkeyi güya içine düşürdüğümüz 
kötü durum konusunda bizi tenkit ediyor... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ediyoruz, ediyoruz onları. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Şimdi bir sine-i 

millet lafı dolaşıyor. Bu arada ona da geleceğim; fakat, Sayın DemirePde -son iki konuşmasın
da dikkat ettim- bir, mektup okuma hevesi başlamış; vatandaştan aldığı mektupları okuyor. 
Niçin, bu mektupları aldığınız vatandaşları evlerinde ziyaret etmiyorsunuz diye soracağım? Sayın 
Demirel, sizi davet ediyorum. Ben, her hafta, vatandaşı evinde ziyaret ediyorum; hem de gece
kondu mahallelerinde, köylerdeki evlerinde ziyaret ediyorum. Gelin, milletin derdini beraber 
dinleyelim. Mektupla halkçılık pek olmuyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de Zonguldak'a git de görelim!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Oraya da gideriz, 

beraber gideriz isterseniz. 
Değerli milletvekilleri, biz 1980 öncesini tenkit ederken, insanları tenkit etmiyoruz. Birin

ci hedefimiz, birinci niyetimiz insanlar değil. O devrin insanları değil. Bizim tenkit ettiğimiz, 
model, düzen; o yılların modeli. Diyoruz ki, o model çarpıktı, o model yanlıştı, o model, mil
letin sırtına çok büyük yükler vurmuştur; bunu tenkit ediyoruz. 

Bakın, sanayileşme konusunda, Sayın Demirel, çok önemli olduğuna inandığı rakamlar 
verdi. Şimdi, biraz da, sanayileşme modeline Anavatan Partisi gözüyle bakalım, bizim Hükü
metlerin gözüyle bakalım: 

Devletçiliği savundu burada. 
ALİ ESER (Samsun) — Katiyen!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz diyoruz ki, 

körü körüne devletçiliğe karşıyız. "Devlet, şu kadar fabrika yaptı" dedi. (DYP sıralarından 
"Savunmadı" sesleri, gürültüler) 

ALt ESER (Samsun) — Katiyen savunmadı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Size, çok muhafa

zakâr bir rakam vereceğim; devlet, şimdiye kadar, KİT'lere ne kadar para harcadı biliyor mu
sunuz; tamı tamına -Planlamadan aldığım rakam bu- 100 milyar dolar, yani 300 trilyon lira. 
Esasında, benim yaptığım tahmin 450 trilyona yakın. Bu, sermaye olarak koyduğumuz. Bina 
ve arsaları hariç, sermaye olarak koyduğumuz rakam 300 trilyon. Onlara, zararlarını kapat
mak için verdiğimiz paraları da eklersek 400-450 trilyonu buluyor, ta 1930'lardan beri... 

Şimdi, size şunu sorayım: Diyoruz ki, "Biz ferdî teşebbüsün partisiyiz" Sayın Demirel 
de kalkıp diyor ki, "Ben de esnafın, sanatkârın yanındayım, ben de ferdî teşebbüsün yanında
yım." Bu mu ferdî teşebbüsün yanında olmak?.. 

ORHAN ŞENDAö (Adana) — Mevduatın yüzde kaçı devletin elinde, ona bak. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bakın, size bir he

sap yapayım: Türkiye'de birinci ve ikinci sınıf olarak 1 milyon 750 bin kurum ve mükellef var. 
1,5 milyon diyelim, rakamı azaltayım, isterseniz iki misline çıkarayım, götürüyü de katayım, 
3 milyon mükellef var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İstersen 5 misline çıkar. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 300 trilyonu 3 mil
yon mükellefe dağıtırsanız; ona, makine, torna tezgâhı, tesviye tezgâhı, dokuma tezgâhı verse
niz, her birine 100 milyon lira kredi verirseniz işletme sermayesi olarak. Vazgeçin 3 milyon ki
şiye dağıtmaktan, 300 bin sanatkâra dağıtsanız, 300 bin sanatkârın her birine 1 milyar düşü
yor. Bir düşünün, 1 milyar ile 300 bin tane küçük fabrika, bugünkü KİT'lerden kaç misli daha 
fazla üretim yapardı? Bu hesabı, özellikle sizin ve milletin huzuruna getiriyorum ki, bu hesap 
daha dikkatli yapılsın. Benim verdiğim rakamlar küçük rakamlardır, gerecek rakam bundan 
da büyüktür. 

Diyoruz ki, biz millete güveneceğiz. Alman Devleti, Alman müteşebbisine güveniyor; Ja- r 

pon Devleti, Japon müteşebbisine güveniyor; Amerikan Devleti, Amerikalı müteşebbise güve
niyor; ama, Türk Devleti, Türk insanına güvenmiyor. Böyle şey olur mu? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ondan sonra da kalkıp, "Biz, esnafın, sanatkârın yanındayız" diyorsunuz. Bütün kay
nakları KİT'lere veriyorsunuz... Devri iktidarınızda büyük holdinglere verdiniz. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — PETKİM'in değeri ne kadar, onu söyle? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Serbest faizi ge
tirdik, yavaş yavaş bankalardaki tasarruflar arttı, orta ve küçük işletmelere yavaş yavaş kaynak 
oluşmaya başladı; kalkıp diyorsunuz ki, "Biz, esnaf ve sanatların yanındayız." Esnaf ve sa
natkâra ne vermişsiniz, kaç tane küçük sanayi sitesi yaptınız, vazgeçtim krediden?.. 

ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Hepsini biz yaptık. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Devletçiliğe karşı

yız; ideolojik devletçiliğe kesinlikle karşıyız. Devletin yapamayacağı işler vardır. Bugün, Bul
garistan'da, Sovyetler Birliğinde bakkallar ve berberler dahi devlet memuru. Bir düşünün, Tür
kiye'deki bakkalları, berberleri devletleştirdiğiniz zaman ne olur. Acaba, hangi bakkal, saba
hın 06.00'sında kalkıp, sabahın 07.00'sinde dükkânını açar; hangi tornacı, sabahın 07.00'sinde 
gelip dükkânını açar; hangi berber, gelip, günün 12-15 saatinde vatandaşa hizmet verir?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunları kim savunuyor? Kendi kendinize model yaratıp, ak
sini savunuyorsunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Serbest piyasa, hür
riyetçi modeldir; çünkü, serbest piyasa der ki: "Ben, insanlarımı komuta zinciri altında değil, 
özgürce çalıştıracağım, herkes, her istediği işi yapacak." İşte, serbest piyasanın özü budur. Onun 
için, serbest piyasa uygulayan ülkelerde demokrasi daha güçlüdür, daha fazla kurumlaşmıştır. 
Bizim yapmamız gereken şey, bu Parlamentoda, serbest piyasanın Türkiye'ye gerekli olup ol
madığını değil.serbest piyasanın daha hızlı ve daha iyi nasıl oturtulması gereğini tartışmaktır. 

1980 öncesinde de piyasa ekonomisi olduğu iddia edildi. Peki, size şunu sorayım : Bu, 
nasıl piyasa ekonomisi idi? Dövizler kontrollüydü; ithalat yapmak istiyorsunuz, döviz müsaa
desi alacaksınız... İthalat kontrollüydü; ithalat için gidip, ithalat kotası alacaktınız; fiyatlar 
kontrollüydü, ihracat lisansa bağlıydı, faizler kontrollüydü. Bu, nasıl serbest piyasa biliyor mu
sunuz; adamın elini bağlamışsınız, ayağını bağlamışsınız, ağzına bant yapıştırmışsınız, gözüne 
bani yapıştırmışsınız, kulağını tıkamışsınız, burnunu da kapatmışsınız; işte sen serbestsin de
mişsiniz!.. 
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VELİ AKSOY (tzmir) — Sen, Başbakanı tarif ediyorsun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Böyle serbest pi

yasa olur mu? Onun için Türkiye o batağa düştü, onun için Türkiye insanlarındaki bu potan
siyeli kullanamadı, dünya ülkeleri ile rekabete giremedi... Yazıktır o geçen yıllara. 

Biz devlet olarak fabrika yapmıyoruz; ama, organize sanayi sitesi yapıyoruz. Şimdiye ka
dar bitirilen organize sanayi sitelerinde 2 bin küsur fabrika çalışıyor, 2 200 fabrika da şu anda 
bitmek üzere. Hepsini vermeyeceğim. Bu 2 bin biten fabrikadan; Bilecik'te 11 fabrika... 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Bakan, Bilecik'teki fabrikalar kapalı, çalışmıyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ... İnegöl'de 48 

fabrika, Çorum'da 10 fabrika, Kayseri'de 75 fabrika, Malatya'da 5 fabrika, -S0 tane var da, 
bu sadece çalışanları şu anda- Denizli'de 45 fabrika, Bolu 'da 8 fabrika, Elazığ'da S fabrika, 
-Elazığ'da da 30'a yakın fabrika var- Konya'da 20 fabrika, Mardin'de 6 fabrika, Tokat'ta 4 
fabrika, Karaman'da 15 fabrika çalışmaya başlamış... 

"Siz tek bir fabrika yaptınız mı?" diye soruyorsunuz. Biz devlet olarak yapmıyoruz, biz, 
vatandaşa verdiğimiz kaynakla vatandaşa sağladığımız imkânlarla, önünü açarak tesis yaptırı
yoruz ve inanıyoruz ki, bu millet, Almanya'dan, Japon'dan, Amerikalıdan çok daha becerikli 
bir millettir, çok daha çalışkan bir millettir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yönetenler beceriksiz, ne yapsın... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Demirel'in 

geçmiş yıllardaki bir konuşmasını bulduk. "Türkiye, çelik meselesini halletmelidir" demiş. Ba
kın, Türkiye'nin çelik sıkıntısı var mı?.. Yok. 

"Türkiye, enerji meselesini halletmelidir" demiş. Türkiye'nin enerji sorunu var mı? Yok. 
(ANAP sıralarından "Yok" sesleri.) 

"Türkiye, döviz meselesini halletmelidir?" demiş. Türkiye'nin döviz meselesi kaldı mı?.. 
O da yok. (ANAP sıralarından "Yok" sesleri.) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen sor, onlar tasdik etsinler... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — "Türkiye, gübre 

meselesini ve ona bağlı olarak gıda meselesini halletmelidir" demiş. Gübre bulamamak diye 
birsorun var mı?.. Yok. 

"Türkiye, silah meselesini halletmelidir" diyor. Türkiye, bugün, kendine gerekli olan, ile
ri teknoloji gerektiren silahların çoğunu üretmeye başlamak üzeredir ve başlamıştır da. 

Sayın Demirel şunu da söylüyor : "Türkiye'nin önünde birçok mesele var; ama, bu beş 
mesele, Türkiye'nin hayatî meselesi olarak orta yerde durmaktadır" diyor. Peki, şu anda Tür
kiye'de bu meseleler var mı?.. (ANAP sıralarından "Yok" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, en çok istismar edilen bir konuyu, sizlere ve milletimize, çok sade, 
çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum : Borçları çok artırdığımızı söylüyorlar değil mi?. Pe
ki, gelelim borçları artırıp arıırmadığımız hikâyesine : 

Acaba, Türkiye'deki borçları ANAP hükümetleri mi artırdı?.. Üstelik, grup başkanvekili 
bir sayın profesörümüz, iktisadî meseleleri, burada, Nasrettin Hoca'nın hikâyesi ile anlattı. 
Nazrettin Hoca'nın kedi hikâyesi ile... Bir iktisat profesöründen, ben, çok daha üst düzeyde 
ve halkın anlayabileceği bir dille bunu anlatmasını isterdim. 
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Çok basit bir hesap vereyim size : 1989 yılı sonu dış borcumuz 41 milyar 21 milyon dolar; 
41 milyar deyin basit hesap. 1983 yılı sonu stoku da 18 milyar 385 milyon dolar. Aradaki fark 
-22 milyar 636 milyon. Bunlan lütfen bir tarafa yazın. Çünkü, eğer yanlışı varsa, "Hayır efen
dim, yanlış söylüyorsunuz; bizim profesörümüz bu işi daha iyi biliyordu, bunu yanlış yaptınız" 
deyin. 1989 yılı sonu, tekrar ediyorum, 41 milyar 21 milyon dolar. 1983 yılı sonu, 18 milyar 
385 milyon dolar; arada 22 milyar 636 milyon dolar fark var. Kur farkı denen bir olay var; 
1983 öncesi aldığımız borçların önemli bir kısmı Alman Markı, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini 
türlerindeydi. Ne oldu; doların değeri ile onların değeri birbirine uymamaya başladı ve mark 
üzerinden olan borcumuzun dolar değeri artmaya başladı. Mark olarak borçlanmışsın, adam 
onu mark olarak istiyor. Bu sefer ortaya kur farkı denen bir şey çıktı. Bakın, 22 milyar dolar 
fark görülüyor, değil mi; o devreden bu devreye kadar borcumuz bu kadar artmış görünüyor, 
Bu 22 milyar doların 12 milyar 591 milyon doları, 1989 yılı sonu itibariyle, kur farkıdır; yarı
sından fazlası kur farkı. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Hangi yılın borcu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla)'— 1989 sonu. 1 mil

yar 906 milyon doları da FMS dediğimiz, askerî teçhizat için Amerika'dan borç almışız, 1983'te 
o da var; ama, hesapta görünmüyor, onu da hesaba eklemişiz. Arada, 8 milyar 139 milyon 
dolar kalıyor. Bu, bizim aldığımız borç, fakat bir şey daha söyleyeyim, bu borcun içinde neler 
var biliyor musunuz; benim, Almanya'daki vatandaşımın Dresdner Bankta açtığı hesap var, 
yani, bu 8 milyar dolar içinde o görülüyor; benim vatandaşım burada Türk Lirası olarak hesap 
açtığı zaman, benim borcum olarak gözükmüyor; ama, Almanya'da hesap açtığı zaman, be
nim borcum olarak gözüküyor. Bu 8 milyar doların içinde ne var biliyor musunuz; o, Alman
ya'daki vatandaşımın veya Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin Türk bankalarında açtığı dö
viz hesapları da var. \feni, diyelim ki, Almanya'daki işçimiz Ahmet, Almanya'daki bankayı be
ğenmedi, hesabını, getirdi Türk bankasında açtı; o da bu borç içinde görülüyor ve şöyle söyle
yeyim; bu 8 milyar 139 milon doların 5.5 milyar doları, işte o işçilerimizin açtığı uzun ve orta 
vadeli Dresdner hesaplarıdır. 733 milyon doları kısa vadeli Dresdner hesabı, 2 milyar 61 mil
yon doları da yerleşik olmayan vatandaşlarımızın -belki o yine Almanya'da oturuyor- Türki
ye'de şu anda oturmayan insanların açtığı hesaplar. 

Onun için, bu işi, Nasrettin Hoca hesabıyla, fıkrasıyla anlatmak yerine, muhalefetin söz
cüsü değerli grup başkanvekili kalkıp, burada, bunları açıklama yolunu tercih etseydi, hem millet 
tabloyu daha iyi anlar hem de kendisi millete daha iyi mesaj verebilirdi; derdi ki, "Bu 8 milyar 
doları nereye harcadınız?" Kalkıp, onunu izahını verirdik. 

ALİ ER (İçel) — Geçmiş dönemden ne kadar borcumuz var Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri, Sayın Demir el, bu kürsüde bir makas bezini gündeme getirdi. Ben de anlamak için dü
şündüm; acaba, demiryolu makasından mı bahsediyor, terzi makasından mı bahsediyor; kalk
tı bu sefer, "sıcak dolar" dedi, "soğuk dolar" dedi; sıcağı da, soğuğu da mı varmış; yeni yeni 
şeyler öğrenmeye başladık!.. Zannediyorum, Sayın Demirel kendisine yeni bir danışman bul
muş; hem de bu grubun içinden değil, grubun dışından bir danışman bulmuş. (ANAP sırala
rından alkışlar) Aklım makaslarla bozmuş. Adam Smith, Keynes, Freidman yerine, zannedi
yorum iktisat tarihine Sayın Demirel'in makas teorisi de geçecek. 

ALİ ESER (Samsun) — Yeni bir şey değil makas teorisi Sayın Bakan; iktisadî bir terim o. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri, şimdi, eğri oturup doğru konuşalım; Türk Lirası dalgalanmaya bırakıldı... Eğer bir es
ki başbakanımız bugünkü durumu analiz edemiyorsa, üzücüdür. Türk Lirası dalgalanmaya bı
rakıldığı zaman ne oldu biliyor musunuz; biz, 1980'den 1989 yılına kadar Türk Lirasını gerçek 
değerinin altında tuttuk. Niye tuttuk? Benim sanayicimin malının kalitesi, fiyatı, dünya fiyat
larıyla rekabet edemeyecek düzeyde idi. Yavaş yavaş kaliteyi yükseltti, fiyatlarını düşürdü. Türk 
Lirasını gerçek değerinin altında tuttuğumuz için, paramızı serbest bırakır bırakmaz, Türk Li
rası dedi ki, "Ben gerçek değerimi bulacağım. Beni yıllarca gerçek değerimin altından sattın, 
ben bunun intikamını alacağım" ve Türk Lirası yükselmeye başladı. Biz, bütün gücümüzle, 
Merkez Bankasından, Türk Lirası verip, döviz almamıza rağmen, Türk Lirasının değeri yük
selmeye başladı. Ne kadar istesek, doların değerini yükseltemiyorduk. 

"Makas" diyorlar. Bakın, bugün, Merkez Bankası piyasadan elini çeksin, dolar 2 800 -
2 900 liradan 2 200 liraya düşer. Türk Lirası "Benim değerim 2 800 lira değil, benim değerin 
2 200 lira" diyor. "Türk Lirası, namus mücadelesi veriyor" diyorum; -ben bunu biraz abarta
rak söylüyorum- Türk Lirası diyor ki, "Benim gerçek değerim 2 800 lira değil. Sen piyasaya 
bir sürü Türk Lirası sürerek, benim Türk Lirası olarak değerimi düşürmeye çalışıyorsun. Be
nim gerçek değerim daha yüksek" diyor. Sayın Demirel eğer bunu anlayamıyorsa, danışman
ları bunu anlayamıyorsa, vay bu memleketin haline!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

ALt ESER (Samsun) — Geçen hafta 300 milyon doları kim sürdü piyasaya, Merkez Ban
kası aynı Merkez Bankası değil mi? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çok daha ilginç 
bir rakam vereceğim size. Esasında, bana dediler ki, "Böyle konuşmalarda fazla rakam kul
lanma." Ama, rakam kullanmak mecburiyetindeyim; çünkü, milletin gerçekleri anlaması için 
bu rakamları vermemiz lazım; milletin bunları tartışması gerekiyor. 

Bakın, Sayın Demirel, geçen konuşmasında ne dedi: "Yabancı ülkelere işçi gönderme işi 
yanlış olmuştur diyorsunuz; neden öyle diyorsunuz; o ülkelere giden işçiler, geçen 30 sene zar
fında 50 milyar dolar para gönderdiler." 30 milyar dolar para size çok geliyor değil mi; çok 
büyük para... Türkiye'nin o 50 milyardan dolayı sırtı yere gelmemiş; 50 milyar dolar gelmesey-
miş Türkiye borçlanmak zorunda kalırmış!.. Yine Sayın Demirel'in 1971'de yaptığı konşmanın 
bir iki cümlesini zabıttan okuyacağım : "Her sene yüzbinlerce kişi yurt dışına iş aramaya gi
der, hem de işçi olarak. Acaba Anadolu'dan hicret mi edeceğiz?." diyor. 

Şimdi, size, yıllardır yapılmayan bir hesabı vereceğim : Yurt dışına ne kadar işçimiz var; 
1 milyon. Bunlar ayda en az ne kazanır; 2 bin mark kazanır. Lütfen bunları bir tarafa yazın... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sen yaz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ne kadar çalışır; 

12 ay. işçilik, ürettiği malın içinde yüzde kaçtır; en fazla yüzde 20'dir; yüzde 10, yüzde 5 oldu 
ğu mallar da vardır. 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Türkiye'de yüzde 5. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çok şişirme bir 

rakam vereyim; işçilik yüzde 20 diyeyim. Ürettiği miktar nedir biliyor musunuz; benim işçile
rim, Almanya'da, Avrupa'da yılda asgarî 60 milyar marklık üretim yapıyor. Bu, 100 milyar 
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marktır da, ben küçülterek söylüyorum, işçilerimiz, Almanların fabrikalarında en az 60 mil
yar marklık üretim yapıyor. Ben ne demiştim; "o fabrikalar buraya gelsin" dedim; "o fabrika
lar benim memleketimde kurulsun ki, bu 60 milyar mark benim ülkemin üretimine katılsın" 
dedim. 

