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I.„— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat : 15.00'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili Engin Güner, Strazburg'ta yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
43 üncü Dönem Üçüncü Bölüm Toplantılarına TBMM'yi temsilen katılan Türk Grubunun iz
lenimlerine, gündemde bulunan Türkiye'de insan haklarının durumu konulu raporun gündemden 
çıkarılması ve Konsey Genel Kurulundaki görüşmelerinin engellenmesi yolundaki çalışmaları
na, azınlıklar ve Konseye üyelik başvurusunda bulunan devletlerin diğer ülkelerce tanınmala
rında ortaya çıkan sorunlara, 

Tokat Milletvekili Ahmet özdemir, esnaf ve sanatkârların vergi, sosyal güvenlik, alacak 
tahsili ve nakliye konularındaki sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere, 

İzmir Milletvekili Timur Demir de, Ankara'da EGO Genel Müdürlüğünce doğalgaz fiya
tına yapılan zamların neden olabileceği sosyoekonomik sorunlara, iç tesisat kontrolü, güvence 
parası alındısı adı altında tüketicilerden para tahsilinin yol açtığı haksızlıklara, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 
Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlğına, 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 

12.2.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 24 Sıra sayılı, 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 2926 sayılı Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresine dair komisyon raporunun, 48 saat geçmeden, gündemin Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 2 nci sırasına; gündemin Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 7 nci sırasında yer alan Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Değişikliği Teklifi
nin bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına; Genel Kurulun 11.2.1992 tarihli 34 üncü Birleşimin
de okunmuş bulunan, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri iddia
sıyla Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin (9/2) esas numaralı soruş
turma önergesinin, gündemin özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmının 2 nci sırasında yer 
almasına ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin Genel Kuru
lun 3.3.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılmasına İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile, 

TBMM Başkanının, Sudan Kurucu Meclisinin açılış töreni nedeniyle vaki davete berabe
rinde bir heyetle icabetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

Kabul edildi. 
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(10/2), (10/4), (10/5) ve (10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarına, siyasî 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Başkanlıkça, üyeleri önceki birleşimde seçilen (10/3) ve üyeleri bu birleşimde seçilen (10/2), 
(10/4), (10/5) ve (lQ/8) esas numaralı Meclis Araştırması komisyonlarının, Başkan, Başkanve-
kili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyu
ruda bulunuldu. 

Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına ve bunların 
yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan soruşuna 
(6/17), İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile memurların T.C. Emekli San
dığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/19), Maliye ve Gümrük Baka
nı Sümer Oral, 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul karayoluna ilişkin sorusuna 
(6/27), Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı; 

Cevap verdiler. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununun ne zaman çıka

rılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin sorusuna (6/23), Sağlık 
Bakanı Yıldırım Aktuna, 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının geçici görevle Nallı
han'a alındığı iddiasına ilişkin sorusuna (6/32), İçişleri Bakanı İsmet Sezgin; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/21), (6/22), (6/24), (6/25), (6/31) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 

bulunmadıklarından, . 
(6/20) numaralı soru, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
(6/30) numaralı soru, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir defaya mahsus 

olmak üzere; 
(6/26) numaralı soru, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka

nun Tasarısının (1/334) (S. Sayısı : 18) tümü üzerindeki görüşmelere devam edildi. 
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve Sivas Milletvekili 

Abdullatif Şener, yaptıkları konuşmalarda ileri sürmüş oldukları görüşlerden farklı görüşlerin 
kendilerine atfolunması nedeniyle açıklamada bulundular. 

13 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.04'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Lütfü Esengün Cengiz Üretmen 
Erzurum ' Manisa 

Kâtip Üye x , Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAE 

13 . 2 . 1992 Perşembe 

Teklifler 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 5 Arkadaşının; 3213 Sayılı Maden Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/166) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 

2. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 12 arkadaşının; Develi tlinin Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi (2/167) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.2.1992) 

3. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Yılmaz Ovalı'nın; 15.2.1956 Tarihli ve 6664 Sayılı 
Taş Ocakları Muamelatının Tedviri ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususî İdarelerine Ait Ol
duğu Hakkında Kanunun Birinci Maddesine Bir Hüküm ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/168) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1992) 

4. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve 2 Arkadaşının; Kırıkkale İline Bağlı Köprüköy 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/169) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1992 

5. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve 2 arkadaşının; Kırıkkale İline Bağlı Hasandede 
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/170) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.2.1992) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 4 arkadaşının; Beyşehir'in, İl Olması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/171) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.2.1992) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 4 Arkadaşının; Seydişehir'in İl Olması Hak
kında Kanun Teklifi (2/172) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hî : 10.2.1992) 

8. — Konya Milletvekili Abit Kıvrak ve 3 arkadaşının; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 22 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/173) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar "Vakın ve 6 Arkadaşının; Kalkınmada 1 inci Derecede ön
celikli İllerde Çalışan Sağlık Personeline Fiilî Hizmet Tazminatı Verilmesine Dair Kanun Tekli
fi (2/174) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.2.1992) 

Tezkereler 
1. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/293) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

2. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık/Tezkeresi (3/294) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

— 5 — 
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3. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/295) (Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/296) (Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

. Sözlü Soru Önergesi 

1. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van îlinde geçici usta öğreticilere olağa
nüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1992) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. —-Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğünce 
1984 -1991 yıllarında vize edilen işlere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1992) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, iki Devlet Bakanının Makam odalarının 
döşenmesi için yapılan masrafların niçin kendileri tarafından ödendiğine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/56) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Lütfü Escngün (Erzurum) 

o : — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Yoklamaya başlanıldı) 
Sayın Mehmet Köstepen?.. Yok 
LATİF SAKICI (Muğla) — Her gün yoklama olmaz ki; kanunu engellemek için yapı

yorsun... 
BAŞKAN — Kim emrediyor efendim; öğrenelim? Sayın Sakıcı... 
Sayın Atilla Mutman?.. Burada. 

(Yoklama yapıldı.) ( 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, "görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır, onları yerine getireceğiz. . 

IV.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
' A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —• İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk'ün, 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler Hakkında Kanuna göre verilmesi gereken tapuların geciktirilmesi 
üe gecekondulaşmanın önlenmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayın
dırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 

BAŞKAN — 1 inci sırada, 2981 sayılı Af Yasasına göre verilmesi gereken tapuların, mev
cut belediyeler tarafından birtakım bahanelerle geciktirilmesi hususunda İstanbul Milletvekili 
Sabri Öztürk'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın öztürk. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 2981 sayılı 

Af Yasası uygulamalarındaki aksamaları anlatmak için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesi
leyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Af Yasası, Anavatan Hükümeti döneminde, şehirlerde 
çarpık kentleşmenin zarurî hale getirdiği bir problemi halletmek üzere çıkarılmış ve uzun yıllar' 
çözüm bekleyen gecekondu konusuna eğilinmiş ve gecekonduluya tapu verme çalışmaları hızla 
başlamıştır. O dönemde büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da binlerce, onbinlerce kişiyi ilgi
lendiren gecekondu probleminin halli için ilgili belediyeler tarafından teknik çalışmalar -mesela 
halihazır haritalar yapılmak suretiyle- yapılmıştır. Bu çalışmalar, hakikaten, görülmeyen; ama 
fevkalade zor, netice alınması kolay olmayan çalışmalardır, Birçok vatandaşımıza tapu da ve
rilmiştir. Ancak, 26 Mart 1989 mahallî seçimlerinden sonra -İstanbul'dan bahsediyorum-

— 7 — 
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işbaşına gelen yeni belediyeler bu konuda yeterli çalışmayı ve yeterli ilgiyi göstermemişlerdir. 
İşbaşına gelen yeni belediyeler, kendilerinden önce başlatılan bu çalışmaların eski hızlarını sür-

, dürememişlerdir. Üstelik bir nevi gecekonduluyu cezalandırırcasına, suçu o zamanki anavatan 
İktidarına çatarak, "efendim, Millî Emlâktan, Hazineden bu yerlerin tapularının devrini ala
mıyoruz, bu nedenle de vatandaşa tapularını dağıtamıyoruz" bahaneleri altına sığınmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu tapular verilirken, hepinizin malumu, imar ıslah planları yapı
lır ve bu planlar da şehircilik açısından imar planı hüviyetinde olmayan; ama, asgarî sosyal 
ve teknik altyapıyı ihtiva eden planlardır. Yani, standartları, bildiğimiz şehir imar planları stan
dardında değildir. Bunun nedeni de, hızlı göçün büyük şehirlere yüklediği yükleri hafifletebil
mek, şehre göç eden insanların yerleşimini çok kolay halledebilmek üzere belediyelere verilmiş 
bir kolaylıktır. Fakat, ilgili belediyeler, her nedense, bu imar ıslah planlarını da yapmak iste
memişlerdir, yapılanları da çok büyük değişikliklere uğratmışlardır. 

Bakınız, özellikle İstanbul'da, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa bölgelerinde bir ör
nek vermek istiyorum : Bölgede çok az sayıda bulunan, 150 - 200 civarında olan yeşil alan, 
son iki yıl içerisinde, imar ıslah planında, birtakım insanlara taviz olarak imar planı hüviyeti
ne sokulmuş ve konut uygulamalarına gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, gecekondu meselesi hepimizin meselesidir. 20 Ekim seçim
lerinden önce, çok iyi biliyoruz ki, siz değerli milletvekilleri seçim bölgelerinizde, özellikle bü
yük şehirlerde, vatandaş tarafından, bu tapuların verilmesi konusunda uyarılmışsmızdır. Bu
rada, politik bir netice çıkarmak arzusuyla konuşmuyorum; ama şu anda, özellikle yine bü
yük şehirlerde çok hızlı bir gecekondulaşma vardır. 

Biz demokratik bir ülkeyiz. Demokratik ülkelerde, köyden kente gelişi polisiye tedbirlerle 
önleyemezsiniz; ancak ilgili belediyeler, bu hızlı gelişe, düzenli bir yerleşim alanı yaratmak su
retiyle çare bulmak zorundadırlar. İşte, imar ıslah planları, yapma yetkisi bu kolaylığı sağlaya
bilmek için belediyelere verilmiştir; fakat, özellikle İstanbul'da hiçbir yeni imar ıslah planı ya
pılmadığı gibi, şehrin varoşlarında, özellikle su havzalarında hızlı gecekondulaşma teşvik edil
miştir. 

Değerli arkadaşlar, bugün bu mesele, bana göre gecekondu yapana karşı büyük müeyyi
deler getirmek suretiyle önlenebilir. Bugün manavdan bir elma çalan vatandaşımız yüz kızartı
cı bir suç işlemiş sayılarak cezalandırılıyor ve ömür boyu o damgayı taşıyor; ama, devletin, 
milletin malını işgal eden insanları biz bir nevi ödüllendiriyoruz. Namuslu vatandaş kanunlara 
riayet ediyor, gecekondu yapmıyor; ama yapanlara da, zaman zaman af getirmek suretiyle ödül
lendiriyoruz. 

Buradan, aklınıza şu soru gelebilir : Niçin ANAP döneminde af yasası çıkarıldı? 
Değerli arkadaşlar, her yasa mükemmel değildir. Bakın, 2981 sayılı Af Yasasından sonra, 

aksaklıkları gideren, biri 3290, biri de 3366 sayılı iki kanun daha çıkmış; yine önleyememişiz. 
İşte, öyle bir tedbir almalıyız ki, bu gecekondulaşmaya, yani devletin, milletin arazisini gasp 
eden kişilere ödül değil, yüz kızartıcı bir suçun müeyyidesini getirelim ki, o insanlar bir daha 
yapmasın; ama, bu arada da ilgili belediyeler, şehre gelen, göç eden o insanlara da yeni yerle
şim alanlarını kolaylıkla hazırlayabilmelidir. 

Bu arada, kamuoyunda, yeni af yasası çıkarılacağı söylentileri dolaşmaktadır. Özellikle 
bu da, kaçak yapılanmayı ve gecekondulaşmayı hızlandırmaktadır. Bu konuda, Sayın Hükü
metimizin, şehirlerin geleceğini de hesaba katarak, bir açıklama yapmasını zaruri görüyorum. 

— 8 — 
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Değerli arkadaşlarım, şu anda, 2981 sayılı Af Yasasıyla ilgili, vatandaşa tapu verme baha
neleri de bana göre ortadan kalkmıştır. Çünkü, SHP 'Ii belediyeler, bundan üç dört ay evvel, 
efendim, Anavatan Partisi iktidarda; biz ilgili bakanlıktan, Hazineden, millî emlâktan bu yer
lerin devrini alamıyoruz diyorlardı; şimdi böyle bir bahaneleri de kalmamıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Para yok, para. 
SABRİÖZTÜRK (Devamla) — Bir arkadaşımız, "para yok" diyor. Aslında, belediyelere 

hir kaynaktır bu. Belediyeler, bu yerleri vatandaşa vermemelerinin bir nedeni olarak da, bu 
yerlerin çok değerli olduğunu ileri sürüyorlar. Bunlar nasıl halkçı, nasıl halktan yana belediye 
oluyorlar; bunu anlamıyorum. Üstelik, ilgili belediyeler oradan belli bir kaynak da alacaklar. 
Tapuyu vererek kaynak alacaklar ve onunla da şehrin diğer hizmetlerini göreceklerdir. 

Ben bu güncel konuyu dile getirmek istedim. Hükümetimizin bu konuda yeterli çalışma
lar yapmasını bekliyor; bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kum-

baracıbaşı; buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) ••>- Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşımız_Saym öztürk, önemli bir konuya temas etti; bu nedenle, kendisine teşek
kür ediyorum. 

Gerçekten, af yasalarının sürekli olarak çıkartılması, özellikle büyük kentlerimizde önemli 
bir sorunun çözümü yerine, bu çözümlerin daha da zorlaştırılması gibi bir sonuç yaratmıştır. 
Değerli arkadaşımızın ifade ettiği gibi, gecekondu olayı, bu sorunların çözümlenmesine yöne
lik çıkarıldığı ileri sürülen af yasalarının arka arkaya gelmesiyle, sorunlar çözümleneceği yer
de, daha da boyutlu bir çıkmaza doğru yönelmiştir. İzin verirseniz, kısaca, bugüne kadar, bu 
afları çıkaran geçmiş iktidar döneminde neler yapıldığını ve şu anda içinde bulunduğumuz sı
kıntıların neler olduğunu Yüce Heyete arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 2981 sayılı Kanun, 8 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda, 
kanun kapsamına giren yapılar iki kısımda değerlendirilmiştir. Kanun değerli arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, sadece gecekonduları kapsamamıştır; onun dışında, mevzuata aykırı olan başka 
yapılaşmaları da bu kanun kapsamı içine almıştır. 

Birinci olarak, bu kanun, 2 Haziran 1981 tarihinden önce yapılan gecekonduları ilgi alanı 
içinde tutuyor; ikinci olarak da, 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan imar mevzuatına aykın 
yapılarla ilgili hükümler getiriyor. 

Gene, geçmiş iktidar, kanun uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve uygulamanın amaç
landığı biçimde yürümemesi nedeniyle, 22 Mayıs 1986 tarihli 3290 sayılı Kanunu çıkarıyor; bu 
kanunla bir önceki 2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiriyor. Bu arada, kanun kapsa
mına giren yapılar gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılar, tarih ayırımı yapılmaksızın, 
10 Kasım 1985 tarihine kadar yapılan yapılarda af kanunu kapsamına alınıyor. Bu yasaların 
hepsi, özünde afla ilgilidir. 1984 yılında çıkan 2981 sayılı Kanun da 1984 yılındaki yerel seçim
ler öncesine yetiştirilmiştir, Belediye seçimlerinde,, gecekonduyu yapan vatandaştan, böyle 
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bir yaklaşımla puan alınması düşünülmüştür. Arkadaşımızın ifade ettiği, gecekonduyu prim-
lendirme yönünde bir yaklaşımdır; yürütmemiştir. 1986 yılında çıkarılan yasa da, bu işlemle
rin biraz daha düzenli biçime getirilmesi için düşünülmüştür. 

Bu durum, kanunla ilgili olarak yapılan işlemlerin -yeni başvuruların kabulü ve tasnifi 
işlemleri araya girdiği için- aksamasına ve duraksamasına neden olmuştur. Belediye ve valilik
ler, kanunda net hükümler yer almaması nedeniyle, çok sayıda sorunla karşılaşmış ve o gün 
bu gün, bunların çözüm yollarını aramakla vakit geçirmişlerdir. 

öte yandan, 2981 sayılı Kanunla kurulması öngörülen yeminli özel teknik bürolar, yasal 
sorumlulukları konusunda gereken hassasiyeti, ne yazık ki göstermemişlerdir. Çok sayıda va
tandaşın dosyası yeminli özel teknik büroların elinde hiçbir işlem yapılmadan bekletilmiştir. 
özellikle, vatandaşlarla, yeminli özel teknik bürolar arasında ücret konusundaki anlaşmazlık
lar, sanıyorum hepinizin malumudur ve milletvekillerimizin de bir hayli başını ağrıtan bir ko
nu olarak sürekli gündemde kalmıştır. 

Diğer taraftan, gerek 2981, gerekse onu tadil eden 3290 sayılı Kanunlarla, yeminli özel 
teknik büroların, iş ve işlemleri ne kadar sürede sonuçlandıracağına dair hükümlere yer veril
mediğinden, bu yasalar belli sınırlamalar,-limitler getirmediğinden, bu konuda bir yaptırımda 
bulunulamamış, konunun üzerine de gidilememiştir. Konu, geçmiş iktidarın bu yaklaşımları 
sonunda, giderek çıkmaza girmiş, belediye ve valilikler de işlem yapamaz duruma düşürülmüş
lerdir. -

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — İşlem yapılıyordu Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ONUR KÜMBARACIBAŞI (Devamla) — Bu çık

mazı yönetim de gördüğü için, 18 Mayıs 1987 tarihli 3366 sayılı Kanunu çıkarmıştır. Şimdi, 
bu ise üçüncü kanundur. Yeminli özel teknik büroların iş ve işlemlerini tamamlamaları için, 
bu kez 7 Eylül 1987 tarihine kadar yeni bir süre tanınmıştır. Ne var ki, yeminli özel teknik bü
rolar, kendilerine yapılan tüm başvuruları, belediye ve valiliklere teslim etmemişlerdir; bu da, 
idarelerin yapması geYeken işlemleri sürüncemede bırakmıştır. 

İmar Affı Kanunu uyarınca yapılacak işlemlerj sadece kanun kapsamına giren gecekondu 
ve imar mevzuatına aykırı yapıların tespit ve değerlendirmesini yapmak değildir. En önemli 
konu, gecekonduların ve hisseli arazi ve arsalardaki yapılarla, imar planlarının uygulanmasını 
imkânsız kılan imar mevzuatına aykırı yapıları yoğun olarak bulunduğu yerlerde İslah imar 
planı yapılması konusudur. Arkadaşımızın değinmek istediği konu da aslında budur. Islah imar 
planı yapımı ise, sadece plan yapmak olarak değerlendirilemez. Zira, bu kanuna göre yapıla
cak planlar için çok sayıda işlemin de yapılmış olması gerekiyor. Bakınız, bunları ifade etmek 
gerekirse, kısaca şöyle özetleyebiliriz : • ' . . - . 

1. — Plan kapsamında yer alacak yapılar belirlendikten sonra ıslah imar planı yapılacak 
alanlar belirlenmektedir. İşlemin başlangıcı budur, olaya böyle girilmektedir. 

2. — Kadastro işlemleri tamamlanmamış yerlerde öncelikle kadastro çalışmaları yapılmak
tadır; ki, çoğu yerlerde kadastro işlemleri tamamlanmamıştır. . 

3. — Mevcut durumu yansıtan halihazır haritalar ile gerektiğinde haritayı yenileme çalış
maları yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

4. — Yine, yapılması zorunlu ve gerekli işlemlerden birisi ise, plan yapılacak alanlarda 
hazine ve devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan arazi ve arsaların belediyelere veya valilik
lere, hazine arsalarırlın ise, belediyelere devri işlemlerinin tamamlanmasıdır. Bu yapılar, genel
likle bu tür arazilerin de üzerindedir. 
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Bu hükme göre yapılması gereken devir işlemlerinin büyük kısmı halen yapılmamıştır. Ya
ni, belediyelerin taleplerinin devrinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından gerçekleştiril-, 
meyişi nedeniyle işlemler tamamlanmadığından; belediyelerin ıslah planı yapımı ve tapu ver
me işlemi gecikmiştir ve gecikmeye de devam etmiştir. 

5. — Tüm bu veriler elde edildikten, tüm bu işlemler yapıldıktan sonra yapılacak iş ıslah 
imar planı yapımıdır; iş sonuçta oraya gelmektedir. Son olarak, bu noktaya gelindikten sonra 
da, daha evvel tapu tahsis belgesi verilen gecekonduların ve hisseli arazi ve arazilerdeki yapıla
rın tapu işlemlerinin sonuçlandırılmasıdır ki, bu işlem de, ıslah imar planına göre bir parselas
yon yapılmasını zorunlu kılıyor.•.>• 

Gördüğünüz gibi, bir hayli geniş bir işlemler bütününün sonunda bir noktaya doğru gel
mek mümkün. Bütün bu olumsuz etkenlerin yanı sıra, belediyelerin içinde bulundukları malî 
ve teknik yetersizlikler var. Tabiî, teknik yetersizlikler de malî yetersizliklerden kaynaklanıyor; 
malî açıdan belediyelerimizin büyük ölçüde desteklenmemiş olması, hatta belli ayırımlara tabi 
tutulmuş olması, ne yazık ki, bu işlemleri sürdürecek kalifiye elemanları da almalarını engelle
miş olduğu için, başta saydığım bütün bu olumsuz işlemler bütününe bir de bu eklenmektedir. 

