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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 

Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 
Fransa'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne ka

dar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçilerin sağlığı 

ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri, 
Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde yıkılan kamu

ya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını, 
Tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/44), (10/45); 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasın

da yapılacağı açıklandı. 
Avrupa Konseyi Asamblesi, Belçika Temsilciler Meclisi ve Belçika Senatosunun himayele

rinde Brüksel'de 26-27 Mayıs 1992 tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Parlamentolar ve Avru
pa'nın İnşası" konulu toplantı için vaki davete, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç 
kişilik bir parlamento heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

23.3.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan : 
EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısının (S. Sayısı: 56) gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına, 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (S. Sayısı : 57), aynı kısmın 3 üncü sırasına; 

48 saat geçmeden alınarak, görüşmelerine, Genel Kurulun 24.3.1992 Salı günkü 60 inci 
Birleşiminde, bütçe programının bitiminden sonra başlanmasına ve görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara 
devam olunmasına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına, 31.3.1992 tarihinden itibaren 10 
gün ara verilmesine; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ve, , 
21.3.1992 tarihli 57 hci Birleşimde görüşmesi yapılan Kültür Bakanlığı bütçesinin bölüm

lerine geçilmesine dair oylamanın, 1992 bütçesinin oylamasını müteakip oylanması gereken 1990 
malî yılı kesinhesabının oylamasının yapılmamış olması nedeniyle ve oylamaya yapılan itirazın 
oylama üzerinde yaratacağı kuşkuyu ortadan kaldırmak için, tekrarlanmasına ve aynı Bakan
lığın 1990 malî yılı kesinhesabının da oylamasının yapılmasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı, 
yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildi. 
Bu karar gereğince yeniden oylanan Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle, 1990 malî 

yılı kesinhesabının kabul edildiği açıklandı. 
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1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu ihsanları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve, 
Bütçe ve Kesinhesap Kanun Tasarılarının maddeleri oylanarak kabul edildi. 
EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı (1/360) (S. Sayısı : 56) ile, 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme

si Hakkında Kanun Teklifinin (2/267) (S. Sayısı : 57); 
Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, yapılan açık oylamalar sonucunda, kabul edildik

leri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
25 Mart 1992 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.13 'te son verildi. 

• " • Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Holü ibrahim Artvinli 
İstanbul Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın Cengiz Üretmen 

Konya . Manisa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

•' o "••-—- ."•• 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25 . 3 . 1992 Çarşamba 

ihsan 
1. — Gümrük.Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Söz

leşme (KYOTO SÖZLEŞMESİ) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna dair Kanun Tasarısı (1/370) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.3.1992) 

Teklifler 
1. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 19 Arkadaşının; 5.6.1935 Tarihli ve 2762 

Sayılı Vakıflar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/269) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1992) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 Arkadaşının; 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi 
Mükelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 233.1992) 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 22 Arkadaşının; Vakıf Eski Eserlerin Onarım ve 
Restorasyon Giderlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/271) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 233.1992) 

4. — Bursa Milletvekilleri Turhan Tayan ve Yılmaz Ovah'nın; 9.7.1987 Tarih ve 3402 Sayılı 
Kadastro Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/272) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1992) 

_ e _ 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, programımıza göre, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda

reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde son 
konuşmalara başlıyoruz. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı : 25) (1) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinlıesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (1) 

3. •— Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yüt Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı.: 26) (1) 

4. —r 1990 Malî Yılı Kalma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sa
yısı ; 46) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Şimdi, bizim kayıtlarımıza göre, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adları

nı okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Cemal 
Şahin, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz; Refah Partisi Grubu adına, Konya Mil
letvekili Sayın Necmettin Erbakan; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın 
Ali Rıza Gönül, Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz; Anavatan Partisi Grubu adına, Rize 
Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz; İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek 
üzere, lehinde, Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu; aleyhinde, Yozgat Milletvekili Sayın 
Alparslan Türkeş, İçel Milletvekili Sayın Ali Er, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın, Kara
man Milletvekili Sayın Osman Sevimli. 

Bilindiği gibi, Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmalar 1 saat 30'ar dakikadır. 