FUAT KILCI (îzmir) — Ne oldu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, 60 milyar 
mark, 20 yılda ne eder; 1.2 trilyon mark eder; bu, 800 milyar dolar eder, 800 milyar doların 
sadece yüzde 60'ı Türkiye'de kalsın, yüzde 40'ı -kâr diyelim, hammadde diyelim- yurt dışına 
gitsin; 480 milyar dolar Türkiye'de kalır. İşte, artı değer dediğiniz şeyler budur. 50 milyar dolar 
nerede, 480-500 milyar dolar nerede? İşte, dediğimiz yanlışlık burada. Hâlâ, bir liderimiz bunu 
anlamamakta direniyorsa, vay Türkiye'nin haline!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Açıver kapıları, hepsini getir! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yalnız, merak edi

yorum; sayın muhalefet liderleri niye salonu terk ettiler?.. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Başbakan nerede?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın İnönü, büt

çe açılış konuşmasında çok talihsiz bir konuşma yaptı, çok talihsiz bir açıklama yaptı. Çünkü, 
kendileri eski bir bilim adamı, ben de eski bir bilim adamıyım. (Gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakan, Sayın Başbakan nerede? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, bakın, Sa

yın İnönü ne diyor konuşmasında, bakın bizi nasıl itham etmiş; "Biraz evvel, burada, ANAP 
sözcüsünün 'Devlet, belediyelere, geçmişten daha çok para veriyor' diye halkımızı nasıl kan
dırmaya çalıştığına da bir cümleyle değineyim" diyor ve "Bu, son derece yakışıksız bir 
kandırcama" diyor; "öyle diyorum, çünkü aynı kandırmacayı Sayın Başbakan da televizyon
larda yaptı" diyor ve devam ediyor; "Sayın sözcü ne dedi ANAP yönetimi, 20 ayda, Ankara'
da 173 milyar lira para almış, SHP yönetimi belediye başkanlığı, 20 ayda, 356 milyar almış. 
Burada çok dikkat ettim, kendisi de biliyor çünkü kandırmaya çalıştığını, dedi ki 'Devlet bu 
parayı verdi' Devlet bu parayı verdi; ama, bu para belediyenin eline geçti mi onu söylemedi; 
dikkatle, onu söylemedi. Devletin verdiği bu para, Maliyenin tahakkuk ettirdiği para. Yasaya 
göre, Maliye, şu anda şu kadar para tahakkuk ettiriyor, maliyenin bir dairesinden bu para çı
karken, öbür dairesi 'Durun bakalım, ANAP belediye başkanlarının geçmişte yaptığı borçlar 
var, onun için ben bu paranın yarısını kesiyorum' dedi ve onun için bu para belediyelere gitme
di. (SHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, şunun için dedim : Sayın İnönü, eski bir bilim adamı, (SHP sıralarından gürül
tüler). Bilim adamı eskimez, dediğiniz doğrudur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen, ne dediğini bilmiyorsun yahu! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bizim, o gün ilan 

ettiğimiz rakamlar, bugün tekrar edeceğim rakamlar, belediyelerin eline net geçen rakamlardır, 
tahakkuk rakamları değil. Sayın SHP Lideri, belediyelerine açıp sorsaydı, "Bu para elinize 
geçti mi, geçmedi mi?" deseydi bunu öğrenebilirdi. Eğer bunun aksini söylüyorlarsa, doğruyu 
söylemiyprlardır. 
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YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Müteahhit alacaklarından dolayı kesinti var. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu paralar, kesin

tilerden sonra ellerine geçen paralardır ve her durumda, bunu yabancı para birimi üzerinden 
de hesapladık, sabit fiyatlarla da hesapladık, belediyelerin mahallî seçimlerden 20 ay sonra 
aldığı para seçimlerden 20 ay evvel aldığı paradan daha fazladır. Hangi türde ve hangi bazda 
hesap yaparsak yapalım, belediyelerinizin aldığı para, bizim belediyelerin aldığı paradan faz
la, reel olarak da fazla, dolar olarak da fazla; dolar bazında da fazla, cari fiyatlarla da fazla. 
Şimdi şunu soruyorum : Niçin hizmet üretemiyorsunuz? 

YÜKSEK ÇENGEL (İstanbul) — Müteahhit alacaklarından dolayı kesinü var. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır efendim, 

bunlar, kesintilerden sonra ellerine net olarak geçen para. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Size yanlış bilgi vermişler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Size daha da ente

resan bir şey vereceğim; geçen bütçe açılışında bu söylenmedi (SHP sıralarından gürültüler) 
YÜKSEK ÇENGEL (İstanbul) — Kamu alacaklarından dolayı haciz konuldu. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, dinleyelim lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 2380 sayılı Kanu

na göre tahakkuk eden belediye paylarından yapılan kesintiler... Biliyorsunuz, 1984 - 1985 yıl
larında kesinti olmadı, çünkü belediyelerin borçları yoktu 1987'de belediyelere tahakkuk eden 
pay 467 milyar, kesitiğimiz 212 milyar; yüzde 45 kesmişiz. 1988'de tahakkuk eden pay. 814.mil
yar, kestiğimiz 444 milyar; yüzde 54 kesmişiz. 1989'da 1 trilyon 290 milyar tahakkuk etmiş, 
593 milyar kesmişiz; yüzde 46 düşüyor. Bakın, çok tenkit ettiğiniz 1990'da 2 trilyon 70 milyar 
tahakkuk etmiş, sadece 555 milyar kesmişiz; yüzde 27. Eski kesinti oranları yüzde 45, yüzde 
54, yüzde 46; bu kesintiyi yüzde 27'ye düşürmüşüz ve hâlâ daha hizmet vermemenin mazereti
ni arıyorsunuz, bahanesini arıyorsunuz. Yapmayın efendim... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, SHP sıralarından "Borç kalmadı" sesleri, gürültüler). 

Biz diyoruz ki, "Siz, bizi takdir etmiyorsunuz", siz de diyorsunuz ki, "Bizi takdir etmi
yorsunuz." Esasında, takdir ettiğim çok güzel bir tarafınız var : Gerçekten, bizden daha iyi 
bahane üretiyorsunuz, belediyelerde hizmet verememenin bahanesini çok güzel üretiyorsunuz. 
Ortada inkâr edilemeyecek rakamlar var; ama, hizmet üretememenin faturasını yine Hüküme
te çıkarıyorsunuz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Bakan, borç bitti zaten. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Daha nasıl hizmet versin belediyeler? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Eski dönemin borç

larının hepsi bu paralardan düşülmüştür. 
YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Eski dönemin kamulaştırma borçlan ödeniyor. Şahıs

ların kamulaştırma borçlan yeni düşülüyor, müteahhitlerin alacakları yeni ödeniyor. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Barajlar su doldu, gözünüz aydın. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Hasan Feh

mi Güneş'in değindiği bir iki konuya da değinmeden edemeyeceğim. Bize, "İnsan haklarıyla 
ilgili olarak ne yaptınız?.. Sadece antlaşma imzalamışsınız, şunu yapmışsınız, bunu yapmış
sınız..." 
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dedi. Siz, bu antlaşmaları dahi imzalama teşebbüsünde bulunmamışsınız; bir. tki, siz, tçişleri 
Bakanlığı yaptınız, Bakanlığınız sırasında, tutukluların avukatlarıyla görüştürülmesiyle ilgili 
ne gibi girişimlerde bulundunuz? 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sen neredeydin o zaman? Türkiye'de miydin?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen

dim, bir dakika... 
Pasaport Kanununun -yanlış hatırlamıyorsam- 22 nci maddesinin kaldırılması için niçin 

teşebbüste bulunmadınız? İyi biliyorum, bunu da bu kürsüden tenkit ettiniz. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Onun yapmaması, senin yapmaman için mazeret mi? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İçişleri Bakanı ola

rak, insan haklarını iyileştirme konusunda somut hangi adımı gerçekleştirdiniz? Bunlar, ka
nun çıkarmayı da gerektirmiyordu, bakan yetkisinde yapabileceğiniz çok şeyler vardı. 

GÜNEŞ GÜRSELER.(Tekirdağ) — Biz, insan haklarını ihlal tmiyorduk. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bütçe metnine, 
Anayasa Mahkamesi tarafından iptal edilmiş madde koyduğumuzu söylediniz... 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Bakan, o dönemde işkence yoktu. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bütçe metnini oku

mamışsınız; burada, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal çdilmiş hiçbir madde yoktur; sok
maya teşebbüs etmedik. 

Sayın Kumbaracıbaşı'nın şöyle bir iddiası var : "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sayıştay 
tarafından zimmet çıkarılan 3,4 milyar lirayı bağışlamış." Üstelik de, Sayıştay in bulguları, ve
rileri elinizde, açıp bakabilirsiniz. Sayıştay tarafından çıkarılan toplam zimmet miktarı 7,9 milyar 
lira. 3,4 milyar liralık kısmı Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından değil, Meclise bağlı Sayış
tay tarafından silinmiştir. 1,6 milyar liralık kısmı tarafımızdan tahsil edilmiş. Kalan kısmı da 
takip edilmektedir. Maliyenin 1989'da sildiği para ne kadar biliyor musunuz; 3,4 milyar lira 
değil, 69 bin lira. 3,4 milyar nerede, 69 bin lira nerede? Yok, onu silmemize de karşıysalar, gel
sin, kendisine 69 bin liralık bir çeki imzalayıp vereceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devlete ver, devlete. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri, Sayın Kumbaracıbaşı'nın yahut da Sayın Güneş'in -hatırlayamadım, özür dilerim- bir 
önerisi şöyleydi: "Televizyonun bir kanalını size tahsis edelim, bir kanalını da muhalefete tah
sis edelim" (SHP sıralarından, "Hayır, öyle demedi, anlamamışsın, daha konuşulanları 
anlamıyorsun" sesleri) 

Bir dakika, bir dakika... İsterseniz S kanalını da size tahsis edelim!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz, "Birisini Özal'a, birisini de Hükümete tahsis edelim" 

dedik; öyle demedik. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yalnız, benim sa
natçı dostlarım var, ben tiyatro sanatçılarını çok severim. Benim, tiyatroları iflas ettirmek gibi 
kötü bir niyetim yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Tiyatroları iflas ettirecek kanal bizim 
kanal değil, bizimki henüz iflas ettirmedi, sizinkinin iflas ettirmesinden korkuyorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Biz kanal istemiyoruz, kanal size layık. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Yatırımlar konu
suna gelince : Bütçede 15 trilyon liralık yatırım olduğunu söylediler. Bütün yatırımlar bütçede 
değildir. Şu anda önümüzdeki yıl tüm kamu yatırımları 43 trilyon liradır. Onu da bir yere ya
zın lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Onu, senin beğenmediğin KİT'ler yapıyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Devamlı, sefalet 

edebiyatı yapılıyor; şimdi benim merak ettiğim bir şey var; yabancı yayınları alabilen televiz
yonlardan izleniyor, hatta milletvekili lojmanlarında herkesin izlediğini biliyorum; bakıyorum, 
o yayınlarda, Moskova'nın sokaklarında Washington'un sokaklarında, Londra'nın sokaklarında, 
Paris'in sokaklarında, Frankfurt'un sokaklarında yatan insanlar var, metrolarda geceleyen in
sanlar var; bir de Türkiye'ye bakıyoruz, Allah'a şükür, böyle bir derdimiz yok henüz. (DYP 
sıralarından gülüşmeler) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Nereyi gördün ki! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen

dim... Ben her yere gidiyorum, sizin gitmediğiniz yerlere de gidiyorum. 
Türkiye'yi değerlendirirken hangi metreyi kullanıyorsunuz, nereye göre karşılaştırıyorsu

nuz, ideal ülkeniz nedir sizin, bunu ortaya koyun. Bir ülke söyleyin de, biz de hedeflerimizi 
ona göre ayarlayalım. Tabiî ki, Türkiye, dünyanın en dertsiz ülkesi değil; ama, Türkiye'nin gö
receli olarak, hangi ülkelere göre daha iyi olduğunu da unutmayalım, göz ardı etmeyelim, Tür
kiye'yi küçümsemeyelim; küçümsüyorsunuz... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hastane kapılarında uyuyanlar var, uyuyanlar... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, bakın, 

hastaneyle ilgili bir hikâye anlatayım size. Bundan, iki ay kadar önce, Banaz'ın bir köyünden 
geçiyordum, "Köyün en fakiri kim?" diye sordum, evini gösterdiler, gittim baktım, adam çok 
üzgündü; "Ne oldu sana?"dedim, "Efendim, eşimi ameliyatta kaybettim" dedi. Konuştuğum 
bu insan, köyün en fakiriydi, en zenginin evini de gördüm, en fakirinin evini de gördüm. "Eşin 
nerede ameliyat oldu? dedim", İzmir'de bir üniversite hastanesinde ameliyat oldu dedi, şaşır
dım Allah, Allah, sen, nasıl, eşini, İzmir'de bir üniversite hastanesinde ameliyat ettirdin dîye 
sorduğumda, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu yardım etti bana" dedi. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Rehin kalmamış mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün, Türkiye'

de, gerçekten muhtaç olan herkesi, devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu aracılığıyla 
tedavi ettiriyor, canlı örneklerini her yerde görüyorum. 

VELİ AKSOY (İzmir) — İzmir'de bir üniversite hastanesine gidelim ve görelim, halk na
sıl sıkıntı çekiyor... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Hastanelerden haberiniz yok galiba, rehin kalanlar çok fazla. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Evet, şimdi de sine-i 

millet sözüne değinmek istiyorum, sine-i millet lafını gündeme getirdiniz; ama, vazgeçtiniz. 
Vazgeçmenizi... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Komisyona havale ettiler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Komisyona mı ha

vale ettiler?.. Evet, komisyona havale ettilerse, buzdolabı demektir o... 
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İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Buzdolabına koydular. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sine-i milleti ha

tırlamanız çok hoşuma gitti; çünkü, ben her hafta sonu kendi seçim bölgemde, yazın da Ana
dolu'da, köy köy, kasaba kasaba'geziyorum ve orada "Buralara kim geliyor kim gidiyor" diye 
soruyorum, "Muhalefet milletvekilleri geliyor mu?" diyorum; "Kim onlar?" diyorlar. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Şimdi, yalan söyleme sizden başka gitmeyen yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi sine-i mil

lete dönmek fikriniz çok hoşuma gitti. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — \alan söylüyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başbakan ve ANAP'lılar gidebiliyor mu? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Köy köy, kasaba 

kasaba isterseniz gezelim, beraber gidelim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Bakan, hangi yüzle gidiyorsunuz o köylere? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben her hafta gi

diyorum efendim; her hafta, her gün gidiyorum "Beraber gidelim" dedim, teklif ediyorum. 
VELÎ AKSOY (izmir) — Siz parti olarak nereden bilirsiniz köyleri? 
VEFA TANIR (Konya) — Sizinle beraber gidersek dayak yeriz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Burada mektup 

okumakla halkla bütünleşme olmaz; evine gideceksiniz, sokağına gideceksiniz, mahallesine gi
deceksiniz... 

VELİ AKSOY (İzmir) — Siz gidemezsiniz ki oralara, korkarsınız. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Kahveci; lütfen müdahale etmeyin sayın üyeler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kaçınız pazara gi

diyor sorabilir miyim?.. Kaçınızın pazar fiyatlanndan haberi var?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen ne bilirsin pazarı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değeri milletve

killeri, beni en çok ne şaşırtıyor biliyor musunuz... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sen ekmeğin fiyatını söyle ekmeğin... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, oturun lütfen. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — SHP diyor ki, "Ben 

CHP'nin devamıyım" ve gene DYP de diyor ki, "Ben de AP'nin devamıyım." Bunlar, eski
den, gırtlak gırtlağa gelirlerdi; şimdi bakıyorum bütün programlarınız aynı, birbiriyle eş ol
muş; ya o gün yaptığınız kavga yanlış ya da bugünkü işbirliğiniz yanlış. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İşin şaka tarafını bir yana bırakıp, ciddî olarak sizi bir hususa davet ediyorum : Lütfen, 
programlarınızı çagdaşlaştınn; programlarınızı, dünyayı izleyerek, dünyayı görerek çagdaşlaştınn. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Senin aklına ihtiyacımız yok bizim, sen kendine 
sakla onlan. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Dünyanın hangi 
ülkesinde, bizdeki gibi, İktidar kopye çeker diye programlarını saklayan partiler var? Yapma
yın efendim... İktidar kopye çeker diye programını saklayan hangi parti var dünyada?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Onlar da biliyor iktidara gelemeyeceklerini. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, şimdi, çok tartışılan bir konu var... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Başbakana sıra gelmeyecek, zaman doldu. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Başbakanın hakkını yeme. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Memur maaşları 

: Siz muhalefet olarak diyorsunuz ki. "Efendim, memura az veriyorsunuz, Çok veriyorsunuz..." 
Bu tartışma sürüp gidiyor. Ben size şunu soracağım : Bir tabir var, biliyorsunuz çok tekrarlan
dı bu Parlamentoda; "Kaşıkla verip, kepçeyle almak." Ben, size, kaşıkla verip kepçeyle alma
nın ne olduğunu şimdi rakamlarla anlatacağım : 1976'da - 1976'dan başlıyorum - toptan eşya 
fiyatları yüzde 19 artmış, memur yüzde 22 almış, hatta yüzde 22,46 almış. Güzel görünüyor. 
1977'de toptan eşya fiyat artışı yüzde 36, maaşlar yüzde 26 ila 38 arasında değişiyor. Memuru
nu çok seven bir iktidar; bakın, enflasyonun çok çok üstünde artışlar veriyor. Ama, 1978'e 
gelip bakıyorsunuz ki, deniz bitmiş; enflasyon, hem de resmî fiyatlara göre -karaborsa fiyatlar 
yok- yüzde 48; ama, memurun maaşmdaki artış yüzde 9 - 10. Yani, fiyat artışlarının dörtte 
biri bile değil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Atım gücüne bak, alım gücüne. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Dur, bir dakika... 
Zannediyorsunuz ki, 1979'da bunu telafi edecekler, 1980'de bunu telafi edecekler. 1979'da 

fiyat artışları, resmî fiyatlarla 81, maaş artışı yüzde 18. Yine, enflasyonun dörtte biri bile değil. 
1980'de toptan eşya fiyat artışı yüzde 94, maaş artışı yine yüzde 20 - 25. Yine dörtte biri. 

Söylemek istediğim şey şu : Geçen konuşmamda Yunanistan'ı örnek vermiştim; Türkiye'
yi örnek vermem gerekiyordu. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Niye Almanya'yı örnek vermiyorsun? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çünkü, memuru, 

işçiyi sevdiğini söyleyen iktidarların,' memuru, işçiyi birkaç yıl sonra ne hale getirdiklerini bu 
ibret tablosu gösteriyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, memurun, işçinin 
geleceğini satmayız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sen, sizden bahset Bakan, siz ne yaptınız? Sen, sizden 
bahset, sizden. Milleti açlıktan öldürüyorsunuz... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim, bir dakika... 

Bugün uyguladığımız politika, 1984 yılı başında ilan ettiğimiz politikadır. Memurun alım 
gücünü, işçinin alım gücünü, istikrarlı bir şekilde, dengeli bir şekilde artırmaktır politikamız. 
Sizin gibi, 10 misli, 20 misli ücret artışı verelim, memur bizi çok sever gibi, memuru, işçiyi, 
onların geleceğini, memleketin geleceğini satmayız, sattırmayız da. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Neleri sattığınızı biliyoruz. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hiç Yunanistan'a 
bakmanıza gerek yok. Bugün, memurun, işçinin ne çektiğini anlamak için 1976 -1980 arasın
daki bu tabloya bakın. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bugün o seviyelere düşüremediniz enflasyonu. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yoksulluk sınırı ne kadar? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün, aile yardı

mı dahil, devlette en düşük ücret alan 15 inci derecenin 1 inci kademesindeki memurun net 
maaşı, 571 593 liraya çıkmıştır. 

Bir de, refahın arîıp artmadığının göstergelerini vereyim : Refahın somut göstergeleri var 
mı yok mu? Bakın, refahın göstergeleri şudur : Beyaz eşya satışları, refahın bir göstergesidir. 
1980 yılında, 1 000 kişinin sadee 77'sinde televizyon vardı, bugün 220 kişide televizyon var... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Karın doyurmuyor televizyon?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ... 1980 yılında 

sadece 25 kişinin telefonu vardı, bugün 110 kişinin televizyonu var. Bunlar, çamaşır makinesi 
için, buzdolabı içinde söylenebilir. Bunların hepsi 2-3 misli artmıştır, işte, refahın göstergesi bu. 