Bakanlıkça yapılan iş ve işlemlerle ilgili sayısal bilgileri valilikler aracılığıyla sürekli toplu
yoruz; bunlar geliyor ve tasnif ediliyor. Bakınız, ilk iki yasaya göre, yani 2981 ve 3290 sayılı 
Kanunlara göre, başvuru süresi 8.12.1986 tarihinde sona erenlerle ilgili olan bilgileri size arz 
edeceğim. Bu bilgilerin özeti şöyle : Başvurusu yapılan, imar mevzuatına aykırı, yapı sayısı 
1 085 806'dır; yani, gecekonduların dışında olan yapı sayısı budur. Bu aflar, gecekondular için 
getirildi diye düşünülmektedir; ama, aslında büyük yoğunluğu, gecekondu dışında, imar mev
zuatına aykırı yapılan yapıların affı için kullanılmıştır; bunun sayısı, söylediğim gibi, 1 milyo
nun üzerinde. Gecekondu olarak başvurusu yapılanların sayısı ise, 486 501 adettir. Gecekon
du, artı, mevzuata aykırı yapıların toplam sayısı da böylece 1 572 307 olarak saptanmıştır. Bu 
486 501 gecekondudan bugüne kadar tapu işlemleri tamamlananların sayısı, eldeki bilgilere 
göre, 249 068' dir; mevcudun yarısı civarındadır. îmar mevzuatına aykırı olan 1 085 806 yapı 
içinde, hisseli arsa ve arazilerde verilen tapu sayısı 634 832'dir; ruhsat işlemleri tamamlananla
rın sayısı ise 495 070'tir. Bu arada, valiliklerce resen tespit ve değerlendirme işlemi yapılmış 
olanların sayısı da 98 520'dir. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : Bu karışık sistemin içinde, tapu tahsis belgesi 
verilmesiyle kanunî işlemler bitmiş olmuyor; önemli olan olay bu. Tapu tahsis belgesini alanla
rın, tapu alması söz konusu değil; tapu almaları için, baştan itibaren ifade ettiğim pek çok 
işlemin sıradan yapılması gerekiyor ve bu arada da bunların çeşitli noktalarda aksaması, bek
lemesi, hatta tamamen durması söz konusu, Bu yeminli özel bürolar işi de, bu işleyişin, bu 
sistemin, bu prosedürün büsbütün aksamasına ve gecikmesine de neden olmuş olan bir faktör 
olarak ortaya çıkıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre, verilen tapu tahsis 
belgesi sayısı 360 bin dolayındadır; ancak, Bakanlık belgilerimize göre gecekondulara, biraz 
önce söylediğim gibi, 250 bin civarında tapu verilmiştir; ıslah imar planlarının Bakanlığımızca 
yapımını takiben, tapu işlemlerinin de ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için, yerel yönetim ve 
ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmak üzere önlemler alınması için girişimleri başlattık. 

Başta da söylediğim gibi, Sayın öztürk arkadaşım önemli bir konuyu dile getirdi, kendisi
ne tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buradaki aksaklıkların dile getirilmesi iyi, soru sormala-
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nndan dolayı da büyük mutluluk duydum; ama, eleştirilerin tevcih edilmesi gereken yer, arka
daşımızın oturduğu sıraların çok yakınındadır, geçmiş dönemin iktidarıdır. İnşallah, bu sıkın
tıları da çözeceğiz. ( 

Yüce Meclise, beni dinledikleri ve arkadaşıma da bu konuyu dile getirdiği için tekrar te
şekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, ülkemizde alkol tüketiminin artmasının meydana 

getirdiği sosyoekonomik sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık 
Bakanı Yıldırım Aktuna'ntn cevabı 

BAŞKAN — Ülkemizde korkunç sıçramalar yapan alkolizm ve gerekli önlemler konusun
da gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Tokat Milletvekili Doktor Ahmet Fevzi Ince-
öz'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET FEVZİ INCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime 

başlamadan evvel sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Ülkemizde korkunç sıçramalar yapan alkolizm ve gerekli Önlemler hakkında sizlere bazı 

rakamlar ve bilgiler aktarmak istiyorum : ülkemizde ağır alkollü içkilerin artışı yüzde 150'lerde; 
birada yüzde 400'lerdedir. Alkol kullanımında her yıl yüzde 20-30'lara varan artışlar söz ko
nusu olup, her yıl, 1 milyon çocuğumuz ve gencimiz içkiye başlamaktadır. 

Ülkemizde, 1990 yılı alkollü içki tüketimi, 500 milyon litreden fazladır. Ayrıca, 4 milyon 
alkolik, 13 milyon alkon dostu; yani, her 15 kişiden biri alkolik ve her 4 kişiden biri de alkol 
dostudur. 

Alkole başlama yaşı 12 -14 yaş arasında seyretmektedir. Kişi başına yılda 10 litre alkollü 
içki düşüyor. Geçen yıl, halkımızın alkollü içkilere ödediği para 5,5 trilyon liradır. Şu anda 
ise, maalesef, dünya alkol tüketiminde üçüncü sıradayız. Bu cümlenin altım tekrar çiziyorum; 
şu anda alkol tüketiminde dünya üçüncüsüyüz. 

Resmî raporlara göre, 1990 yılında ülkemizde genel olarak işlenen suçların yüzde 66'sı; 
trafik kazalarının yüzde 61'i; cinayetlerin yüzde 85'i; ırza tecavüzlerin yüzde SO'si; şiddet olay
larının yüzde SO'si; eşlerini dövenlerin yüzde 70'i; akıl hastalarının yüzde 50'si; boşanmaların 
yüzde 80'i alkollü iken veya alkol sebebiyle meydana gelmektedir. 

Bu arada, önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum : Son tespitlere göre, bugün alınan 
alkolün, beyinde ve akli melekelerde husule getirdiği kusurlar iki, üç gün sürmektedir. Misal 
olarak söyleyecek olursak, iki şişe biranın olumsuz etkisi 36 saatte son buluyor. Yukarıdaki 
vukuat rakamlarında da bu konunun dikkate alındığı pek-söylenemez. 

Ülkemizde pek.çok ölümlerin, 5 milyonu aşan sakat ve özürlü ordusunun oluşmasında 
en büyük failin alkol başta olmak üzere, benzeri alşıkanlıklar olduğu; ilgililerin saptırma gay
retlerine rağmen bilinen bir gerçektir. Ciddî tedbirler alınmazsa bu gidişin yakın gelecekte bizi 
alkolik bir toplum haline getireceği; kartopu gibi gelişecek büyük iş gücü kayıplarının oluşaca
ğı; 5 milyonluk sakat ordusuna daha büyük rakamların ilave olacağı; iş ve trafik kazalarının 
hepimizi korkutan bugünkü boyutlardan daha yukarılara çıkacağı; ahlaksızlığın, cinayetlerin, 
boşanmaların ve diğer adlî vukuatın daha büyük sıçramalar yapacağı; bittabi bunalım ve inti
harların çoğalacağı; alkol ve diğer uyuşturucuların penceresinde çırpınan genç nesillerin 
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çoğalacağı; eğitim ve aile kurumlarının fonksiyonlarını yitirmesi gibi, telafisi imkânsız sonuş-
laç doğuracağı kaçınılmazdır. 

Bütün bunlar gerçek değil mi? Bütün bunların neticesinde, geri kalmışlığın önlenmesi ye
rine sadece inkırazın ve batışın çabuklaşması gibi bir noktaya gidiş söz konusu değil midir? 

Ülkemizin bu çiziye gelişindeki sebeplere gelince : 
1. Devlet kurumlarının ve yönetiminin bu konuya sadece para ve kazanç açısından 

bakması, 
2. Konuyla ilgili yasaların işletilmemesi, 
3. Bu konuda en büyük görev düşen, en yaygın ve güçlü eğitim kurumu olan TRT'nin, 

hususiyle TV'nin konuyu benimsememesi ve televizyondaki yerli-yabancı çekimlerin büyük ço
ğunluğu ile tam tersini özendirici tablolar sergilemesi, 

4. Sinema müessesesinin aynı konulardaki başıboşluğu ve sorumsuzluğu, 
5. Sanatkârların çoğunlukla kötü alışkanlıktı kişiler olması ve hayatlarının sözlü ve ya

zılı yayın araçlarıyla reklam edilmesi, 
6. Millî Eğitim Bakanlığının bilhassa Anayasanın 58 inci maddesinin temin ettiğini te

mel görevden habersiz görünmesi, 
Misal olarak orta ve yüksekokullardaki öğrenci toplantılarının içkili-sigarah yapılması ve 

bunların hiçbir takibe uğramaması gösterilebilir. 
7. tlim adına ekranlara çıkarılan -sözüm ona- uzmanların; a) azının zararsız olduğu, hatta 

azını tavsiye eder şekildeki beyanları, b) Ülkemizde bu ölümcül alışkanlıkların henüz tehlikeli 
boyutlarda olmadığı yolundaki aldatıcı veya yanıltıcı ifadeleri, 

8. Ülkemizdeki bazı eğitimcilerin ve önemli kişilerin kötü örnek olmaları, 
9. Yine devletin tekel'de üretim ve tüketim artışını esas alan tutumu ve yerli üretimi, bü

yük döviz kaybını göze alarak, ağır ve pahalı ithal içkilerle desteklemeye devam etmesi, 
10. 3023 sayılı Kanunla bilhassa biracılara getirilen yerinde kısıtlamaların kısa zamanda 

gevşetilmesi ve biracılara önemli malî yardımların yapılması, 
Keza, alkolizmin itici gücü olan bira tüketiminin birahane ve meyhanelerin önceki çizgisi

ni katlamaya doğru yol aldığı, basının günlük konuları arasında yer almaktadır. 
11. Eğitimimizin, gençlerdeki bunalımı artıran maddeci ve çıkarcı felsefelerin çizgisinde 

devam etmesi -uyuşturucu kültürünü oluşturan konulara dikkat etmek gerekiyor-, ülkemizi al
kol tüketiminde şampiyonluğa doğru hızla iten sebepler olarak sayılabilir. 

Peki, bundan sonra ne yapmalı? Bu tür marazı tehlike ve salgınlara karşı yapılacak çalış
maları iki grupta toplamak gerekir. 

I — Koruyucu tedbirler : Tlpta koruyucu hekimlik, tedaviden önde gelmektedir. Zira, he
kimlikte esas olan, öncelikle hasta olmamaktadır. Hasta olduktan sonra sağlığa kavuşmak, 
çok defa büyük iş ve masraflan gerektirmekte, hastalığın durumıına göre de önemli riskler 
söz konusu olmaktadır. 

II — Tedavi hekimliği: Bir yığın koruma tedbirlerine rağmen hastalık gelip çattığında ya
pılacak iş, zor da olsa tedavi çarelerine başvurmaktır. 

Koruyucu tedbirler konusunu, imkân derecesinde, şöyle özetleyebiliriz : Alkolizme ve içki 
tüketimine karşı alınacak koruyucu tedbirleri üç ana başlıkta mütalaa etmek, çok yerinde ve 
isabetli bir işlem olur;.... birincisi ferdî, yani bireysel, ikincisi sosyal, üçüncüsü yasal tebbirler. 

Ferdî tedbirler hususunda -ki, bunda eğitim esastır- okul çağından itibaren, alkol ve diğer 
zazarh alışkanlıkların kötü yanları, verdikleri zararlar, bütün yönleriyle anlatılmalıdır. Bu iş 
için, eğitim programlarımıza, haftada bir iki saatlik zorunlu bir ders konmalıdır. 
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Sosyal tedbirler hususunda; önce, ailede büyüklerin kötü örnek olması önlenmeli, aile, 
bu konularda yeterli şekilde şuurlandırılmaîıdır. Bu hizmetin, en önce, radyo ve televizyon ta
rafından üstlenilmesi, bu işin gerekli ve tesirli bir merhalesidir. Aileye bu yolla, zararlılar hak
kında yeterli bir klinik bilgi verilmeli, doğacak çocuklar üzerindeki olumsuz tesirleri anlatıl
malı -ki, bu hususta, sakat ve zihinsel özürlüler örnek verilebilir- alkollü iken araç kullanma
nın sebep olduğu facialar, keza iş hayatında meydana gelen iş kazaları ve felaketler de günde
me getirilmelidir. 

BAŞKAN •— Sayın Inceöz, toparlamanızı rica ediyorum. , 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
İşlenen suçlardaki büyük payı ve ayrıca, kalp karaciğer, beyin ve diğer hayatî organlarda

ki korkunç tahribatı ve sonunda ortaya çıkan; fakat, hiçbir işe yaramayan pişmanlıklar, bütün 
canlılığıyla anlatılmalıdır. 

Yasal tedbirler hususunda da, özet olarak şunları söyleyebiliriz : Alkolün de, afyon ve benzeri 
maddelerde olduğu gibi, üretimi ve ticareti kısıtlanmak, satış yapan dükkânlar azaltılmalı, içi
len, satılan ve alınan miktarlara tahditler getirilmelidir. Rusya'da ve Amerika'da olduğu gibi, 
21 yaşın altındakilere satış, ağır müeyyidelere bağlanmalı, yasaklanmalıdır. Meyhane ve bira
hane açmanın büyük ölçüde tahdit edilmesi, bütün reklamların yasaklanması, bunların ciddî 
kontrole tabi tutulması ve getirilecek yasakların deldirilmemesi, büyük önem taşımaktadır. 

Sözlerime tevafuken, Hürriyet Gazetesinin bugünkü nüshasının ikinci sayfasında yer alan, 
"Alkol hangi miktarda olursa olsun, beyin hücrelerini öldürür; sürekli içenler, milyarlarca ölü 
hücreli, dejenere olmuş bir beyne sahiptir" cümlesini okumadan geçemeyeceğim. 

Sözlerimin sonunda, yüzde 99'u Müslümün olan bir toplum olduğumuzu hatırlatmak is
tiyorum. Pek çok Hıristiyan, Ateist ülkelerin, sadece bu konuda önünde olmanın -ki, biraz 
önce de söyledim, tekrar hatırlatıyorum, alkol tüketiminde dünyada üçüncüyüz- utancı içinde 
bu konuşmamı tamamlarken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnceöz. (RP sıralarından alkışlar) 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Sağlık Bakanı Doktor Sa

yın Aktuna; buyurun efendim (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) . 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekilleri, biraz evvel konuşan değerli milletvekili arkadaşıma, buraya getirmiş ve bizlere sun
muş olduğu alkolle ilgili önerileri ve dikkatimizi çekmek istediği zararları konusunda verdiği 
bilgiler için, teşekkür ediyorum. 

Ben, cevaplamaya geçmeden evvel, bu konuya hemen bir ilave yapmak istiyorum ve alko
lün yanına, hemen, uyuşturucu maddeyi de koyuyorum. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, iyi 
biliyorsunuz ki, bugün Sağlık Bakanı olan Doktor Yıldırım Aktuna, yıllarca ruh hekimliği ve 
1979-1989 yılları arasında da, Bakıyköy Akıl Hastanesi Başhekimliği yapmış ve o dönemde de, 
ruh hastalıklarının, akıl hastalıklarının yanı sıra, alkol ve uyuşturucu maddenin, insan sağlığı 
üzerinde, ruh akıl ve beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini oradaki arkadaşlarıyla bera
ber incelemiş, değerlendirmiş ve bu konuda Türkiye'de de, gerek koruyucu önlemler açısın
dan, gerekse tedavi olanakları bakımından ilk adımları atma imkânını ve şansını yakalamış 
bir insandır. ' 
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Niçin dünyada ve ülkemizde de alkol ve uyuşturucu madde yaygınlaşmaktadır konusuna 
birkaç satırla kısaca değinmek istiyorum • Çok yıllar önce gelişmiş ülkelerde, gelişmiş toplum
larda, Batı Avrupa ve özellikle Amerika'da, zaman zaman epidemi halinde alkol ve uyuşturu
cu kullanımı olmuş, altı yedi sene devam etmiş, sonra yatışmıştır. Bu hususta bir şeye dikkat 
edelim : ikinci Dünya Savaşından bu yana gerek alkol, gerekse uyuşturucu madde kullanımı, 
özellikle gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş toplumlarda başlamış, süreğen bir şekilde gittikçe arta
rak, yoğunlaşarak, yaygınlaşarak devam etmektedir. Niçin böyledir, neden önlenememektedir, 
niçin yoğunlaşarak ve yaygınlaşarak artmaktardır? Bu konularda yaptığımız çalışmalarda or
taya koyduğumuz birkaç önemli hususu arz etmek istiyorum sizlere : 

İkinci Dünya Davasından sonra, gelişmiş ülkelerde hızlı bir ekonomik gelişme olgusu or
taya çıkmıştır. Bu ekonomik gelişme; sanayileşme, teknolojik gelişme ve bilimsel gelişme şek
linde olmuş; ama, bütün bu gelişmeler yapılırken, ekonomik gelişmenin, insan ve toplumların 
refah ve mutluluğu adına yapılması gerekliliği yavaş yavaş göz ardı edilmeye başlanmış ve eko
nomik gelişmeyi sağlama adına insanlar, ekonomik gelişmenin bir aracı haline getirilmeye ça
lışılmıştır, ve bunu sağlamak için de maddesel değerler insanlara hedef ve amaç olarak göste
rilmeye çalışılmış, maddî refaha ulaşmaları için de bu insanlar, çok çalışan, çok kazanan ve 
çok tüketen birer insan haline getirilmeye çalışılmıştır. Demek ki insanlar, salt ekonominin ge
lişmesi için, bu büyük ekonomik çarkın birer dişlisi olarak görülmeye çalışılmıştır. 

Sadece maddesel değerlere ve maddî refaha yönlendirilen ve şartlandırılan insanlar ve top
lumlar, böyle bir rekabet ve yarışma ortamı içinde gitgide bir taraftan birbirlerine, hatta kendi
lerine yabancılaşırken, aynı zamanda da insanlar arası ilişkilerde sadece maddesel değerler ge
çerli olmaya başlamıştır. 

Halbuki, insan ve toplumların özünü iki kültür oluşturur : Birincisi madde kültürü, ikin
cisi manevî kültür. Bu iki kültürün birbiriyle dengeli ve ahenkli olması gerekir. (RP sıraların
dan alkışlar) Tabiî ki, maddî kültürün bu denli ön plana geçirilmiş olması ve insanların şart
landırılarak bu hedefe yöneltilmiş olması, insanlar arasındaki manevî değerlerin ve ilişkilerin, 
sevgi bağlarının gitgide çözülmesine ve ahlâkî ve manevî değer yargılarının yozlaşmasına yol 
açmıştır. Bunun sonucu, insanların birbirleriyle ilişkilerini sadece maddesel değerler ve çıkar
lar açısından görmeye başlamasını ve de insanların toplumda birbirlerinden koparak yalnız
laşmasını doğurmuştur. Nitekim bunun sonuçlarını, gelişmiş ülkelerde ruh hastalıklarının ar
tışı, intiharların artışı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının artışı şeklinde birer gösterge 
olarak görmekteyiz. 

Her fırsatta söylüyorum, bu konuda belki onlara nazaran gelişmeyi daha arkadan takip 
ediyoruz, daha az gelişmiş olmanın belki avantajını da kullanmalıyız diye düşünüyorum ve 
avrupa ülkelerinin bizden önceki gelişme süreci içerisinde yaşadıkları sıkıntıları ve bugün orta
ya çıkan olumsuz sonuçlarını bir laboratuvar gibi inceleyip onların yanlışlarını, eksikliklerini 
tekrar etmemeliyiz diye ifade etmek istiyorum. 

Şu halde, ekonomik gelişmeye, sanayileşmeye, teknolojik gelişmeye, rekabete, yarışmaya 
ve maddî refaha evet; ama insanın manevî tarafını da gözardı etmeden, insanların özellikle 
toplumun temel taşını teşkil eden aile içinde, anne-baba-çocuk ilişkisinde sevgi bağlarının, manevî 
inançların, değerlerin korunması ve insanı, ekonominin emrinde bir araç giderek robotlaşan 
bir araç olarak görme, tanımlama yerine, onun sevgi üzerine, sevgi bağlarıyla yaşamında ancak 
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gerçek mutluluğu elde edebilecek bir yaratık olarak görmek ve insanlarımıza bu anlayışı vere
bilecek ilişkileri ve eğitimi de bu tarzda yermenin gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer önemli husus şudur : Gelişen sanayi, teknoloji ve bilimsel gelişme ile biz artık 
kimyevi madde çağı yaşıyoruz; ülkeler kimyevî madde çağı yaşıyor. Her derdin devası kimyevi 
bir maddedir. Toplumlara reklamlarla bu empoze edilmektedir. Başımız ağnrsa ilacınız hazır
dır; yorgunsanız, halsizseniz, herhangi bir meşrubat, neskafe, kafeinli bir madde, teinli bir madde 
veya bir ilaç emrinizdedir. Yani insanların maddî, manevî; ruhsal ve zihinsel bütün sorunlarını 
ve sıkıntılarını hissettikleri zaman, hemen reklamların etkisi ile şartlanmış olarak, akıllarına 
gelen şey bir kimyevî maddedir. 

tki yıl önce Amerika'da yapılan bir toplantıda, bunu Amerikalılara anlattım; reklamlar
da; özel televizyon ve radyo reklamlarında devamlı olarak insanlara, bu kimyevî maddelerin 
onların huzuru ve rahatı için gerekli olduğunu empoze ediyorsunuz. Çocuklarınız daha bebek
lik çağında bu reklamları algılayarak, billinçaltına yerleştiriyorlar dedim. Bir neskafe reklamı
nı orada izlemiştim. "Günün yorgunluğundan sonra evinize yorgun argın dönüyorsunuz. Yor
gunsunuz ve uykunuz gelmiş, dikkatiniz azalmış, enerjiniz tükenmiş; ama, evinize geldiğiniz
de, falanca neskafeyi hazırlayıp yurdumlamaya başladıktan sonra, yine eski zindeliğinize ka
vuşmaya başlıyorsunuz, dikkatiniz toplanmaya başlıyor ve enerjinizi yeniden kazanıyorsunuz." 
Bu tür reklamlarla insanın beynini şartlandırırsanız; daha çocukluk döneminde beyni böylesi
ne şartlanmış olan insanlar, beyindeki davranış kalıpları şuuraltı olarak bu şekilde oluşturul
muş insanlar, buluğ çağına geldiği zaman birtakım ruhsal sorunlara sahip olacaktır; toplumla 
bütünleşme ve kendine güven açısından. Bu sıkıntılı dönemde hemen sıkıntısını giderebilecek 
şey ise, bir kimyevî madde, meşrubat, bira, alkol, uyuşturuucu madde, ilaç, kahve ya da bir 
kakao olmaktadır. Ekonomi, tüketim üzerine kurulmuştur; ama, ekonomi kendi gelişmesini 
sağlayıp tüketimini sürdürmeye çalışırken, insan sağlığı açısından bunu kendi yararına kullan
mak hakkına sahip olmamalıdır. 

optiğimiz tartışmalarda bunun Amerika'da önlenemediğini; çünkü, amerika'nın bir bui-
siness country olduğunu; ancak, buna karşı bazı tedbirler almaya çalıştıklarını söylemişlerdir. 
Ama, bugün Amerika'da gerçekten uyuşturucu ve alkol kullanımı çok yaygındır, Avrupa'da 
da yaygındır ve ülkemize de belli oranda sıçramıştır. 