(1) 25, 26; 48 ve 46 S. Sayılt Basmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Şimdi, söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Cemal 
Şahin'de. 

Buyurun Sayın Şahin. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 1992 malî yılı bütçe görüşmeleri sebebiyle söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, bizi şu anda tele
vizyonları ve radyoları başında dinleyen sayın vatandaşlarıma da saygılar sunarak sağlık ve mut
luluklar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, 20 Ekim 19.91 genel seçimleri sonunda, gelişen 
birtakım olaylar var. Bu olaylar; maalesef, hiçbirimizin arzu etmemesine rağmen, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde cereyan eden terör olayları; bu terör olaylarının yaralarını Hükümetimi
zin sarmaya çalıştığı bir sırada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve memleketimizin belli böl
gelerinde meydana gelen çığ felaketi; keza aynı şekilde, çığ felaketinin yaralarını sarmaya çalış
tığımız bir sırada, Zonguldak İlimiz maden havzasında meydana gelen grizu patlaması sonu
cunda yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi; bunun hemen akabinde, yine bizleri derin 
üzüntülere boğan ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne neden olan Erzincan depremidir. 

Görülüyor ki, son beş ay içerisinde, ülkemizde, bizleri üzen, hepimizi kedere gark eden 
olaylar oluyor. Bu olaylar sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca, yine Güneydoğu Anadolu Bölgesinde cereyan eden te
rör olaylarında hayatını kaybeden şehit polislerimize, subaylarımıza, assubaylarımıza, özel timde 
görev alan kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Ayrıca, 
Yüce Allah'tan, şu mübarek günde bir dileğimi de arz etmek istiyorum : Allah'tan, bir daha 
bu ve buna benzer geniş çaplı ölümlere, can ve mal kaybına neden olan afetlerden ve olaylar
dan ülkemizi ve ulusumuzu korusun diye dilekte bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 21 inci Yüzyıla girerken ülkemiz ne durumdadır? İşte, 21 inci Yüzyı
la girmeye hazırlanan ülkemizin bu aşamasında görüşülmekte olan bu bütçe sebebiyle yüce 
huzurunuzu işgal ediyorum ve konuşmamı bütçe ile ilgili olan bölümlerine değinmek suretiyle 
sürdürmek istiyorum. 

Demokrasilerin temel niteliklerinden bir tanesi de, zamanı ve günü geldiği zaman, insan
ların gidip hesap vermeleridir. İşte şimdi Yüce Türk Ulusunun huzurunda beş ay önce, yani 
20 Ekim seçimlerinden sonra milletin hür iradesiyle oluşan bu Hükümetimizin hazırladığı ve 
ulusumuza inşallah hayırlar getireceğine inandığımız 1992 malî yılı bütçesini görüşüyoruz. El
bet sorun ve konu bütçeler olunca, bir anlamda da, bir tarafta yargılananlar, bir tarafta yargı
layanlar, daha doğrusu, bütçelerin başka bir anlamda da genel görüşme niteliğini taşımaları 
gerekir. 

Genel görüşmeden maksadımız şudur ki, herkes gelecek, ülkemiz için, devletimiz için, mil
letimiz için neyi faydalı görüyorsa, onu burada enine boyuna tartışacak, onunla ilgili görüşle
rini dile getirecek ve eleştiri ya da özeleştirilerde bulunacak. Buna göre, Hükümet de burada 
yapılan eleştirilerden ders alarak, kendi işlemlerini, kendi icraatlarını yönlendirecek ve sonuçta 
ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya çalışacaktır. 

Konuşmamın hemen başında arz etmeye çalıştığım gibi, Hükümetimiz ve devletimiz terör 
olaylarıyla ve doğal afetlerle uğraşıyorken, bunun dışında kalan benzer nitelikte çok önemli 
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sorunlarımızın olduğu da bir gerçektir. Bu sorunlarımızın her birini alt alta koyduğumuz za
man, her biriyle ilgili olarak Yüce Meclisin huzurunda saatlerce, hatta günlerce konuşmak müm
kündür. Bu baptan ülkemizin demokrasi sorunu olduğunu biliyoruz. Demokrasi tek başına 
bir konudur, burada günlerce konuşulabilir. 