Bakın, size itiraf edeyim; hatamız yok mu?.. Var. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hah, işte şöyle!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika, dinle 

bakayım... 
Bakın efendim, yaptığımız hata nedir biliyor musunuz; Türk insanının önüne, tüketebile

ceği bir sürü mal koyduk, tüketim talebini kamçıladık. İşte, siz de kızıyorsunuz, "Televizyon
daki bu reklamlar nedir?" diye. Gittiğim köylerde, gittiğim evlerde, hep, hangi beyaz eşyaları, 
ne zaman aldığını sorarım ve gelen cevapların çoğu "1984'ten sonra aldım" oluyor. İşte yaptı
ğımız hata budur. Milleti tüketime zorluyoruz. Millet, "Artık, buzdolabı, çamaşır makinesi 
lüks değil ihtiyaçtır" diyor ve bunları almak için canı çıkıyor; dediğiniz doğrudur... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bu köy, hangi köy? Karaköy mü, Bakırköy mü!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... O 

köyleri de anlatacağım. 
Değerli milletvekilleri, maaşlarla da ilgili bazı rakamlar açıklayayım : 9 un 1 inde bir öğ

retmen, aile yardımı dahil, vergi iadesi hariç, 947 bin lira alacak. Bu da normal yörede. Kalkın
mada birinci öncelikli yörede 1 milyon 318 bin, ikinci öncelikli yörede 1 milyon 40 bin lira alacak. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Çok fazla veriyorsunuz, geri alın!.. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamja) — 15'in 1 indeki me

murdan demin bahsetmiştim, vergi iadesi hariç 571 bin lira, kalkınmada birinci öncelikli yöre
de 781 bin lira alacak. 

Hemşire, normal yörede 1 milyon 245 bin lira, kalkınmada birinci öncelikli yörede 1 mil
yon 567 bin lira. 

Bir vaiz, normal yörede 796 bin lira, kalkınmada birinci öncelikli yörede 989 bin lira. 
Bir teğmen, normal yörede 1 milyon 473 bin lira, kalkınmada birinci öncelikli yörede 2 

milyon 287 bin lira alacak. 
Şimdi, memurlara verdiğimiz önemin inkâr edilemez tek bir göstergesi var; o da gayri safî 

millî hâsıladan aldıkları paydır. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Memurlar dinliyor, yalnız... 
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İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Biraz da başbakanı dinleyelim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — 1984 yılında bu 

pay yüzde 5'ti, bugün yüzde 9'a çıktı. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 1980'de ne kadardı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1980'deki gayri 

safî millî hâsıla ne ki, ne olsun... Bu, büyük gayri safî millî hâsıla. Bu kadar büyük bir gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 9'unu memur alıyor. Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bunu 
almış? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bir de verdiği vergilere bakalım... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve

killeri, şimdi de, Meclisin yetkileri, Hükümetin yetkileri ve yeni çıkardığımız vergi kanunları 
ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum., 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Onları da Başbakan açıklasın. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Başbakan çıksın, gülmeye ihtiyacımız var!.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Başbakana zaman kalmıyor. 
BAŞKAN — Çok zamanları var. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Burada çok tenkit 

edildik. Dendi ki, "Efendim, Meclisin yetkisini gasp ettiniz, kanun hükmünde kararnamelerle 
memleketi idare ediyorsunuz" Değil mi? Böyle söylendi. Peki, ben size, İtalyan örneğini vere
yim. Bakın, biz, bu Meclise, vergi konusunda, kanun hükmünde kararname çıkaralım diye hiç 
geldik mi?.. Gelmedik. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Nasıl gelirsiniz?.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — italyan Anayasası ile yönetilmiyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onların anayasası müsait, senin Anayasan müsait değil. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika 

efendim... 
İtalya'da vergiyi kanun hükmünde kararname ile koymuşlar ve o kanun hükmünde karar

nameye dayanarak hükümet bir de kararname çıkarmış. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onların anayasası buna müsait. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika 

efendim... 
Efendim, orası demokratik ülke, orası kanun hükmünde kararname çıkarınca normal olu

yor, legal oluyor da, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının müsaade ettiği kanun hükmünde ka
rarnameler niye aykırı oluyor?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demokratik ülkelerdeki kaidelerin hepsi bizde uygulanıyor 
mu? Şu söylenir mi Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletve
killeri, bir de, yine vergiyle ilgili tenkit edildiğimiz çok konu var; efendim, vergi sistemi şöyle, 
vergi sistemi böyle... 

Tenkit edilen konulardan bir tanesi hayat standardı idi. Efendim, hayat standardı, sadece 
bizde değil, Fransa'da, Belçika'da, italya'da da uygulanıyor ve bizim uyguladığımız hayat standar-
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di modeli -bir tabir vardır; tıpkısının aysını- Fransa'dan alınmıştır. Yani, hayat standardı siste
mi aleyhinde konuşan muhalefet mensuplarına şunu diyorum : Hayat standardı vergi sistemi, 
güya bizden çok daha ileri olan Fransa'da dahi uygulanıyor, Belçika'da dahi uygulanıyor, ital
ya'da dahi uygulanıyor. Götürü model, götürü sistem italya'da uygulanıyor. 

Şimdi, Meclisimizden geçirdiğimiz yeni vergi kanunuyla, öncelikle, ücretlinin 8 milyonda 
biten yüzde 25'lik limitini, 12 milyon liraya çıkardık. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Asgarî ücret ne kadar? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ... ondan sonra 
kalkınmada öncelikli yörelere çok büyük vergi teşvikleri getirdik. Kalkınmada birinci öncelikli 
yörelerde, Gelir Vergisinin nispetini iki dilime indirdik. Birincisi yüzde 20, öbürü yüzde 30. 
Kalkınmada ikinci öncelikli yörelerde vergi dilimlerinin sayısını bir azalttık. Yüzde 20, 25, 30, 
35, 40 olarak beş dilime indirdik, en küçük dilim de 20'den başlıyor. Daha önemlisi; oralarda 
açılan fabrikalar için Kurumlar Vergisini, birinci derecede öncelikli yörelerde yüzde 20'ye ikin
ci derecede öncelikli yörelerde yüzde 30'a indirdik. Şunu söyleyeceğim : işte, vergi kanunları, 
sadece fiskal değil, aynı zamanda ekonomik politikayı da yönlendirir hale gelmiştir. 

Bu vergi kanununun çok önemli özelliği de şudur : Hayat standardını, birden fazla ortağı 
olan yerlerde ve birden fazla işyeri olan kişilerde değiştirdik. Bir işyerinde iki ortak varsa, bi
rincisi hayat standardını bir ödüyorsa, öbürü yarım ödeyecek. Bir kişinin bir işyeri varsa, ikin
ci bir işyeri açtığı zaman, hayat standardını, ilk işyeri için bir ödüyorsa, öbürü için yarım 
ödeyecek. 

FUAT KILCI (izmir) — Kamyoncular ne oldu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Esas getirdiğimiz 
özellik şudur : Tenkit ediliyorduk, biliyorsunuz, "işte, Hükümet, bütün vergi yetkilerini ken
dine aldı, Parlamentoya yetki vermedi" diye... Evet, biz, Hükümet olarak şu öneriyi getirdik; 
'Artık, hükümet olarak, vergileri biz saptamak istemiyoruz." Toplumsal uzlaşma deyin, katı
lımcı demokrasi deyin, ne derseniz deyin, bundan sonra, hayat standardını, götürü vergiyi as
garî ücrete bağladık. Tolumsal uzlaşma ile kararlaştırılıyor asgarî ücreti, işte, en demokratik, 
demokrasiye en yakışan hareketi yaptık; Hükümetin yetkisini kaldırdık ve bu yetkiyi topluma 
verdik. Bu vergi kanununun, belki bugün önemi anlaşılamayacak, demokratik önemi anlaşıla-
mayacak; ama, ileriki yıllarda anlaşılacak en önemli özelliklerinden biri budur. 

Size şimdi bir müjde vereceğim : "Dünyanın en iyi belge düzenlerinden birini kurmaya 
çalışıyoruz" dedim. Şimdi, biraz daha iddialı konuşacağım. Diyorum ki, 1992 yılında seçimle
re giderken, dünyanın en iyi belge düzeni, vergi belge düzeni Türkiye'de kurulmuş olacak. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bunu, bir hafta sonra, kamuoyuna detaylarıyla da anlatacağım. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Yedi yıldır neredeydiniz? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Şimdi, tütünle il
gili konuya da kıcasa değinmek istiyorum : Tütün konusunda, tütün çiftçisinin durumunu ya
kından görmek için, bundan birbuçuk ay kadar önce, yanıma bir gazeteci de alarak, hiç polis 
ve koruma almadan, gayet sade bir şekilde, Uşak, Manisa ve Balıkesir'in köylerini gezdim, iki 
gün, rasgele önümüze çıkan köyleri gezdik, evlere girdik. Şunu özellikle inceledim. Köyde kaç 
kişi tütünle iştigal ediyor? En fakiri kim? En zengini kim? En fakirinin gidip evini gördüm, 
en zenginin evini gördüm. Hatta ve hatta, kışlık erzaklarına kadar gidip gördüm. Erzakı na-
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sil? Ahırında kaç hayvanı var? Hayvanına ot alabilmiş mi? Bütün bu gibi hususları en ince 
detaylarına kadar inceledim. Ayrıca, köyünüzde kaç televizyon var? Kaç traktör var? Kaç ara
ba var? Kaç telefon var? diye sordum ve biteviye bu araştırmayı iki gün boyunca yaptım. Şunu 
söyleyebilirim ki, tütün çiftçisinin durumuyla ilgili, örnekleme bazında da olsa bir gözlemim 
var : Tütün taban fiyatını, tütün fiyatlarını, tütün kampanyasını çok yakında açacağım. Ziraat 
odalarıyla görüştüm, -ben aralık ayında açmayı düşünüyordum- biraz geciktirmemi tavsiye ettiler. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Osman Özbek ne dedi? Komisyonda söylediğin gibi, onu 
da söyle. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biraz daha gecik
tirmemi söylediler; ama, ben o kadar, onların söylediği kadar geciktirmeyeceğim. Çünkü, be
nim gezdiğim köylerde, üretici, daha erken açılmasını istiyordu. 

Şimdi, tütünle ilgili, sigara ile ilgili çok güzel rakamlarım çok güzel müjdelerim var. İşte, 
diyorsunuz ki, "Türkiye'yi yabancı sigara kapladı." Bakın, yaptığımız bir çalışmayı anlata
yım. Daha bir sürü çalışma var da, milletimizin duyabilmesi için, sadece bir tanesini anlatıyo
rum : Çorum, Burdur ve Zonguldak olmak üzere, rasgele üç tane il seçtik ve bu üç ile, istedik
leri kadar Tekel 2000 sigarası gönderin dedik. Biz sigara göndermeden önce, oradaki yabancı 
sigara satışları, Tekel 2000'in ya 2 misli ya da 3 misliydi. Tek kuruşluk reklam yapmadık, tek 
kuruşluk duyuru yapmadık. Bir ay sonra, Tekel 2000 sigarasının satışları, o illerdeki yabancı 
sigara satışlarının 2 katına çıktı. Şunu söyleyeyim : Tekel 2000'in üretimi, 1989'da 1 633; 1990 
da 4 800 tondu. Bu kapasiteyi, 1990 yılında 7 bin tona çıkardık, önümüzdeki yıl da 12 bin 
tona çıkarıyoruz. 

Bir şey daha düşünüyoruz : Sovyet piyasası, bizden çok miktarda sigara talep ediyor. Bel
ki, yurt dışında bir fabrika alıp (Doğu Almanya'da), oradan da hem Sovyetler Birliğine, hem 
Türkiye'ye sigara üretme düşüncemiz var. 

ALİ ESER (Samsun) — Doğu Almanya kalmadı artık. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şunu da söyleye
yim : "İhraç ettiğimiz tütün kadar sigara alıyoruz" tezi yanlıştır. Bakın, 1989'da 479 milyon 
dolarlık tütün ihraç etmişiz; aldığımız sigara sadece 97 milyon dolarlık. Tekel 2000'in üretim 
artışından sonra da bu rakamın aşağı düşeceğini size buradan müjdeliyorum. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Söz Tekel'en açılmışken, Tekel'le tüccarın anlaşmasını sor
muştum; acaba ne oldu? 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Şimdi çaya gelelim. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Müdahale etmeyelim, karşılıklı konuşulmasın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, konuşmamı bitirmek üzereyim. Şunları söylemek istiyorum : Muhalefeti
mizle biz burada şakalaşırız, takılırız; onlar bize kızar, biz onlara kızarız... önemli olan bun
lar değil; bizim doğrularımızı söylemek mecburiyetinde değiller. "Arada sırada doğrularımızı 
da söyleseler fena olmazdı" diyoruz; ama, muhalefetin görevi, bizi tenkit etmektir. 

Ben şunu söylüyorum : Çevremize bakın; Avrupa'ya bakın; Doğu Blokuna bakın; Orta
doğu'ya bakın; Afrika'ya bakın; Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya, Uzakdoğu'ya bakın; 
1990 senesindeki büyümemiz kadar büyüme sağlayan kaç ülke var? 
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Bir ülkenin ekonomisinin iyi olup olmadığının en önemli göstergelerinden biri büyüme 
değil mi? Dünyada, bu sene, bırakın yüzde 9'ları, yüzde 7'leri başarabilmiş kaç ülke var?.. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Geçen sene yüzde kaçtı, sayın Bakan? 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Eğer biz başarılı 
ülke değilsek, hangi ülke, 1990'da bu kadar yüksek büyüme hızını sağlayabilmiş? 

Bakın, Irak, Kuveyt ve Emirlik pazarlarını tamamen kaybettik. Almıyor insanlar; orada 
hiçbir şey almıyorlar artık, tüketmiyorlar. 

HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — Niye almıyorlar, niye?.. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Buna rağmen ih
racatımız artıyor hâlâ. 

M. KEMAL DUDUOGLU (Hatay) — Narenciyeden bahset; ne oldu? Madem ihracatı
mız artıyor, söyle öyleyse. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bize örnek göste
rilen ülkeler, bugün bizden her şeyi alacak duruma düşmüşler. Başarılı ülke değilsek, nedir bu? 
Körfez krizine rağmen, petrolün anormal artışına rağmen, enflasyon, kasım ayı sonu itibariy
le, geçen seneye göre yine 15 puan aşağı düşmüş. Aralık ayı endeksini de bekleyeceğiz: bakalım 
ne kadar düşecek? Bir de Körfez krizi olmasaydı, enflasyon ne olacaktı? Bir de bunu soralım. 

Bir şey daha sorayım : Dünyanın bu konjonktüründe, Avrupa'da, Ortadoğu'da, Asya'da, 
Amerika'da, dünyadaki bu resesyona rağmen, ihracatını yerinde tutabilen -bırakın artırabileni-
başka ülke var mı? 

Hadi diyelim ki biz başarısızız; şu sorulara cevap arayın lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gönder de yazılı cevap verelim. Her zaman siz mi 
yazılı cevap vereceksiniz?! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 'fâzılı gönderin; 
tamam, kabul ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iç huzuruyla şunu söyleyebilirim ki, kim derse ki, 
"ben memurumu, işçimi, emeklimi, çiftçimi, esnafımı çok seviyorum" dediğine değil, yaptığı
na bakın. Hesapsız kitapsız harcayıp, sonra bunların faturasını, yine, memura, işçiye, emekli
ye, çiftçiye, esnafa yükleyip gidenleri bu millet unutmadı, unutmayacaktır, diğer milletler de 
unutmuyor. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygılarımı arz ederken, 1991 bütçesinin, milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kahveci. 
Şimdi... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, tutu
munuz hakkında söz istiyorum. *" 

BAŞKAN — Nedir? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — TRT yetkililerinden öğreniyoruz ki, Sayın Başbakanın ko
nuşmasından sonra naklen yayınlar durdurulacaktır. Bütçenin ilk günü, yayınlarının saat 20.00'ye 
kadar devam edeceğini Yüce Kurula beyan etmiştiniz. 

BAŞKAN — Evet... 
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ADNAN KESKİN (Devamla) — O beyanınızla, bugünkü uygulamanız size İçtüzükte ta
nınan yetkileri taraflı uygulamanız, tutumunuz hakkında söz istemeyi gerektirecek nitelikte
dir. TUtumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — TRT'ye müracaat edildi; buna TRT karar veriyor. Biz, bunun... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika... Biz, şahıslar adına konuşmaları dahi talep ettik; ama, bu, 

TRT'nin vereceği bir karardır. 
İkincisi, tutumumda bir farklılık yoktur. Yaptığım işler İçtüzüğe ve Anayasaya uygundur. 
Bu bakımdan, size söz vermiyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, siz düzenlemiyorsunuz da çekim yapan bu 

görevlilere kim izin veriyor efendim?.. Yazıklar olsun!.. Millet Meclisi Başkanlığının böylesine 
taraflı olduğunu millet duysun. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta 
alkışlar) 

Sayın Başbakan, süreniz 60 dakikadır. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, bugün yapılan görüşmelerde bize, Hükümetimize yöneltilen eleşti

rilere cevap vermeye çalışacağım; ancak, bir hususu tüm milletçe ve Yüce Meclisçe iyi tespit 
etmemiz lazımdır : Biz, Anavatan Partisi olarak, kendi icraatlarımızın vatandaşlar tarafından, 
milletimiz tarafından iyi anlaşılabilmesi ve bir mukayese imkânının sağlanabilmesi için, 1980'den 
evveli dile getiriyoruz; o günlere özlemimiz olduğundan değil. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bunu normal telakki etmek lazımdır. Elbette, bir mukayese imkânı doğacaktır ki, iyi ile 
kötü tefrik edilebilsin. Hepimizin arzusu, vatandaşımıza gerçekleri anlatmak değil midir? Ben 
şu söze katılıyorum : Ülkeyi kim iyi idare ediyor; bu, açıklığıyla ortaya çıkmalıdır. Evvele gidi
şimizin sebebi, o günlerde ülkeyi idare edenlerin, bugün yine idareye talip olmalarıdır. Yoksa, 
elbette ki o günleri anlatmayız. Çünkü, o günlerin anlatılacak, övünülecek bir tarafı yok. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri albşlar) Ancak, o günlerde ülkeyi idare edenler, ülkede hiçbir şey 
yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi, bu kürsüden konuşabiliyorlar ve tekrar idareye ta
lip olduklarını milletimize açıklamaya çalışıyorlar... 

Şimdi, onun için, biz Yüce Milletimize diyoruz ki, "Hafızai beşer nisyan ile maluldür. 
Aman dikkat ediniz, 1980 öncesi yaşadığımız günleri ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duru
mu bir gözden geçiriniz, hatıralarınızı tazeleyiniz ve bugünlerle mukayese ediniz. Eğer bu mu
kayesede, 'Hayır, 1980 öncesi idareden çok memnunduk; biz huzur içerisinde yaşıyorduk, ba
rış içindeydik, birbirimizi çok severdik; kamplara falan bölünmemiştik; yokluk, kuyruk mev
zubahis değildi; millî gejirimiz çok yüksekti; biz hayatımızdan memnunduk' diyorsanız, o gün 
ülkeyi idare edenler bugün idareye talipler, onlara güç verin; ama 'Yok, biz o günleri istemiyo
ruz. O günlerin acısını çektik. Türkiye bir daha o günlere düşmesin; yokluklar olmasın; kardeş 
kardeşi öldürmesin; kuyruklarda beklemeyelim; 70 sente muhtaç olmayalım, kredi bulabilmek 
için kapı kapı gezmeyelim' diyorsanız (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) o zaman, 
tercihinizi bugünkü idareden yana yapınız." Bunlar açık beyanlarımı gizli kapaklı değil. Belki, 
rakamların arkasına sığınmak suretiyle, belki güzel kelimelerle, meseleleri çarpıtmakta 
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başarılı olanlar vardır; ben onlara bir şey diyemem; ama, bunlar gerçekleri örtmeye kâfi değil
dir. Bu millet, bu yüce Millet, o günleri yaşadı; yokluğu yaşadı, kıtlığı yaşadı, kuyruğu yaşadı, 
karaborsayı borsayı yaşadı, kaçakçılığı yaşadı, kardeşin kardeşi vurduğu günleri yaşadı. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunları unutması mümkün değil, bunlar unutulamaz. 
Bunlar, laflarla geçiştirilecek işler değildir. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — O günleri de yaşadı, bugünleri de yaşıyor. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi diyeceksiniz ki, "O günlere ni
çin takılıp kaldınız?" Demin söyledim; o günlere takılıp kalmamızın sebebi, o günlerde idare 
edenlerin, bugün tekrar idareye talip olmalarındandır ve meseleleri çarpıtmış olmalarındandır. 
Yoksa, elbet o günleri istemiyoruz, o günlere Türkiye gelsin istemiyoruz ve "Türkiye'ye yazık 
olmuştur" dememizin sebebi de budur. 