Birçok yönetimler, bir süre bu yaygınlığı kabul etmek istemedi, daha doğrusu köklü ve 
geniş bir araştırma yaparak, Türkiye'de alkol kullanımı ve alkol bağımlılığı ne düzeydedir, uyuş
turucu madde kullanımı ne ölçüde yaygındır konusu henüz saptanmamıştır. Saptanmadığı için 
de devamlı, Bizde sorun yoktur diye geçiştirilmiştir. Bence sorun vardır ve bu, çarpık ve yanlış 
bir gelişme ile beraber giden bir sorundur, tleriki yıllarda -bugün az olsa bile tehlike bizi bekle
mektedir 

Kısa kesmek istiyorum. Bu konuda ne yapmalı? 
Düşüncelerimi şöyle sıralamak istiyorum : bir kere, zararlı maddelerin; alkol olsun, uyuş

turucu madde olsun, ilaç olsun her türlü zararlı maddenin reklamları kesin olarak hiçbir şekil
de yapılmamalıdır : Kitle iletişim araçlarıyla; televizyonla, radyo ile, basınla yapılmamalıdır. 

Nitekim, ben Bakırköy Akıl Hastanesinde Başhekim iken, biraların televizyonda reklamı
nın yapılmasına birçok arkadaşımla birlikte karşı çıkmıştık ve bira reklamlarını televizyondan 
kaldırtmıştık. özendirici etkinlikler de olmamalıdır. Yani insanlara davranış kalıplarını empo
ze eden; birçok filmlerde insanların birtakım zararlı maddeleri kullanır şekilde göstirilmesi, 
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onların özenmesine yol açmaktadır, burada bence, TRT'ye görev düşmektedir; TRT, bu konu
da duyarlı olmalı ve de alkol kullanmayı özendirecek yoğun gösterileri içerisine almış olan filmler 
konusunda daha dikkatli olmalıdır. Hatta, vaktiyle TRT'ye, bu konuda bir bilim heyeti, uz
manlar kurulu oluşturulabileceğini ve filmler konusunda gençlere zararlı olabilecek, birtakım 
yanlış şartlanmaya yol açacak filmlerdeki bazı görüntülerin, konuşmaların filmlerden çıkarıl
masının doğru olacağını söylemiştik. 

Bunların yanında, en önemlisi, toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Çünkü, amaç, 
insanın kendi kendine korumayı öğrenmesidir. Yasaklara çok sıcak bakamıyorum; şundan do
layı bakamıyorum : Yasaklar geçmiş yıllada çeşitli şekilde denenmiştir. Yasaklar, toplumun eği
tilmesini ve bilinçlenmesini erteleten unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani, yasaklar o konu
nun toplum tarafından bilgilenilerek öğrenilmesini ve insanların bilinçlenmesini geciktiriyor. 
Halbuki, bu bir denge meselesidir. Bir zararlı madde eğer yasalsa toplumun içinde mevcuttur. 
Siz, bunun reklamını ve özendirilmesin! engellersiniz; insanları çocukluk çağından başlayarak, 
eğiterek ve bilinçlendirerek o zarara karşı korumaya çalışırsınız; bütün bu etkinliklerle, sanıyo
rum ki hiç yasağa gerek kalmadan, sorunu, insanlar kendi kendini koruma bilincine eriştiril-
mesiyle, kazanılmış ve elde edilmiş olacaktır. , 

Bir diğer husus da, bu önlenmenin yanı sıra yapılacak örgütlenme ve kuruluşlarla tedavi
lerinin geciktirilmeden yaygın şekilde Türkiye'de yapılmasıdır. 

Şimdi bir hazırlık içerisindeyiz, o da şudur : Türkiye'de ilk defa alkol ve uyuşturucu mad
delere karşı insanların, toplumun, özellikle gençlerin korunmasını ve de kullanarak bağımlı 
hale gelmiş olanların tedavisini ve rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılmasını sağ
lamak amacıyla üst düzeyde bir örgütlenme çalışması içerisindeyiz. Bu örgütlenmenin içinde 
yalnız Sağlık Bakanlığı yoktur; bununla ilgili, Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'vardır. Bu bakanlıklararası ko
ordinasyonu sağlayacak örgütlenmeyle, Türkiye genelinde istatistikî bilgilerin elde edilmesi, sa
yıların takip edilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, okullarda öğrencilerimize sağlık dersleri 
çerçevesi içerisinde ilgisini çekmeyecek, özendirmeyi sağlamayacak ölçülerde, onların bilgilen
mesini ve biliçlenmesini sağlayacak derslerin okutulması ve de İstanbul'da Bakırköy Akıl Has
tanesinde kurduğumuz "AMATEM" adı altındaki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları 
Tedavi ve Araştırma Merkezi gibi, alkol ve uyuşturucu kullanımının yoğunlaştığı bölgelerde 
daha küçük ünitelerin kurulması ve hizmete sunulması. 

Bu arada bir müjdeyi de sizlere vermek istiyorum : Bundan aşağı yukarı bir ay önce Yu
nanistan'da Balkan Ülkeleri alkol ve uyuşturucuya karşı toplumların korunması için bir top
lantı yapıldı ve bu toplantının sonunda Bakırköy Akıl Hastanesindeki Alkol ve Uyuşturucu 
Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi, Balkan ülkeleri Alkol ve Uyuşturucu Madde 
Bağımlıları Tedavi, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi haline geldi, bununla ilgili yasal düzen
lemenin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu, gurur vericidir; Türkiye'de ilk defa böyle bir merkez, Balkan 
ülkelerinde bir etkinlik, bir kimlik kazanmış olmaktadır. Bu konunun üzerinde ciddiyetle du
ruyorum. Arkadaşlarımla beraber bu konu üzerinde önemle çalışıyoruz. Ülkemizi, toplumu
muzu, insanlarımızı, özellikle gençlerimizi Batı ülkelerinin düştüğü hataya düşmeden, gerekli 
tüm önlemleri almaya ve uygulamaya kararlıyız; kesinkes bunlar söz olarak söylenmeyecek, 
mutlaka yaşama geçecektir. Yapacaklarımızı hep beraber izleyeceğiz. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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3. —istanbul Milletvekili Halil Orlıan Ergüder'in, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütü
len kadastro ve tapulama çalışmalarında Türkiye genelinde meydana gelen aksaklıklar ile alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ' 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, tapu ve kadastro konusunda is
tanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'i kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; on gün evvel Sa

yın Tansu Çiller Bakanımla, Sayın Ekrem Pakdemirli, Tercüman Gazetesinin Başyazarı eşli
ğinde bir televizyon sohbeti yaptılar. Orada ilci uygar insan ekonomi konuştu. Daha evvel prog
ramı bilmiyordum; tesadüfen açtım ve istifade ettim. Sonlarına doğru, Sayın Pakdemirli, Sa
yın Bakanım Tansu Çiller Hanımefendiye, "çok dağıtıyorsunuz, toplamıyorsunuz" dedi. Ya
ni, demek istediler ki, "Hazine havuzuna sular az geliyor, bir taraftan da musluktan akar gibi 
gidiyor, ne yapacaksınız" deyince, Tansu Hanımefendi, "ekonomik paketin içinde Hazine ara
zilerinin değerlendirilerek, müteahhitlere verilip, konut ve işyerleri yapılacağını" söylediler. Bu, 
güzel bir duygu. Bunun beyanından sonra, mütevazi kütüphaneme girdim ve biraz gayri men
kul hukuku üzerinde de çalışmış bir avukat arkadaşınız olarak, etütlerimi yaptım; tesadüf, ge
çen gün-Değerli Bakanım Mehmet Batallı Beyefendinin, kendileri o Umum Müdürlüğü tedvi
re memur Plan ve Bütçe komisyonunda bir konuşıria yaptım; fakat tarafımdan bir nezaketsiz
lik oldu; konuştuktan hemen sonra çıktım, Genel Kurula geldim. Tabiî, Sayın Bakanımı dinle
mem lazımdı; ayıptı aslında; ama, burada da görevim vardı... 

Şimdi, orada söylediklerimi Büyük Heyetinize de söylemek istiyorum. Amacım ne?... Ama
cım, Hükümeti tenkit değil, Hükümetin seçimden sonra, itimat oyu aldıktan sonra, yaşı üç 
dört ay. Sözlerimin Hükümetle hiçbir alakası yok. Bu bir eleştiri değil, bu bir dilek. Peki, siz, 
milletvekili olarak neyi hedefliyorsunuz, diyebilirsiniz. Efendim, ben Türkiye'de tapu kadast
ronun, modern şekilde işlediği takdirde, devletimin daha güçlü olacağına, Devletimin Hazine
sinin daha zenginleşeceğine -acaba hayal mi görüyorsunuz diyebilirsiniz- terörün dahi azalaca
ğına ve duracağına, enflasyonun dahi ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu duygularla konuş
maya başlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, onların da meşru mümes
silleri sizlersiniz. "Adalet mülkün temelidir" deyimi, bazı kimseler tarafından yanlış anlaşılır. 
Oradaki "mülk" ü, gayri menkul anlarlar. Aslında, akademide ve üniversitelerde bu belirlen
miştir, buna ait büyük kitaplar da vardır. Oradaki "mülk" deyimi egemenliktir. O halde, ege
menliğin altında adalet yatıyor. Adaletin bulunduğu her yerde medeniyet vardır, insanlık vardır. 

Türkiye'de, Diyojen'in feneri elimde, "Devlet arıyorum" diye dolaşmama imkân yok. Bu, 
haksızlık olur. Türkiye'de bir devlet vardır, bir Hükümet vardır, bir Parlamento vardır, bu doğ
rudur; hangi partiye mensup olursak olalım, bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de 
bir millet vardır. Allah'a şükür, şarkın ve ortaşarkın güçlüsüyüz, hatta bazı Batılı memleketler
le mukayese yapacak derecede de güçlü olduğumuzu da kabul ediyorum; ancak, öyle zannedi
yorum ki, Diyojen'in fenerini elime alıp Tapu Kadartro Genel Müdürlüğünü de dolaşmak mec
buriyetindeyim. "Niçin bunu söylüyorsunuz" diyor. , 

Şimdi, aslında ben okumaktan hoşlanmıyorum ama, yaptığım çalışmamı size okumak isti
yorum. Ancak, tahammül östermenizi rica ediyorum, bir kelimenin dahi yanlış olmasını istemem; 
hiçbir bakanımı hedef almıyorum. Hele, ayrıldıktan sonra hakkımda Mehmet Batallı Beyefendi 
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çok sitayişkâr sözler söylemişler, çok teşekkür ederim; aniden bu konuşma mecburiyeti hâsıl 
oldu, beyefendi istediği zaman cevap da verebilir, her zaman için beni de çağırabilir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı, 26.9.1984 gün ve 3045 sayılı Kanunla belirlen
miş olan görevleri yürüten , Başbakanlığa bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. 
Görevleri ise, ülkemiz topraklarını, bir ana plan dahilinde ölçüp kadastral ve topografik hari
talarını düzenlemek, taşınmaz malların maliklerini belirleyip modern tapu sicili tesis etmek, 
taşınmazlarla ilgili her türlü akit, ve tescil işlemlerini yapmak. Hemen istidraden arz edeyim; 
iddia ediyorum, TBMM Genel Sekreteri, aksini ispat etsin; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tapusu yoktur. Aksini ispat etsin Sayın Cumhurbaşkanlığının Genel Sekreteri, Çankaya'nın da 
tapusu yoktur. Davamı size anlatmak için bazı misalleri vermek mecburiyetim var. Hatta, adli
ye saraylarının tapusu da yoktur, İstanbul'daki Belediye Sarayının tapusu da yoktur. Ağlebi 
ihtimal yok olduğunu biliyorum. 

Millî güvenlik siyasetine ve kalkınma planlarına uygun altyapı tesis etmek ve memleketin 
mülk emniyetini sağlamak gibi ulvî görevleri olan bu teşkilat, 1960'Iı yıllardan beri, on yılda 
Türkiye'nin kadastrosunu bitireceği masalıyla, her bütçe görüşmesinde söz verilmiş. Maalesef, 
dün değil evvelsi gün sayın bakanım da -tabiî, iyi duygularla belki, amatörce- yine aynı̂ şeyi 
söyledi, "On sene sonra bitecek"dedi. 

Bendenizin basit hesaplarına göre, ciddî söylüyorum, bizim tapulama işlerimiz -öyle 
zannediyorum- kırk sene sonra biter. Yani, Türkiye Cumhuriyetinin maliki buluduğu Hazine
nin mallarını, bu şekilde ve bu teşkilatla giderseniz, kırk elli sene sonra ancak tespit edebilirsiniz. 

Gayet açıklıkla söylüyorum; bu teşkilatımızın ne kadroya ne de ilave bütçeye ihtiyacı var
dır. Elindeki mevcut kadro, araç ve gereçlerle Türkiye'nin kadastrosu beş senede bitebilir. Mev
cut kadrosuna dışarıdan bir tek eleman ilave edilmeden ölçümler yapılır ve tüm vatandaşları
mıza tapuları teslim edilir. En mühimi, devletin arazileri tespit edilerek gerçek toprak reformu 
yapılır. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — İktidarınızda niye yapmadınız? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şöyle bir sual sorabilirsiniz : "Devri iktidarı

nızda niye yapmadınız?" (DYP sıralarından, "Evet" sesleri, gülüşmeler) 
Kınıyorum beyefendi, eğer, benim iktidarımda da bu yapılmamışsa -kınıyorum. (DYP sı

ralarından alkışlar) Bitirilmedi. arkadaşlarım da bana ters bakmasın... Bu bir millî mesele...-
labiî, bizim o devirdeki dünyamız daha başka türlü idi; 2,5 milyar dolarda aldığımız ihracatı 
15,5 milyar dolara çıkarmak için ekonomi ağırlıklı idik. 

Hatta, daha iddialı konuşarak Türkiye kadastrosunun bitmesiyle enflasyon düşer, terör 
de biter. 

Terör nasıl biter, onu arz edeceğim. Türkiye'nin kadastrosunun tamamen bittiğini varsa
yalım. O zaman Hazine elinde olan ve halen yetkililerin de bilemediği binlerce dönüm arazi 
iyi bir toprak reformuyla toprak ağalarına değil, dikkat buyurun tekrar ediyorum, kırmızı çiz
gi, toprak ağalarına değil; Türktü, Kürttü ayırımı yapılmadan topraksız köylümüze dağıtılırsa 
-sosyaldemokratlar bu cümleden çok hoşlanır- özellikle Güneydoğudaki halkımızın, "Benim" 
diyebileceği ve canı gibi koyuyabileceği bir araziye sahip olursa, silahını, arazisine göz diken 
dış düşmanlarına" teröriste çevirir, ağalarla uğruştnaz, devlet düşmanlığı yapmaz, başkasının 
malında gözü olmaz, böylece terör de olmaz; çünkü, mülkiyet sahibi olarak ülkeyi sahipîenmek-

— 19 — 



T.B.M.M.. •• • B : 36. Î3 . 2 . 1992' 0 : 1 

tedir ve gerçek özelleştirme budur, özelleştirmeyi yaparken devlet, önce, kendi arazisini tespit 
ederek, gerçek hak sahiplerine dağıtmakla örnek olmalıdır, bunun için, öncelikle ve ivedilikle, 
kadastroyu bitirmelidir. Kadastro bitmiyor. Ben bu yaşıma geldim -29 Ekim 1923- 70 senedir 
kadastro bitmiyor Niye bitmiyor? Şimdi, niye bitmediğinin sebebine gelelim. 

Hükümeti, partileri tenzih ediyorum. Peki, bizden evvelki bütün cumhuriyet hükümetleri 
için konuşuyorum. Peki, her şeyi tamam olan bu teşkilat acaba neden bu işi bitiremiyor; ka-
dasro neden bitmiyor? Yeterli eleman da var diyorsunuz... İşte size örnek : Bugün genel mü
dürlüğün personeli sadece merkezde 1 500 kişidir. 

Genel kadro 18 bin... Boş kadro 5 bin. 13 bin fiilî kadro var. Bunun 1 500'ü merkezde 
genel müdürlükte. Bu genel müdürlük 500 kişiyle idare ediliyor. Deneyimli ve tecrübeli kişiler 
atıl görevde bekletilirken, ehil olmayan bazı kişiler de görevde tutularak, hatta boş kadrolar 
da bekletilerek merkez çalışmaları adeta kilitlenmiştir. .' . > 

Büyük şehirlerde, örneğin, İstanbul, Ankara, tzmir, Bursa gibi illerde kadastroların yüz
de 90'ı bitmişken, bu şehirlerdeki kadastro müdürlüklerinde bomboş oturan yüzlerce personel 
bulumaktadır. Bazı müdürlüklerde 3 hatta 4 yardımcı müdür, 4-6 tane kontrol mühendisi, 25-30 
kadastro teknisyeni bomboş oturmaktadır. Bunun yanında, güneydoğuda, elemanı olmayan 
pek çok müdürlük, kapısı kilitli kadastro ve tapu sicil müdürlükleri vardır. Gerekçe olarak da 
terör gösterilmektedir. "Adıyaman'a giremiyoruz" diyorlar. Yaptığım araştırmaya göre bu doğru 
değildir. Efendim, terör varmış da giremiyorlarmış... Alakası yok. Adıyaman'a gitmiyorlar. Git
meleri lazım. Şimdi, niçin gitmediklerini arz edeceğim. 

Devletin televizyonu ve radyosunda kadastro çalışmaları anlatılarak, "Hazine arazileri
nin kadasrosunun yapılarak halka dağıtılacağı" sloganıyla yola çıkılırsa, kadastroya yerel halktan 
yardımcı bulunabileceği gibi, korumacılık da yaparlar. Zira, güneydoğuda, halk, kadastronun, 
ağalara yapılan bir hizmet olduğunu, hatta bu hizmetin ağalar tarafından getirildiğini düşün
mektedir. Bu yanlış düşüncenin zihinlerden silinmesi için devletin radyo ve televizyonu kulla
nılmalıdır. Bütün bu işlemler için yeterli araç ve gereçlerimiz de vardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bulunan araç ve gereçlerin dağılımı ve yö
netimi hatalıdır. Bugün, kadastrosu yüzde 80, yüzde 90 bitmiş şehirlerdeki her müdürün em
rinde makam arabası, araziye gidilmediği halde, arazi arabaları, mahkeme keşiflerinde ve özel 
işlerde kullanılan yüzlerce modern ölçü aletleri vardır. Merkezde her başkanın makam arabası 
ve garajlarda bekletilen arazi araçları vardır. Bütün bunların yanında. Türkiye genelinde Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün emrinde 250 adet teodolit, 1 500 adet takometre gibi mo
dern ölçü aletleri; 750 adet hizmet otosu, 2 adet hava fotoğrafı alım uçağı bulunmaktadır. Bir 
genel müdürlük tasavvur edin ki, tayyaresi var; Devlet vermiş. 2 milyarlık bilgisayar alınmıştır; 
ama, mevcut idare onları yerli yerinde kullanmadığı için bitirici sonuç alamamıştır. 

Çalışan personele maddî imkân yeterli derecede verilmektedir. İktidarımız zamanında, Baş
bakanlık ve bağlı kuruluşlara verilen fazla çalışma ücreti, en yüksek memuru maaşının yüzde 
20'si oranında güneydoğu bölgesinde çalışanlara verilen olağanüstü hal bölgesi tazminatı, üst 
yönetime verilen kadro karşılığı sözleşmeler, birtakım ödeneklerle takviye edilen personele ve
rilen ücret tatminkârdır; ancak, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında verilen tazminatın sadece 
merkez personeline değil, taşra personeline de verilmesi daha uygun olur. Böylece, personele 
verilen ücretler de yeter düzeyde, idarî personel politikasındaki çarpıklıklar, düzensizlikler ne
deniyle kadastro işlemlerinin uzamasına, bitmemesine adata çanak açılmaktadır. 
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Peki, bu niye işlemiyor? İşte şimdi sıkıntı başlıyor. Türkiye'de kadastro çalışmaları da bu 
işlem sonucunda adeta durduruldu. Çünkü, halen kadastro müdürlüklerinde çalışan hemen 
hemen tüm personel, daha fazla ek gelir getiren özel işlerin, mahkeme keşiflerinin peşinde koş
makta ve asıl görevleri olan kadastro hizmetleri aksamaktadır. Açın haritayı bakın. İmar hare
ketleri fazla olan büyük şehirlerde Kadastro Müdürlüklerinde toplanan elemanların hepsi, ka
dastro hizmeti için değil, tapu-fen hizmeti için beklemektedirler. Tabiî ki güneydoğuya kimse 
gitmez. Zira orada, ifraz, tevhit yoktur; mahkeme keşfi yoktur. Olsa bile, ek gelir imkânı yok
tur. Oralarda sadece kadastro hizmeti vardır. Onun için kimse talip olmaz. Terör bahane edilir. 
İdare de adeta bu yapılana seyirci kalıyor, oralara eleman gönderemiyor. Bir an evvel kanunun 
yeniden ele alınarak değiştirilmesi gerekir. 

Demek ki, 3045 sayılı Kanunla, fen memurlarının kadastroya naklinden dolayı bir boşluk 
meydana geldi.. Onlar, tabiî ki büyük şehirlerde, mahkemelere ehlivukuf olarak gidiyorlar. İf
raz ve tevhit davalarına bakıyorlar, özel sektörün emrinde çalışıyor ve doğuya gitmiyor. 

Sonuç olarak, Türkiye topraklarının kadastrosunun bitirilmesi için ne elemana ne araç-
gerece ne de maddî imkâna ihtiyaç vardır. Sadece, bu teşkilatı iyi yönetecek, yönlendirecek bir 
yönetime ve Devletin radyo, televizyonunun bu yönde yayın yapmasıyla, bu yönde halkı aydın-
latmasıyla Türkiye kadastrosu beş senede bitecektir. 

Devlet olarak her şeyimiz var, Allaha şükür. Yalnız, bütün ricam, artık Hazine arazilerini 
tespit etmenin zamanı geldi. 