Gençlerimiz var, bir yıl içerisinde 500-600 bin kişi üniversite kapısına yığılıyor, biz bunla
rın mahdut bir bölümünü üniversitelerimize alabiliyoruz; ama yaklaşık 400 bin çocuğumuz, 
gencimiz sokakta kalıyor. 

Köylümüzün sorunları var, tarımla uğraşan insanlarımızın sorunları var, işçilerimizin so
runları var, hâlâ 21 inci Yüzyıla ayak basmaya hazırlandığımız bugünlerde çalışma hayatıyla 
ilgili ciddî sorunlarımız var; onlar da tek başına bir gündem konusu yapılabilir, burada oturu
lup günlerce, haftalarca konuşulabilir. 

Dul ve yetimlerimizin sorunları var, bağımsız yargımızla ilgili sorunlarımız var, özelleştir
meyle ilgili sorunlarımız var, velhasıl ülkemizin çözüm bekleyen pek çok sorunu var ve Yüce 
Parlamentomuzun bu sorunlara çözüm bulabilmesi için, bunların her biri aynı mahiyette önemli 
olup sıralarını bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda kısaca ana başlıklarını verdiğimiz ve hemen hepsinin de te
melinde yatan işçimizi, köylümüzü, esnafımızı, tüccarımızı ilgilendiren ve hatta bir anlamda 
Yüce Parlamentomuzun, devletimizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren tüm bu olayları 
konuşuyorken, tartışıyorken bir olaya dikkat etmemiz lazım; buna inanıyorum. Bir hususun 
altını çizerek konuşmamı sürdürüyorum. 

Elbette ülke sorunlarımızın tartışılması, meselelerimizin ortaya konulması için çözüm ve 
öneriler getirirken, birbirimizden farklı düşünmemiz kadar tabiî bir şey olamaz. Siyasî partile
rin asıl amacı, siyasetçilerin asıl amacı, elbette, özünde, milletine, memleketine, işçisine, köylü
süne, esnafına hizmet etmektir, onların rahatı, mutluluğu ve huzuru için çalışmaktır. Bu doğ
rudur; ama bir doğru daha var : Biz acaba bu yöne ilişkin fikirlerimizi, duygu ve düşünceleri
mizi ortaya koyarken; ne denli birbirimize yanaşıyor, başka bir deyişle, asgarî müştereklerde 
birleşebiliyoruz. tşte bu noktadan hareketle, şunu arz etmeyi uygun görüyorum ki, siyasî parti
lerimiz ne olursa olsun, farklı düşüncelerimiz ne denli birbiriyle çelişir durumda olursa olsun, 
şuna inanıyorum ki, hepimizin demin arz etmeye çalıştığım arzusu; ülkemizin kalkınması, mil
letimizin refahı, işçimizin refahı, yargıçlarımızın refahı, hukukçularımızın refahı, köylümüzün 
refahı velhasıl tüm Türk Milletinin refahı içindir; ama şu konunun altını çizmek istiyorum : 
Birbirimizi eleştirirken -hangi partiden olursak olalım- bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum; 
hele hele bugünlerde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tüm bu sorunları tartıştığımızda, ke
sinlikle şurası bilinmelidir ki, husumetlerle ihtilafları birbirlerinden ayırmak zorundayız. Eğer, 
millet olarak, ulus olarak, Yüce Meclisin çatısı altında bulunan siz sayın milletvekilleri; yani 
bizler, husumetler ve ihtilafları birbirinden ayıramaz, onun sınırlarını çizemezsek, sıkıntı çeke
riz diye düşünüyorum. Böyle bir durumda da elbette, bu durumdan yararlanacak olanlar, bizi 
çekiştirecek olanlar, Yüce Parlamentoyu çekiştirecek olanlar, demokrasimizi çekiştirecek olan
lar kimlerdir; onlar, demokrasiyi istemeyen, Yüce Parlamentonun yüceliğini istemeyen grup
lar, insanlar olacaktır. Hepiniz takdir edersiniz ki, her toplumda olduğu gibi, herkes demokrat 
geçinir, herkes demokrasiyi savunur; ama şurası da bir gerçektir ki, her ülkede olduğu gibi, 
bizim ülkemizde de, demokrasiyi içine sindiremeyen, demokrasiyi Türk Halkına çok gören, 
ona bir lüks gören, ona bir hayat hakkı olarak tanımayan insanların, grupların olması kadar da 
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doğal bir şey olamaz. O halde, burada bütün mesele, demokrasiye inanan, onu içine sindiren, 
muhalefetiyle iktidarıyla, kim olursa olsun, onu içine sindirenlere burada büyük bir ağırlık 
ve büyük bir yük düşüyor diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda görüşülmekte olan 1992 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarı
sı, elbette geçmişte cumhuriyet hükümetlerinin getirdiği diğer bütçelerden farklı nitelikler taşı
maktadır. Bu gayet doğaldır da. Hangi dönemin bütçelerini incelerseniz inceleyiniz, isterseniz 
1950-1960 dönemini, 1960-1970 dönemini, 1970-1980 dönemini, 1980-1990 dönemini, yani onar 
yıllık dönemler içerisinde düşünelim, hangi dönemi baz olarak alırsanız alınız; elbette görüşü
len bütçelerin, belli konularda, belli vasıfları vardır, belli nitelikleri olur. Bu gayet doğaldır. 