Burada konuşulurken, "Efendim, Türkiye'de yine anarşi vardır" denmek ve telaffuz edil
mek istendi. Geçmişte, Türkiye öyle bir idare edildi ki, öyle bir Türkiye yaşadık ki, binlerce, 
beşbinlerce çocuğumuz birbirini vurdu ve arkasından kalkıldı, denildi ki, "Biz geride gözyaşı 
mı bıraktık? Bizim bu işte bir günahımız mı var?" 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Senin aklın ermez. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, böyle söylenebilirse, meseleler 
bu kadar basite irca edilebilirse, elbetteki, laf ile bunlar yapıldığında, bizim bu laflara verecek 
cevabı bulmamız zordur; ama, vatandaşımız bunu fiilen yaşamıştır. Vatandaşımız bu işin içeri
sindedir. Biz onun değerlendirmesine sığınıyoruz ve biz, onun elbette ki refahına, mutluluğu
na, huzuruna ve güvenine gayret sarf ediyoruz. Biz, sadece bir çiftçinin hükümeti değiliz; biz, 
sadece bir köylünün, sadece bir memurun, sadece bir sanayicinin, sadece bir sanatkârın, ilim 
adamının hükümeti değiliz; biz, tüm Türkiye'nin, tüm vatandaşlarımızın hükümetiyiz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus vardır, müsaadenizle bunu. vurgulamak isti
yorum : Bizim, zaten, siyasette ve idarede muvaffak olmamızın sebebi de budur. (DYP sırala
rından "Allah, Allah" sesleri) Çünkü, vatandaşlanmızı ayırmadık, hepsini bir tuttuk, hepsine 
eşit muamele ettik, hepsine hakça muamele ettik. Vasfımız budur. Kamplara ayırmadık insan
ları. Kamplara ayırarak, bir parçasından medet ummadık siyasî bir ikbal beklemedik. Hepsini 
kucakladık, hepsini kucaklamaya da devam edeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Onun için, bize soruluyor "Siz kimin Hükümetisiniz?" Biz Türk Milletinin Hükümeti
yiz, Türk Milletinin; 57 milyonun Hükümetiyiz. Vasfımız bu ve böyle olmaya da devam edece
ğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle olmaya da devam edeceğiz. 

Şimdi, bugünkü durum : Bugünkü duruma neyle ulaşıldı? Biraz evvel, Sayın Demirel, bu
rada 24 Ocak kararlarından bahsetti, okudu ve özal'ın beyanlarına atıf yaptı. (SHP sıraların
dan "Sayın özal'ın" sesleri) Evet, Sayın özal'ın beyanlarına atıf yaptı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Zaten biz de bunu savunuyoruz. Di
yoruz ki... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen.,. Müdahale etmeyelim. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Unuttu Sayın Başkan, unuttu. 

— 731 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
BAŞKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hayır... Susacaklar, susacaklar... Sus

mayı ve dinlemeyi öğrenecekler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Susacaklar; başka 
çare yok! 

Şimdi, tabiî, bu, rahatsız olduklarının işaretidir. Bunlar rahat olsalar dinlerler; ama, ra
hatsızlar. 

Bakın, şimdi, 24 Ocak kararlarından bahsediyoruz. Demekki, kendileri de kabul ediyor
lar ki, 24 Ocak kararlarından evvel, Türkiye'nin idaresindeki sistemde bir bozukluk vardı. Evet, 
demek ki bir noksanlık vardır, bir bozukluk vardır, bir kifayetsizlik vardır. Bilhassa, ekonomi 
"dama" demiştir. O halde, ne yapmak lazımdır? Bir sistem değişikliğine gitmek lazımdır. Kim 
yapacaktır bu işi? Kendileri, bu işin kimin tarafından yapılacağını gayet iyi bildikleri için, -
doğrudur, biz de katılıyoruz- Sayın özal'ın, hem Başbakanlık Müsteşarı yapmışlardır, hem Plan
lamanın başına getirmek suretiyle, iki görev vermiştir. Şimdi, bunlar tarihî olaylar. Ben, her
hangi bir şekilde, hayal mahsulü laflarla huzurunuzu işgal etmiyorum, hepinizin bildiği, Türk 
Milletinin de bildiği konulara değinmek istiyorum. 

O halde, Türkiye'nin kaderi de o günden itibaren değişmiştir; 1984'te alınan yeni tedbir
lerle de bugünlere geldik. Şimdi diyorlar ki "Ne oldu, bugünlere geldik?" Bugünlere geldik, 
çok şey oldu. 70 sente muhtaç iken... (DYP sıralarından gürültüler) Rahatsız olmayın; bu böy
le; bu, Türkiye'nin gerçeği, herkes bunu biliyor. Belki bunu döviz yokluğu diye de ifade etmek 
mümkün; ama, bu sizin ifadeniz olduğu için, artık herkes bunu bildiği için, ben de bunu tek
rarlamak lüzumunu hissediyorum. Daha iyi anlaşılıyor. 

Şimdi, 12 -13 milyar dolar ihracata ulaştık; hem de yüzde 80'i sanayi mamullerinden olu
şuyor. öyle, eskiden olduğu gibi, tarım ürünlerinden değil, sanayi mamullerinden oluşuyor ve 
ihracatımızın yine yüzde 80 civarındaki kısmı, OECD ülkelerine yaptığımız ihracattır... OECD 
ülkelerine yaptığımız ihracattır... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bunlar hepimizin bildiği ger

çekler, hepimiz bunları biliyoruz; ama, bunları bildiğimiz halde, artık döviz sıkıntısı çekmedi
ğimiz halde, o günler geride kaldığı halde, şimdi kalkıp nasıl denebiliyor ki, "Efendim, ne ol
muş; ne yapmışsınız? tnsan, bunu izahta güçlük çekiyor, tnsan, bunu izahta güçlük çekiyor 
ve biz serbest pazar ekonomisinden yana olduğumuzu vurgularken, Sayın Demirel, bütçenin 
ilk gününde "Biz geldik; ama, biz de devletçilik yaptık" dedi. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Hâlâ anlayamamışsın onu. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Peki, devletçilikten yana mısınız? SHP 
Öyle; "Devletçiyim" diyor. Sayın Demirel de diyor ki, "Biz de devletçilik yaptık." Peki, sonra 
ne diyor? Sonra da "Canım, özel mülkiyet yok muydu Türkiye'de? Vardı" diyor Ee... Peki, 
özel teşebbüsten yanaysamz, serbest ekonomiden yanaysanız, açıkça bir şeyi söylemeniz lazım; 
devletçi misiniz, değil misiniz?... (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen h Îâ anlayamamışsın onu. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Senin, dünyadan haberin yok. 
BAŞKAN —Lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hiç rahatsız olmayın, o zabıtları oku

yun; hiç rahatsız olmayın. 
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Halbuki devletçilik artık dünyadan kalktı, böyle bir uygulama yok. Bunun vatanı olan 
Sovyetler Birliği dahi serbest pazar ekonomisine geçmek için gayret sarf ediyor. Biz hâlâ dev
letçilikten bahsediyoruz. Olabilir; partilerin ülkeyi nasıl kalkındıracakları, nasıl ileri götüre
ceklerine; ilişkin bir inanışları, bir programları vardır. Onların programının da devletçilik ol
duğunu şimdi anlıyoruz ve diyoruz ki, "Tamam, fikre saygımız vardır, programa saygımız var
dır. Siz, bu programla şayet iktidara gelebilirseniz, -mümkün değildir ama- o zaman, ülkeyi 
o programınızla idare eder ve kalkındırırsınız." Halbuki, o programın artık dünyada tatbikatı 
yok; terk etmek lazım, bırakmak lazım. Eğer, vatandaşımızı mutlu etmek istiyorsak, refaha 
kavuşturmak istiyorsak7, elbette, bütün dünyanın savunduğu liberal ekonomiden, serbest pazar 
ekonomisinden şaşmamak, onu tam kurumlarıyla, kurallarıyla tatbik etmek lazım. Eğer, ina
nıyorsanız, sizlerin de, bu hususta Hükümeti desteklemeniz, bu programı desteklemeniz la
zım. özelleştirmeye gittiğimizde, -geçende de söyledim- bizim yanımızda olmanız iktiza eder
ken, bunu iptal ettirmek için mahkemede dava açmaya gerek yoktur. Çünkü, bazı noktalarda 
birleşmek mecburiyetindeyiz. Eğer fikrinizde hakikaten devletçilik varsa, diyeceğim yoktur; ama, 
değil de, millete değişik mesajlar veriyor ve bunun içerisinde, siz de serbest pazar ekonomisin
den yana olduğunuzu söylemek istiyorsanız, elbette bize destek olmalısınız. Çünkü, ülkenin 
menfaatidir, milletin menfaatidir. Her şeyden evvel, bunlar ön planda tutulmalıdır; ama, biz 
öyle bir ortamdayız ki, bunların hepsini bir kenara itiyor, müspet olan şeyleri de kötü göstere
bilmek için, menfî gösterebilmek için, elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. 

Bu, ilk defa yapılan bir iş de değildir. Türkiye'nin demokratik geleneklerinde, muhalefet 
partilerinin, daima "iktidarı eleştirme göreviyle yükümlü oldukları şeklinde" bir tutum ve an
layış vardır. Bu, bizim, Türk demokrasisinin geleneğidir. Bakınız, 1950'den bu tarafa olanları 
bir gözden geçirelim. 1950'den bu tarafa, hangi muhalefet partisi yahut partileri, iktidarın müspet 
bir icraatını dile getirip de beğenmişlerdir? Varit değildir. Her şey kötüdür. Türkiye, onlara gö
re, her gün batar; vatandaşlar yoksuldur, vatandaşlar sefildir. 

ÎBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Değil mi? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Muhalefet partilerine göre, 1950'den 
bu yana geliyoruz; ama, 1950 ile bu zamanımızı mukayese ettiğimizde; bırakınız 1950'yi, 1960'la 
bu zamanımızı mukayese ettiğimizde; bırakınız 1960'ı, 1980'le bu zamanımızı mukayese ettiği
mizde, arada dağlar kadar fark vardır. Bunu görmezlikten gelmek ve durmadan menfî propa
gandalarla kamuoyunu meşgul etmek ve yetmiyormuş gibi, bir de dışarıya mesajlar vermek, 
ülke yararına da değildir, Türk Milletinin yararına da değildir. 

Buna benzer hadiseleri biz geçmişte yaşadık. Bu kürsülerden, yine o benzer hareketler, 
o zamanın iktidarı, o zamanın Başbakanı tarafından da tenkit edildi. "Siz Türkiye'yi dışarıya 
şikâyet ediyorsunuz. Şikayet ettiğiniz bir ülkeye dışarıdan yardım gelir mi, bize kredi verirler 
mi?" diye şikâyetkâr olanlar, bu sıralarda, muhalefet sıralarında oturmaktalar. Aynı şeyi şim
di onlar bize yapmakta. Halbuki, siz ne kadar şikâyet ederseniz edin, ortada gerçekler var. 

Arkadaşlarımız anlattı, ben de söylüyorum; herkes bize gıpta ederken, siz bunu neden kü
çümsersiniz? Ne elde etmek istersiniz? Politik bir çıkar mı elde etmek istersiniz? Politik çıkar 
istemenize bir diyecek yok; onu elde edemezsiniz; çünkü, bunun yoklamalarını yaptık, gördük 
ve vatandaşın size olan desteğinin ne olduğuna sandık cevap verdi. Böyle kamuoyu yoklamala
rıyla, değil, sandıktan çıktınız. Ne zaman?.. 3 Haziranda. Ne zaman?.. 19 Ağustosta çıktınız. 
Bunlar sandık sonuçları; bunlar, gazetelerin, mecmuaların yaptığı kamuoyu yoklamaları falan 
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değil, vatandaşın bizzat sandığa giderek verdiği oylar. Onların sonuçlarını burada arkadaşları
mız açıkladılar. Evet, feci bir haliniz var. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 26 Mart seçimleri!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bunu nasıl saklamaya gayret 

edersiniz, bunu nasıl görmezlikten gelirsiniz?.. Siz, Bayrampaşa'da yüzde 8 oy almışsınız. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Siz yüzde kaç aldınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yüzde 8 oy alan muhalefet partisi ola

rak, bu seçimler sonucunda ortaya çıkan içinizdeki kargaşayı, -iç meselelerinize biz karışma
yız, iç meselelerinize bir diyeceğimiz yoktur; ama- kimden saklayabilirsiniz? Türk kamuoyun
dan nasıl saklayabilirsiniz? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl hareket edebilirsiniz?.. Şimdi de kal
kıyorsunuz, bu kürsülerden şov yapıyorsunuz; "Gelin sandığa" diyorsunuz. (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yalan mı söylüyor? Gelin, hadi gelin. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOGLU (Bursa) — 26 Marttan neden bu kadar korku

yorsunuz, hiç bahsetmiyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Muhalefet partileri, (Anamuhalefet, 

muhalefet) SHP ve Doğru Yol Partisi birleştiler. Nerede birleştiler? "Sine-i millete döneceğiz 
efendim" dediler. Tabiî, ben onların, böyle "kabadayı" falan diye ifade ettikleri gibi ifade ede
miyorum. Esip, savurdular diyelim... Yani, daha başka şekilde yumuşatamıyorum kelimeyi. 
Esip, savurdular vatandaşa. Şimdi, vatandaş herhalde diyor ki, "Allah Allah, bunlarda ne ka
dar güç var?" Doğru, haydi bakalım, milletin önüne çıktınız, bir kerecik sözünüzü tutunuz, 
bir kere sözünüzü tutunuz, bir kere... (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz de içinde olacaksınız. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Madem ki, milletvekillerinin istifa di

lekçeleri, liderlerin cebindedir; iş liderlerin imza atmasına kaldı, liderler bir imza attı mı mese
le tamam. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Skin kararnameler neredeydi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Buyurun, buyurun bakalım şimdi, 

"Hodri meydan" mı diyeceksiniz, "Esip savurma" mı diyeceksiniz, "kabadayılık" mı diye
ceksiniz, ne diyeceksiniz; bir kere, Allah rızası için, millete vermiş olduğunuz sözü tutun... Bir 
kere... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Neden mi böyle söylüyorum?.. Neden mi böyle söylüyorum?.. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime gidileceğine önce sen söz ver. Seçim var mı? 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun Sayın milletvekili. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seçime var mısınız? Seçim için önce söz ver. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Neden mi böyle söylüyorum? Yine 

nepimiz biliyoruz ve yine Türk Milleti gayet yakınen takip ediyor, 26 Mart belediye seçimleri 
yapılacağı zaman, yine bu sıralardan, "Efendim, bir an evvel sandığı getirin de, nasıl getirirse
niz getirin; biz seçime varız" diye ilan ettiler millete; getirdik, ondan sonra başladılar cayma
ya. (ANAP sıralarından "Meclisten kaçtılar" sesleri) 
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TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne zaman caydık? 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — İstifa edin, seçime gidelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, efendim, onun için diyorum 

ki, bir kerecik, millete verdiğiniz sözü tutunuz ve tutarlı bir politika icra ettiğinizi yüce milleti
miz de görsün. 

Erken seçim konusuna gelince : Şimdi, herkes bilir ki, erken seçime, demokratik kurallar 
ve gelenekleri içerisinde, iktidar partisi karar verir; muhalefet değil. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Kararı biz veririz, siz veremezsiniz. Ancak, siz, sözü millete nasıl verdiniz?.. "Biz, sine-i 
millete döneceğiz" dediniz. Buyurun, sözünüzü tutun. Sizin yapacağınız iş budur. Milletin si
nesinde size yer yok. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Esip savurmayın. 

Değerli milletvekilleri, herkes sözünü tutsun. Bunun hiç başka kaçacak tarafı yok. 
MUSTAFA YILMAZ- (Gaziantep) — Var mısınız, yok musunuz seçime? 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne zaman kaçtık? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Peki, gidelim seçime o zaman. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Halbuki, bunun icrası bir imzaya kaldı. 

Genel başkanlar bir imza attı mı, tamam... "Efendim, biz, halkın diğer katmanlarını da hare
kete geçireceğiz" diyorsunuz. Ne demek bu? Neyi harekete geçireceksiniz? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Halkın katmanlarını. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kimi harekete geçireceksiniz? 
Bizim, demokratik kuruluşlara ve hukuk çerçevesinde yapılacak hareketlere hiçbir itirazı

mız yoktur; ama, sizin kastınız bu mudur? Sizin kastınız bunu aşmaktadır. Mesela, Zongul-
dak'a gittiniz... 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Bir de siz gidin bakalım! 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Zonguldak'ta işçileri desteklediğinizi 

ifade ettiniz. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Bir de sen git bakalım! Bekliyorlar... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bugün Zonguldak'ta sol örgütler ci

rit atıyor. (SHP sıralarından "Oooo!.." sesleri) 
Hayret etmek yok; açık konuşuyorum ve daha bitirmedim sözümü. 
Şimdi, siz, "Demokratik kuruluşları, halkın kesimlerini, harekete geçirmek suretiyle, sine-i 

millete döneceğiz" derken, kimden medet umuyorsunuz? (SHP sıralarından "Halktan" sesleri) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Halktan... halktan... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — İrade sizin elinizde, bir imza ile biti

yor. Kimden medet umuyorsunuz? (SHP sıralarından "Halktan" sesleri) 
Çünkü, endişemiz vardır. Romanya'da kanlı olaylar cereyan ettiğinde, Sayın Demirel, bun

ların Türkiye'ye sirayetini telaffuz edebilecek kadar yorumlarda bulundu. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Evet, kendi laflarıdır. Türkiye, Romanya değil. Türkiye o kanlı günleri geride bıraktı; bir 
kere daha o günlere gelmek istemiyoruz. (ANAP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) 
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Biz, demokratik kuruluşların demokratik tepkilerine açığız. Sendikaların, meslek odala
rının, ziraat ve ticaret odalarının, -ne kadar demokratik kuruluşlar varsa- talebelerin... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dernekler var mı? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Derneklerin, demokratik kuruluşla
rın tepkilerine; demokratik tepkilerine, demokratik mesajlarına, hukuk içinde yapmakta ol
dukları harekete açığız; onlardan gerekli mesajları alırız. Biz onların bu isteklerini, bu hare
ketlerini katiyen görmezlikten gelmez, bunlara duyarlı oluruz. Onun ifadesi olarak da, sadece, 
kalkıp demeyiz ki, "yollar yürümekle aşınmaz" Yollar yürümekle aşındı. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Biz o mesajı alırız; demokratik anlayış budur. Biz onlara kulak veririz; ne isteniyorsa, ne 
demek istiyorlarsa onları yerine getirmeye; maddî konularda bütçemizin elverdiği ölçüde, de
mokratik meselelerde, hak ve özgürlüklerde, elimizden geldiğince her türlü mesajı alır ve yeri
ne getiririz. 

Getirdik... Getirdik şimdiye kadar. 
Bakınız, Türkiye'nin tarihine bakınız; belki, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, 

bu ülke, hep sıkıyönetimle idare edilmiştir. Hep sıkıyönetimle idare edilmiştir... Bizim dönemi
mizde sıkıyönetim idaresi yoktur. (SHP sıralarından "Var, var" sesleri) 

Evet, yoktur bizim dönemimizde... 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Olağanüstü hal idaresi var. % 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Türkiye'yi, biz, hak ve özgürlükler 
çerçevesinde idare ediyoruz. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Senin bile özgürlüğün yok. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Zonguldak meselesi açılmışken, ben, 
bir kere daha, Zonguldaklılara, Zonguldak'taki işçi kardeşlerimize bu kürsüden seslenmek is
tiyorum : 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Oraya git, oraya! (SHP sıralarından "Oraya git" 
sesleri) 

BAŞKAN.— Dinleyelim lütfen, dinleyelim... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOGLU (Bursa) — Niye buradan sesleniyorsun; oraya git, 

bekliyorlar. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — İşçilerimizin; Zonguldak'taki işçili-
remizin bana ulaşan endişeleri şunlar : "Ocaklar kapanacakmış" diyorlar. Hayır, böyle bir 
şey yok; ocaklar kapanmayacak. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ocaklar üreti
me devam edecek. Ben kendilerine bu kürsüden sesleniyorum. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Lokavt kararını onun için mi aldınız? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yatırımlar devam ediyor; 1990 ve 1991 
yılı bütçelerinde, 560 milyar lira yatırımımız var; bu yatırımları da tahakkuk ettireceğiz; yeni
leştirmeleri, iyileştirmeleri yapacağız. (SHP sıralarından gürültüler) 

VELİ AKSOY (izmir) — Ne kadarını yapacaksınız? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. 
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Yine, işçinin hakkını, memurun hakkını; esnafın, köylünün, emeklinin, dulun, yetimin 
hakkım en iyi şekilde kollayan ve yerine getiren biziz, biz oluruz. Çünkü, imkânlarınızı yarata-
mazsanız, gelirinizi artıramazsanız, millî gelirinizi artıramazsanız, bu söylediklerinizi yapma
nız mümkün değildir. Biz, bunu tahakkuk ettirmiş olmakla, elbette bu yaraları sararız ve onun 
için de vaat ediyoruz. 