Size bir hatıramı nakledeyim. İstanbul vergi dairesi müdürleri, yani defterdar gazetelere 
ilan veriyor. Bu, çok enteresandır beyefendiler.. "Hazine arazisini bulursanız getirin bana, size 
kat karşılığı vereyim" diyor. Olmaz böyle şey! Bu, Fransa'da İngiltere'de Amerika'da olmaz; 
ama, bunun suçlusu kim? bunun suçlusu Parlamento değil, Hükümetler değil. Suç yahut ka
bahat, başka yerde. Binaenaleyh, Sayın Tansu Çiller Hanımın bu ekonomik programında mu
vaffak olmasını arzu ederiz; ama, Hazine arazilerine bel bağlarlarsa, demin de Sayın Bakanı
mın söylediği gibi, imar parsellerine gelinceye kadar günler, aylar geçer. Dünyada tapu ve ka
dastro da en büyük ilim sahibi Fransızlardır. Gücüme gidiyor, yani şu cümleyi söylemek içim
den gelmiyor; ama, eğer beceremiyorsak, ihale edelim bir Fransız şirketine, bunu yapsın. Millî 
hisselerim ayağa kalkıyor. Var bende eleman hamdolsun. Ne münasebet yani; ama, bu bir za
rurettir. Benim elimden Diyojen'in fenerini alın; tapu ve kadastroyu aramayın. Dçvletimizin 
topraklarını tespit edelim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi şöyle bağlıyorum. İstanbul'un sorunları konusunda bir 
araştırma önergesi verdik, çok yakında iltifatınıza mazhar olacaktır. Sayın Sosyaldemokrat Halk
çı Partililer, Sayın Doğru Yol Partililer ve Hükümet herhalde buna sıcak bakacaktır. İnanın 
bana, tesadüfen İstanbul'da doğmuş ve büyümüş bir insan olarak, bunu tefahür vesilesi yap
mıyorum. İstanbul küçük bir Anadolu'dur, her vilayetin orada mümessili vardır. İnanın, hazi
ne arazileri başkalarının altında inliyor. Milyarlar kazanıyorlar, milyarlar... Anlatamam size... 
Boğazın en görünür yerinde gecekondu diye villalar kuruluyor Hazine arazileri, belediye ara
zileri, vakıf arazileri üzerinde... İnşallah siz buna sıcak bakarsanız, egemenlik milletindir, siz 
onların mümeslillerisiniz, çok kısa zamanda bunu kurtarırız. 

Saygı ve sevgilerimle efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.—Değişen oranlar nedeniyle insan Haklarını inceleme Komisyonunda bağımsızlara düşen bir 

üyelik için yapılan başvurulara üişkin Başkanlık duyusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değişen oranlar nedeniyle tnsan Haklan İnceleme Ko
misyonunda, bağımsız milletvekillerine 1 üyelik düşmektedir. Bu üyelik için aday olmak iste
yen bağımsız sayın milletvekillerinin yazılı olarak Başkanlığa müracaatlarım rica ediyorum. 

2. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanveküi, Sözcü ve 
Kâtip Üye seçimlerini tamamlamak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Tüketiciyi korumakla ilgili olarak kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Ko
misyonuna seçilen sayın üyelerin, 18.2.1992 Salı günü saat 14.00'te ikinci kattaki Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu salonunda toplanmalarını; Başkan, Başkanveküi, Sözcü ve Kâtip 
Üye seçimlerini yapmalarını rica ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.— Sudan Kurucu Meclisinin açılış törenlerine TBMM'yi temsilen katılacak parlamento heye

tinde yer alacak milktvekilkrim ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/297) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil

gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sudan Kurucu Meclisinin 24 Şubat 1992 tarihinde yapılacak olan açılış törenine katılmak 

üzere bir parlamento heyetimizin Sudan'a vaki davete icabet etmesi Genel Kurulun 12 Şubat 
1992 tarih ve 35 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanveküi Yasin Hatipoğlu başkanlığındaki heyeti siyasî 
parti gruplarımızın bildirmiş olduğu adayların adları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İliş
kilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Genel Kuru
lun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
Yasin Hatipoğlu TBMM Başkanveküi 
Orhan Şendağ (Adana) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Fuat Çay (Hatay) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 7 
arkadaşının, 15II ve 2 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklif i'nin içtüzüğün 38 inci maddesine göre, 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/3) (4/8) • 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 7 arkadaşının 15 İl ve 2 İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alın
ması önergesi vardır; okutuyorum : ( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak "20.11.1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan "15 ti ve 2 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifimiz" 5.12.1991 tarihinde sevk edil
diği tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarında görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletil
mektedir, 

Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan gündeme alın
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, İçtüzüğümüzün 64 üncü maddesi uya
rınca, talep ve müracaat halinde 10'ar dakika süreyle 2 lehte, 2 aleyhte, sayın üyelere söz ver
mek durumundayım. 

Lehte Sayın Hasan Korkmazcan, aleyhte Sayın, İsmail Köse istekte bulunmuşlardır. 
İçtüzüğün 64 üncü maddesi uyarınca, Sayın Hasan Korkmazcan'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerü milletvekilleri; 20 Kasım 1991 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 15 il ve 2 ilçe kurulması hakkında bir 
kanun teklifi sunmuştuk. Teklifimizde, il olması önerilen ilçelerimiz, seçim kampanyası sıra
sında -hepinizin de seçim kampanyası sırasında yakından izlediği gibi- hemen hemen, bu Mec
liste temsil edilen bütün partilerin ortak vaadi haline dönüşmüş olan ilçelerden ibarettir. Kamu 
hizmetlerinin vatandaşa daha yakın plandan götürülebilmesi amacıyla, bildiğiniz gibi, son yıl
larda birtakım ilçe merkezleri ile dönüştürülmüş ve bu iller içerisinde de yeni ilçeler ihdas edil
miştir. Bu ilçelerin ile dönüşmesi sırasında siyasi tartışmalara, kaynak tartışmalarına konu olan
ları vardır, uzun yıllardan beri vatandaşın beklentisi haline gelmiş olanlar vardır. 

Bizim, şu anda kanun teklifi halinde Yüce Meclisin huzuruna getirdiğimiz teklif ise, ta
mamıyla bu tartışmaları aşarak partiler arasında bir mutabakat konusu haline gelmiş olan il
çelerden ibarettir. Onun için, önergemizin bir yeni tartışmaya sebebiyet vermeyeceği umuduy
la, bugün, İçtüzüğün öngördüğü 45 günlük süre içerisinde İçişleri Komisyonunda ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunda ele alınmamış olan teklifin, doğrudan Genel Kurula getirilmesini öne
riyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda mazeret olarak "zamanın erken olduğu" gibi bir konu
ya iktidar gruplarının sığınma imkânı yoktur. Bu konunun komisyonlarda olgunlaştırılması, 
değişik yönlerden araştırmalara tabi tutulması gibi bir mazerete sığınmaya da gerek yoktur. 
Daha ötesi, bu konuda, kaynak sıkıntısı çekildiği tarzında bir mazerete sığınmaya da gerek 
yoktur. Aslında, şimdi adını okuyacağım birtakım ilçeler 21 Ekim günü kendilerinin il olacağı
nı, orada oturan vatandaşların araba plakalarının değişeceğini ümit ediyorlardı. 1991 seçimle
rinde plaka numaraları bugünkü Sayın Başbakan tarafından konulmuştur. Fethiye 76, Bafra 
75, Gebze 77... Mesela, Çorlu'da şu ifade ile vaatte bulunulmuştur : "Size müjde veriyorum; 
20 ekimden sonra, Çorlu il olacaktır, Türkiye'nin 78 inci ili olacaktır, hayırlı, uğurlu olsun, 
Yani, burada sadece kurban kesilmediği kalmıştır, duası bile yapılmıştır. 

— 23 — 



T.B.M.M. B : 36 13 . 2 . 1992 O : 1 

Bir başka ilçemizde de şöyle denilmiştir : "Doğru Yol İktidarı 21 Ekimden sonra geçen 
bir ay içinde Akhisar'ı Türkiye'nin 79 uncu ili yapacaktır. "Burada da süre verilmiştir. 20 Ekim 
seçimlerinden bir ay sonra, yani 20 Kasımda il olma kararının çıkarılması gibi bir vaatte bulu
nulmuştur. 

"Bandırma'yı Türkiye'nin 80 inci ili ilan ediyorum..." Seçimden önce ilan da edilmiştir. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa).— Yapacağız; acele etme... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — "Size daha önce söz verenler gelip aynı şeyi söy

lerlerse, Geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye dersiniz..." denilmiştir. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O terbiyesizliği biz göstermeyiz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — "Şimdiden oto ve motosikletlerinize 80 trafik 

plakasını yapıştırın.." Bu sözler bana ait değil, miting meydanlarında konuşan o zamanın mu
halefet partisi liderlerinden birine ait. Ben de, gerçekten bu sözleri sadece bir belgeyi ifade et
mek için burada tekrarlıyorum. Benim de bu düzeyde bir konuşmayı Meclis kürsüsünden yap
mayacağımı arkadaşlarım takdir ederler. 

Değerli arkadaşlarım, bu kesinlikte, bu açıklıkta bir vaat sonucunda, o vaatleri yapanlar 
iktidar olmuşlarsa, bu vaatlerini hiç vakit geçirmeksizin yerine getirmek durumundadırlar. Bu, 
sadece onların sorunu da değildir; Meclisin sorunudur. Onun için, biz, Anamuhalefet Partisi 
olarak, Hükümetin hazırlayacağı tasarıları beklemeden, süratle kanun teklifini getirdik, 45 gün
lük süre geçtikten sonra da, daha fazla vakit geçirmeden Genel Kurulun meseleye el koymasını 
sağlamak maksadıyla bugünkü önerimizi getirmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu yapmakla, sorumlu bir muhalefete döşen görevi de yerine ge
tirdiğimiz inanandayız. İktidar partisi gruplarının da bundan memnun olacağını zannediyo
rum. Çünkü, kendi vaatlerinden bir bölümünün yerine getirilmesine muhalefet olarak katkıda 
bulunmak istiyoruz. Mecliste elbirliğiyle bir olayı gerçekleştirmek arzumuzu ifade ediyoruz. 
burada meseleyi bir politik saptırma konusu olarak ele almamak lazımdır. Bizim de, bu ilçele
rin vilayet olmasıyla ilgili vaatlerimiz var, iktidar gruplarının da vaatleri var. Mademki bu va
atler ayni hususta tetabuk etmiştir; onun sonuçlandırılması lazımdır. 

Bu Hükümet, bazı vaatlerini daha Hükümet olmadan, Yüce, Meclisin güvenini almadan 
yerine getirmiştir. Bazı çevrelere yapılan bir,vaat olarak, Hükümet, ayağının tozuyla, daha kol
tuklarını ısıtmadan, Eskişehir hapishanesini kapatmak suretiyle yerine getirmiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Orada hangi çevrelere, hangi vaatlerin verildiğini bilmiyoruz; ama burada 
55 milyon Türk vatandaşının huzurunda ve miting meydanlarında aziz milletimize vaatte bu
lunulmuştur. Her birimiz bu vaadin takipçisi olmak durumundayız; politika adamı olarak ta
kipçisi olmak durumundayız. Yani, meseleyi "Dün dündür, bugün bugündür, yarın yarındır" 
felsefesi içerisinde ele alamayız. Doğrudur; yani "dün dündür, bugün bugürfdür yarın yarındır" 
sözü bir evrensel gerçektir; ama bu evrensel gerçek, birtakım gerçekleri örtmek maksadıyla kul
lanılmamalıdır. 

Meselenin öbür gününe girmek istemiyorum. O zaman burada meydana getirmek istedi
ğimiz konsensüsün dışına çıkmış oluruz. Eğer meselenin öbür gününe girecek olursam, daha 
önce, Yüce Mecliste, 67 vilayete eklenen vilayetlerin kanunlaşması sırasında Sayın Demirel'in 
yaptığı konuşmaları okumam gerekir. O konuşmalar meselenin bir başka boyuta sıçramasına 
sebebiyet verir. Onları merak eden arkadaşlarımız Meclis zabıtlarından tetkik edebilirler, daha 
iyi aydınlanırlar. 
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Değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla israf etmeden, netice olarak şunu söylemek istiyo
rum : Önergemizin kabul edilmesi halinde, 15 ilçenin il yapılmasıyla ilgili kanun teklifimiz Ge
nel Kurulun gündemine girecektir. Genel Kurul, vaktin müsaadesi nispetinde bunlar üzerinde 
çalışmayı yürütebilecek durumdadır, teklifin teknik bir ayrıntısı yoktur. Eğer, idarî düzenle
melerle ve idarî düzenlemeler sonucunda illerdeki yönetimlerle ilgili bazı temel konuların çö
zümlenmesi düşünülüyorsa, biz onlara katkı sağlamaya da hazırız; ama bu iş için, eskiden ol
duğu gibi, 1987 tarihinden sonraki il teklifleri karşısında olduğu gibi, gene kaynak meseleleri 
bir gerekçe olarak ortaya konulmamalıdır. Devletimizin ne kadar yüksek kaynaklara sahip ol
duğunu, değişik zeminlerde iktidar partisi tutumuyla ortaya koymaktadır. Ben, İktidar partisi 
mensubu arkadaşlarımızın şu andaki sabırsızlıklarını da görüyorum. Çünkü, biraz sonra, ace
leyle 27 trilyon liralık bir kaynağı affetmek için çaba gösterecekler. Buradaki kaynağın çok azıyla, 
yüzdeleriyle tutmayacak bir miktarla seçim meydanlarında verilmiş bir vaat yerine getirilir, biz 
de Sayın Başbakanımızın bu vaatlerinin yerine gelmesinden, vatandaşımıza hizmet gitmesin
den memnun oluruz. Eh önemli memnuniyyetimiz de, bir politikacı olarak, siyasetin içinde 
insanlar olarak, siyasetçilerin sözlerine güven konusunda yeni bir örnek getirmiş oluruz; bu 
örneğin onurunu hep birlikte paylaşırız. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlayarak sözlerimi tamamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın korkmazcan. 
Önerge üzerinde aleyhte konuşmak üzere, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; buyu

run efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli milletvekili ar

kadaşlarımız tarafından verilen ve ülkemizinde yeniden il ve ilçe kurulması konusundaki ka
nun teklifleri, İçişleri Komisyonuna intikal etmiş, İçişleri komisyonunda 45-günlük süreden 
fazla kaldığından dolayı İçtüzüğümüzün ilgili maddesine göre, teklif sahibi arkadaşlarımız tek
lifin Genel Kurula indirilmesi konusunda verdikleri önerge üzerine Meclis Başkanlığımız vası
tasıyla bugün gündemimize intikal etmiştir. Bu konu üzerinde Grubum adına konuşmaya baş
larken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Korkmazcan'ın vermiş olduğu önerge üzerine, üzerinde ko
nuşmuş olduğumuz il ve ilçe yapılması hususundaki kanun teklifleri, gerçekten ülkemizi ve in
sanlarımızı ilgilendiren çok önemli bir konudur. Ancak, Sayın Korkmazcan, tabiî ilk defa 
ANAP'tan milletvekili olarak Meclise intikal etti; ama kendi grubunun sekiz yıl -bu ülkede 
Demokrat Parti ve daha sonra Adalet Partisine verilen milletvekili sayısından çok daha fazla 
milletvekili sayısına sahip olan- tek başına ülkeyi yönetme fırsatını geçiren Anavatan İktidar
ları bu sekiz yıl içerisinde ne yaptı? (ANAP sıralarından gürültüler). 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Ne yapmadı ki? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Bunları sen bari söyleme Sayın Köse. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Ne ilgisi var bununla? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben isterdim ki, Sayın Korkmazcan, bu teklif grubuna inti

kal ettiği zaman, bu kadar il ve ilçe yapılması gerekiyordu da niçin bunu zamanında yapmadı
nız diye bunun hesabını ilk önce kendi grubunda sorsaydı ve milletimizi sekiz yıl ekonomik, 
siyasal ve sosyal yönden sıkıntıya sokmak suretiyle, 20 Ekim milletvekili genel seçimlerinde 
de Yüce Milletimizden ders alan bu grubun yapmış olduğu yanlışları, yanlış uygulamaları o 
grupta yakinen öğrenmiş olsaydı, daha isabetli olurdu. 
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Değerli milletvekilleri, Anavatan tktidarlannın yapmış olduğu il ve ilçeler gözümüzün önün
de. Doğru yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kurmuş olduğu Hükümet, seçim mey
danlarında ağzından ne çıkmışsa, koalisyon protokolünde ve o protokoldan programa intikal 
eden neler varsa, onların hepsini gerçekleştirecektir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ne zaman? ' 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Doğru Yol Partisi tek başına iktidara gelmiş olsaydı, Sayın 

Genel Başkanımızın milletimize vermiş olduğu sözlerin hangi süreler içerisinde yerine getirile
ceğinin cevabını bu değerli milletvekili arkadaşımıza buradan çok rahatlıkla verme imkânını 
bulurdum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Ortağınız sizi rahat çalıştırmıyor mu? 
BAŞKAN —; Efendim, oturduğunuz yerden müdühale etmeyin lütfen. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kooperatif üyelerine ne oldu? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ortaklık engel mi? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anavatan iktidar

ları zamanında, özellikle belediye seçimlerinde, milletvekili genel seçimlerinde ve yasakların 
kalkması esnasında, demokrasinin bütün kurallarının işleyeceği o şartlarda, maalesef seçim 
baskı aracı olarak ve maalesef seçim rüşveti olarak, ilçe ve il yapma tekliflerini getirmek sure
tiyle -o günkü seçimleri hatırladığınız takdirde- ne kadar yanlış politikalar izlediğinizi bir daha 
hatırlamış olursunuz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Plakaları kim dağıttı?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, olay çığırından çıkmıştır. Olayı dejenere eden, Ana

vatan Hükümetleridir. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)--Demirel, Demirel... 
İSMAİL KÖSE (devamla) — Anayasanın 126 ncı maddesinde ve 5442 sayılı İller İdaresi 

Kanununun 1 inci maddesinde, illerin ve ilçelerin hangi şartlarda kurulacağı ölçüleri konul
muştur. Bu ölçüler içerisinde, siyasî partilere oy vermek maksadıyla seçim yapılma şartların
da, "oy verirseniz ilçenizi il yapacağım, oy verirseniz kasabanızı ilçe yapacağım" diye Anaya
sada ve İller İdaresi Kanununda hüküm yoktur; ama, kulaklarımızla işittiğimiz ve maalesef 
referandumlarda seçimlerde yaşadığımız olaylarda, "Oylarınızı verdiğiniz takdirde, il yapaca
ğız, ilçe yapacağız" vaatleriyle vatandaşımızın... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Demirel de yaptı... Plaka dağıttınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla)—... maalesef başka istikamette kullanması gereken oylarının 

yönünü değiştirdiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) —Değerli milletvekilleri, kendi vilayetimden ilçe yaptınız. İlçe 

yapmış olduğunuz beldenin, belediye başkanını, milletvekilleri çağırmak suretiyle "Bizim par
timize geçerseniz sizin beldenizi ilçe yapacağız" dediniz ve o kanun burada görüşülürken, yine 
partim adına bir konuşmacı olarak o zaman bu kürsüde konuşurken, o belediye başkanı da 
karşıda dinleyici olarak oturuyordu ve o arkadaşımız, yıllardan bu yana... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz de aynısını yaptınız seçimlerde. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... Demokrat ve Adalet Partili bir ruha sahip olmasına rağ

men, Doğru Yol Partili seçmenin oyları ile belediye başkanlığına gelmesine rağmen, beldesinin ilçe 
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olması için, üzerinde kurmuş olduğunuz ekonomik ve psikolojik baskı sonucunda, maalesef 
bu belediye başkanını da partimizden almak suretiyle Anavatan Partisine geçirmeyi sağladınız... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yalan mı?.. 
İBRAHİM KÖSE (Devamla) — Şimdi ne il ne de ilçe. Hangi belediye, hangi siyasî parti

nin olursa olsun, hangi beldenin belediye başkanı hangi siyasî partiden olursa olsun, yeterki 
kanunlarımıza ekonomik, sosyal ve millî imkânlarımızın gereklerine uygun olsun, o siyasî par
tinin belediye başkanı bizim için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Van'dan ne haber?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Doğru Yol Partisi ve Hükümetimiz, siyasî düşünce farklılığı 

gütmeden yapmış olduğu icraatlarda, yapacağı genel hizmetlerde hiçbir siyasî düşünce farklılı
ğı gözetmeksizin, hizmetleri milletimizin, memleketimizin ihtiyaçlarına göre götürecektir ve 
örneklerini de görüyoruz. Bakın, şu anda belediye başkanlarımız geliyor, benim vilayetimde 
de sizin partinizden olan belediye başkanları var; ister sosyaldemokrat Halkçı Partinin bakanı 
olsun, ister bizim partimizin bakanı olsun, sizin partinizin belediye başkanlarına da -oralarda 
milletvekiliniz olmadığı için- bendeniz yardımcı oluyorum, onların sorunlarını hanşi bakanı
mıza söylüyorsam, o bakanımız, bizim belediye başkanımıza gösterdiği ilgi ve alakayı gösteri
yor. Bizim belediyelerimize ne imkân veriliyorsa, sizin partinizin belediye başkanlarına da o 
imkânları sağlıyorlar. 