Şimdi, biz son on yılın bütçelerini baz olarak aldığımızda, şunu diyebiliriz ki, geçmiş oh 
yıl içerisinde getirilen tüm bütçelerin hemen tamamı, borçlanma esasına dayalı bütçelerinin 
niteliklerini, karakteristik özelliklerini ve vasıflarını içeriyor. Ancak, hemen konuşmamın bu 
bölümünde şunu bilgilerinize sunmak istiyorum : 

Huzurunuzda görüşülmekte olan bütçe; ne bir borç bütçesidir, yani borçlanma esasına 
dayanan bir bütçedir, ne bir geniş çaplı büyüyen, devleti büyüten bir bütçedir. Peki, ne bütçesi
dir?.. Bize kalırsa, 1992 malî yılı bütçesi bir onarım bütçesi, bir yenileme bütçesi olarak vasıf-
landırılabilir. Elbette, bu düşüncelerimize karşı lehinde ve aleyhinde fikirler ileri sürülebilir; 
ama şurası muhakkak ki, ülkemizin son on yıl içerisinde, ülkemizde uygulanan ekonomik, sosyal 
ve siyasal politikaların doğal bir sonucu olarak, ülkemiz belli noktalara gelmiş ve bir anlamda 
devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir tıkanma noktasına gelmiştir, tşte bu tıkanma noktası
na gelen ülkenin tüm sorunlarını çözebilmek, vergi tahsilatını -örneğin- kolaylaştırabilmek, si
gorta primlerinin tahsilini kolaylaştırabilmek, Bağ-Kur'a işlerlik getirebilmek, devletin yatırım
larına işlerlik getirebilmek, devletin cari giderlerini kolaylaştırabilmek bazından dolayı, bu nok
talardan, bu temel noktalardan hareketle hazırlanmış ve huzurunuza gelmiş bir onarım bütçe
sidir diyebiliyorum; yani, şunu arz etmek istiyorum : Biz, bu bütçe, bir onarım bütçesidir der
ken; demin çizmeye çalıştığım o tablonun doğal bir sonucu olarak böyle bir bütçe getirilmiştir. 

Bu bütçe, aslında şu içerisinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasal politikalar ve 
konjonktürel yapısı itibariyle, büyük bir bütçedir. Keşke imkânlar hâsıl olsaydı ya da ülkenin 
sorunları daha az olsaydı da çok daha büyüyen bir bütçe ya da yine imkânlar elverseydi de 
çok daha küçülen bir bütçe huzurunuza getirebilseydik. 