Bakınız, bir kere daha söylüyorum : Verdiğimiz ücretler, imkânlarımız ölçüsünde, fena 
değildir. Biz, işçilerimizden bir şey esirgemiyoruz; imkânlar çok olsa da çok daha fazlasını ver
sek. Milletimizden, işçimizden, memurumuzdan esirgeyecek bir şeyimiz yok; kıskançlığımız 
yok. Biz, onlar için çalışıyoruz, milletimiz için çalışıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Niye vermiyorsunuz o halde? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir kere daba ifade edelim : Bu söz
leşme, 1 Temmuz 1990 tarihinden 31 Aralık 1990 tarihine kadar olan o aylık süre için; yer altın
da çalışanlara bizim teklifimiz 1 652 400 liradır. Yer üstünde çalışan işçilerimiz için 1 285 000 
liradır. (DYP ve SHP sıralarından "Net mi?..." sesleri, gürültüler) 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Çıplak rakam mı? 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cebine giren net rakam mı? 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Günlük yevmiye kaç lira? 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Net mi?.. Net mi?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren, yer 

altında çalışan işçimize teklif ettiğimiz ücret... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Net mi?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Net ücret bunlar efendim, net ücret. 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Yer altında çalışan işçimize, 2 146 500 liradır. Yer üstünde çalışan işçimize de 1 milyon 
696 bin lira teklif ediyoruz. Teklifimiz bu. Sendikanın istedikleri çok yüksek; ama, görüşmele
re hazırız. Görüşeceğiz... Rahatsız olmayın, biz o işi halledeceğiz. Siz hiç rahatsız olmayın, 
o işi biz halledeceğiz; işçimizi de, memurumuzu da memnun edeceğiz ve sizin oynayacak saha
nız kalmayacak. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — Pamukçular şikâyetçiler; paralarını ödeyin. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Zonguldak'a gidin, bir toplantı yapın da anlatın 

bunları. 
BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... Lütfen... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz, NÂTO'dan Çevik Kuvveti istedik. 

HALlL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Bakanların haberi var mıydı? 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Siz mi istediniz, Cumhurbaşkanı mı istedi? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, değişik yorumlara tabi tutuluyor 

ve tenkit ediliyoruz. 
Biz NATO'nun üyesiyiz, müttefikiz. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Güneydoğu kanadının sağ koluyuz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bilindiği üzere, Körfez krizi devam 

etmekte; Irak, kuzeyinde, bizim güney sınırımıza yakın bölgede, 7 tümen askerini muhafaza et-
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mekte; işin bidayetinden beri. Yani, 2 Ağustostan beri, Irak'ın, sınırımızda 7 tümeni var. Bun
ları, orada herhalde piknik yapsın diye tutmuyor. Peki, Irak 7 tümenini bizim sınırlarımızda 
tutuyor... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 9 tümen. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz hiç mi tedbir almayalım? (SHP 

ve DYP sıralarından "Al" sesleri) Alalım değil mi?.. (SHP ve DYP sıralarından "Al" sesleri) 
Alalım... Peki... Ben NATO'nun üyesiyim, Çevik Kuvveti istiyorum; sadece, caydırıcı olsun, 
bayrak göstersin, dayanışmayı yerine getirsin, ispat etsin diye. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Senin askerin korkak mı? Senin, askerine güvenin yok mu? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bakın şimdi, bu laflara bakın : Şim

di, "Sizin buna ne ihtiyacınız var?... Bizim askerimiz korkak mı?" deniyor. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Evet... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bizim, ittifakta ne işimiz var? NATO 

ittifakında ne işimiz var? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
TUFAN DOĞU (Muğla) — NATO ile Körfezin ne ilgisi var? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — NATO ittifakına biz girdik. Tabiî, Tür

kiye'de "NATO'ya hayır" diyenler var; biliyoruz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Savaşa hayır! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — "NATO'ya hayır" diyenler, elbette 

bizim NATO ile irtibatlı olmamızı ve savunmamıza NATO'nun müdahil olmasını istemezler; 
bunu yadırgamıyoruz; bu, bir görüş meselesidir. "NATO'ya hayır" diyenler vardır, "NATO'
ya evet" diyenler vardır. Biz, "NATO'ya evet" diyenlerdeniz ve istiyoruz ki, NATO, bizim sa
vunmamıza yardımcı olsun. NATO, bazılarının ifadesine göre, "artık dağılmış" "Varşova Paktı 
nedeniyle de kurulmuş" bir ittifak değildir. NATO, Varşova Paktından evvel kurulmuştur. Var
şova Paktı için de kurulmuş değildir ve NATO dağılmış da değildir; NATO, fonksiyonunu ifa 
etmektedir. 

Ben, Saddam ile konuştuğumda, Saddam da bana aynen öyle dedi; "NATO dağıldı, şim
di sizin haliniz ne olacak?" dedi. Şimdi bakıyorum ki, Saddam'ın ağzıyla konuşuluyor bu kür
sülerde. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Tuh sana be! Allah belanı versin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, Belçika'dan 6 uçak gele

cekmiş de, o Belçika'dan gelecek 6 uçak mı bizi koruyacakmış gibi, işi basite indirgemek ve 
işi böyle mühim bir konuda önemsiz addetmek veyahut bir polemik veyahut iç politika mesele
si yapmak, bu kürsülerden söylenecek laflar ve davranışlar değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Elbette, ben NATO'dan çevik kuvveti istedim; bayrak gösterecek... Zaten, NATO Bakanlar 
Konseyi 10 Ağustosta karar aldı; "Türkiye'ye vaki bir taarruz ittifaka yapılmış addedilir" dedi; 
kararını aldı. Niçin aldı? Memnun olmadınız mı? Biz olduk ve bu kararın fiiliyata geçirilmesi, 
hayata geçirilmesi için de, Çevik Kuvveti istedik. Maksadımız taarruz değildir, maksadımız savaş 
değildir; maksadımız, vatanımızı, ülkemizi, vatandaşımızı en iyi şekilde korumaktır, müdafaa 
etmektir. Burada siz de bizim yanımızda olmalısınız, bizimle birlikte olmalısınız. Hiçbir 
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ülkede, bu politika, kriz politikası, muhalefeti ayrı, iktidarı ayrı olarak yürütülmedi; bir tek 
Türkiye'de yürütülmekte. 

Biz ne yaptık? Birleşmiş Milletlerin üyesiyiz; elbette, dünyadan tecrit edilmiş bir ülke de
ğiliz; Birleşmiş Milletlerin üyesiyiz. Birleşmiş Milletlerin bu hususta aldığı kararlara uyduk ve 
bu kararlar doğrultusunda kararlar aldık. Şimdi siz, diyebilir misiniz ki, ne yapacaksınız Bir
leşmiş Milletleri, ne yapacaksınız NATO'yu, biz bize yetmez miyiz?.. Efendim, biz bize yete
riz; biz bize yeteriz; çocuğuyla, ihtiyarıyla, genciyle, askeriyle, hepimiz, yurt savunmasında gö
zümüzü kırpmayız; ama, güçlü olmak varken, daha güçlü olmak varken, bir ittifakın üyesiy
ken, niçin bu imkânı kullanmayacağım? Neden kullanmayacağım? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Ne var ortada sanki? 
EROL AÛAGÎL (Ankara) — Irak'a saldıracak mısın, saldırmayacak mısın? Bunu bir Baş

bakan olarak açıkça söyle. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bölge ile ne alakamız var? 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — başbakan olarak söyleyin; savaşacak mıyız, savaşmaya

cak mıyız? 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Evet mi, hayır mı? Savaşa hayır... (ANAP sıraların

dan "Atın bunları dışarı" sesleri) 
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başbakan, Antalya'daki pamuk çiftçisinin durumu 

ne olacak? 
BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim lütfen... (ANAP sırala

rından gürültüler "Atın bunları dışarı" sesleri) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... Biz burada idare ediyoruz. Tamam, her iki tarafa da müda

hale ediyoruz. Lütfen oturun efendim, oturun... Oturun... (Gürültüler) Lütfen oturun, lütfen... 
Müdahale etmeyin... 

Lütfen, siz de Başkana müdahale etmeyin, Başkanın işini zorlaştırmayın lütfen... 
Buyurun Sayın Başbakan, devam edin. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bütçenin ilk gününde burada kontr-

gerilladan bahsedildi. "Bu kontrgerilla meselesi halledilsin" gibi, o mealde laflar söylendi... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Meal değil, Türkçe konuş; anlamıyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin lütfen... 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Sayın milletvekilinin ismini bilmiyor musunuz Sayın Baş

kan? Neden ismiyle müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Doğru Yol Paritisinin bir genel gö

rüşme önerisi var; bu görüşmede değindikleri bir iki cümleye ben de işaret edeceğim. Deniyor 
ki, "Devletin cinayet işlediği münakaşası sürdürülüyor... Bu olayın üzerinde durmamaya hiç
birimizin hakkı yoktur. Hele devleti yönetenlerin suskunluğu daha fazla devam etmemelidir. 
iddiayı yapanlar Hükümeti bu bakımdan açıklamaya ve Yüce Meclisi bir araştırmaya zorlu
yorlar." Şimdi, bu önerge devam ediyor... Yani, "Devlet cinayet işlemiş iddiaları var; gelin bu
nu bir görüşelim" deniyor. 

İLHAMI BtNİCt (Bingöl) — Devlet değil, kontrgerillacılar için. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu kontrgerilla denilen Özel Harekât 

Dairesi 1952'de kuruldu. 
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MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — Var mı öyle bir yer? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — özel Harekât Dairesi 1952'de kurul

du; 1974'te de, devrin Başbakanı Sayın Ecevit'e Genelkurmayda bu hususta bir brifing verildi. 
Sayın Ecevit, bu işin millî bir vazife olduğunu, isabetli hareketler olduğunu, malî bakımdan 
desteklenmesi lazım geldiğini de bu brifingte açıkladı. 

Şimdi, o tarihlerde, veyahut ondan evvel ondan sonra, şimdiki Doğru Yol Partisi Başkanı, 
o zamanın Başbakanı, hükümet etti... 1952'de kurulmuş bir teşkilat... Kendi zamanında ol
madıysa, evvelce olmuştur; neden o tarihte bir araştırma lüzumunu hissetmedi de, taa 1990'a 
geldiğimizde şu önergeyi veriyor?.. Neden?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Önerge benim; saptırma! 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O zaman, bu kuruluş, eğer suç adde

dilebilecek bir harekette bulunduysa, araştırmalı, sormalı, ortaya çıkarmalı, suç işleyenler ce
zalandırılmalıydı. Ee, şimdi... 

O zaman bir şey yapamazsınız, o zaman bir şey söyleyemezsiniz; "Haberiniz yok" de
sem, sizin her şeyden haberiniz vardır; ama, yok muydu acaba? Vardıysa, üstüne neden gitme
diniz de 1990 tarihinde aklınıza geldi? 

Biz diyoruz ki, bunlar doğru hareketler değildir, özel Harp Dairesi bu gibi işlere, suça 
karışmamıştır, yurt içinde böyle bir fiilleri yoktur. Ancak, bunlar Kıbrıs'ta görev yaptılar, Kıb
rıs Türküne destek oldular ve Kıbrıs'ın bugünlere gelmesine yardımcı oldular. Bunu içtenlikle 
söylüyor, bu araştırmayı yapacağımızı da ifade ediyorum. Her şey ortaya çıksın. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

isterdim ki, o tarihte, idare edenler aynı şeyi söyleyebilsinler, aynı şekilde hareket edebil
sinler... Bu kürsülere gelip, güzel laflarla, değişik rakamlarla, meseleleri çarpıtarak millete de
ğişik görünmeye çalışmasınlar, oldukları gibi görünsünler. Bunu, onun için istiyorum. Onun 
için istiyorum ki, şu kürsülerden -dediğiniz gibi- olmazsa meydanlardan, gidelim millete anla
talım gerçekleri... Gidelim... (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Haydi gidelim, ne zaman istersen. 
İLHAMI BtNtCt (Bingöl) — Kontrgerilla konusunu açalım; sizin elinizde. (Gürültüler) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
tRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Sürçülisan mı oldu? Sürçülisan mı oldu? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kanun hükmünde kararnamelerden 

bahsediliyor ve bu, durmadan da gündeme getiriliyor. 
Kanun hükmünde kararnameler müessesesi, bizim ihdas ettiğimiz bir müessese değil; 1971 

senesinden beri var. 1961 Anayasası bu tarihte, yani 1971'de değiştirildi ve "kanun hükmünde 
kararnameler" müessesesi ihdas edildi. 

ORHAN ŞENDAö (Adana) — Kaç tane çıkardınız Sayın Başbakan? 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşulmasın; dinleyiniz, lütfen. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 300 tane kanun hükmünde kararname çıktı Sayın Başkan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, Meclisin yetki devri de değildir; 

çünkü, kanun hükmünde kararname çıkarabilmek izni, yine Yüce Meclis tarafından Hüküme
te verilmektedir; bir yetki devri değildir. Bu husus, değişik şekilde ifade edilmekle, herhangi 
bir sonuca varılması da mümkün olmayan bir husustur. Bunu, hukuk da böyle söyler, hukukla 
direkt veyahut indirekt ilgisi olan da böyle söyler, olmayan da böyle söyler; bu şekildedir bu. 
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Şimdi biz, kanun hükmündeki kararnamelerle icraat yaptığımızda tenkit ediliyoruz. 
MEHMET HALlT DAĞLI (Adana) — Köylüden bahset, köylüden... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu 1982 Anayasası 1961 Anayasasın

dan farklıdır; 1961 Anayasasında hükümete verilen yetkiler, sadece, görevdir; Meclis kanunları 
çıkarır, bu kanunları uygulama görevi hükümete aittir!.. 1982 Anayasasında, bu değişmiştir. 
1982 Anayasasında, icranın yetki ve görevleri vardır. Demek ki, icraya bir de yetki verilmiştir. 
Böylelikle, icra güçlendirilmek istenmiştir. Tüm demokratik ülkelerde de durum böyledir. Bı
rakın demokratik ülkeleri, hepimiz hatırlıyoruz; yine 1980'den evvel, "Efendim, bu 1961 Ana
yasası, tepki Anayasasıdır, bu 1961 Anayasası, icraya herhangi bir yetki vermemiştir; icra, me
mur gibidir, o halde bu Anayasa ile ülkeyi idare etmek mümkün değildir; biz bu Anayasayı 
değiştireceğiz, icraya yetki alacağız" dendi, savunuldu. Bunu diyenler belki bunu yapamadı
lar; ama, bir başkaları geldi, bu söylenenleri icra etti, yerine getirdi. Şimdi ne diyorsunuz?.. 
Şimdi diyorsunuz ki, "Olmaz efendim!.." O zaman savunduğunuz bir şeyi, şimdi tenkit edi
yorsunuz... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — "Olmaz" diyen yok, "Meclise getirin" diyoruz; komis-
yanlarda tutmayın. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Sen, okuduğunu da anlamıyorsun. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Güneş sabahleyin bu kararlar
dan bahsederken, olağanüstü hal nedeniyle çıkarmış olduğumuz bir kanun hükmünde karar
namenin değiştirilmesini, burada hiç de kendisine yakıştıramayacağımız bir tarzda ifade etti; 
yok, "kapı arkalarından alındı", yok, "röntgenler çekildi" gibi laflar dile getirildi. 

Şimdi, evvelki kanun hükmünde kararnamenin iptal edileceğini anlamamak pek müm
kün değil. [SHP ve DYP sıralarından alkışlar(!)] Müsaade buyurun... Evet, bu kanun hük
mündeki kararname iptal edilecekti. 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Niye çıkardınız? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hayır efendim, ondan değil, müsaa

de edin, dinleyin bir bakın; ondan değil. Şimdi, meseleleri biraz dinlerseniz, ne söylemek iste
diğimizi anlayacaksınız. 

Anasayanın 148 inci maddesi, olağanüstü hallerde çıkarılan kanun hükmündeki kararna
melerin, esas ve şekil bakımından iptali için dava açılamayacağını amirdir. 148 inci maddesi 
aynen böyle söyler. Şimdi, belki tereddüt eden arkadaşlar var, okuyacağım. (ANAP sıraların
dan "ne gerek var?" sesleri) Yok, yok, okuyacağım, okuyacağım. (SHP ve DYP sıralarından 
"oku, oku" sesleri) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — "Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve 
savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anaya
saya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz" diyor. Peki, davayı açtınız, 
Anayasa Mahkemesi 5 ret oyuna karşı 6 müspet oyla bu davaya bakmaya karar verdi. Nasıl 
verdi? Bu hükme rağmen nasıl verdi bu kararı? 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Karar değil mi o? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O zaman, artık, zaten şüpheye mahal 

yoktu ki; bu kanun hükmünde kararname iptal edilecekti. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
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alkışlar) Yani, bunun için öyle, kapı aralarından falan gezmeye gerek yok Sayın Güneş. Şimdi 
bakın, kapı aralarında ne zaman gezildi? Şimdi ona gelelim. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Siz evde konuşuyorsunuz yenge ile. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1987'de seçimlere giderken, yine 

SHP'nin isteğiyle, aday tespitlerinin merkez yoklamasıyla yapılması hakkında kanuna hüküm 
koyduk; onların isteğiyle. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öyle olmadığı açıklandı. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Öyle. 
Buna rağmen, bu kanunun iptali için, SHP, Anayasa Mahkemesine gitti, tik duruşma ya

pıldıktan sonra, bilahara SHP bir dilekçe daha dayandı Anayasa Mahkemesine; konuyla ilgili 
olan, 8 inci maddedir, o maddenin de iptalini istedi. Birinci duruşma yapılmış, dava yürüyor, 
ikinci bir dilekçeyle ek iddia yapılıyor... Şimdi, kapı aralarından kim neler bekliyor, kim ne 
fısıltılar alıyor; bunun, bariz, açık, kanunî bir delilidir. (ANAP sıralarından "Bravo*' sesleri, 
alkışlar) Burada şov yapılmaz, meseleler tahrif edilmez, gerçekler konuşulur. [DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar(l)] Bu kürsüden millete şov yapmak değil, hakikatleri konuşmak 
gerektir, hakikatleri söylemek gerektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sık sık dile getirilen ve bizi tenkide yönelik olan enflasyon hakkın
da da kısaca izahatta bulunmak istiyorum. 

Türkiye'nin bu sene büyüme hızı 9,1'dir ve onbeş senede ulaşılamamış bir büyüme hızıyla 
Türkiye karşı karşıyadır. Şimdi, hep konuşuluyor, "Efendim, vatandaşı mağdur ettiniz, vatan
daşın refah seviyesini artıramadınız" deniyor. Bu büyüme hızının nasıl değerlendirilmesi la
zım? Fert başına 2000 dolar olan millî geliri nasıl değerlendirmek lazım? Bunları hiç görmeye
cek misiniz? Büyüme hızı 9,1 ve enflasyonu da, bu sene sonu itibariyle, toptan eşyada yüzde 
50 olarak tahmin etmekteyiz, yüzde 50 olarak gerçekleşecek. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Var mı, yok mu, onu söyle. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1989 Aralık ayında toptan eşyada enf

lasyon yüzde 65,2 idi, şimdi yüzde 50'dir; 15 puan farkımız var. Neye rağmen?.. 
MEHMET FUAT ERÇETlN (Edirne) — Size rağmen. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Körfez krizine rağmen 15 puan farkı

mız var. 
Bakın, 1989 Ağustosunda... 
BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Bursa) — Yani, sen, özal'dan iyi Başbakansın. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — ... toptan eşyada enflasyon nispeti 

yüzde 73,6 idi, 1990 Ağustosunda yüzde 45,9'dur; 28 puan aşağı çektik. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ne zamandan beri? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, bu senenin ağustos ayı itibariy

le, enflasyon, geçen seneye nispetle, 28 puan aşağıya çekildi; eğer kriz olmasaydı, hiç merak 
etmeyiniz, enflasyon, yüzde 40'ın altında, yüzde 30'Iarda seyredecekti. Demek ki, Hükümeti
miz, bu enflasyonu tedrici bir şekilde aşağıya çekmeyi başarmış ve bu politikasını da sürdüre
cektir. 