Sizin geçmişte yapmış olduğunuz çok büyük yanlışlar vardır. Beldeleri, ilçeleri ve illeri ku
rarken, maalesef, anayasamızda, kanunlarımızda ve devletimizin bütçesinde imkânımız var mı, 
bütün bu kriterlere müracaat etmeksizin, yalnız siyasî maksatla yaptınız. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Düzce'ye söz verdiniz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, başka bir örnek veriyorum : Erzurum'da yapmış ol

duğunuz ilçelere buyurun gelin, hangi ilçemizde kaymakamlık binası vardır? Hangi ilçemizde 
adliye teşkilatı kurulmuştur? Hangi ilçemizde askerlik şubesi açılmıştır? Maalesef, yine kurul
muş olan ilçelerin vatandaşları, bağlı olduğu ilçe veya ile gitmek suretiyle bütün bu hizmetleri 
oradan yürütmektedir. Bir tek mühür ve bir de kaymakam var. Nerede oturuyor kaymakam; 
o da belediye başkanlarımızın kendilerinin yan odasında vermiş oldukları küçücük bir odada 
oturuyor. Mesleğim kaymakamlık, samimi söylüyorum, maalesef o müesseseyi de tahrip etti
niz, küçük düşürdünüz. Hükümet binası olan bir kaymakamın, hükümet binasından içeri gi
rerken o bölgeye yapacağı hizmet anlayışı ile belediye başkanının yanına sığman ya da bir baş
ka yerde, vilayete tahsis edilmiş olan bir yerde hizmet veren valinin veya kaymakamın hizmet 
anlayışı farklı olacaktır. Mutlaka bir hükümet binasının, bir vilayet konağının bulunması hiz
met anlayışını farklı kılacaktır. Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti koalisyonu 
ülkenin şartlarını ve imkânlarını milletimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, konuyu 
önceliklerine göre sıralamaya tabi tutacaktır. Bu sıralamada açlık vardır; milletimizi aç bırak
tınız; sefalet vardır, bu sefaleti önlemek mecburiyetindeyiz. Sağlık hizmetleri sıkıntıda olduğu 
için, birinci derecede yapılması gereken hizmetler vardır; elbet bunlar da yapılacaktır. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Çok söz verdiniz, artık yapmanız gerek : 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Komisyonda bekleyen kanun tekliflerini Genel Kurula in

dirmekteki aceleniz neydi? Bunu yapmakla televizyondan iki üç dakikalık mesaj vermenin bence 
hiçbirimize bir fayda getireceğine inanmıyorum. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Olur mu öyle şey? 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Siz plakaları dağıttınız ya. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ama, şunu söylüyorum, şu anda 35 il ve 60"a yakın da ilçe 

için kanun teklifi bizim partimizden, SHP'den ve diğer partilerimizin milletvekilleri tarafın
dan verilmiş durumdadır. 35 ille ilgili kanun teklifini Genel Kurula getirdik, parmaklarımızı 
kaldırdık ve kabul ettik. Bunu hangi ölçülere göre yapacağız?. Kaç kuruş bıraktınız? Kasalar
da, devletin kasasında kaç lira bıraktınız?.. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) —- Vergileri toplayın o zaman... Niye affediyorsunuz? 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Para yok'da af kapsamını niye bu kadar geniş 

tuttunuz? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şu anda yanlış almış olduğunuz krediler karşılığında, borç

lar karşılığında yalnız 50 trilyon lira bu millet, bu devletin bütçesinden faiz ödeyecektir. Neyle 
kuracaksınız vilayet? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Kendinize bakın kendinize, 70 cent bıraktınız, 70 cent. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bırakmış olduğunuz bu kötü mirasın yanında biz size De

mokrat Partinin ve Adalet Partisinin en büyük imkânlarını bıraktık. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — 70 cent bıraktınız, 70 cent! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hem fikriyat itibariyle, hem de devletin ekonomik imkân

larıyla; ama, beceremediniz, maalesef beceremediniz. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Kışkırtıcılık yapacağınıza, sizden önceki konuşma

cıyı kendinize örnek alsanıza. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, 50 trilyon lira faiz borcu ödeyeceğiz. 

. BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — O zaman, bu kadar af kanununu niye getirdiniz? 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşmayınız lütfen. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Diğer taraftan, işçinin, memurun nefesini kestiniz; onlara 

para vereceğiz. 
„ BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Memura verdiğiniz zamla, öldürdünüz onları, ne ve
receksiniz ki! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun dışında iki Üç günden beri Sayın Bakan anlatıyor; 
ama anlamıyorsunuz, sağlık hizmetlerine para lazım; bunları yapacağız. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Yeşil kart vereceğiz, bütün vatandaşımız ücretsiz sağlık hizmetlerinden istifade edecek; bun
lar para ile olacak. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun teklifi vererek il olması isteminde bulunan Sa
yın Kalemli, bu milletin seçip gönderdiği bir milletvekilimiz olarak uzun süre bakanlık yaptı. 
Peki, sormazlar mı, "İçişleri Bakanlığı yaptınız, bu bakanlıkta bu tasarılar hazırlanır ve böy
lece il, ilçe ve belde kurulması sağlanır ve hükümet tasarısı olarak gelir : Neden bunları o za
man il ve ilçe yapmadın da şimdi 15 tanesini birden muhalefete düştüğünde bizim önümüze 
getiriyorsunuz?" Bu bir siyasî istismardır, burada samimiyet yoktur. Onun için, diyorum ki, 
siz ne kadar bunu siyasî istismar konusu yapsanız da, SHP-DYP Koalisyon Hükümeti bunları 
İl yapacaktır. 

— 28 — 



T.B.M.M. B : 36 13 . 2 . 1992 . 0 : 1 

ALI KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Siz söz verdiniz, biz vermedik... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hükümette iken de getirdi bunları. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kasabalar ilçe yapılacaktır, beldeler de ayrıca kurulacaktır; 

ancak, biz, sizin gibi, binasız, makamsız yalnız bir mühür kaymakamı veya valiyi gönderecek 
kadar devletin otoritesini ve prestijini sarsma düşüncesinde değiliz; aramızdaki fark bu. 

Altyapı hazırlanır... Altyapı oranın, il veya ilçe olma koşullarına kavuşur; ondan sonra, 
elbette ki, ülkenin şartları neyi gerektiriyorsa, biz de Hükümet olarak, onu inşallah zaman içe
risinde yaparız, üstelik, seçimlerden önce, hiçbir şekilde seçim aracı kullanmadan, milletimi-

. zin istekleri doğrultusunda illerimizi ve ilçelerimizi kuracağız. 
Değerli milletvekilleri, onbir yıl, devletin bütün müesseseleri bizim elimizde değildi. 20 

Ekim 1991'de yapılan milletvekili genel seçiminden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeni 
teslim aldık; daha, kasalarımızda neyimiz var, evraklarımız nedir; neler yaptınız, onları soru
yoruz, soruşturuyoruz. Bir defa, yanlış yapılan icraatlarınızın hesabını soracağız. Evet, adlî 
makamlara bu dosyalar yavaş yavaş gidiyor. Trilyonların nereye gittiğini, milyarların kimlerin 
cebine indiğini ve milyonların haksızlıkla hangi sahtekârların cebine girdiğini elbette ki, bu 
giden dosyalar sonucunda göreceksiniz. Bir tek Emlak Bankasında yapılan yolsuzluk on vila
yetin kurulmasına sebep olacak meblağdır. Onun için, devletin onbir seneden bu yana ne yap
tığını, nasıl bir hizmet anlayışıyla, bu millete neler yaptığını araştırıyor ve yanlış politikalar 
sonucunda ortaya çıkan durumlardan hangilerinin değiştirilmesi gerektiğini saptıyor ve şartla
rını hazırlıyoruz. Hangi tarafa el atsak, muhakkak surette bir boşluk meydana geldiğini gö
rüyoruz. 

Sayın Ergüder, az önce tapu kadastrosu şikâyet etti ve hakikaten fazilet örneği gösterdi; 
kendisine teşekkür ediyorum. Bir milletvekilinin, sekiz senelik kendi İktidarını buradan tenkit 
etmesi, gerçekten fazilet örneğidir. "Sekiz yıl, benim iktidarım tapu kadastro hizmetlerini 
yapmadı" dedi. 2 milyar lira bilgisayara veriyorlar sayın milletvekilleri, bilgisayarları kullan
mamışlar. 

İBRAHİM GÜRÖAL (Bursa) — Adnan Kahveci mi getirtmiş onları? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Eleman var, bilgisayar var; fakat kullanılamamış. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Adalet Partisi zamanında kurulmuş, daha sonraki 

hükümetler zamanında genel müdürlüğe dönüştürülmüş, onbir yıldan bu yana da eli kolu bağlı 
oturuyor. Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı, topraksız vatandaş
larımıza, devletin ya da vatandaşın toprağı kamulaştırılmak suretiyle, toprak dağıtmaktı. Bu 
amaçla kurulmuş olan bu müessese, onbir yıldan bu yana, eli kolu bağlı olarak oturmaktadır. 
Niçin yapmadınız; tapu kadastro çalışmalarına neden yardımcı olmadınız? 

Pekala, Sayın Ergüder İstanbul Milletvekili değil miydi? 3 dönemdir İstanbul Milletvekili 
olarak geliyor beyefendi; İstanbul'un Boğazında, hem de belediye dört sene elinizde kaldığı 
zamanlarda, o villaları yapan vicdansızlara hiç mani olma durumunuz olmamışmıydı? O ge
cekonduları gecekondu maksadıyla yapanlara, o villaları yapanlara sizin belediye başkanlığı
nız zamanında müsaade edildi. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Konuyla ne alakası var bu söylediklerinizin? önerge üzerinde 
konuşun. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — O tarafa söyle, bize değil. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) — tsmail Bey, kendi kendinize gol attınız; Dalan orada. 
BAŞKAN — Efendim, sükûnetle dinleyelim sayın hatibi. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — önemli olan, o gün işbaşında olan hükümetlerdir. Beledi-

yeler, hükümetlerden aldıkları İmkânları değerlendirir. O gün sizin vermiş olduğunuz tavizler 
karşılığında, kendi belediyeleriniz o tahribatı yapmıştır, başlatmıştır. Hazine arazilerini işgal 
ettirdiniz, istanbul'u perişan ettiniz, ondan sonra da "tapu kadastro faaliyetleri yürümüyor, 
Hazine arazilerine sahip çıkalım" diyorsunuz... Bu.aslında, sekiz senelik Anavatan Partisi ik
tidarının, bir tek kuruluşta yapmış olduğu icraatın tescilidir. 

Değerli milletvekilleri, bakın, sekiz senelik iktidarınızda, tek başınıza İktidardayken -hatta 
15-20 milletvekili ile destek verme imkânımız da vardı. Anayasayı dahi değiştirme imkânını 
size vermemize rağmen hiçbir konuda yaklaşmadınız. Terör olayları konusunda, şu kürsüden 
•Doğru Yol Partisi Grubu adına en çok konuşan bir milletvekiliyim. Bütün meselelerde sizin 
yanınızda olduk, bütün konularda sizin destekçiniz olduk, yardımcınız olduk. Terör olaylarını 
bize nasıl bıraktınız?.. Seçimlerde istismar ettiniz, referandumda istismar ettiniz, "1980'den 
önce, 1980'den sonra" demek suretiyle, milletin kafasını karıştırdınız; ama, maalesef, 2 500 
vatandaş ve güvenlik kuvvetleri mensubumuzun kaybıyla terörü bize teslim ettiniz. 

ABBAS ÎNCEYAN (Bolu) — Bugün ne oluyor?!. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bugün ne olacağını göreceksiniz? Gelecek günler, neler ya

pılacağını gösterecektir. Biz, silahla teröristlere karşı; ama o bölgede yaşayan insanlarımıza da, 
devletin şefkatiyle yaklaşmak suretiyle, verilmemiş hizmetlerin götürülmesi suretiyle, orada ya
şayan insanlarımızın birinci sınıf vatandaş olması şuuru içerisinde, demokratik kurallar içeri
sinde, hukuk çevçevesinde gittiğimiz takdirde, inşallah yakın bir zamanda bu meselenin de ça
resi bulunacaktır. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, önerge üzerinde konuşmuyor ki... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu mesele, iktidar meselesi değildir. Bu mesele, millî bir 

meseledir. Millî mutabakat sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun çaresini bula
caktır değerli milletvekilleri. 

Çok muhterem milletvekilleri, sekiz yıl iktidarda bulunacaksınız ve sekiz yıldan sonraki 
ilk üç ayda 51 adet kanun teklifini Meclise getireceksiniz... Bakın, birincisini okuyorum : Di-
yetistler ile Beslenme Ve Diyet Uzmanları Hakkında Kanun Teklifi. Sekiz yıl iktidar olmuş bir 
hükümete mensup şu anda muhalefette bulunan bir milletvekili kanun teklifi veriyor ve böyle 
devam ediyor... 51 adet kanun teklifi veriyorsunuz... Bunların çoğu, Anavatan Partisi İktidar
ları zamanında çıkarılması mümkün olan ve zamanınızda rahatlıkla kanunlaşması gereken hu
suslardı. Demek ki, sekiz yıl, bu memleketin, bu milletin ihtiyaçlarıyla meşgul olmadınız. İşte 
gerçek bu. Bunlar, sizin maalesef o gün ülkeyi yönetme durumunda olan Anavatan Partisi hü
kümetlerinin ve Grubunda bulunan milletvekili arkadaşlarımızın, bu meseleleri gözardı etmek 
suretiyle başka işlerle meşgul olduğunu gösteriyor. Şimdi de aklınız başınıza geldiği için bu 
konuları "gündeme getiriyorsunuz. 

SÜHA TANIK (İzmir) — Hangi işler? Açıklasın efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, 35 il, 60'a yakın ilçe, 100'ün üzerin

de belde teklifi yardır. İçişleri Komisyonundaki bekleme süresinin 45 günü aşması, bunların 
gelecekte kanunlaşmamasını gerektirmiyordu. Biz diyoruz ki,önümüzde bir Anayasamız var, 
elimizde İller İdaresi Kanunumuz var ve standartlar var. Yani, bir yer hangi ölçüler içerisinde 
il yapılır, hangi ölçüler içerisinde ilçe yapılır, belde kurulur; bunların standartları, bunların 
ölçüleri var. 
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ABBAS ÎNCEYAYAN (Bolu)— Sözler var, sözler... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunları, Koalisyon Hükümetimiz değerlendirecektir. Bun

ların, hangi ölçülere hangi sıralamaya göre yapılacağı tespit edilecek ve öncelik sıralamasına 
konarak Hükümet tasarısı olarak önümüze gelecektir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Ne zaman? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kısa bir zaman içerisinde getireceğimiz herhangi bir teklif, 

kısa bir zaman içerisinde getireceğimiz herhangi bir tasarı, maalesef, sonradan bizi sıkıntıya 
sokacaktır. Biliyorsunuz, zamanınızda çıkmış olan birçok kanun Anayasa Mahkemesinden dö
nüyor. İl, ilçe ve belde kurmak, gerçekten çok önemli bir hizmettir, önemli konulardan biridir 
ve bunun önceliğini tespit etmek de çok önemlidir, bunun hassasiyeti vardır. O itibarla, zaman 
içerisinde, Hükümetimiz, muhakkak surette, bunun önceliğini tespit edecek, sıralamasını ya
pacak, milletimizin istediği istikamette buraya getirmek suretiyle de siz değerli milletvekilleri-
mizin arzu etmiş olduğu istikamette kanunlaşmasına fırsat verecektir; ama bugün bunu, Genel 
Kurula getirmek suretiyle Yüce Meclisimizin gündemine aldırmak ve bu meselenin gündemde 
kalması, kanunlaşmasını gerektirmeyecek, üstelik ret oylarını kullandırtmak suretiyle de bu 
tekliflerin, maalesef, Meclisimizin huzuruna gelmesine engel oluyorsunuz. 

Usulen doğrudur, yalnız, esasen yanlıştır... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O halde, usule uyun... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yani, reddedildiği takdirde, bir daha bu teklifi getiremezsiniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Niçin reddediyorsunuz? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yine biz, milletimizden yana olduğumuz için, o bölgelerde 

yaşayan insanlarımızı düşündüğümüz için, diyoruz ki, SHP ve DYP olarak, bunun Meclis gün
demine alınmasına menfi oy kullanacağız. Hükümetimiz bunu tartışacak ve inşallah Hükü
met tasarısı olarak Meclisimizin gündemine getireceğiz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim... 
BAŞKAN —Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, önerge lehinde konuşma hakkım var

dır; ancak, Sayın Köse, konuşmaları sırasında bize atfen iddialarda bulundular ve samimiyet
sizlikle suçladılar, bunun bir sataşma olarak kabul edilmesi lazım gelir. Bu nedenle, Sayın Baş
kanlığınızdan sataşmaya cevap vermek üzere söz talebimiz olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, makuldür, Başkanlıkça da tespit edilmiştir. İzin verirseniz, önerge 
üzerinde söz istemiş olan bir sayın üye var; onu da konuşturduktan sonra, o konuyu değerlen
direlim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Karaman Milletvekili Sayın Osman Sevimli, konuşma isteğiniz lehte mi aleyhte 

mi efendim? 
S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Hem lehinde hem de aleyhinde. 
BAŞKAN — Olmaz efendim! 
S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Üzerinde. 
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BAŞKAN — İçtüzüğümüz sarihtir, lehinde veya aleyhinde olur, üzerinde diye bir keyfiyet 
söz konusu değildir. İçtüzük sarihtir; "2 lehte, 2 aleyhte" demektedir; 1 lehte, 1 aleyhte söz 
vermiştim... 

S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — O zaman, aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sevimli'ye aleyhte konuşmak üzere söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Mil

letvekilimiz Sayın Mustafa Kalemli ve 7 arkadaşının 15 il ve 2 ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan doğruya gündeme alınması husu
sunda verilen önergenin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Bu teklifin şu anda niye verilmiş olduğunu anlamiyorum. Ben bundan önceki Anavatan 
Hükümetinin oy almak için yaptığı yeni illerden birisinin milletvekiliyim; yani il ya da ilçe yap
mak, Siyasî partileri iktidara getirmek için yetmiyor; ama işin acı tarafı, bu işi şu geçtiğimiz 
seçimlerde Doğru Yol Partisi de çok sayıda kullandı. Benim, Başkanıma, kürsüye doğru gelir
ken hem lehinde hem aleyhinde demenin sebebi de bu idi. Bunu yapacaksınız, partilerimize 
çıkar sağlamak için yapmayın, Bu memleketin insanlarını seviyorsak; gelin, onlara hizmet ede
ceksek, bunu insanlarımıza hizmet etmek maksadıyla kullanalım. 

Şimdi, Anavatan Partisi, geçmiş dönemde birçok sayıda il ve ilçe meydana getirdi; ama 
dikkat ederlerse, yeni kurduğu illerden -bir tanesi hariç- milletvekili bile çıkaramadılar. Yarın, 
bu iller Doğru Yol Partisine de yaramayacaktır; bunu söyleyeyim. Yeni il olan Karaman'ın bir 
Milletvekili olarak şunu çok iyi görüyorum : Demin Sayın Milletvekilimiz İsmail Köse Bey an
lattılar; Karaman il olduktan bu yana geçen zaman içerisinde, şunu görmekteyiz : Ayrancı İl
çemiz en eski ilçelerimizden birisidir; hatta, Ermenek İlçesi Konya'nın eski bir ilçesi idi. Şu 
anda Karaman Vilayetine bağlı olan bu ilçenin Karaman ile yolu yok. Ulaştırma Bakanımızın 
dikkatine sunulur. Biz, Karaman'ın.Kazası olan Ermenek'e, Mersin'in İlçesi Mut'tan dolaş
mak suretiyle, 160 kilometrelik bir yol kat ederek ulaşıyoruz. Yine Ermenek'in eski beldesi olan... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Biz yaparız. 
S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — İnşallah, Sayın Bakanım, yapıp yapmayacağınızı gö

receğiz. 
İnanın Ermenekliler şu anda çok mağdur durumdadırlar. Ermenekliler, beni, kendi mil

letvekilleri olarak kabul ediyor ve "Ermenek'in il olması için siz bir kanun teklifi verin" diyor
lar Yine, Ermenek'in iki beldesi olan Sarıveliler ve Basyayla yeni ilçe oldular. Ayrancı, eskiden 
Konya-Ereğli'nin bir beldesi idi, o da Karaman'a bağlı bir ilçe yapıldı. Kâzımkarabekir İlçemiz 
vardır, bu ilçe Karaman'a 23 kilometre yakınlıktadır. Şimdi, dikkatinize sunuyorum : Bütün 
ilçelerimizin hiçbirinde -eski ilçe olduğu için, Ermenek hariç- kaymakamlık binası yok, adliye 
sarayı yok, karakol binası yok; yani hizmet birimlerinin hiçbiri yok. İsmail Bey'in arz ettiği 
gibi, belediye başkanının odası bölünmüş, yarısında kaymakam bey oturuyor, yarısında bele
diye başkanı oturuyor. İlçelerimizden Ayrancı'ya iki hâkim, bir savcı atanmış; hâkimlerimiz 
bakkal dükkânlarında oturuyor, ayrı ayrı; birer bakkal dükkânı bulmuşlar, sokağın içine bakı
yor, buralarda vatandaşı seyrede seyrede hüküm veriyorlar. (DYP sıralarından gülüşmeler) Gül
meyin, gülmeyin,bbunları yarın sizin yapıp yapmayacağınızı da göreceğiz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Biz yapmayız; biz Doğru Yolcuyuz. 
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S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Vallahi» yolunuzun doğru olup olmadığını, işi yapıp 
yapmadığınız zaman anlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biz şunu söylüyoruz : Biz, yeni il yapılmasına karşı değiliz; ama bir 
yerleşim birimine hizmet gitmesi için ille de il ya da ilçe mi olması gerekiyor, yani o yerleşim 
biriminin değer kazanması için oraya il vasfının verilmesi mi gerekiyor; bunu anlayamıyoruz. 
Gelin, yeni iller yapılacaksa yapılsın, Türkiye'nin idarî taksimatının çoğalması bize fayda te
min edecekse -ki, bunu iyi düşünün- bunu yapalım; ama, önce yapılmış illerin yaralarını bir 
saralım. Bu teklif, biraz önce yine İsmail Beyin dediği gibi, sadece yeni kurulan Hükümetimi
ze malî yük getirmek maksadıyla verildiyse, bence bu yanlış; ama gerçekten, o il olması isteni
len yerlerimize hizmetler götürülmesi maksadıyla verilmişse, biz bunu destekleriz, yürekten des
tekleriz. Biz, doğulusuyla batıhsıyla; güneylisiyle kuzeylisiyle, bizim tabirimizle, "siz sütseniz, 
biz sizin kaymağınızız; süt bozuksa, kaymak da bozuk olur; süt güzelse, kaymak da güzel olur" 
misali, 60 milyon güzel insanın milletvekilleriyiz, öyleyse, gelin -20 Ekimde siyaset bitti- Allah 
aşkına siyasî parti tartışmalarını bir tarafa bırakalım, 60 milyon insanın 60 milyon derdinin 
birkaç tanesine beraber çare bulalım. Burada sadece DYP-SHP Hükümetini yıpratmak için 
değil, yapacakları her şey için, sadece burada söz söylemiş olmak bakımından değil, gerçekten 
yapacağınız her güzel hizmete destek vermeye hazırız; hem DYP - SHP Hükümetine hem de 
Anavatan Partili arkadaşlarımızın, bu memleketin insanlarına getirecekleri her güzel hizmete 
gerçekten destek vermeye hazırız. 

Ben burada ilk konuşmamı yapıyorum; bugüne kadar hep seyrettim. Burada 108 eski par
lamenter arkadaşımız var; ama gördüm ki, biz burada o insanlara güzel örnek olacağımız yer
de, Doğru Yol Grubundan bir arkadaşımız konuştuğu zaman, Anavatan Grubundan sesler; 
Anavatan Grubundan bir arkadaşımız gelip burada bir şey söylemek istediği zaman, Doğru 
Yol Grubundan veya SHP Grubundan aleyhte sesler duyuyorum ve biz burada, demokrasinin 
yaşaması için mücadele ettiğimizi söylüyoruz... Bir arkadaşımızın tenkitini dinleyemeyeceksek, 
ben burada demokrasi olduğuna inanmam o zaman. Bir arkadaşımız konuşuyorsa, onun hem 
partisi adına hem de kendi şahsı adına mutlaka güzel düşünceleri vardır. Her düşünceye saygı
nız varsa, her düşüncenin bu Meclis kürsüsünde konuşulmasını istiyorsanız, o konuşan insan
lara saygı duymanızı istirham edeceğim. 

Hepinizi, bu duygularla selamlıyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepini

zi saygı ile selamlıyorum. x 

İçtüzüğün 38 inci maddesinin bize sağladığı bir imkândan yararlanarak, daha önce Gru-
bumuzca Yüce Meclis Başkanlığına takdim edilen bir teklifimizin, komisyonlarda yasal bekle
me süresinin dolması nedeniyle direkt olarak Genel Kurul gündemine getirilmesiyle ilgili istek 
konusunda Sayın Köse'nin niye bu kadar hırçın davrandığını anlamam mümkün değildir. (DYP 
sıralarında "Sizden öğrendik, sizden" sesleri) 

Kötü öğrenmişsiniz, iyi bir örnek olmamışız o zaman. 
Belki, çok sevgili dostum, arkadaşım, yıllardır aynı çatı altında görev yaptığımız sayın Köse, 

Komisyonun Başkanı olmasının da verdiği bir sıkıntıyı yaşıyor. Komisyon, çalışmaya başladığı 
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günden bugüne kadar Yüce Meclis Genel Kuruluna bir tek kanun getirdik, o da seçimlerin er
telenmesiyle ilgiliydi, onun dışında bir kanunu ben hatırlamıyorum. Eğer yanlışım varsa söy
lersiniz. (DYP sıralarımdan "Bir tane de gündemde var" sesleri) 

Olabilir, tabiî de, bir tek kanununuz geldi. Yani, Komisyonun çalışma şeklinden, dolayı 
belki Sayın Başkanın da bir rahatsızlığı doğmuş olabilir; ama ben onu, Sayın Başkanın kusuru 
olarak söylemiyorum. Komisyonları çalıştıracak olan, genellikle, iktidar gruplarıdır, tktidar 
grupları teklif verirlerse, hükümet tasarı gönderirse komisyonlar çalışır; ama iktidar grupları 
teklif vermez, hükümet de tasarı göndermezse gayet tabiî, komisyonlar çalışmaz. Bu, Sayın 
Komisyon Başkanının bir kusuru değildir; ama sıkıntısı olduğunu hissediyorum. 

Şimdi, bunun yanında, Sayın Köse, bizim kanun teklifimizin samimiyetsiz olduğunu söy
lemek gibi -belki biraz maksadı aşan, belki de talihsiz- bir ifade kullandılar. (DYP sıralarından 
"Doğru" sesleri) 

Size göre doğru, bize göre doğru değil. Çünkü, burada milletvekillerinin en esaslı görevi, 
birinci görevi, kanun teklifleri hazırlamaktır. Milletvekillerinin aslî görevi budur. Onun için, 
bir milletvekili arkadışımızın şu veya bu mülahazayla hazırladığı kanun teklifini bu kürsüde, 
samimi midir, samimi değil midir diye nitelendirmek hakkına hiçbirimiz sahip değiliz; hele, 
komisyon başkanı olan arkadaşlarımız hiç sahip değiller. Bunun altını çizmek istiyorum, buna 
çok dikkat etmeliyiz. 

Biz, "Parlamentoyu yüceltelim Parlamentoyu patlatalım" tabirlerini sizin grubunuzdan 
duyduk, Sayın Başbakanın ağzından duyduk. Bu ifadelerde sizinle müşterekiz, birlikteyiz. Par
lamentoyu yüceltelim, Parlamentoyu patlatalım, parlamenterin itibarını en üst noktaya çıka
ralım; ama bu şekilde tenkitlerle değil. Düşüncemize ne kadar uygun olmazsa olmasın, onun 
getirdiği kanun teklifine hepimiz sahip çıkarız; doğrusunu veya yanlışını bu kürsüde tartışırız, 
o ayrı bir konudur; ama sahip çıkarız. Düşüncemiz ve anlayışımız bu olmalıdır. Artı, biz, Sa
yın Köse'nin ifade ettiği 51 adet kanun teklifiki, bizim verdiklerimizin sayısı belli, 63 tane oldu 
ben kendilerine buradan haber vereyim, biz, 63 tane kanun teklifini verirken, hiç de, iktidarı
mız sırasında şunları eksik yaptık, aman tamamlayalım; şunları şöyle yaptık gibi bir düşünce
den hareket etmedik. O kanun tekliflerini biraz geriye dönük olarak incelerseniz, hepsinin,.bi
zim iktidarımız döneminde de Meclis gündeminde yer aldığını görürsünüz. 

Buradan, şuraya gelmek istiyorum : Biz, millet adına yüklendiğimiz görevin takipçisiyiz. 
tster o tarafta olalım, ister bu tarafta olalım, bizim için hiçbir şey fark etmez; (ANAP sırala
rından alkışlar) Bu bizim aslî görevimiz, milletvekilliği görevimiz. Burada samimi olduğumu
zu ortaya koyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; o kanun tekliflerini eski gündemlerden tek tek aldık, güncelleş-
tirdik, aksayan yerleri varsa tekrar düzelttik ve Yüce Meclisin Başkanlığına tekrar sunduk. Çün
kü, geçirilen bir seçim nedeniyle bunların hepsi gündemde kadük durumuna düşmüştü. Bun
dan da tenkit edilecek bir taraf görmediğimi ifade etmek istiyorum ve ümit ediyorum ki, 19 
uncu Dönemde, ilk günden itibaren buraya gelen bütün arkadaşlarımız, bu hassasiyeti göster
sinler; hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar, hangi siyasî partiye mensup olurlarsa olsunlar, 
yerdikleri kanun tekliflerini sonuna kadar takip etsinler. Ben, bu düşüncenin yanındayım. Hiç 
kınamıyorum, hiç ayıplamıyorum; takdir ediyorum, bu düşünceyi destekliyorum, ve teşvik edi
yorum. O bakımdan, eğer bizim kanun tekliflerimizi tekniğiyle, içeriğiyle, düşünce tarzıyla tenkit 
edecekseniz, bunu, bu kürsüde tenkit edersiniz; ama önce bu kürsüye getirelim, burada tartışalım. 
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Birtakım gerekçelerle, bunların zamanı değil diyebilirsiniz ben buna da saygı duyarım; ama 
kısa zamanda getirilecek teklif bizi sıkıntıya sokar derseniz, orada tutarsız olursunuz. Hükü
met göreve başlayalı üç ay olmuş, seksen küsur gün olmuş. 

Seçim meydanlarında verilen sözleri hepimiz biliyoruz ve hatırlıyoruz. Plakalar dağıtıldı; 
biraz önce arkadaşlarım söylediler. Ben, başka bir cümle daha hatırlıyorum. Bir sayın liderin, 
o zamanki bir sayın liderin Fethiye meydanında söylenmiş bir sözü var; bir hafta sonra vilayet
siniz sözü var. Yani, bir hafta sonra vilayetsiniz sözünü söyleyen sayın lider, bunun böyle olma
yacağını zaten biliyor. Biliyor da niye söylüyor? Siyaset yapıyor. Doğru efendim, saygı duya
rım; hiç itirazım yok; ama Sayın Köse şimdi burada, kısa zamanda getirdiğiniz teklif diye altı
nı çizerse, ben de bu cümleyi kullanmak zorunda kalırım, o zaman bu cümleyi Fethiye meyda
nında niye söylediniz, diye sormak durumunda kalırım. ' 

LATİF SAKICI (Muğla) — O, "bir hafta" lafı yok; ben oradaydım. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın arkadışım, galiba kalabalıktan iyi dinleyeme-

mişsiniz. O günkü yahut ertesi günkü gazeteleri açın bakın, göreceksiniz. Biz, eğer o günkü 
gazeteleri görmeseydik, bu lafı burada söylemezdik. Yapmayın!.. Bunlar söylendi. Bunu söy
lenmemiş farz ediyorum, size hak veriyorum... Plakaları niye dağıttınız? (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Bakın, yani, her söylediğiniz sözün arkasında cevabımız vardır. Ben burada bir yanlışlığı 
düzeltmek istiyorum. Sayın Korkmazcan ifade ettiler; siyasetçi inanılır olmalıdır muhterem mil
letvekilleri, siyasetçi güvenilir olmalıdır. Biz, her şeyden önce, bırakın parti farkını, bırakın 
iktidar-muhalefet farkını, hepimiz milletvekilleri olarak bu tavrımızla birbirimize sarılmalıyız, 
vatandaşa ve millete güven veren insanlar olmalıyız; aksi halde, parlamenteri erozyona uğratı
rız, aksi halde politikacının itibarını aşağıya çekeriz. Bizim görevimiz bu değil; bizim görevi
miz yukarı çekmektir. (DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, bu bapta ve bu cümlede Sayın Köse'nin sorduğu bir sual var. Sayın Köse diyor ki... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sesi yeterli olmayanlar önden bağırsın bari de ne dediğini anlaya
lım; anlaşılmıyor. Hem size eziyet, hem bize... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Kalemli, toparlayın lütfen. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Köse şunu söyledi: "Sayın 

Kalemli iki dönem İçişleri Bakanlığı yaptı, siz de sekiz yıl iktidarda kaldınız; niye o zaman 
yapmadınız?" Arkadaşımı daha fazla üzmek de istemiyorum; ama bunun hikâyesini biliyor
sunuz. Ben bu kürsüden de birkaç defa söyledim. Doğrudur, Demokrat Parti iktidarından sonraki 
dönemde hiç il yapılmadı Türkiye'de; ilk defa bizim dönemimizde yapıldı. 4 tane ili ilk defa 
biz yaptık. (ANAP sıralarından alkışlar) Arkasından 1 tane daha yaptık, 5 oldu. Bize müraca
at eden 600 küsur beldenin 200'e yakınını -belki de daha fazladır, şu anda sayı aklımda değil-
ilçe yaptık. Doğrudur, bunların hepsi bizim zamanımızda oldu; ama gelişigüzel yapmadığımı
zı Sayın Köse biliyor; çünkü, ben, onun İçişleri Bakanlığına ne kadar saygı duyduğunu, o teş
kilata ne kadar önem verdiğini, biraz önce burada ifade ettiği cümlelerinin şekliyle de biliyo
rum; ben de saygı duyuyorum. Bakınız, benim bakanlık dönemimde ilçeler konusunda önüme 
gelen dosya sayısı 600'ün üzerindeydi. Biz, çok ciddî bir komisyon kurduk, araştırma grubu 
kurduk; ama bakanlığın mensuplarından. Arkadaşlarımız önce bunun sayısını 184'e indirdi
ler, muhtelif kriterler koydular. DPT'den arkadaşlarımız geldi, muhtelif gruplarla çalıştılar. 
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HACI FlLtZ (Kırıkkale) — Ama, yanlış yapmışsınız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, doğrusunu siz yaparsınız, telaş etmeyin. 

siz kabili cem tarafında oturuyorsunuz şimdi, doğrusunu siz yaparsınız. Telaş etmeyin; ama 
dinleyin. (DYP sıralarından gürültüler) Telaş etmeyin. Bakın... 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, bir dakika... 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben müdahale etmek istemiyorum, ertesi gün bana sitem

ler geliyor; "Başkan, Vergi Affı Kanununu görüştürmedin, ince taktik yaptın, engelledin." Ko
nuşan hep sizsiniz. "Kısa kesin" dediğimde "konuşacağız" diyorsunuz, konuştuğunuzda da 
vakit ilerliyor. Bakın, dün akşamdan beri Maliye Bakanı bekliyor... Saat 17.50... Onun için, 
bırakın, daha rasyonel görüşelim. v s 

Devam buyurun sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Çabuk bitirmeye çalışacağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İkazınızı, "kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" 

olarak kabul ediyorum; çabuk bitireceğim. 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, zatıaliniz rasyonel görüşlüsünüz... 

. MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 
Bunun sayısını sonra 72'ye indirdiler arkadaşlar. Ondan sonra da sanıyorum 34'e indirdi

ler. Bunlar içerisinden de bir 15 tanesini biz seçim beyannamemize koyduk. Verdiğimiz teklif, 
seçim beyannamemize koyduğumuz o 15'tir.J6 yapmadık, 15'te kaldık. Neden? Tutarlı olalım 
dedik, gayri ciddî olmayalımı Yani, muhalefete düştük, bu fırsattan istifade edip 25 tane ilçe
nin gönlünü alacağız diye ilçe teklifi vermek gibi bir düşünce içerisinde olmadık. Seçim beyan
namemizde ne söylediysek onu yaptık. Tek tek tetkik ettim, biliyorum, Sayın liderlerinizin de 
seçim meydanlarında ismini telaffuz ettiği ilçelerimizdir. Sizin tekliflerinizle, sizin verdiğiniz 
sözlerle bizim yazdıklarımız arasında bir fark yok, aynısı, ama siyaseten siz uygun bulmadı
nız; kabul, başımızın üstünde; fakat, niçin, Sayın Köse, burada hiç uygun olmadığı bir şekliy
le, "veriyorsunuz, gündeme alınsa bile reddedilecektir" diyor. Meclisin iradesine baştan ipo
tek koymak değil mi? Sizin demokrat kişiliğinizle bağdaşır mı Sayın Köse? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Grubunuzu ipotek altına almak değil mi? SHP Grubunu ipotek 
altına almak değil mi? Ben, bu sözün de maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum, ama 
teknik olarak belki sonuçta oraya gelecek şeklinde samimî bir itirafınız olabilir, buna karşı çık
mıyorum; ama yanlıştır diyorum. Eğer, siz bizim bu teklifimizi Genel Kurula getirmemizi yan
lış buluyorsanız, söylersiniz, arkadaşlar bunu böyle yapalım, biz ona da uyarız; ama buradan, 
bu kürsüden millete mesaj veriyoruz biz, siz de veriyorsunuz; "ama bizim verdiğimiz mesaj 
olumludur, sizin verdiğiniz mesaj olumsuzdur; çünkü yapamayız" diyorsunuz. Onun yanına 
da birtakım motifler ilave ediyorsunuz, gerekçeler koyuyorsunuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Kalemli, sandık gösteriyor onu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Doğru efendim, itirazımız yok. Kabili cem orası, 

biz söyledik, üç puan farkınız var buradan, fazla telaş etmeyin, hepsi üç puan beyefendi. Fazla 
telaşa gerek yok. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bakınız, siz şu, şu, şu gerekçelerle yapa
mayız diyorsunuz, bunlar sizin haklı gerekçeleriniz olabilir. Uygun zamanda yapacağız diyor
sunuz; efendim, hemen ilave ediyorum sizin cümlelerinizi; ama, bunun içinde, şu anda yapamaya-

— 36 — 



T.B.M.M. ' '. . B : 36 13 . 2 . 1992 O : 1 

cağınızın esprisi vardır. O uygun zamanın da ne zaman olacağının ifadesi yoktur. Bizim de 
sıkıntımız, diyoruz ki, gelin sayın milletvekilleri, sayın siyasî parti mensupları, bunu ne zaman 
yapacaksak millete söyleyelim de, Sayın Köse'nin cümlelerinde ifade ettiği şekliyle memleketi
mizi çok yakından, vatandışımızı çok özde ilgilendiren bu konuya çözüm getirelim, bizim kat
kımız bu. Eğer siz bu katkılarımızı istemiyorsanız, ona da bir şey demeyiz, ama biz, gayrı ka
bili cem -size göre- tarafta oturan milletvekilleri olarak, size bu konuda yardıma ve katkıya 
hazırız. Belki İçişleri bakanlığım döneminde Kırıkkale, Karaman, Aksaray, Bayburt'un altın
da imzası olan ben, daha fazlasını getiremedim; ama bunları ben getirdim Meclise; Niye yap
madığınızın cevabıdır. Bartın'ı, da ben getirdim, hepsinde benim imzam vardır. 

Karaman Milletvekili arkadaşımız haklı olarak,' 'bizim eksiklerimiz var'' diyor. Belki Ka-
raman'da altyapı eksiklerimiz vardır, doğrudur. Hatamız da olmuş olabilir, biz bunu da kabul 
ederiz; ama bir Kırıkkale'nin il olmaması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Bir Aksaray; ki, Mah
mut öztürk'ün ifadeleri var zabıtlarda, "vali nerede, vali nerede" diye, açın zabıtlara bakın. 
Aksaray'ın ti olmamasını kabul edebilir misiniz?.. Etmezsiniz. 

ABDULLAH KINALI (Hatay) — Niye yapmadınız? ' 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yaptık, biz yaptık. Biz yaptık efendim. 
Ama, şimdi, ben, belki bu sayıyı çoğaltamadım zamanın İçişleri Bakanı olarak, belki o 

kadar çok sayıda yapamadım, o tenkidi kabul ederim; ama ben, ilçe başkanının arzusu ile kay
makam da tayin etmedim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, önerge üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Oylamada karar yetersayısı arayacağız efendim. 
Okunmuş bulunan önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler işaret bu

yursunlar. önerge kabul edilmemiştir. 
. Karar yetersayısı vardır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kamu Alacaklartmn Tahsilattmn Htzlandırtlmast ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(1) 18 S. Saydı Basmayazt 6.2.1992 Tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına eklidir, 
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Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde gruplar ve şahısları adına 2 sayın üye ko
nuşmuştur. 

Şimdi, Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sözlerimin başında, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Genel Kurulumuz, Bazı vergi alacaklarının tahsilini hizlandırma ve matrah artışına ilişkin 

tasarıyı müzakere etmektedir. Anılan tasarı, bir süredir, Parlamentomuzda, çeşitli yönleriyle 
değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakereler tamamlanmış; tasarı, şimdi de, Genel Kurulu
muzda ele alınmaktadır. 

Bu tasarının görüşülmesi vesilesiyle, değerli milletvekili arkadaşlarımız, çeşitli düşüncele
rini, görüşlerini ve eleştirilerini yapmaktadırlar. Bu da gayet normal, tabiî bir gelişmedir. Şüp
hesiz İd, her tasan, enine boyuna, her yönüyle tartışılacaktır. Görüşmelerin amacı da zaten budur. 

Bu nedenle, görüşlerini, düşüncelerini bildiren arkadaşlarıma, eleştiride bulunan arkadaş
larıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Ancak, meselenin ne olduğu, boyutlarının ne olduğu, amacının ne olduğu, tasarının han
gi maksatla getirildiği, açık açık tartışılmalıdır ve tasarı zöminine oturtulmalıdır. Yoksa, tasa
rının içindeki bir maddeyi cımbızla alıp, işte bak, şu madde var ya, onun için bu tasarı şöyledir 
gibi bir değerlendirme yapmak, tasarıyı gerçek boyutlarıyla değerlendirmemize mani teşkil eder. 

O nedenle, buradaki görüşmelerin, tartışmaların bu şablon içinde, bu çerçeve içinde ya
pılması arzu edilir. 

Sayın Başkan, izniniz olursa, bu tasarı ile ilgili görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım ve 
kıymetli arkadaşlarımızın eleştirilerini de, zamanın elverdiği ölçüde cevaplamaya çalışacağım. 

Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 1992 yılı genel ve katma bütçe kanunu tasarılarının tartışmaları aynı zaman dilimi
ne isabet etmiştir ve bu da gerçekten iyi bir tesadüftür. Çünkü, bütçe ile, devletin, 1992 yılında 
kaynağının ne olduğu, buna mukabil harcama hedeflerinin ne olduğu, bu kaynakla harcama
ların nasıl karşılanacağı ve kaynağın hangi harcama kalemlerine dağıtılacağı konusunda, mil
letimizin temsilcileri olan bizler tarafından tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmaların ortak 
noktası ve bileşkesi, Türkiye'de bir kaynak sıkıntısı olduğudur. 

Esasen, dünyada kaynak sıkıntısı olmayan hiçbir ülke yoktur, her ülkenin bir kaynak sı
kıntısı vardır. Hele son yıllarda dünya ülkelerinin gündeminde olan önemli mesele, kaynak sı
kıntısıdır ve borçlanmalıdır. Türkiye de daha çok bir kaynak sıkıntısı içerisindedir. Zaten kay
nağı bol olsaydı, ne plan yapmakta ne program yapmakta ne de bütçe yapmakta bir sıkıntı 
ile karşılaşmazdık. Böyle bir dönemde bu tasarının görüşülmesi, bana öyle geliyor ki, isabetli 
olmuştur. 

Sayın Başkan, önce bu tasarının neyi amaçladığı üzerinde duralım, ilk önce bu açıdan 
bakalım. Tasarı, vergi borçlarının aslının eksiksiz olarak tahsilini amaçlıyor; yani, tasarı ka
nunlaşırsa, vergi borçlarının aslı eksiksiz bir şekilde tahsil edilecek; ayrıca, ceza, gecikme zam
mı ve gecikme faizinin de belli ölçüde bir miktarı tahsil edilecektir. Gayet tabiî, ceza, gecikme 
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zammı ve gecikme faizinin bir bölümünün tahsili amaçlandığına göre, bir bölümünden de vaz
geçilmesi söz konusudur. Eğer biz, tamamından vazgeçelim dersek, o zaman, bize dönüp, niye 
getirdiniz o zaman bu tasarı diye sorarsınız. 

Biz, bu tasarıyı, hukuken olmasa bile, fiilen tahsil kabiliyetini kaybetmiş, alınamamış ver
gi alacaklarını tahsil etmek için getirdik. Yoksa, bu tasarı ile ceza, gecikme zammı ve gecikme 
faizinin silinecek veya vazgeçilecek kısmını çok az tuttuğunuz zaman kanun ölü doğar, bekle
nen amaç da elde edilemez. Biz, bu tasarıyı, tahsil edilemeyen alacakları tahsil etmemek için 
getirmiyoruz; tahsil edilemeyen alacakları tahsil etmek için getiriyoruz ve optimal bir noktayı 
buluyoruz; olay budur. • .' -

Şimdi, böyle deyince, verginin aslı affedilmiyor deniliyor. Biz de, vergi affı değildir amaç
lanan diyoruz. Bundan daha tabiî bir şey yoktur. Verginin aslını affetmeyi amaçlamayan bir 
tasarıyı, nasıl, vergi affı olarak mütalaa ederiz? Tasarıya göre, verginin aslını tamamen elde 
ediyorsunuz. Ayrıca, Türkiye'nin gündemine ilk defa da gelmiyor böyle bir tasarı. Biraz sonra 
belirteceğim ve tek tek sayacağım gibi, hepsinde bu özellik vardır; hiçbirisi de vergi affı diye 
tedvin edilmemiştir, vergi affı diye getirilmemiştir; bazı kamu alacaklarının tahsilatının hızlan
dırılması için getirilmiştir. Dolayısıyla, vergi affı değildir ifademizin kesinlikle yadırganmama
sı lazımdır. 