Enflasyonla, memurumuzun, işçimizin ezildiğini söylüyorsunuz. Hiç kimseyi enflasyon 
altında ezdirmedik. 
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İşçimize vermiş olduğumuz ücret, şu hesaplama üzerinden yapıldı : Geçen sene yapmış 
olduğumuz toplusözleşmelerde, o seneye kadar kayıpları varsa, onları telafi ettik. O telafi edil
miş rakamın üzerine, tahmin edilen enflasyon fiyatını ve refah payını ekledik. Eğer enflasyon 
tahmin ettiğimiz oranın üstünde gerçekleşirse, aradaki farkı vereceğimizi de söyledik ve sözleş
meleri bu şekilde yaptık, icramızı da bu şekilde yaptık. Şimdi, siz kalkıp nasıl diyebilirsiniz 
ki, "Enflasyon altında işçiyi ezdirdiniz, enflasyon altında memuru ezdirdiniz." Hayır! Biz bu
nu yapmadık. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başbakan, enflasyon düşmediğinden bir bakan isti
fa edecek, bu sizi etkilemeyecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz tamam, lütfen toparlamanızı rica edeceğim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) ~ Madenciler Meclise gelecek Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir de, sık sık konuşulan millî gelir 

dağılımındaki farklılıklardan kısaca bahsedelim. 
Sanki, bizden evvel millî gelir dağılımında farklılık yokmuş, herkes gayet mükemmel, eşit 

bir şekilde -mümkünse tabiî- millî gelirden payını alırmış da, biz geldiğimizde bunu bozmuşuz... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Doğru... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, doğru tabiî... Size göre, kendi 

düşünceniz çerçevesinde her şey doğru. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Perişan ettiniz milleti... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şöyle rakamlar var elimde : Millî ge

lirden en az payı alan yüzde 20'nin aldığı pay nispeti 1973'te yüzde 3,5; 1987'de 5,3... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Faiz -kâr- rant oranı yüzde 75'e çıktı. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — En fazla pay alan yüzde 20'nin oranı 

ise; 1973'te yüzde 56,5; 1987'de 49,9. Bu rakamlar muvacehesinde, millî gelir dağılımını boz
muş muyuz, yoksa, daha iyiye mi götürmüşüz?.. İyiye götürmüşüz; daha da iyiye götüreceğiz. 
Kaldı ki, millî gelir dağılımındaki sadece bu rakamlar, bizi, millî gelir dağılımımızın bozuk 
olduğu sonucuna da götürmemelidir. 

Amerika'da, 1985'te millî gelirden en az payı alan yüzde 20'nin aldığı pay nispeti 4,7; 1982'de 
İsviçre'de yüzde 5,2. Demek ki, bizimkiyle aşağı yukarı paralellik içerisinde seyrediyor. 

Şimdi, kalkıp da fakirlik edebiyatı yapmanın, insanları birbirine düşürecek, insanları bir
birine hasım yapacak politikaları buralardan telaffuz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Tekrar edi
yorum; bizden evvel millî gelir dağılımı gayet güzel seyretmiş de, biz mi boşmuşuz?.. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Siz de düzeltememişsiniz... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz düzeltmişiz... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Düzeltememişsiniz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Okuduğumuz rakamlar, bizim, dü

zelttiğimizi gösteriyor; daha da düzelteceğiz; elbette ona inançlıyız; çünkü, uyguladığımız po
litikalar bunu gerektiriyor. Onun için de diyoruz ki, vatandaşımızın desteği bizimle beraberdir; 
işçimizin de, memurumuzun da, köylümüzün de. Siz, millî gelirinizi artıramazsınız, onlara hiçbir 
şey veremezsiniz ve veremediniz. 1980'den önce büyüme hızının eksi olduğu, büyüme yerine, 
küçülmeye doğru gittiğimizi unutmamamız gerekir. Bu, uygulanan politikaların sonucuydu. Ben 

— 743 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

kimseyi şahsen hedef de almış değilim; uyguladığınız politikaların eğer yine aynısını uygulaya-
caksanız, millete bir şey veremeyeceğinizi anlatmak istiyorum. Zaten, milletimiz de bunu sez
miş bulunmaktadır; size güvenleri yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, sözlerimi bitirirken, 1991 yılı bütçesinin memle
ketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım Akbulut. 
Şimdi, İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, bir dakika efendim... 
Sayın Başbakan, elinde bana ait olan, Grubumuza ait olan genel görüşme önergesini de 

göstererek, bizim kastettiğimiz mananın tersini verdi. Müsaade ederseniz, 70 inci maddeye gö
re söz hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik ettikten sonra sizi cevaplayacağım efendim. 
Oyunun rengini belirtmek üzere, lehinde, Edirne Milletvekili Sayın tsmail Üğdül; buyu

run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 1991 yılı 

bütçesi münasebetiyle, şahsım adına lehte söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

1991 yılı bütçesi, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı arz etmektedir. Genelde ya
pılan konuşmalarda, bütçe muhtevasından ziyade, genel konular ele alınmış ve günlük politi
kalar yapılmıştır. Tabiî ki, ekonomik olayları da, siyasî ve sosyal olaylardan, ülke içindeki ge
lişmeleri de, dünyadaki gelişmelerden ayrı tutamayız. Bugün, ülkemizde, eldeki imkânlarla, 
vatandaşların ihtiyaçları azamî ölçüde karşılanmaya çalışılmaktadır. Kaynakların kısıtlı oldu
ğunu, ihtiyaçların ise, hiçbir zaman bitmeyeceğini unutmamalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, Anavatan Partisi İktidarı ile, 1983 yılından 
beri, hızla gelişen bir ülke haline gelmiştir. İşte, bu hızlı gelişmeyi sağlayan Anavatan Partisini 
kuran ve memleketimizi bugünlere getiren Sayın özal'a takılmıyor, orada kalınıyor. 

Anavatan Partisi, hiçbir partinin devamı olduğunu söylemeden kurulmuş, ilk seçimde de 
tek başına iktidara gelmiştir. Tabiî, bugünlere gelirken, eskiyle bugünün mukayesesini yapma 
dan bir yere varamayız, bu mukayeseler, muhalefet partilerimizi niçin rahatsız ediyor? Tabiî 
burada gözden kaçmaması gereken bir nokta var; çünkü, onlar kuruluşta kolay yolu seçmişler
dir; hepsi daha önce kapatılan partilerin devamı olduklarını, devamı bulunduklarını söyleye
rek vatandaşın karşısına çıkmışlardır. Hatta, bunlardan birisi, daha da ileri giderek, hiç hakkı 
olmadığı halde, Demokrat Partinin devamı olduğunu, milletin gözünün içine baka baka söyle
yebilmiştir. tşlerine gelince eski partilerin devamı olduklarını söylerler, işlerine gelmeyince de, 
eskilerle mukayese yapıldığı zaman, bunların doğru olmadığını ifade etmeye çalışırlar... 

Şimdi, kısa olarak, 1980'den önceki 1970'Ii yıllara bir kere daha dönmek ve önemli nok
talarını kısaca hatırlatmak istiyorum. 1980 öncesi Türkiye'nin idaresine talip olan partiler, sağ-sol 
çatışmalarına girmişler, vatanadaşı, şehirlerde mahalleleri, köylerde kahvehaneleri ayrı olan fa
natik insanlar haline getirmişlerdir. Hatta, bugünkü bir gazetede görüldüğü gibi, bir genel baş
kan, teşkilatına, "saldırgan olun" talimatını verebiliyorsa, o günlerin olaylarından bir şey mi 
bekliyorlar? 
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Seçim sistemindeki çarpıklıkla da, hiçbir zaman istikrarlı hükümetler işbaşına gelmemiş, 
akla hayale gelmeyecek şekilde ve yerlerde yapılan pazarlıklarla hükümetler kurulmuş; aylar
ca, vatandaşlarla ilgili hiçbir kanun çıkarılmadığı gibi, şehirlerimizdeki anarşik olaylar, adam 
öldürmeler, vatandaşı sokağa çıkamaz hale getirmişti. Yokluk, karaborsa,kuyruk, önlenemez 
boutlara ulaşmıştı. Hatta o günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, günlerce tur üstüne tur 
yaparak, Cumhurbaşkanını seçememişti. O Cumhurbaşkanı oylaması sırasında öye isimlere oylar 
verilmişti ki; vatandaşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden ümidini kesmiş, üyelerinden so
ğumuş, hatta nefret eder hale gelmişti. Bizler, 1983 'te bu Yüce Meclise geldiğimiz de, onun 
sıkıntısını, onun ezikliğini, o zamanki arkadaşlarla uzun müddet yaşadık. 

Neden takılıyorsunuz Sayın Turgut özal'a?.. Sayın Turgut özal, Türkiye'de, 1983 yılında, 
böyle bir ortamda Anavatan Partisini kurarak ve ilk yapılan seçimde de -hepinizin bildiği gibi-
tek başına iktidara gelmişti. Anavatan Partisi, Türkiye'nin gelişmesi, dünya ülkeleriyle boy öl-
çüşebilmesi için, öncelikle döviz darboğazının, altyapı darboğazının, dış ticaret darboğazının 
aşılması gerektiğine inanıyordu. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞUJ (Bursa) kapamıyorsun; bakarak oku. 
ÎSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Çünkü, büyük bir zaman kaybı vardı. 1980 öncesi yıllar, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, hakikaten kayıp yıllardı ve bunların süratle telafisi gereki
yordu. İşte, 1983-1985 yılları arasındaki iki yıl gibi kısa bir zaman içinde Türkiye'nin bu dev
letlere erişebilmesi için, sisteminde birtakım değişiklikler yapabilmesi için, kanunlara ihtiyaç 
vardı. XVII. dönem Meclisi Anavatan Partisi Grubu, bu zaman içinde 271 tane, reform mahi
yetinde; Toplu Konut Kanunu gibi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gibi, Vergi la
desi Kanunu gibi, İmar Kanunu gibi-, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gibi ka
nunları çıkarmıştır. 

Şidi, 1991 yılına geldik; ülkemizin durumuna şöyle bir bakalım. Hiçbir malın temininde 
sıkıntı yok, kuyruk yok, karaborsa yok. İhracatımız, turizm gelirlerimiz hızla gelişmiş. Sana
yimiz, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelmiş ve bu rekabetin neticesinde de, sizin 
zamanınızda bugün alınıp bugün bozulan mallar, malzemeler, vatandaşın eline şu anda kalite
li olarak teslim ediliyor, kaliteli olarak üretiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün, otoyollar, barajlar, toplu konutlar yapılıyor ve şehirlerde 
ne var ise, köylerde de bu imkânı sağlama gayretleri var. Bunları, bu kısa zamanda saymama 
imkân yok; ama, bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu gelişme sayesinde, Antalya'nın Alan
ya'sı, Kars'ın İğdır'ı, Gaziantep'in Kilis'i, Konya'nın Ereğli'si, Bolu'nun Düzce'si, Edirne'nin 
Keşan'ı gibi büyük ilçelerimiz, altyapı ve ekonomik durumlarıyla kendilerine -muhalefetiyle, 
iktidarıyla- güvenerek, il olma gücünü ve arzusunu göstermektedirler; siz ise buna mani olma
ya çalışıyorsunuz. 

Ayrıca, yapılan hizmetlerin hepsinin burada anlatılması zaten saatler alır. Bugün, otoyol
lara karşı çıktığınız anlar oluyor; ama, hep birlikte, 1991 yılı sonunda Edirne'den Ankara'ya 
kadar uzanan otoyolları gördüğümüzde, Edirnelilerin sevincini, yurt dışındaki işçi kardeşleri
mizin o yolda çektiği sıkıntıların sona erdirilmesi sevincini, burada hep birlikte yaşayacağız. 
Ben iddia ediyorum ki, çiftçimiz, bu yıl, tohumda, gübrede, akaryakıtta, ilacında, ekipmanın
da, yedek parça temininde hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadığı gibi, ürününü de rahatlıkla 
satabilmiştir, ürünü elinde kalmamıştır. 
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MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Çeltikçiler ne oldu Sayın Üğdül? 
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Üğdül. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Şimdi, Türkiye'nin geldiği noktaya bakıyoruz : Her yönüyle büyük bir gelişme içine gir

miş olan, demokratik kurum ve kuruluşlarıyla her türlü işlevleri rahatlıkla yerine getirebilen 
bir Türkiye AT'a üye olabilme gücünü kendimizde görüyoruz ve bunun peşini bırakmıyoruz. 
Yıllarca sol partiler tarafından örnek olarak gösterilen Doğu Bloku ülkeleri, Türkiye'nin uygu
ladığı ekonomik modeli kendilerine uygulamak için çalışma içine girmişlerdir. Onlar sizlerin, 
hep bizim dediğiniz o "Sosyalist" lafını dahi isimlerinden çıkarmışlardır. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Üğdül... 
İSMAİL ÜöDÜL (Devamla) — övünülecek bir olay; Türkiye'nin önderliğinde, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin önderliğinde Karadeniz Birliğinin kurulabilmesi olayı dahi, işte sizin 
o beğenmediğiniz bu düzenin ne derece, bu sistemin ne derece doğru olduğunu bir kere daha 
gözler önüne sermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, sözünüzü keseceğim, lütfen bağlayın. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzüğümüze göre, şahıslar adına konuşma süresi 10 

dakika, ben de bunu bu kısa konuşmamla kullandım. 
Sözlerime son verirken şunu bir daha söyleyeyim : Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut özal, 

1983'te Anavatan Partisi İktidara geldikten hemen sonra 1984'te ve ondan sonra da Anavatan 
grubuyla referanduma da giderek, sizlerin buraya gelmesinde, bir an önce gelmesinde en bü
yük etkendir; tabiî ki, size iyiliği olmuştur. 

TURHAN HIRFANOÖLU (Hatay) — Hadi canım sende iyiliği size yaptı. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Size iyiliği olan bir insana, kötülük yapmanızı biz nor

mal karşılıyoruz. 
Bütçenin, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üğdül. 
Aleyhinde, Deniz Milletvekili Sayın Adnan Keskin; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Keskin, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, Parlamentonun değerli üyeleri; çok kısa 

bir zaman dilimi sonunda Parlamentoda görüşmesi tamamlanıp yasallaşacak olan 1991 malî 
yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşmelerimi sunacağım. 

Sene 1983; o gün, siyasal otoriteyi elinde tutanlar, çok partili yaşama geçmemize karar 
vermişler. Ufak tefek bir yurttaşımız da, bir siyasî parti kurma girişiminde bulunmuş; ama, 
geçmişinde takunyacılık vardı, banker skandali vardı; korkuyordu veto edilmekten. Türkiye'
nin en büyük bir holdinginde çalışmıştı, İşverenler Sendikasında görev yapmıştı... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Büyük bir Anavatan Partisi kurmuştur. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — İçte ve dışta etkili dostları vardı; tümünü ayaklandırdı. 

Kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıkların arkasında, siyasî parti kurma yetkisi kotarıldı. 
Ağzı güzel laf yapıyordu; ağzına masalı doladı, eline kalemi aldı, enflasyon denilen cana

varı aşağı çekeceğini, hayat pahalılığını durduracağı üzerine nutuklar söyledi. Geleceği aydın
latacağına, işçiyi, köylüyü, memuru, esnafı mutlu edeceğine söz verdi... 
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ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Olmadı mı? 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Halkın, sivilleşme özlemi içerisinde olduğu gerçeğini ya

kaladı, demokrasiyi işleteceğine ilişkin sözleri ağzından düşürmedi. 
\apılan seçimlerde, iktidar oldu. Akrabalarının bir kısmı devlet yönetimine çöreklendi; 

hanımefendi, dayıoğlu, birader, mahdum, devlette köşe başlarını tuttular. Devlet yönetiminin 
dışında kalanlar holding kurdu, ticarete atıldılar... 

ALÎ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu millet niye sizi iktidara getirmiyor? 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Çok kısa bir zaman dilimi sonunda, ticaret yaşamının 

önde gelen simaları arasına katıldılar. (Bakanlar Kurulu sıralarından gürültüler) 
ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — O kadar iyi partisiniz de niye millet sizi iktidara getir

miyor? (SHP sıralarından gürültüler) 
ADNAN KESKİN (Devamla) — "Türkiye ekonomisini kökten değiştireceğiz, hür teşeb

büsün önündeki engelleri yıkacağız" Diye yola koyuldular. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı

na hakaret ediyor... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — "Bırakınız yapsınlar; engel olmayın, çalsınlar, çarpsınlar" 

anlayışına işlerlik kazandırmak için kanunları değiştirdiler, tüzükleri değiştirdiler. 
ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Sizin gibi, kardeşi kardeşe vurdurmadık. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Cumhuriyetten bu yana oturmuş, kökleşmiş gelenekleri; 

Devlet malına el uzatmanın ayıp olduğunu, günah olduğunu öngören ahlak telakkisini eroz
yona uğrattılar; çalan, çırpan, yağmalayan, becerikli, işbilir, gemisini kurtaran kaptan mua
melesi gördü; devlet ricali, bakanlar, hayalî ihracatçıların düğünlerinde nikâh tanıklığı yaptı... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, duymuyor musunuz?.. 
Cumhurbaşkanına hakaret ediyor... 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Devlet kasasından özel uçak alındı. Yandaşlar, dostlar 
uçağa dolduruldu, diyar diyar dolaştırıldı... (ANAP sıralarından gürültüler) Asgarî ücretten 
maaş alandan, işçiden, memurdan yüzde 20 oranında... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... (SHP sıralarından alkışlar) Sayın arkadaşlar... Lütfen... 

Duyamıyorum, gürültü oluyor, ne söylediğini anlayamıyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, bütün bu olumsuzluklara göz yumanları 

ben dile getirince niye rahatsız oluyorlar, nasırlarına basılmış gibi... 
BAŞKAN — Sayın Keskin... Sayın Keskin... Bir dakika... 
MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, konu Özal mı, bütçe mi? 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Ben, özal'dan bahsetmedim daha... Ben kimsenin ismi

ni ağzıma almadım Sayın Başkan. Niye bunlar alınıyorlar acaba? 
BAŞKAN — Sayın Keskin, bir dakika... 
MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Sen hep özal'dan bahsediyorsun. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, konuşmacının söylediklerini duymadığım için müdahale 

edemiyorum. Gürültüden duymuyorum ki; siz bana müdahale etmemi söylüyorsunuz... Çok 
rica edeceğim.. 
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BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, oradan arkadaşlarına göz ediyor... İndirir 
misin oradan. 

Sen Yeşilçam'a git, senin yerin orası. 
BAŞKAN — Lütfen... Siz de tahrik etmeyiniz. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Asgarî ücretten maaş alan, işçiden, memurdan yüzde 

20 oranında Gelir Vergisi, ürününü satan köylüden Stopaj Vergisi aldılar, yılda 1,5-2 milyar 
kazanandan vergi almamak için, istisnalar, muafiyetler getirdiler. İşçiye, köylüye, esnafa, emek
liye, "Ekonomiyi düzlüğe çıkaracağız, sıkın dişlerinizi" dediler, traktöre, gübreye, tohumluğa, 
tarım ilaçlarına zam üstüne zam yaptılar. Üretici köylülerin ürünleri yok pahasına satın alındı, 
ürün bedelleri aylarca ödenmedi... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Millette çifte traktör var, taksi var. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Köylünün alacağı gündeme geldiğinde unutulan faiz, borç
ları gündeme geldiğinde katlamalı alındı. Emekli Sandığından, Bağ-Kur'dan, sigortadan emekli 
olan altı milyon yurttaş kuru ekmekle talim ettirildi. Enflasyon, hayat pahalılığı memurun ku
suru olarak ilan edildi, işçilerin, memurların maaşları ve ücretleri donduruldu; yandaşlara, hol
ding sahiplerine, sermayedarlara, "Gevşetin kemerleri, doldurun keseleri" denildi. Yedi yılda, 
işçinin, memurun, köylünün, esnafın ulusal gelirden aldıkları pay yarı yarıya indirildi ve yedi 
yılda, memurdan, işçiden, esnaftan, sermayedarlara, tam 250 trilyon lira fazla gelir aktarıldı. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sen 250 trilyonun ne olduğunu biliyor musun? 
ADNAN KESKİN (Devamla) — 250 trilyon lira alanlar, yatırım yapmayı, fabrika kurma

yı, Avrupa kentlerinde kayak yaparak tatil yapmaya, oğlunun-kızının altına araba, yat almaya, 
yalılar inşa etmeye, istifçilik yapıp kolay para kazanmaya tercih ettiler. Yolsuzluklar ortaya çı
kınca, bir yandan has bahçelerde sultan sofraları kuruldu, haram helal ne bulunursa yenildi, 
"Biz milliyetçiyiz, muhafazakârız" diye nutuklar irat edildi... 