Bizden önceki hükümetlerin çıkardığı, bu tasarıya benzer kanunlar da var. Ayrıca, sanki 
böyle bir tasarı ilk defa getiriliyormuş gibi bir havada konuşan arkadaşlarımız da var; ama 
-biraz sonra anlatacağız- acaba o kanunlar mı daha hafifti, bu tasarı mı daha hafif?.. Bunu«. 
da rakamlarla ve büyüklüklerle dile getireceğiz. Böyle bir tasarı ilk defa getiriliyormuş gibi 
bir ifade kullanılıyor; ama, daha önce, Anavatan Hükümetlerinin çıkardığı benzer kanunların 
da adı buydu. 

Ben, hiçbir zaman geçmişi örnek alarak konuşmayı, üslup itibariyle benimseyen bir kişi 
değilim; ama, buna mecburum. Bu kanunla ilgili eleştirileri sizler yöneltirken, öyle bir üslupla 
konuşuyorsunuz ki, daha önceki kanunuların ve bu tür düzenlemelerin üzerinde durmaya ben 
de mecbur oluyorum. 

Verginin aslını alıyorsunuz, cezanın bir miktarını alıyorsunuz; ama, 1988 yılının parasıyla 
1992 yılının parası bir mi diyorsunuz ve onun için birçoğundan vaz geçiyorsunuz diye ilave edi
yorsunuz. Bu enflasyonda, 1998'deki para ile, şimdiki para bir değil; düşük parayla veya o bü
yüklükle alıyorsunuz da deniyor. Doğrudur; ama, enflasyon etkisini sadece orada göstermiyor 
ki; uygulanan ekonomik ve malî politikaların sonunda, sekiz sene, kronik bir enflasyon ve kronik 
bir enflasyon beklentisi, Türkiye'de neyi bozmadı ki; müteşebbisin ve işadamının durumunu 
da bozdu; sadece parasını değil, ekonomik durumunu da bozdu. Siz, enflasyonu sadece bura
da dikkate alıyorsunuz; ama, bozulan ekonomik tabloda, ekonomik güçte, kaybolan rafta, eri
yen rafta enflasyonu dikkate almıyorsunuz; Esasında bu tasarıya hiç laf edemeyecek birisi var
sa, o da, bizden önceki Hükümetin yetkilileridir. Biz, onların meydana getirdiği durumu tasfi
ye etmeye çalışıyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Birbirinizden farkınız yok zaten!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim,, anlayama

dım?.. Bu kürsü hepimize açıktır. Kolay yolu tercih etmemek lazım; kürsü hepimize açık. Her
kes gelir görüşünü ifade eder. Hepimiz de dinleriz. Tartışacağız elbette; tasarıyı daha sağlıklı 
bir hale getirmeye çalışıyoruz. 
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1990 yılında çıkardığınız bu tür düzenlemede aynı şeyi yapmadınız mı? Geçmişe doğru 
beş senenin vergisini, belli ölçüler içerisinde aldınız veya cezalarını şildiniz. Orada da aynı şe
kilde, beş sene öncenin parasıyla iki sene öncenin parası arasında fark vardı. Böylesine çifte 
standartla, çok değişik şartlarda, değişik konuşarak, sağlıklı bir neticeye gitmemiz mümkün 
olamaz. Tasarının amacı, fiilen tahsil edilememiş alacakların tahsilidir; bunlara tahsil imkânı 
getirmektir. Aksi takdirde, bu tasarıyı sevketmezdik. 

Matrah artırımı ile ilgili maddesi de vardır. Matrah artırımında, kesinlikle bir kaçakçılık 
' aklanmamaktadır. Bir kaçakçılığın aklanması iddiasının söz konusu olabilmesi için, kaçakçılı
ğın tespit edilmesi lazımdır. Eğer bu tespit edilmişse, zaten bu maddeye girmez. Biz, matrah 
artışında, 1987 ile 1990 arasındaki yıllarda, eğer mükellefler, belli oranlarda, 40 ilâ 20 arasında 
-daha önceki kanunlarda bu nispet daha da düşüktü, biz bunu daha yüksek tuttuk- belli bir 
matrah artırımında bulunursa, bu matrah üzerinden de belli bir vergi alarak, Hazineye biraz 
kaynak aktaracaksınız. Efendim, defterleri kapattırıyorsunuz, inceleme imkânını ortadan kal
dırıyorsunuz deniyor; oysa böyle bir şey yoktur. 

Bugün Türkiye'de vergi inceleme oranı yüzde 2 - 2,5 arasındadır. Ancak yüzde 2 - 2,5'i 
denetleyebiliyorsunuz ve bugünkü denetleme de sadece vergi iadelerine dönük hale gelmiştir. 
Doğru dürüst bir inceleme düzeni yoktur. Yüzde 2 - 2,5 nispetinde inceleme yaptığınız mükel
leflerin, belli bir matrah artışı göstermesi halinde, vergisini alıyoruz demişsiniz; ama, biz, bu-

ft na rağmen, mukabil inceleme yolunu a£ık tutuyoruz. Bu matrah artırımında bulunanlar, def
terlerini yakacaklar, kaldıracaklar değil; muhafaza edeceklerdir; Çünkü, mukabil inceleme hak
kını öngören kanun maddesi var orada. Bu nedenle, bir mukabil inceleme yaparken, bir mat
rah yakaladığınız zaman veya herhangi bir şeyden şüphe ettiğiniz zaman defterlerine inebili
yorsunuz. Böylece, 1987 yılının, enflasyondan aşınmış, bir değer ifade etmez rakamları, bü
yüklükleri yerine, 1991 yılının matrahları, daha yeni ve yakın matrahlar üzerinde incelemeyi 

' sürdüreceğiz ve bizim oluşturacağımız, oluşturmaya da başladığımız vergi yapısında, vergi de
netim elemanlarım, daha yüksek büyüklükler üzerine, daha yeni matrahlar üzerine götürerek, 
yüzde 2-3 olan vergi inceleme oranını, yüzde 15-20'Iere çıkaracağız. İşleyen bir vergi denetimi,' 
etkin bir vergi idaresi kuracağız. Zaten vergi idaresini işler hale getirmezseniz, denetimi etkin 
hale getirmezseniz, bir şey yapamazsınız. Bugünkü tabloya baktığınızda, vergi idarelerinin bloke 
edildiğini görürsünüz. Ne ile bloke edilmiştir; vergi incelemesiyle meşguldür; ileriye doğru bir 
matrahı alıp gitmez. Vergi denetim elemanları da öyle... 

Biz, bütün bunlar için yeni sistem oluşturuyoruz. Yeminli malî müşavirliği canlı hale geti
receğiz; vergi denetimi yaptıracağız; mükellefi ve matrahı daha yakından ve daha geniş kap
samlı şekilde takip edeceğiz. Bunları yapmak için bir geçici düzenleme olarak bu tasarıyı getir
dik. Bu tasarının, kalıcı, devamlı ve bu konudaki tasarrufumuzun sadece bu olduğunu veya 
tek tasarrufumuz olduğunu düşünmek fevkalade hatalıdır. Bu, sadece geçici bir düzenlemedir 
ye bir bakıma da geniş kapsamlı bir malî mutabakattır. 

Vergisini ödeyememiş herkesi kötü niyetli görmek yanlıştır. Vergisini ödeyememiş herkesi, 
vergi ödememe alışkanlığına sahip mükelleflerdir diye vasıflandırmak da yanlıştır. Sekiz sene
lik ekonomik ve malî politikalarınızın, iş hayatında ne kadar tahripkâr sonuçlar doğurduğunu 
siz biliyorsunuz; şirket kurtarma kanununu siz çıkardınız... 
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Sayın Kahveci, dün burada PAKTAŞ'ı örnek verdi. PAKTAŞ olayı, vergi operasyonu de
ğil, kurtarma operasyonudur. Ekonomik politikalarınızın sonunda bu noktaya gelmiştir. Ge
nel Kurulda 1986 veya 1987 yıllannda şirket kurtarma kanunu görüşülmüştür; burada kurta
rılmış... Politikanızın sonucudur... 

CENGİZ BULUT (izmir) — Siz kimi kurtarıyorsunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Hiç kimseyi kurtarmı

yoruz; sizin fevkalade berbat ettiğiniz ekonomik zemini kurtarıyoruz. (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz de kurtaramazsınız; birbirinizden farkınız 
yok çünkü... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — öyle bir üslupla konu
şuyorsunuz ki, sanki sekiz yıl siz iktidar değildiniz de biz iktidardaydık... Biz, kendi icraatı
mızla, sizin icraatınızı tasfiye etmeye çalışıyoruz. Eğer onu tasfiye etmezsek, ekonomik ve malî 
politikalardan iyi sonuç alamayız. Zaten siz de bunun bilincinde olduğunuz için işleri düzelte
ceğimizi, işlerin iyi gideceğini bildiğiniz için, telaş içerisindesiniz; telaşınızın sebebi budur; ama, 
boşa çıkacak bir telaştır, boşa... (DYP ve SHP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz bu tasanyı neden gündeme getiriyoruz : Ekonomik ve malî gereklerden kaynaklanmış 
olduğu için gündeme getiriyoruz. Sekiz yıl kronik enflasyon ve kronik enflasyon beklentisi... 
1988 yılında 3505 sayılı Kanunu getirdiniz. Bu kanunun da üzerinde duracağız; ama, keşin ka
rarımızı vermedik. Onun sonunda, vergi aslıyla, verginin ferileri dediğimiz faiz, ceza ve zam 
arasında irtibat kaybolmuş, denge bozulmuş. 1986 yılında, bir mükellefin şayet 10 milyon lira 
vergi borcu varsa, 1992'de, bu, 180 milyon liraya çıkmıştır. 10 milyon liralık vergi, 180 milyon 
lira vergi artı ceza olmuş. Vatandaş 10 milyon lira vergi borcunu ödemekte sıkıntı çekerken, 
180 milyon lira ile karşılaşıyor; ödeyebilir mi?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Faizi kaldıralım dedik. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Vergi borcunu ödeye

memiş ve bu defa da vergi dairesinden soğumuş. Vergi olayına karşı bir direniş içerisine girmiş. 
Biz, vergi dairesi ile mükellef arasındaki ilişkileri sıcak, uygar bir seviyeye getirmeye çalışıyo
ruz, öyle de olması lazım. Vergi idaresi, vergi vermeyeni takip edecek, vergisini alacak; ama 
vergi idaresi de mükellefine karşı peşin fikirlilikle hareket etmeyecek; ona karşı, Batı'da nasıl 
uygar bir ilişki varsa, öyle olacak. 

Hükümet olarak daha üç ayımızı doldurmadık. Bizden, hemen, bu kadar kısa sürede ne
tice alacak bir politika beklemeyin. Sizin yaptıklarınızı üç ayda düzeltmek mümkün mü?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üç yılı söyleyin, üç yılı!., 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Mümkün mü? O za

man, mesele yok demektir. 
Biz, sizin yaptıklarınızı düzelteceğiz. Siz öyle malî politikalar uyguladınız ki, bugün 1992 

yılı bütçesinde, sizin uyguladığınız malî politikaların sonunda, sadece faiz giderleri olarak 42 
trilyon lira vardır. Bütçenin yüzde 5'i... üç sene önceki bütçenin tamamı... 1983 yılında işbaşı
na geldiğinizde, bütçenizde faiz ödemesi olarak doğru dürüst bir rakam yoktu. Siz, borçlan
mayı, âdeta, bir sağlam vergi geliri gibi düşündünüz. Vergi tahsil edemediniz, her yıl, verginin, 
bütçe giderlerini karşılama oranı düştü, bunu borçla karşıladınız; 100 Ura borç aldınız, ertesi sene, 
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sadece faizi için bütçeye 100 lira ödenek koydunuz ve işte geldiniz 1992'de tıkandınız. Bugün, 
bütçenin beşte biri 42 trilyon, sadece iç ve dış borç faizi. Bunun içerisinde anapara taksiti de 
yok; uyguladığınız politikanın sonucudur bu. Beş senede yüzde 70'lere kadar enflasyonu geti
rin, kamu kesimi borçlanma gereğini yüzde 12'lere çıkarın, hatta 1991'in arızî durumunu dik
kate almassanız, yüzde 14'lere getirin, ondan sonra da deyin ki; nedir bu?... 

Sayın Işın Çelebi, "Bu, cumhuriyet tarihinin en büyük vergi af tasarısıdır" dedi. Bir kere, 
öyle değil, ona da geleceğim; ama, cumhuriyet tarihinde, hakikaten sizin ilk defa yaptıklarınız 
var : Sekiz sene süreyle kronik enflasyon, cumhuriyet tarihinde ilk defa görülmektedir; ve si
zin eserinizdir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Ne kadar övünseniz yeridir!.. Kamu kesimi 
borçlanma gereği, yüzde 14'ler, sadece sizin eserinizdir; başka kimsenin yapması da mümkün 
değildir. Doğru, bunlar, cumhuriyet tarihinin ilk defa görülenler; ama, bu, cumhuriyet tari
hinde ilk defa görülen en büyük af kanunu tasarısı değildir. Eğer Sayın Çelebi, bundan, ra
kamsal büyüklük olarak bahsediyorsa -sanıyorum bunu demek istiyorlar- o zaman, her yılın 
bütçesi, cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesidir. Çünkü, rakamı fazladır. O, öyle mukayese 
edilmez. O, kanunun getirdiği mekanizmayla neleri kaldırıyor, neleri kaldırmıyor... 

Biraz sonra söyleyeceğim; verginin aslını silen kanun tasarıları var, verginin cezasının ta
mamını sileni var. Onların içerisinde en masumanesi bu; ama, bir tutturmuşsunuz, işte, "ada
let... Birkaç kişi yararlanacak..." Bizim, kişilerle işimiz yok, biz, objektif esastan gidiyoruz. 

Vergiyle aslı arasındaki ilişkinin kaybolduğu, vergi alacaklarının tahsil edilemediği bu du
rum, 1980'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bir yanda, idare-mükellef ilişkisi bozulmuş; diğer yan
da, vergi daireleri bloke olmuş, kilitlenmiş... Bu tablo bizim eserimiz değil; biz, bunu aşmaya 
çalışıyoruz. Acaba, Maliye İdaresinin başında yıllarca bulumuş arkadaşlarımız, söyleyebilirler 
mi, bugün, vergi dairelerinin, vergi incelemesinin dışında iş yapmadığını?.. Geçmişe dönük iş
lerle meşgul. İşte bunu kaldıracağız Binlerce dosya var, bunları kaldıracağız. Vergi dairelerini, 
doğru dürüst bir şey getirmeyecek boşuna meşgale yerine, vergi denetimine sokacağız. Vergi 
idarelerinin emrine, vergi denetimleri vereceğiz. Matrahı yakalasın, mükellefi yakalasın, kay
nak getirsin. Bugün, Türkiye'nin en önemli meselesi kaynak meselesidir. Biraz evvel de ifade 
ettim. Sizden, biz, şunu istemenizi beklerdik. Sekiz yıllık bir tecrübeden sonra : "Biz, Türki
ye'nin kaynağını yeteri kadar reel bazda artıramadık, ne olur, şu, şu, şu tedbirler üzerinde du
run da, Türkiye'nin kaynağı artsın." Yoksa, geçici olarak getirdiğimiz ve sizin getirdikleriniz
den daha ılımlı olan bir tasarıyı, şurasından didikleyerek burasından didikleyerek, aklı karıştı
rarak, kamuoyunda yanlış imaj yaratmanın ülkeye ne faydası var? 

Bu durum, sizin politikalarınızın bir sonucudur. Bunu düzeltmeyi, birikimi ortadan kal
dırmayı, zemini düzeltmeyi, önümüzü açmaya çalışıyoruz; yaptığımız sadece budur. Bu, bir 
geçici düzenlemedir ve esas düzenlemelerimizin hepsi hazırdır, zaten çalışmaya da başladık. 

Vergi alanındaki düzenlemeler mutlaka kanunla olmaz. Eğer, bizden, kanun nerede, nere
de bu kanun paketiniz diye bir beklenti içindeyseniz, bu düzenlemelerin hepsi kanunla olmaz; 
bir kısmı tebliğlerle olur, bir kısmı Bakanlar Kurulu kararıyla olur ve onları da teker teker çı
karıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizden önceki idare, 1983 sonunda gelmiş, 20 Ekim 
1991 seçimlerine kadar işbaşında kalmıştır. Bu dönem içinde, 1985'Ie 1990 yılları arasındaki 
son 5 yılda, bu tür tam 3 tane kanun çıkarmıştır. Anavatan Hükümetlerinin bu tür tam 3 tane 
kanunu vardır. Buna rağmen, ekonomide, bugün, gene böyle bir birikim ortaya çıkmıştır. Biz, 
bunu temizlemeye kalkıyoruz. Ama, nerede ise dünyayı ayağa kaldıracaklar... Beş yılda 3 tane bu 
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tür kanun çıkarın, düzenleme yapın, ondan sonra da, bunu niye getiriyorsunuz diye dünyayı 
ayağa kaldırın... Bana öyle geliyor ki, burada bir tek kelime söylenir : Pes... Başka bir şey 
denmez... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — ANAP'ın düştüğü hataya siz de düşüyorsunuz 
Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Biz önümüzü açıyo
ruz, biz başlangıçta yapıyoruz bunu, düzeltiyoruz. 

Bakınız, 1984'te Anavatan Partisi iktidara geldi, çok büyük bir konsolidasyon kanunu çı
kardı. Şimdi, Meclisimiz 50 trilyonluk yeni bir konsolidasyon kanunu çıkarıyor; niye; o duru
ma getirildi. Ama, biz, açık ve net olarak söylüyoruz; bu kanun tasarısı, bu tür düzenlemeler, 
bizim en son düzenlememiz olacaktır, ilk ve son olacaktır. Biz, bunu, zemini açabilmek için, 
bastığımız zemini düzgün hale getirebilmek için, bu zemin üzerinde sağlıklı bir malî politika
nın tedbirlerini alabilmek için zorunlu gördüğümüzden dolayı yaptık. 

Beş yıl içerisinde 3 tane kanun çıkarıldığını söyledim. Bakınız, bu 3 kanundan ilki, 1983 
yılında yapılan afla ilgili bir düzenleme, çok geniş kapsamlıdır, buna rağmen, arkasından yeni
den bu tür düzenleme getirmek mecburiyetinde kalmışlardır. > 

Şimdi, beş yıl içinde 3 tane kanun çıkarıyorsunuz, ondan sonra da, bunu sık sık çıkarırsa
nız, vergi ödememe alışkanlığı meydana gelir diyorsunuz. Bunu idareniz zamanında niye yeri
ne getirmediniz? Eğer, bir alışkanlık doğruysa, sizin icraatınız zamanında doğdu. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz de hataları tekrarlıyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Biz hataları tekrar et

meyiz; ama, bu ortamı düzeltmek için mecburuz bunları getirmeye. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Haydi, faizleri kaldırın; hata yapmayın... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili milletvekili ar-

kadışım, size de kürsü açık, izin verirseniz ben konuşmama devam edeyim, sonra siz de gelir 
konuşursunuz. 

Uygulanan malî politikaların ve kulllandığınız malî araçların sonunda Türkiye bu nokta
ya gelmiştir. Bunu düzeltmeye çalışan ekibe de, dönüp, herhalde bir şey söylemeye hakkınız yok... 

Vergi alanında çok şey yapmış olsanız, bütçe giderlerinin vergiyle karşılanma nispetinin 
gittikçe yükselmesi lazım. Bu nispet son yıllarda gerilemeye başlamıştır. 

Biz, yeni bir Hükümetiz; bütün bu vergi borçları 2,5 ayda mı ortaya çıktı? Yani, biz geldik 
de bu vergi borçları 2,5 ayda mı meydana geldi? Bunlar yılların birikimi. O zaman, dönüp, 
size sorarız; peki, bunlar tahsil ediliyordu da siz niye tahsil etmediniz? 

Sayın Kahveci, dün, burada,' 'Vergi tahsil etmek çok kolaydır. Hele vergi aslını toplamak 
o kadar çok kolay ki!.." dedi; zabıtlarda aynen var. Peki, bu kadar çok kolaydı da niye bunları 
bıraktınız? Bunları tahsil edebilmek için 1990'da niye kanun çıkardınız? 1988'de niye çıkardı
nız? 1985 Aralığında niye çıkardınız, 1983'ün sonunda niye çıktı?.. Yani, herhalde, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, hiç söz söyleyemeyecek kimseler varsa, sizler olmanız gerekir; ama, en 
fazla söz söyleyenler de gene sizlersiniz. Bu mantığı anlamak mümkün değil. 

Ben geçenki toplantıda da söyledim; Sayın Kahveci, öyle geliyor ki, onbeş gündür falan 
huy değiştirdi. Hani "Çok fazla muhalefet yapmıyorsunuz, canım, biraz yüklenin, bu Hükü
metin üzerine gidin" gibi, gazetelerde gördüğümüz haberler vardı, onun gereği yapılıyor belki; 
ama, düzgün yapın da, biz de yararlanalım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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Biz, bir yandan, hukuken olmasa bile, fiilen tahsil kabiliyetini kaybetmiş alacakları tahsil 
etmeye; diğer yandan, bloke durumundaki kilitlenmiş vergi dairesini işler hale getirmeye çalışı
yoruz. Bunu geçici bir tedbir olarak ele alıyoruz, amaç budur, önümüzde, tamamen objektif 
esaslara göre hazırlanmış bir kanun tasarısı vardır. Biz, bu tür kanunların sık sık çıkarılmasına 
kesinlikle karşıyız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu tasarı, bizim ilk ve son düzenlememiz 
olacaktır. Her şeyden önce, bu tür düzenlemeleri zorunlu kılan ortamı yaratmayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 10 dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, toparla

maya çalışıyorum izninizle. 
Bizim öngördüğümüz, işleyen bir vergi idaresi, etkin bir vergi denetimi, verimli, ekono

mik ve adil bir vergi sistemidir; uygar bir idare-mükellef ilişkisidir. Bu yapıyı oluşturuyoruz. 
KDV dediğimiz Katma Değer Vergisi, vergi sistemimize girmiştirjancak, onun gerektirdiği 

yan düzenlemeler yapılmamıştır; onun için de, beklenen netice alınamamıştır. 
Yeminli Malî Müşairlik Kanunu çıkmış; fakat, müesseseye beklenen etkinlik kazandırıla-

mamıştır. 
Sağlıklı bir malî yapı için bütün bu tedbirleri alacağz. Bu gayretlerin içerisindeyiz. 
İşte, bütün bunlar için bu geçici düzenlemelere gerek duyduk. Bir yandan zemini düzelte

ceğiz; diğer yandan, tahsil edilemeyen alacaklan, Hazinenin, ekonominin emrine vereceğiz. Tahsil 
edemediğiniz vergi borçlarını tahsil edip, bütçenin finansmanında kullansanız; bütçe açığını 
küçültüp, enflasyonu aşağı çekmede yaran olsa, bu fena bir şey midir? Bunu gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Bunu yapmayıp, enflasyon yoluyla, dar gelirliden almak daha iyi bir şey mi? 

Tasarı öyle bir havada takdim ediliyor ki, sanki ilk defa bunu biz çıkarmışız, ilk defa bu
nu biz yapmışız... 

Bakınız; 1980'le 1990 arasında bu nitelikte çıkan kanunlar : 30.3.1981'de 2431 sayılı Ka
nun; 27.10.1981'de gene bir süre uzatılması; 22.2.1981 de 2801 sayılı Kanun; 4.12.1985 de 3239 
sayılı Kanun; 3.12.1988 de 3505 sayılı Kanun; 15.12.1990 da 3689 sayılı Kanun. Bunlara benzer 
kanunlar sadece 1980'den sonra çıkmış değil; 1980 öncesinde de var. 

Bakınız, tarih 15.5.1975, Maliye Bakanımız Sayın Deniz Baykal; 6183 sayılı Kanun Kapsa
mına giren bütün "kamu alacakları asılları, 8 ay içinde ödenmiş olması halinde, cezaların ve 
gecikme zamlarının tamamından vazgeçildi. 1974'de de benzer bir kanun çıktı. Sayın Baykal. 
Maliye Bakanı idi. Cezalann tamamı silinmişti. İlk defa böyle bir kanun getirmiyoruz karşınıza. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anlayamadığım bir konu, bunlan nasıl böyle değişti
rerek veya başka bir anlam vererek gündeme getiriyoruz!.. Biz bu tasarı ile 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun kapsamına giren konuları ele alıyoruz. Bunun dışında başka konular yoktur; Sa
dece 213 sayılı Kanun. Bir de ecri misi vardır. O da daha çok kırsal kesimi ilgilendirir ye küçük 
bazı büyüklükleri ihtiva eder.. 

Bakınız, 1983'te çıkan 2801 sayılı Yasa ile, vergi affına bağlı olmayan cezaların tamamın
dan vazgeçildi. Biz tamamından vazgeçmiyoruz, yüzde 30* unu alıyoruz. Vergi aslının yüzde 
75'i alınıyordu o zaman, yüzde 25 siliniyordu, biz vergi aslının tamamını alıyoruz. Gecikme 
zammının -vergi cezalarının- tamamından vazgeçiliyordu, biz yüzde 30'unu tahsil ediyoruz. 
O zaman, matrah artırımı yüzde 25 ila yüzde 10 arasında değişiyordu, biz yüzde 20 ila yüzde 
40 arasında değiştiriyoruz, O zaman, stok beyanı da affın konusuna giriyordu, biz stok beyan
namesini de affın konusuna koymadık. 
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Şimdi, Anavatan Partisi Hükümetinin, bizden önceki Hükümetin, 20.12.1990 gün ve 20731 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan af Kanunundan bahsetmek istiyorum : 

Efendim, ille bir sınır olmalıdır deniyor. Bakınız, 1990 yılının sonunda çıkarılan bu tür 
düzenlemeyle, bu aftan yararlanabilecek miktarı size açıklamak istiyorum : Yıllık 25 milyonla 
sınırladık diyecekler; ama, beş yılda bu 125 milyon yapar; Çünkü beş yıl yararlanabiliyor. Mü
kellefin Katma Değer Vergisi de varsa, yılda 180 milyon lira da ondan faydalanır, Stopajından 
da 180 milyon lira faydalanır ve 1990'da çıkarılan o kanunla sınır 485 milyon lira olur. Bu ra
kam 1990 yılının rakamı. Bugünün rakamlarına vurursanız, 1,5 milyara kadar büyüklükler, 
vergi cezaları ve borçlan af kapsamına giriyor, önceki Hükümetin kanunundan bu. Şimdi, 
kalkıp nasıl oluyor da, efendim, yüksek borcu olan bazı kişiler bundan yararlanacak diye ifa
de ediyorlar. Bunları burada müdafaa ederken, şunları bir tetkik ederek gelmekte herhalde bi
raz daha yarar vardır, işin bir miktar daha sağlıklı anlaşılabilmesi için. 

BAŞKAN — Sayın bakan, lütfen toparlamanızı rica ediyorum. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkanım, izni

nizle, bitiriyorum. 
Halen müzakere edilen tasarıyı adaletsizlik yaratıyor diye eleştiriyorsunuz. Peki, beş yıl

da, hem de kendi zamanı idarenizde üç defa bir düzenleme getirirken, bu adalet mefhumu üze
rinde niye durmadınız? Herhalde, bu mefhum yeni çıktı diyemezsiniz, bu duygu yeni belirdi 
diyemezsiniz. Adalet duygunuz herhalde öteden beri vardı. Niçin 1985 ila 1990 arasında bunu 
dile getirmediniz? Sekiz yıl süre de yüksek enflasyonla en adaletsiz vergiye sebep oldunuz. Enf
lasyon en adaletsiz vergidir. Sekiz yıl süreyle, vatandaştan en adaletsiz vergiyi tahsil ettiniz. 
O zaman adalet duygulan yok muydu? 

Biz bütün bu durumları düzeltmeye çalışıyoruz ve ülkeyi, iki yılda bir, bu tür kanunları 
gündeme getirme zorunda bırakan ortamı, konjonktürü ortadan kaldırmak için gayret içeri
sindeyiz, bunun gerektirdiği düzenlemeleri yapıyoruz. 

Sayın Başkan, sözlerimin sonunda, hepinizi sevindireceğimi umduğum bir bilgiyi de Yüce 
Heyetinize sunmak istiyorum : 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Hükümet istifa mı ediyor?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — 1992 Ocak ayırtın tah

silat rakamları dün neticelenmiştir. Bütün af söylentilerine bütün af beklentilerine rağmen, 1992 
Ocak ayında vergi gelirleri toplamında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 91,4'lük bir artış sağ
lanmıştır tahsilat olarak. 1991 yılı ocak sonu tahsilatı 4,5 trilyon, 1992 yılı ocak ayı tahsilatı 
8,7 trilyondur. Bütçeyle öngörülen hedef yüzde 77 olduğu halde, ocak ayında yüzde 91,4 ola
rak gerçekleştirilmiştir. Umuyorum ki, bu hepimizi sevindirmiştir. Türkiye, vergi,gelirlerini ar
tırdığı sürece bir noktaya gelecektir. 

Ülke hepimizin. 2000'li yıllara doğru gidiyoruz ve dünya hızla değişiyor; ekonomi, her 
zamankinden fazla, ülkelerin gündemine geliyor, sen yaptın - ben yaptım'ı bırakınız; millet biz
den, bunu değil, beraberliği bekliyor. Geliniz, meselelere birlikte doğru teşhis koymaya çalışalım. 

Türkiye, gayri safî millî hâsılanın yüzde 12 nispetindeki kamu borçlanma gereğiyle, yüzde 
70'lere ulaşan bir fiyat artışıyla, son dört yılın üç yılında nüfus arüşlarının altında kalan bir 
büyüme hızıyla sorunlarını çözemez, tşte bunları halletmeye kararlıyız. Türkiye'nin kaybede
cek bir günü, bir saati değil; bir dakikası bile yoktur. Geliniz, iktidarıyla muhalefetiyle, doğru
larda birleşelim. Dün yaptıklarınıza hem de defalarca yaptıklarınıza, sırf muhalefet olsun diye 
-hem de "Yapıcı muhalefet yapıyoruz" iddiasıyla-bugün karşı çıkmayınız. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tümü üzerinde, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk şahsı adına söz istemiş bulunmak

tadır. "Son söz milletvekilinindir" kuralı uyarınca, Sayın öztürk'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın öztürk, bildiğiniz gibi, süreniz 10 dakikadır. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; görüşül

mekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hak
kında Kanun Tasarısı hakkında; ANAP'ın deyimiyle, "Doğru Yol Partisine diyet borcu olan
ların vergi affı kanun tasarısı" üzerinde konuşmak istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar!) 
Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Anavatan Partisi, son yedi yıldır, hatta dokuz on yıldır , tek 
adam yönetimiyle, Türkiye'de yapmış olduğu her türlü hayalî ihracat, hayalî yatırım, hayalî 
soygun, hayalî şirket kurtarma, hayalî banka kurtarma, hayalî banka batırma operasyonlarına 
bir şal çekmek için, sureti Hak'tan gözükerek, bu kanun tasarısını Türk kamuoyuna yanlış 
aksettirmeye çalışıyor. 

Sayın Kahveci ve ANAP'ın buradaki muhterem konuşmacıları diyorlar ki, "sizin diyet 
borcunuz var, iktidara gelir gelmez onu ödemeye çalışıyorsunuz." Yine, sayın eski bakanımız 
"bu tasarı ile, Mercedesi ve metresi olanları affediyorsunuz" diyor. Bu yanlış mı doğru mu 
bilemiyorum; ama, Sayın Kahveci, bence, dün burada konuşurken hayatının en büyük hatasını 
yaptı ve "vergiyi almak çok kolay, o kadar kolay ki... Canım, siz niye affediyorsunuz?" dedi. 
Şimdi soruyorum : Türkiye'de vergi tahsilat oranı yüzde 90'dan yüzde 83 'e düşmüştür. Vergiyi 
tahsil etmek çok kolaydı da, bu vergi tahsilatını niye yapmadınız? Esas sormak istediğimiz bu. 
Bu verdiğim rakamlar Maliye Bakanlığının rakamlarıdır. Kolaydı niye almadınız? Bu vergi tahsilat 
oranı yüzde 90'dan yüzde 83'e düşmüş; aradaki bu yüzde 7 vergi nereye gitti?... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Doğru Yol'culara gitti, onlar vergilerini ödememişler!.. 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya geleceğim efendim. 
Madem vergi tahsilatı kolaydı da niye tahsil etmediniz? Bu bir... 
İkincisi, bu vergiyi tahsil etmediniz. Vergi, tabiri caizse, devletin, giderlerini karşılamak 

için sağladığı yasal paradır. Şimdi soruyorum : Vergiyi tahsil etmediniz ve gittiniz hazine bo
nosu veya bankalardan borç aldınız ve aldığınız bu borca karşılık da senede 7-8 trilyon lira 
faiz ödediniz. Günah değil mi?... Verecekseniz bunun hesabını verin, sizden başka bir şey iste
miyoruz... 

Şimdi, bu vergi affından kimlerin yararlanacağını açıklayacağım. Sayın maliye eski baka
nının da bir bildiği varsa buraya çıkıp açıklasınlar. Bizim, Doğru Yol Partisinin ve iktidar orta
ğımızın, Allah'a şükür, hiç kimseye diyet borcu yok. Ben açık konuşuyorum, kimse iktidara 
sırtını dayamadan vergi kaçıramaz. Vergisini ödemeyenlerde mutlaka sizlere sırtını dayayan in
sanlardır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Biz onları affetmiyoruz. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Affetmiyorsunuz da niye vaktinde bunların vergileri
ni tahsil etmediniz ve faizle para aldınız?.. Verecekseniz, bunun hesabını verin. O faizi kimle
rin ve nerelerin parasından ödediniz; hastanelerin parasından, yapılacak olan yolların parasın
dan, su parasından, gölet parasından, ilaç parasından kestiniz ve bugUn bankalar sizin sırtı
nızdan, devlet sırtından zengin olma yolunu seçtiler, tşte işin iç yüzü bu... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Siz de affetmeyin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz, biz yok efendim; dün, Refah Partili arkadaşım 

da değindi, açıkça konuşuyorum; sizin almadığınız parayı çatır çatır alacağız, kimseye verme
yeceğiz; veren namerttir, bu kadar da açık konuşuyoruz. 

Anaparayı alıyoruz, birikmiş faizlerini de alıyoruz, bunu biliyorsunuz; o zaman aklıma 
şu geliyor : Madem böyle bir açık var, Sayın Kahveci Maliye Bakanıyken bunları da gayet iyi 
biliyormuş, "ben bunların üzerine gitmeyeyim, nasıl olsa yarın ANAP muhalefete düşecek, 
ANAP'a da bir malzeme lazım, ben bu malzemeyi kullanayım" diye düşündü herhalde. Ol
maz böyle şey, böyle şey olmaz!.. 

Sayın Kahveci, tasarı için, "Bu, Mercedes ve metres affıdır" diyor. Aklıma şu soru geli
yor : Ey Kahveci veya ey ANAP'lılar, Mercedes ve metres takip edeceğinize şu yergiyi takip 
ve tahsil etseydiniz de Maliyeyi ve Hazineyi borca sürüklemeseydiniz olmaz mıydı? Siz MÎT 
ajanı mısınız ki, Mercedes alanı ve metresi olanları takip ediyorsunuz?. Olmaz böyle!.. 

Ayrıca, bu Mercedesler sizin zamanınızda alındı. Mercedes satın alanların vergi durumu
nu araştırsaydınız olmaz mıydı? ' 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Senin bu konuda bir sıkıntın var gibi!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Allah'a şükür, benim devletten aldığım maaştan baş

ka bir gelirim yok. Bunun için Allah'a şükrediyorum. 
Yani, burada açığa kavuştu ki... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Metres ne demek? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bunu Kahveci'yi sorun; öyle söyledi; "MM. 

kanunu" dedi. 
Yüce Mecliste söylenmemesi gereken bir söz var; ama, söyleyeyim : "Dinime küfreden bari 

falan olsa" derler ya... tşte ANAP'ın işi bu. 
BAŞKAN — Yok, Sayın öztürk, epey söyledin zaten de, bir tane daha söyleceksin... 
Lütfen, Genel Kurula hitap et ve sadede gel. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; vergi konusunda bir tek

nik açıklama yapacağım. Şu anda rakamları üzerinde kavgası yapılan ve tahakkuk etmiş vergi 
konusunda bilgi vermek istiyorum : 31.12.1991 tarihi itibariyle, devletin mevcut alacağı 15 tril
yon 723 milyar lira civarında. Yani şu anda kavgası, gürültüsü yapılan miktar bu. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Çok basit bir rakam. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bir dakika durun... 
15 trilyon liranın 4 trilyon 800 milyar lirası KIT vergisi, KİT'lerin borcu. \ani, devletin borcu. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Biz yaptık onu. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim. 
Sayın Öztürk, iki dakikanız kaldı; lütfen, söylemek istidiklerinizi söyleyin. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Devletin borcu efendim; sizi bizi yok... 
Bunun 1,5 trilyonu belediyelerin. 1,5 trilyonu KDV tecil, terkin ihracat nedeniyle; 7,8 tril

yon eder. 15,7 trilyondan 7,8 trilyonu çıkarırsak, geriye, 7,9 trilyon lira kalıyor. Bunun yakla
şık 2 trilyon lirası da kanunen tahsili mümkün olmayan kısım; adamlar iflas etmiş gitmiş. Ge
riye 6 trilyon lira kalıyor. Konunun esasına taalluk eden miktar 6 trilyon lira civarında. Devlet 
bunu alamamış. Neyle alamamış? Çıkarılan 3505 sayılı Yasa, vergi almayı zorlaştırmış; çok 
karışık ve karmaşık bir yasa. Alsaydı, zaten Sayın Kahveci bunu alırdı; alamamış. Devlet bu 

- 6 trilyon lirayı alamazsa, böyle uzayıp giderse, devletin bir senelik kaybı şu olacak : 6 trilyon 
lira bir. Bunu bankalardan borç alsak 4,2 trilyon lira da faiz borcu olacak. Yani, devletin yıllık 
İcaybı, faizle birlikte 10 trilyon lira civarındadır. 

Hazineye müracaat etmeden, borca müracaat etmeden, bankalara müracaat etmeden, dev
letin birikmiş alacaklarını alsak; bunlarla bütçe açığını kapasak ve yol, su, köprü, elektirik, 
hastane, ilaç gibi ihtiyaçları karşılasa, kötü mü ederiz, iyi mi ederiz? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; son sözüm şu : Ben şahsım adına konuşuyorum, Sayın Maliye 
Bakanı bu tasarıyı getirmekle; 

1. Devletin gücünü ortaya koyuyor, devletin parasını almaya çalışıyor. 
2. Devleti kimseye muhtaç etmemeye çalışıyor. 
3. Yıllardır parayı vermeyenlerden almaya çalışıyor. 
Tasarıyı desteklediğimi belirtir, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun tasarısının Plan ve Bütçe ko

misyonundan gelen basılı metninde, bir yanlışlık sonucu, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pak-
demirli'nin muhalefet şerhine yer verilmediği gibi, en azından "imzada bulunamadı" şeklinde 
bir ifade de sehven yer almamıştır. "Sayın Pakdemirli imzada bulunamadı ve metnin bu haline 
de karşıdır" şeklinde, durumu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öyle bir teklif varsa, onun itiraz yeri komisyondur. Onun 
süresi var, onun süresi geçti. Sen yapamazsın. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Genel Kurula her zaman getirebilir. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben, aslında bir şey anlatacak, bir şey öğretecek ol

madıkça ya da bir gerçeği tescil zarureti bulunmadıkça, öteden beri tanıyageldiğim bazı arka
daşlarımı pek meşgul etmiyorum, cevap vermiyorum, Kamer Bey, bunların önde gelenlerinden 
biridir : ama, ibreti müessire olsun diye, istemediğim halde, şu tablonun ne demek olduğunu 
siz de müşahede buyurun, siz de bunun adını koyun diye, bir kere daha bunu teşhir ediyo
rum... Teşhir ediyorum... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi yetkiye istinaden teşhir ediyorsun, öyle bir yetkin var 
mı senin? Keyfi yapıyorsun... 

BAŞKAN — ... Burada teknik görevliler var ve Başkan hiçbir açıklamasını keyfi yapmaz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin teşhire yetkin yok. Hangi yetkiye istinaden... 
BAŞKAN — Bakınız, Sayın Genc'in, oradan, gördüğünüz haliyle, feryad ederek Yüce Mec

lisi meşgul etmesine, "yanlış" diyorum ben, "yalan" demeyeceğim. Belge burada; Manisa Mil
letvekili Sayın Ekrem Pakdemirli, Komisyonda bu orijinal belgeye "imzada bulunamadı" iba
resini yazılı şekilde tescil ettirmiş. Şimdi neyin ithamı içindesin?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — İmzada bulunamadı ise, gider, İçtüzüğe göre müracaat eder. 
BAŞKAN — İşte belge; orijinal, orijinal™ 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Düzeltme hakkın yok senin. İmzası yoksa, İçtüzüğe göre, 

süresi içinde yukarıda Komisyona müracaat eder... Burada kahvehane idare etmiyorsun sen... 
GAFFAR Y\KIN (Afyon) — Geri zekâlı, otur yerine! 
BAŞKAN — Efendim, bu dönem, bu kutsal görevi yeni üstlenen arkadaşlarım bilmezler; 

ben, geçen dönem Kamer Beyin, benzer müdahaleleri için sessiz kaldığım zaman, bir sayın ba
kan müdahale etmem gerektiğini söyledi, ben dedim ki, "beyefendi mazurdur". Bu dönem de 
aynı şeyi söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli)—Aynen kendini tarif ediyor!.. 
BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, böylece, kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artın mı Hakkında 
Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları . , 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıUanna isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayn ayrı Vo 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, 
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
% 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının % 30'unun 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 
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Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmekte bulunduğumuz tasarı metni 23 maddeden 
ibarettir. Ayrıca, her bir madde üzerinde müteaddit değişiklik önergeleri verilmiş bulunmakta
dır. 1 inci maddenin dahi görüşülmesine başlamamız halinde, grup sözcüleri ve şahsı adına 
konuşmak isteyen sayın üyeleri de dikkate alırsak, zamanımızın da bir iki dakika sonra dola
cağını düşünürsek, yarıda kalacaktır. İzninizle, bugünkü çalışmaları burada tamamlamak is
tiyorum. 

9/1 esas numaralı Meclis soruşturması önergesini ve sözlü sorularla, genel görüşme ve Meclis 
araştırması önergelerini sırasıyla görüşmek için, 18 Şubat 1992 Salı günü saat 15.OO'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

n%gpa>" 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 5 arkadaşının, 15 İl ve 2 İlçe 
• Kurulması Hakkında Kanun teklifinin içtüzğün 38 inci maddesi uyarınca doğru

dan doğruya Gündeme alınması önergesi (2/3, 4/8) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihin
de yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda im
zaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 18., 2. 1992 Salı) • 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

G^^^G) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvckilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçc'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) . 

3. — Aksaray Milletvekili îsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) " ' 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit,eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13.— Erzurum Milletvekili Rıza MüftÜoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge^ 
si (10/19) 

14.— Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) i V 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

3. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

4. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

- • > " • 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

7. Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İstan
bul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/30) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

9. —; Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önegresi (6/33) 

10. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

11.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul ilçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

12. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

13. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru . 
önergesi (6/37) 

14. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin isviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 
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15. — Ankara Milletvekili Yücel Scçkiner'in, Ankara II ve ilçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

16. — izmir Milletvekili Süha Tanık'm, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

17.—Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat -Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

19. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydin Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

24: — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gçlen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardim ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

28. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

•JU 

29. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

30.—Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerinc öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

31. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 
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32. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/56) 

33. — Edirne Milletvekili Erdal Kcşebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) . ••• 

34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

35. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla--

nn sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

36..— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

37. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/<>l) 

38. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

39. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

40. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

41. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

42. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

43. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

45. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

46. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

47. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

6 
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48. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) .\ • 

49. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

50. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan ' 'zinanın suç olmaktan çıkarılacağı'' na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

51. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

52. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

53. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

54. — Kütahya Milletvekili' Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergczcn'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

56. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

57. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

58. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

59. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) < 

60. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından-sözlü soru öner
gesi (6/84) 

61. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

' 64. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

65. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 
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66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

67. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

68. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

69. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

70. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

71. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu işveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

72. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandırıldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

73. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Taşıt Pulu Vergisi ile me
mur ve işçilerden peşin olarak kesilen vergilerden indirim yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/97) 

74. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

75. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Baş
kanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/99) 

76. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personeli
nin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

77. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün^ su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

78. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

79. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında 23.1.1992 Tarihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 3/277) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 12.2.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

• 5. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

6. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9)-(Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

7. _ Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

8. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 10. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

11. _ Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı İle Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve 
Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 nci 
Maddesi İle Getirilen Geçici Madde,18'in Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 2/20) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 11.2.1992) 

[9 
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 