BURHAN KARA (Giresun) — Senin, ''Muhafazakâr" sözcüğüne dilin bile dönmüyor. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bu uygulamalarla, 1991 yılına kadar gelindi. 1990 yılı

nın sonunda.Türkiye'nin haline bakalım; Sayın Başbakanın, Sayın Maliye Bakanının çizdiği 
pembe tablo mu var Türkiye'de, yoksa sefalet, işsizlik kol mu geziyor. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sen kendi Genel Başkanına bile hakaret ettin... Ne konu
şuyorsun? 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Demokrasi askıya alınmış, tüm temel hakların kullanıl
ması zorlaştırılmış; kaya ile dağ eteği altında yaşamaya mecbur olan doğu halkı, devletin bas
kısı, terörün korkusuyla, coğrafyasını terk ediyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bo
şalıyor. Üzerinde "Devlet hastanesi" yazan; ama, parası olmadığı için yoksulların kapısından 
kovulduğu, cenazelerin rehin kaldığı binalar... Eğitim kurumlarını karşıdan seyreden yüzbin-
lerce köylü, işçi, memur çocukları... Her gün bir yenisi mantar gibi ortaya çıkan onbinlerce 
kahvede ömür tüketen işsiz gençler... Ülkenin her bir kösesinde ithal malı sigara, muz, pirinç, 
hormonlu şeker satılırken; elmasını, pamuğunu, fındığını, çayını, çeltiğini, buğdayını, merci
meğini, tütütünü, parcarını satamayan ya da maliyet bedelinin altında elden çıkaran; ürün be
delini alamayan; sigortası, emekliliği olmayan, devletin askerlik ve vergi toplamada hatırladığı 
köylüler, sabah okula giden çocuğuna, evde kalan karısına harçlık veremeyen; bakkaldan, ma
navdan köşe bucak kaçan... 
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ALI SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Senin dediğin rejimler kalmadı; sen hangi ülkeden bah
sediyorsun anlaşılmıyor. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — ... kasaptan utanan eve, misafir gelmesinden, bayram
dan korkan, memurlar, işçiler; 170 bin lira ile 500 bin lira ile bir ay geçinebilmek için cambaz
lık yapan emekliler... 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Cambaz sensin, cambaz! 

ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu konuşmalarınla kışkırtmayacaksın bu milleti, kış-
tırtamayacaksın! 

ADNAN KESKİN (Devamla) — ... enflasyonun, sermayesini erittiği esnaflar; bir ay di
reksiyon sallayarak bir tek lastik alamayan, bütçe açıklarını kapamak için, adım başı trafik 
polisine ceza ödeyen şoförler... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sen yanlış yerden bahsediyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — ... sabah akşam çalışıp kocasına destek olmaya çalışan; 

ama, mutfağında pırasa kaynatamayan ev kadınları... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sen Moskova'dan bahsediyorsun; yanlış yerdesin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) —... kısacası, bir yanda, bir eli yağda bir eli balda tantana 
ile yaşayan 10 milyon insan; öbür yanda, açlıkla, sefaletle pençeleşen; karnı aç, sırtı açık 47 
milyon insan... İşte çağ atlayan Türkiye'nin senaryosu... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Gücün, onları kışkırtmaya yetmeyecek senin; yanlış ko
nuşuyorsun. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Senin ona bile aklın ermez; aklın erse, bu hırsızlıkların 
karşısına çıkardın. Evvela, bu hırsızlıkların, bu yağmaların karşısına çık da, o halktan aldığın 
oyları helal ettir; bunları benim dile getirmemden rahatsızlık duyup, orada tepinme. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Politika yapmayı bırak, gerçekleri görmeye çalış sen. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, öyle sanıyorum ki, bu Parlamentoya yan

lışlıkla gelen birtakım insanlar var. 
ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Yanlış gelen sensin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Size "susturun" diyeceğim; ama, sizin dilinizden anla
maları mümkün değil; başka bir görevliyi çağırmak mecburiyetinde kalacağım bunların sustu
rulması için. Lütfen, bir kez ikaz edin. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, bir dakikanız kaldı, lütfen toparlayın. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, "Bir dakikanız kaldı" diyorsunuz, beş 
dakikasını engellettiniz. 

BAŞKAN — Hayır, beş dakika falan değil. Lütfen... 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında 
tanıttığım kişi Turgut özal'dı, kurduğu partinin ismi Anavatan Partisiydi, partinin amblemi 
arıydı. Arı, üretimin, çalışkanlığın timsalidir. 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — Arı mı soktu? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, başka bir ülkeden bahsediyor. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Halkımız, arının üreteceğine, kendisinin mutluluğunun, 
refahının artacağına inararak oy verdi; ama, arı, bal arısı çıkmadı, yoz arısı çıktı, kır 
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arısı çıktı; üretmedi, üretilenleri yedi bitirdi. KİT'leri sattınız... 
ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Satacağız. 
ADNAN KESKlN (Devamla) — Yetmedi, Arap şeyhlerine, kan dökerek aldığımız top

rakları sattınız. 
BURHAN KARA (Giresun) — Yalan söyleme be, yalan söyleme! 
ADNAN KESKÎN (Devamla) — Sevgili yurttaşlarım, bu karamsar tablodan ötürü, Ana

vatan Partisine oy verdiğiniz için kendinizi sorumlu kılmayınız. Tarih boyunca yöneticilerin 
ihanetine uğramış bir ulusun çocuklarıyız; onları aştık, bunları da aşacağız. Çok kısa bir za
manda Türkiye'de sandık kurulacak, yoz çıkan arı sandığa kapatılacak, sandıktan, üretimin, 
barışın, demokrasinin, emeğin temsilcisi, halkın örgütlü gücü Sosyaldemokrat Halkçı Parti çı
kacak. O zaman, 57 milyon insan, kıvançta da, tasada da birlikte olacağız. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu kafayla daha çok oturursunuz muhalefet sıralarında. 
BAŞKAN — Sayın Keskin... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Tepinme, tepinme. 
Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ADNAN KESKlN — (Devamla) — Bende teşekkür ederim. (SHP sıralarından "Bravo" 

sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, zabıtları inceledim; sataşma yok. Yalnız, ileri sürmüş oldu

ğunuz görüşle söylenen arasında fark var. Sadece onu anlatmak üzere, çok kısa olarak, sırf 
o konuya ilişkin konuşabilirsiniz. (ANAP sıralarından "Hayır Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 

Sayın Tanır, çok kısa, önergedeki maksadınız nedir; söylenenle farklı olduğunu söyleyin; 
o kadar. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; hiç endişe etme
yin, söyleyeceklerime harfi harfine siz de katılacaksınız. 

Biliyorsunuz, son zamanlarda bir kontrgerilla münakaşası açıldı. Bu kontrgerilla müna
kaşasında itham edilen, yani, "kontrgerilla" denen, Türkiye'de bir örgüt var. "Bu örgüt, cina
yetler işliyor..." Kim bu örgüt? Bu örgütün ucunu, getirip devlete dayamak istiyorlar ve biz, 
bu münakaşaların şiddetli zamanında arkadaşlarımızla beraber bir önerge verdik. Bu önerge
miz o kadar haklıydı ki, bu önergemizi verdiğimiz zamandan iki üç gün sonra, Özel Harp Dai
resi, hem milletvekillerine, hem basına bir brifing hazırlamak mecburiyetini kendinde hissetti 
ve onun açılışında, özel Harp Dairesinin başındaki arkadaşımız; "Ondört sene sustum" dedi. 

Şimdi, biz bu önergemizde diyoruz ki: Bir, kontrgerilla diye söylüyorsunuz... Bu önerge
de kontrgerilla üzerinde gayet hassasiyetle durulmuş, özel Harp Dairesinin adı hiç geçmemiş
tir. Çünkü, siz, bu münakaşalarda özel Harp Dairesini temize çıkardığınız zaman (yüzde yüz 
temizdir, iddiamız da odur) bu sefer, "sivil emniyet" diyecekler, "özel tim" diyecekler. "Ge
lin, bunun devletle ilgisi olmadığını bu kürsüde konuşalım. Eğer böyle bir ilgi varsa, devletin 
bu kuvvetleri değil, bu kuvvetlere emir veren hükümetler mesuldür. Hangi tarihte, kimse, adı 
neyse, onun üzerine gidelim" dedik. Yani, 1952'de kurulmuş 1974'te brifing olmuş; eğer böyle 
bir suç varsa, 1952'deki versin burada cevabını, 1974'teki de versin cevabını, siz de verin; ama, 
bugün, bu güçleri korumak, bu kürsüde korumak, dışarıda korumak, en az bu Hükümete düşen 
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vazifedir. Hükümetin vazifesini üzerimize aldığımız zaman; Sayın Başbakan, bu önergeyi hiç 
okumamış, okumuşsa bile bir kelimesini anlamamış. Bunu izah etmek için çıktım. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 

Şimdi, 4 ayrı kanun tasarısının; yani : 
1. 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 
2. 1989 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısının, 
3. Katma Bütçeli tdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, 

4. Katma Bütçeli tdareler 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümünün açık 
oylamalarını yapacağız. 

Açık oylamaların, bir arada ve ad okunmak suretiyle yapılmasını; adı okunan sayın mil
letvekilinin, kürsü önüne konacak 4 ayrı oy kutusuna oylarını atması suretiyle yapılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so
yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz : 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) ÖNERİLER (Devam) 
a) Danışma Kurulu Önerileri (Devam) 

2. — TBMM Genel Kurul çalışmalarına 25.12.1990 Salt gününden başlamak üzere üç gün 
ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayım devam ediyor; ama, Danışma Kurulunun bir önerisi 
var; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 25.12.1990 Salı gününden başlamak üzere, çalışmaları
na üç gün ara verilmesi Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

1. — 1991 Malîydi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752) (S. 
Sayısı : 438) 

2. — 1989 Mali Ydt Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapkrtna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yûı Kesınhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/753) (S Sayısı : 489) 

4. — 1989 Mali Ydt Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yûı Katma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733) 3/1399) (S. Sayısı: 493) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarıların açık oylama sonuçlarını sunuyorum : 
1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum : 
İştirak eden : 412 
Kabul : 262 
Ret : 139 
Geçersiz : 11 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
1989 Malî Yılı Genel Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylama sonucunu 

açıklıyorum : 
İştirak Eden : 414 
Kabul : 264 
Ret : 139 
Geçersiz : 11 
Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylama sonucunu açıklı

yorum : 
İştirak eden : 414 
Kabul : 264 
Ret : 139 
Geçersiz : 11 
Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylama sonucunu 

açıklıyorum : 
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iştirak eden : 416 
Kabul : 262 
Ret : 143 
Geçersiz : 11 

Yüce Heyetinizce kabul edilerek kanunlaşmış bulunan bütçe ve kesinhesap kanunlarının 
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin kabulü münasebetiyle, teşekkür için, Sayın Başbakan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1991 yılı bütçesi, yoğun ve yorucu bir çalışma ile Plan ve Bütçe Komisyonunda hazırlandı. Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza, bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığı ilk gün
den bu ana kadar, siz değerli milletvekillerimizin iştiraki ve değerli katkılarıyla son şeklini alan 
bütçemiz, 1991 yılı bütçesi, oylarınızla kabul edilmiş bulunuyor. Bu nedenle, sizlere teşekkür 
ediyor ve bütçemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Gündemde bulunan kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile görüşmek için, alınan karar gere

ğince, 2 Ocak 1991 Çarşamba günü, saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.23 

i • 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Bakanlık görevine başladığından bugüne kadar kiralanan 

özel uçak sayışma ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgtn'm yazılı cevabı (7/1701) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.' 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Bakan veya Genel Müdür hangi koşullarda özel uçakla seyahat yapabilir? 
2. Bakanlık görevine başladığınızdan bugüne kadar Bakanlığınız kaç defa özel uçak ki-

. ralamış ve ne kadar ücret ödemiştir? 
3. Bu ödemelerin kaçı bakan, kaçı diğer personel için yapılmıştır? 
4. Bakan haricinde özel uçak kaç defa ve kimler için kiralanmıştır.? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 24.12.1990 
Sayı : 9239/2278 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.11.1990 tarih ve 7/1701-6294/28152 sayılı yazınız. 

— 753 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından tarafıma yöneltilen "Bakanlık görevine başladı
ğından bugüne kadar kiralanan özel uçak sayısına ilişkin" önerge cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın kiralanan uçak sayısına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı: 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 6 ncı maddesinin KHK 311 değişik son fıkrasındaki hük

mü ile Bütçe Kanununun 480 "Temsil, Ağırlama, Tören, Tanıtma ve Fuar Giderleri" ayrıntı 
koduna göre uçak kiralanabilmektedir. 

Hizmetin gereği ve işin aciliyetine göre toplam 30 defa uçak kiralanmış olup, 406 601 529 
TL. toplam ödeme yapılmıştır. Bu miktarın 123 milyon TL.'sı Genel Bütçeden, 283 milyon TL.'sı 
ise 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre kurulmuş bulunan Fonun mezkûr Kanunun 
39/b fıkrasına göre ödenmiştir. Kiralanan uçakta seyahat edenlerin gidiş-dönüş ücretleri he
saplandığında THY uçuş tarife ücretlerine yaklaştığı açıktır. 

tşin önem ve aciliyetine binaen hizmete yönelik olarak kiralanan uçaklarda şahsımla bir
likte heyetlerde yer aldığı gibi bir çoğunda yabancı bakanlarda görev ve hizmet gereği bulun
muşlardır. 

2. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze Belediye hudutları dışında Çevre Sağlığı tara
fından 19891990yularından hangi sanayi kuruluşlarına olumlu rapor verildiğine ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Halil Şıvgtn'ın yazılı cevabı (7/1714) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından cevap
landırılmasını arz ederim. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

1. Gebze (Kocaeli) Belediye hudutları dışında; Çevre Sağlığı tarafından 1989 - 1990 yıl
larında 

a) Hangi sanayi kuruluşlarına olumlu rapor verilmiştir. 
b) Bu kuruluşlardan, hangilerinden kaç metre kıyı koruma bandı istenmiştir. 
c) Belge verilen tesisler arasında "Eray Endüstrisi A. Ş." var mıdır? varsa; Belgedeki 

kıyı koruma bandı kaç metredir. 
d) Bakanlığınız bünyesinde bu işlemler dolayısıyla farklı, farklı muamele yapanlar hak

kında işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 24.12.1990 

Sayı : HM. 9239/2279 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 4.12.1990 tarih ve 1714-6347/28368 sayılı yazınız. 
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Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Gebze Belediye hu
dutları dışında Çevre Sağlığı tarafından 1989 -1990 yıllarında hangi sanayi kuruluşlarına olumlu 
rapor verildiğine ilişkin yazılı soru önergesi cevâbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
Kocaeli Milletvekili Alaeddin Kurt tarafından Gebze Belediye Hudutları Dışında Çevre 

Sağlığı tarafından 1989 - 1990 yıllarında hangi sanayi kuruluşlarına olumlu rapor verildiğine 
dair yazılı soru önerge cevabı : 

Soru 1. Hangi sanayi kuruluşlarına olumlu rapor verilmiştir? 
Cevap 1. Mevzuatımıza göre Büyükşehir Belediyesi hudutları dışında bulunan 1 inci sı

nıf Gayrisihhi Müesseselerin izin ve ruhsat işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir. 1593 sa
yılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak yayımlanan 508 sayılı Gayrî Sıhhî 
Müesseseler Yönetmeliği ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri Hükümle
ri göz önüne alınarak Bakanlığım Merkez Teşkilatınca açılma ruhsatı verilen 1 inci sınıf gayri 
sıhhî müessese listesi yazımız ekindedir. 

Soru 2. Bu kuruluşlardan, hangilerinden kaç metre kıyı koruma bandı istenmiştir? 
Cevap 2. Kıyı koruma bandından mevzuata göre sağlık koruma bandının kastedildiği 

düşünülmektedir. Sağlık koruma bandı özellikle sanayi bölgesi dışında kurulacak tesislerin et
rafından teşkil edilmekte olup, bu alanda mesken ve insanların ikametine mahsus sahil yerle
rin yapılmaması amacını taşımaktadır. Sözkonusu bandın mesafesinin tespiti ilgili mevzuatın
da da belirtildiği gibi Gayrisıhhî Müesseseler İnceleme Kurulu ve Valiliğin görüşü de dikkate 
alınarak bu konuda ilgili merci olan bakanlığımızca belirlenmektedir. 

Sağlık koruma bandı mesafesinin tespitine esas değerlendirmede, ayrıca, tesiste yapılan 
üretimin türü, tesiste meydana gelecek atıkların cins ve miktarı, civarındaki yapılaşma, etra
fındaki arazinin kullanım durumu, tesis civarına meskûn mahallin gelmesini tabiî olarak en
gelleyecek karayolu, demiryolu, orman, akarsu gibi unsurların bulunup bulunmadığı, hâkim 
rüzgâr durumu, yeraltı ve yerültü su kaynaklarının konumu gibi hususlar ile mahallinde bizzat 
yapılan tetkik sonucu tanzim olunan rapor önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla değişik tür sanayi tesislerinin etrafında aynı mesafede sağlık koruma bandı 
bırakılamayacağı gibi bir sanayi tesisinin etrafında değişik yönlerde değişik mesafede sağlık 
koruma bandı teşkil etmek işlemin gereği olarak uygulanmaktadır. 

Soru 3. Belge verilen tesisler arasında "Eray Endüstri A. Ş." var mıdır? Varsa; belgede
ki kıyı koruma bandı kaç metredir? 

Cevap 3. Soru önergesinin (c) bendinde yöneltilen soru ile ilgili olarak; Eray Endüstri 
A. Ş. adı altında herhangi bir dosya 1989 -1990 yıllarında bakanlığımıza intikal etmediği gibi 
böyle bir kuruluşa izin veya ruhsat da verilmemiştir. 

Soru 4. Bakanlığınız bünyesinde bu işlemler dolayısıyla farklı, farklı muamele yapanlar 
hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Sağlık koruma bandı ile ilgili uygulamaların değişik sanayi kuruluşlarına ve 
kurulacağı yere göre farklılık göstermesi yukarıda da belirtildiği gibi mevzuatın ve bilimin ta
biî bir gereğidir, örneğin: Bir çimento fabrikasına konulacak sağlık koruma bandı mesafesi 
ile mermer işleme tesisine konulacak sağlık koruma bandı mesafesi aynı olmayacağı, ayrıca 
tesise komşu arazilerin mevcut veya planlanan kullanım kararının sanayiye yönelik olup olma
masına bağlı olarak değişeceği muhakkaktır. 
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1989-1990 YILLARINDA YER SEÇİMİ VE 

No. Tesisin adı Adresi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Bittosi Kimya 
Hektaş 
Aygaz Hava Ay. Te. 
Erk Boya San. 
Cenk Demir 
Alsar Alüminyum 
Maktel San. 
Bayer Tama. Ak. Md. 
İ. Uğurlu Mak. San. 
Alka San. 
Çağdaş Boya San. 
Özen-îş Mak. San. 
Koçsan A. Ş. 
Tarım San. 
Koruma Tarım 
Sarten Amb. San. 
Ödül İlaç San. 
Tel Çivi 
Pintaş Lastik 
Aysal İmal San. 
Bayer Dolum Tesisi 
Bayer Aspirin tesisi 
Koruma Tarım 

Sultan Orhan Mah. 
Organize San. Böl. 
Organize San. Böl. 
Dilovası 
Sultan Orhan Mah. 
Gebze Bel. Sınır 
Osman Yılmaz Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Osman Yılmaz Mah. 
Osman Yılmaz Mah. 
Osman Yılmaz Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Osman Yılmaz 
İstasyon Mah. 
Muallim Köy. Bel. Sın. Dış 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Osman Yılmaz Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Muallim Köy 

İZNİ VERİLEN GAYRİ SIHH 

S 
İzinler olu 

Yer seçimi iz. 
Tesis izni 
Tesis izni 
Yer seçimi iz. 
Yer seçimi iz. 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Yer seçimi iz. 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Açılma izni 
Yer seçimi iz. 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Tesis izni 
Yer seçimi 

Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Sanayi 
Değildi 



No. Tesisin adı Adresi 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Diler Demir Çel. 
Kastamonu Entegre Ağaç San. 
Günsan 
Çelmer hat. 
Çağdaş Alüminyum 
Gürdesan Gemi San. 
Menzil Torna San. 
Glaxo Sağ. Ürün A. Ş. 
Günsan Çelik San. 
Vasıflı Çelik Hat. 
Alüminyum Profil San. 

Çerkeşli Köyü 
Tavşanlı Köyü 
Muallim Köy 
Şekerpı nar köyü 
Tavşanlı Köyü 
Tavşanlı Köyü 
Gebze 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 
Sultan Orhan Mah. 

İzinler o 

Yer seçimi 
Yer seçimi 
Yer seçimi 
Yer seçimi 
Yer seçimi 
Yer seçimi 
Yer seçimi 
Tesis izni 
Tesis izni 
Yer seçimi 
Yer seçimi 

Değ 
Değ 
Değ 
Değ 
Değ 
Değ 
Sana 
Sana 
Sana 
Sana 
Sana 
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3. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Bakanlığa ait işyerlerinde iş kazası sonucu ölenlerin 
mağduriyetlerini önlemek için alınması gereken tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı (7/1728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması 

hususunu arz ederim. 
Musa Gökbel 

Muğla 
5 Eylül 1990 günü Geli Sekköy İşletme Müdürlüğünün servis aracı iş dönüşü kaza yap

mış. Bu kaza (iş kazası) sonucu 6 kişi ölmüş, 31 kişide yaralanmıştır. 
ölenlerin eş ve çocukları mağdur durumdadır. 
Bakanlığınıza ait işyerinde iş kazasında ölen 6 ailenin geriye kalanlarının mağduriyetini 

önleyebilmek için her aileden birer kişiyi işe almayı düşünüyor musunuz? 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 24.12.1990 

Sayı : 71-053-2-2018-11444 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.12.1990 tarih ve 7/1728*6387/28501 sayılı yazınız. 
İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, Muğla Milletvekili Sayın Musa Gök

bel'in, TKİ'ye bağlı Güney Ege Linyitleri İşletme Müessesesinin Sekköy İşletme Müdürlüğün
de 5 Eylül 1990 günü meydana gelen kazada ölen 6 kişinin ailelerinin mağduriyetlerini gider
mek için her aileden birer kişinin işe alınmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Güney Ege Linyitleri İşlet
me Müessesesinde halen ferdî hizmet akti olarak uygulanmakta olan II. Dönem İşletme Toplu 
İş Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin 4 üncü parafrafında aynen "Müessesede çalışmakta iken 
ölenler ile iş kazası veya hastalık nedeniyle çalışamaz duruma gelen personelin ve arazisi istim
lâk edilenlerin bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden biri var ise, Müessesede başka ça
lışanı olmaması şarU ile Seçme Sınav Kurulu tercih hakkını bunlar lehine kullanır" denilmektedir. 

Halen görüşmeleri devam eden ve 1 Temmuz 1990 tarihinden geçerli olmak üzere imza 
edilecek olan Toplu İş Sözleşmesinin taraflarca kabul edilen 10 uncu maddesindeki düzenle
mede ise, "Müessesede çalışmakta iken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenlerin bak
makla mükellef olduğu aile bireylerinden birisi var ise, müessesede başka çalışanı olmamak 
ve sınava girmek şartıyla işe alınır" denilmektedir. 

Yapılan araştırmada, ölen işçi ailelerinden 2 kişinin Güney Ege Linyitleri İşletme Müesse
sine başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer ailelerden de 4 kişinin adı geçen müesseseye mü
racaatları halinde ve müessesede açılacak işçi imtihanında gerekli şartların yerine getirilmesi 
durumunda, ilgililerin yukarda belirtilen toplu iş sözleşmesi maddesi uyarınca durumları de
ğerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 

————— • — 

— 758 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

1991 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasansına Verilen Oylann Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

:450 
: 412 
:262 
: 139 
: — 
: ü 
: 27 
: 11 

(Kabul Edenler) 

BOLÜ 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüter 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyeltin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
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Nurettin Dilek 
EDİRNE 
İsmail Ügdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
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 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 

B : 58 24 . 12 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 

f 

Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
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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 Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
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MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Sakranh 
Münir F. \azıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 

Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİGDE 
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 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıtan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
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 
Ömer Faruk Macun 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

(Reddedenler) 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 

Deniz Baykal 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
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BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
flhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanöğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
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 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. ibran Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 

KARS 
Vedat Altun 

— 762 — 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
önol Sakar 
M. Eerdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
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Ali Eser 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

BOLÜ 
Nevzat Durukan 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Cüneyt Canver 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Mehmet Yaşar 
ANKARA 
Arif Sağ 
ANTALYA 
ibrahim Demir 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
ÇORUM 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA 1 
AYDIN ; 1 

Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Talat tçöz 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

(Oya Katılmayanlar) 

İSTANBUL 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 

Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

Aziz Bülent öncel -

TRABZON 
Eyüp Aşık 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

KOCAELİ 
Bedrettin Doğancan Akyürek Erol Köse 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Mustafa Hilmi özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 

KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 

(Aftk Üyelikler) 

ÇORUM 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 2 

KONYA 
Adil Küçük 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 

SİVAS 
Ömer Günbulut 

TOKAT 
Kâzım özev (t.A.) 

TRABZON 
Necmettin Karaduman (tz.) 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

İSTANBUL : 1 
SAMSUN : 1 
SİİRT : 1 
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1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlann Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi Ue 1989 Malf Yılı Kesinhesap Kanunu 

Tasansına Verilen Oylann Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker _ 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 

(Kabul Edenler) 

Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

7 
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 Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
tsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tiıpçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

Kanunlaşmıştır. 
450 
414 
264 
139 
— 

: 11 
25 

: 11 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR MM \S MMMM ^J K% 

Fethi Çelikbaş 
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 

— 764 — 



T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
DENİZLİ 
Muzaffer A n a 
Ayçan Çakıroğullan 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
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 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet BiçentUrk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
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 Bar-azıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmedt Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal ûzbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlpyan 
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 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
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 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 

Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
thsan 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 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
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 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Faruk Macun 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 

(Reddedenler) 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
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Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
tlhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuUah 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 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
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 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
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 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Timisi 
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Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal tnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 

KARS 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
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 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbet / 
Latif Saktcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

BOLU 
Nevzat Durukan 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Cüneyt Canver 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Mehmet Yaşar 
ANKARA 
Arif Sağ 
ANTALYA 
ibrahim Demir 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
ÇORUM 
Mustafa Namlı 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Talat İçöz 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

(Oya Katılmayanlar) 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

TOKAT 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

KARS 
Mahmut Almak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Erol Köse 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
TOKAT 
Kâzım Özev (t.A.) 
TRABZON 
Necmettin Karaduman (tz.) 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ADIYAMAN 
ANTALYA 
AYDIN 

(Aç tk Üyelikler) 

2 ÇORUM : 1 İSTANBUL 
1 DİYARBAKIR 1 SAMSUN 
1 HATAY : 2 SİİRT 
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Katauı BütçeH İdareler 1991 Mali Yıb Bütçe Kaava Tatanaaa \Wlea Oylanıl Sonucu: 

Üye Sayın 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim ûzturk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Tttrker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
\asar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul CoşkunoJIu 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 

(Kabul Edenler) 

levfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki ttvuzturk 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzüguler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tlınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

Kanunlaşmıştır. 
450 
414 
264 
139 
— 

: 11 
25 

: 11 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 
BİTLİS 
Kflmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tanmaoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kftzim Oksay 
BURDUR MM %J^mmJ %J mm 

Fethi Çdikbaı 
Sait Ekinci 
İbrahim ö z d 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçın 
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 

— 769 — 

file:///Wlea
file:///asar


T.B.M.M. B : 58 24 . 12 . 1990 O : 2 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

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 Din ek 
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 Demire! 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Münir E Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Ajaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
âelahattin Kılıç 

B : 58 24 . 1 

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 Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakır Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçı 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 

(Reddedenler) 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
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Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Sefahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfutlah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Faruk Macun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
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İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
'Kısar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
tlhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah 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 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdai Kalkan 
ELAZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
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 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
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 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Tim isi 

Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
KARS 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
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 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

BOLU 
Nevzat Durukan 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Cüneyt Canver 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Mehmet Yasar 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Arif Sağ 
ANTALYA 
İbrahim Demir 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
ÇORUM 
Mustafa Namlı 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
özer Gürbüz 
\aşar Topçu 
StVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Talat tçöz 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

(Oya Katılmayanlar) 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
İSTANBUL 

TOKAT 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

KARS 
Mahmut Almak 
KOCAELİ 

Bedrettin Doğancan Akyürek Erol Köse 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Mustafa Hilmi özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR : 1 
HATAY _ 7 7 3 _ : 2 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
TOKAT 
Kâzım özev (l.A.) 
TRABZON 
Necmettin Karaduman (tz.) 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

İSTANBUL : 1 
SAMSUN : 1 
SİİRT : 1 
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1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk BUdirimlnİn Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi Ue 1989 Malî Yık Katma Bütçeli İdareler Kesin-

hesap Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoglu 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 

(Kabul Edenler) 

Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

Kanunlaşmıştır. 
450 
416 
262 
143 
— 

: 11 
23 

: 11 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tanmcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
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 
Nevzat. Aksu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan ÇakıroğuIIarı 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
İsmail Ügdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet GUnebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yfcşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
\aşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
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 \ağan 
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 
Mustafa Kalemli 
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 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 

Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa NazHcoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 

(Reddedenler) 

Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
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 
Ömer Faruk Macun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil AteşoğuIIarı 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
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Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan ArifağaoğTu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoglu 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdul kadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazi oğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
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 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kötü 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
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Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkftn Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
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 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 

BOLU 
Nevzat Durukan 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Cüneyt Canver 
AFYON 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Mehmet Yaşar 
ANKARA 
Rifat Diker 
Arif Sağ 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
İbrahim Demir 
ÇORUM 
Mustafa Namlı 

ADIYAMAN : 2 
ANTALYA : 1 
AYDIN : 1 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

(Geçersiz Oylar) 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Talat tçöz 

SAMSUN 
Nafiz Kurt 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

(Oya Katılmayanlar) 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

İSTANBUL 

Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

KARS 
Mahmut Alınak 

KOCAELİ 
Bedrettin Doğancan Akyürek Erol Köse 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Mustafa Hilmi özen 
Yusuf Kenan Sönmez 

İZMİR 
tsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

(Açtk Üyelikler) 
ÇORUM : 1 
DİYARBAKIR 1 
HATAY : 2 

«-jfca» . — 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

TOKAT 
Kâzım özev (t.A.) 

TRABZON 
Necmettin Karaduman (tz.) 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

İSTANBUL : 1 
SAMSUN : 1 
SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

58 İNCt BİRLEŞİM 

24 . 12 . 1990 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/752) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990) 

X 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/732, 3/1398) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

X 3. — Katma Bütçeli idareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

X 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî 
Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 
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2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu -konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Gühej Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

5. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

6. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

7. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

Si — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ,ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

10. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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11. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or

ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

12. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

16. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 dnci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

17. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

18. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme ayılmasına ilişkin önergesi (8/31) 
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19. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 

' maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşımn, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi)i sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu îl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

23. — Afyon Milletvekili Balkı Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu soranları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmök ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

24. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

25. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/115) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇlTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

27| — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 
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28. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

30. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

31. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

32. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

33. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

35. - Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

36. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen KontrgeriUa örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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37. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «KontgeriUa» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

39. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve KontgeriUa olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

40. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve KontgeriUa Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

41. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

43. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve balkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi '(6/1082 
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2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik. sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

6. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önergesi (6/162) 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ihça - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu yâ  
pim çalışmalarmm durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/186) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/188) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasım önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 
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15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki 
ya2 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

19. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (î) 

21. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş Hine bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü som önergesi (6/348) (1) 

25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırmı amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

34. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapdan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

36. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlanna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

39. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste-
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sadığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

41. — 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) 

42. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

44. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

45. — 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) 

46. — İçel 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) 

47. — 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) 

48. — istanbul Mületvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

49. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

51. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

52. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasımn amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 
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53. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

54. — 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) 

55. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

57. — İzmir 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) 

58. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

60. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

61. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

63. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

65i — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak-
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kıüda soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

66. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayıh kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Aünak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

68. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

69. — Tunceli Milletvekili 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) 

70. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

71. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

72. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararırım 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

73. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

74. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

75. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

76. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 
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77. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 

78. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

80. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, §emiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

81. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

82. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

83. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlâk Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memdub Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

85. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

86. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

87. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

88. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — İzmir 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) 

94. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

95. — 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) 

96. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

97. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

98. —- 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) 

99. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

100. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 
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101. — 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) 

102. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

103. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

104. — 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) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

106. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration AŞ. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

107. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

108. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

109. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

11L — 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) 

112. — 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) 

113. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 
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114. — 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) 

115. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

116. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

117. __ 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) 

118. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

119. — 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) 

120. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

122.: — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

123. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

124. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

125.. — îstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

126. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

127. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 
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128. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bıırsaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

129. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

130. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

131. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

132. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

133. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

135. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

136. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

138. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) 

139.: — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

140< — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

(58 inci Birleşim) 
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141.1 — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

142. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırh'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

143. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

145. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

146. — izmir 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) 

147< — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

148. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

149. — 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) 

150. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

152. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

153. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

154. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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155. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

157. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

158< — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

160. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesiv 

(6/546) (1) 

161. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

162. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

163. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaranın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

164. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

165. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

166. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

169. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

170. — 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) 

171. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/558) (1) 

173. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

174. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

175. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

176j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

177. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

179. — îçel MilletvekÜi Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

180. — 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) 
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181. — 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 yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

182. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKÎM'in özeUeştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

183. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

185. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

186. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

187. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

188. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

189. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyamna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

190. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

191. — 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) 

192. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

193. — 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) 
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194. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

195a — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

196. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

197. -— Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

198. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

199. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir tline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

200. — 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) 

201. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

203. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

204. — 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) 

205. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 
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2Q7j — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

210. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

211. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

212. -•- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

213. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

214s — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

216. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

217. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) {1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

220. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürü£ü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

221. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

222. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) ' 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

224. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

225. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

226. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özalvm, 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) 

227. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/523) 

229. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, 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) 

230. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

231. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru öneri 
gesi (6/525) 
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232. — 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) 

233^ — izmir 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) 

234. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için fle gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

235. — Tunceli Milletvekili Kamer Geüç'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

236. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'in, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşiü yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına üişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

237. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli-Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

238. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapüan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

239. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'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) 

240. — İzmir Milletvekili 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) 

241. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nio temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

242. — Tekirdağ MilletvekÜi Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapüdığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi £6/531) 
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244. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayali ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

245. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınım Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

246. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı 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) 

247. — Balıkesir Milletvekili t önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ 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) 

248. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin, sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasma ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayışım 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

250. — 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) 

251i — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

253. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasınm nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

255. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cunv 
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasmdan dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'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) 

258. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

259. — 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) 

260. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

261. — Ankara Millet ıei ili İbrahim Tez'in Sosyal Hkmefcler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

263. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

264. — 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) 

265. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

266. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

267. — 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) 
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268. — 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) 

269. — izmir 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) (I) 

270. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarınm nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

271. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

272. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

273. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - Çamlıkaya Sağbk Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

274. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum Hine 
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) 

275. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

276. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

277. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

278. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

279. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

280. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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281. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde istanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

282. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat ilçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

283. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapıhp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

284. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

285. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

286. — 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) 

287. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

288. — Ankara Milletvekili ibrahim 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) 

289. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

290. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

291. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.198.9 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

292. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ili Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

293. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 
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294. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

295. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

297. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

299. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

300. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

301. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

302. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

303. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen'Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) H) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 
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307̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

308. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) , 

309. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

311. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

312. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

313. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka- # 
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

315. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

316. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İh Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

317. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

318. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postaeı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişen Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

321. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

322. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesb Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

323. — İzmiı Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

324. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

325,, — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

326. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Önal'm, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

329. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

330. — Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Küıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

334. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

335. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

336. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık enirine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

337. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

340. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere ilçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

34J. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

342. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

343. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

344* — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

(58 inci Birleşim) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza Üıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

347. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Cırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

348. _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Aüş Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

349. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule* 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

350. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

351. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352. - tstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

354. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas Ih' Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

355. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 
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357. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

360. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

361'. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

362.İ — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

363.J — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

364. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey Uçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

365. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

366. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

368. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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370. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürselıer'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

371^ _ Hatay Milletvekili Ali üyar'ın, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, sınır ihlali suçundan dolayı Bis« 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

373. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

374. _ Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/718) 

375. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

376. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

378. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

379. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

380. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

381., — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu üi İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin. Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

383. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan imal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

384. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
îrak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

386. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

388. — Balıkesir Milletvekili I. önder KırlTnın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/Ş29) (1) 

389. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne üi Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

390. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

391. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla-
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasma ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasma 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

393. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

394. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 



— 38 — 

395. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

396. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

397. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

398. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

399. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

400̂  — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇtMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Beybağı ve istasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, - T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

405. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

406. — izmir Milletvekü Akın' Gönen'in, Niğde İli Bor ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 



— 39 — 

408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

409. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

410. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

411. — Samsun Mületveküi Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

412. — Samsun Mületveküi Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

414. — Samsun Mületveküi Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

415. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırüdığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

416i — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açüamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

417. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

418. — Niğde Mületveküi Doğan Baran'ın, ü merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

419. — Mardin Mületveküi Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

420. — Konya Mületveküi Vefa Tanır'ın, süah taşıma imkânı sağlanan U genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
£6/7782 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

422. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

423. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

424̂  — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasma ilişkin Baymdırlık ve İskân Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/784) 

426. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/786) 

427. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığma ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/787) 

428. — İzmir Milletvekili Fuat Kilcı'mn, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yüında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

430. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/790) 

431. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarmm önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/792) 

432. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

433. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşıkın'ın, Bursa Büyükşehir Beliedliyesrae ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

439. — îzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

440. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

441. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığman Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

443. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

445. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

446. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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447. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadi teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

450. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

452. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

453. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

454< — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanhğı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

458. — Adana Milletvekilli Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) 0 ) 
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460. — İsparta Milletvekili İbrahim Oürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

461. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

462. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap ilçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Jappnya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

468. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap ilçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

470. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473< — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

474. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, islam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

475. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü * 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

477. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

478. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

479. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerinle uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

480. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere jözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

482. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emliak Bankası şulbesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

483. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapı'lan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak îli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

485. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak Üİ Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağuk Balkanından söz
lü soru önergesi (6/856) 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra ilçesi adlî teşkila
tının ne zamap kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

487 — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

488. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

489. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

490. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

491. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakamnın gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

492. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

493. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

494. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

495. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

496. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

497. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

498. — Ankara Milletvekili îbrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

499. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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500. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

501. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

503. — Konya Milfetvakıilli Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Dereb&şı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

504. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

505. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

506. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

507. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van ili Başkale ilçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

508. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

509. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli ili 
Ovacık İlçesi Çay üstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe ilçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

510. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

511* — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 
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512. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

513. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslanma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

514. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut idaresince izmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

515. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

516. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ili Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

517. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
Ikarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

518. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

519. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

520. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

521. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

522. — içel Milletvekili M± Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

523. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat işletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

524. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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525. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

526. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

527. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

528. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

52$,. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

530. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

531; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

533. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

534. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü SOEU önergesi (6/992) (1) 

535. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

536. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1), 

537. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, günlük bir gazetenin 21.8.1990 
tarihli nüshasında yeralan bir makaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/999) (1) 
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538. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

539. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

540. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

541. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

542. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

544. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

545. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

546. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarh Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

547. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

548. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

549. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

550. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapak bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

(58 inci Birleşim) 
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551. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

552. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl ili Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) «(1) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

556. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

557. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

558. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Haftkâri İli Merkezine bağlı Ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru Önergesi (6/1017) (1) 

559. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) <ll) 

560. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

561. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

562. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) <!1). 

563. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

564. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 
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565. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

' 566. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

567. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

568. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

569. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

570. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

571. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

572. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

573. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

574. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

575. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

576. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi {6/976) 

577. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasma ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 
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578. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

579. — Hakkâri 'Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/10401) (1) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

581. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

582. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

583. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, sağır ve dilsiz vatandaşların eğitim so
rununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) (1) 

584. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

585. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca »gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin (İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986)1 

586. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

587. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

588. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.̂ nin İstanbul 
Menkul Kıymetler 'Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözü 
Soru önergesi (6/1044) (1) 

589. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

590. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 
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591. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

592. — Samsun Milletvekili Cemal Alişân'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

593. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

594. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

595. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

596. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

597. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

598. — Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlının, Balıkesir Çevre Yolu Projesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/1048) (1) 

599. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (1) 

600. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

601. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

602. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan, atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

603. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 
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604. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça talkibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

605. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

606. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

607. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş -' Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

608. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve; 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

609. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının yetkisi olmadığı hal
de AGİK toplantısına katıldığı ve AKKA Belgesine imza attığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

610. — Ankara 'Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-' 
gesi (6/1028) 

611. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokul Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

612. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Adliyesindeki hâkim ve savcı 
açığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) 

613. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç 
hatlar binasının bugüne kadar hizmete açılmamasının nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1031) 

614. — Çorum 'Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

615. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin hir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 
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1, 
KAVUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177, Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

4. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

5. — 1918 Saydı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

6. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

7. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 8. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 
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X 9. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S.. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 10. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

12. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nm, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi î 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazüğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 
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19. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dakımulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S* Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
293.1990) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
293.1990) 

22. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

23. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
293.1990) 

X 24. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

29. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

34. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 36. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5,11.1990) 

X 37. — Malatya Milletvekili Galip DemireFin, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlannm Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 38. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

39. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi i 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine îlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8J1.1990) 

X 45. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 46. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

47. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 
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48. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(58 mel Birleşim) 