Şimdi, bu konuştuklarım bir çelişki gibi düşünülmesin. Elbette, ülkenin şartları müsaitse, 
esas olan büyük bütçelerin getirilmesidir; ama ülkenin şartları elvermiyor ise, geçmişte olduğu 
gibi, ille de büyük bütçeler getireceğim diye, yama tutmayan, trilyonlarca lira açıkla son bula
cak peşin bütçeleri, yani borç esasına dayalı bütçeleri getirmenin de bir faydasının olmadığını 
bu son on yıllık uygulamalarda hep birlikte, ulus olarak yaşadık. Bu sebeple, bu bütçemiz, 
genel karakteristik yapısı itibariyle, onarım bütçesidir. • -. •' 

Elbette bütçelerin temel yapısı vergi esasına dayanır. Çünkü, devlet olmanın, devleti idare 
edebilmenin, devleti ayakta tutabilmenin en önemli şartı, vergi toplayabilmektir; vergi toplaya-
mıyorsanız, denk bir bütçeyi meydana getirmek şöyle dursun, devletin pek çok ödemelerinde 
sıkıntıya düşülür ve sıkıntıya düşmemek için ortada hiçbir neden kalmaz. -

Bütçenin temel yapısını oluşturan kaynaklar, başta Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve • 
Kurumlar Vergisidir; bu üç verginin, bütçenin oluşumu içindeki ağırlığı yüzde 80'dir. Bu büt-
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çeyle öngörülen politikaların a'dan z'ye kadar uygulanabilmesi için, vergi sistemimizin yeni
den gözden geçirilerek, bir statüye, bir düzene getirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. 
Yani, tahsilat yapamayan, yeterli derecede vergi toplayamayan bir devlet, devlet olmaktan çı
kar; umarım, bu noktadan hareketle, Hükümetimiz, yeni bir vergi tasarısı gündeme getirebilir 
ve böyle bir tasarıyla Yüce Meclisin huzuruna çıkabilir. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan bütçeyle ilgili bu genel yapılanmaları bilginize sun
duktan sonra, değineceğim diğer bir konu, çağımızda cereyan eden olayların boyutları ye bu 
olayların ülkemize, ekonomik, sosyal ve siyasal yansımalarıdır. 

Hepiniz takdir edersiniz ki, geçmişte insanlığın yüz yılında meydana gelebilen olaylar, ça
ğımızda ve günümüzde bir yılda, altı ayda, hatta bir ayda bile meydana gelebiliyor; bu denli 
şiddetli, bu denli süratli, bu denli toplumları kökten sarsan olayların, ülkemizin de iç ve dış 
politikalarını etkilememesi mümkün değildir. O halde, millet olarak, ulus olarak, Hükümet 
olarak ne yapmalıyız; madem dünyada bu kadar köklü değişiklikler oluyor, dünyamız köklü 
sarsıntılar geçiriyor, insanlık büyük belalarla, büyük olaylarla karşı karşıya kalıyor, o halde 
biz, ülkemizin geleceğini, toprak bütünlüğümüzü ve millet olarak ayakta kalabilme hasletini 
elde edebilmek için ne yapmalıyız? 

Bu hususta şunları arz etmek istiyorum : elbette, demin arz etmeye çalıştığım gibi, bu olay
ların iç ve dış politikalarımızı asaslı derecede etkiledikleri bir gerçektir. Avrupa'da milliyetçilik 
gelişmeleri var; sovyet Rusya paramparça olmuş, devletler, devletçikler, bölgeler, bölgecikler 
meydana geliyor, bağımsızlıklar ilan ediliyor. Geçenlerde bir gazetede okudum, Hollanda'da 
bir köyde bağımsızlık ilan edilmiş. Bunlar, çağımızın gerçekten düşündürücü, gerçekten dik
kati çeken bellibaşlı olaylarıdır. Ö halde, ulus olarak uyanık olmalıyız, dünden daha çok birli
ğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Ulusumuzun geleceği ve toprak bütünlüğümüzle ilgili olarak 
buraya getirilecek her konuda, muhalefetiyle iktidarıyla, herkesin birlikte olmasıyla bu sorun
ların üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçemizi eleştirirken, geleceğimizi, hükümet programında olduğu 
gibi, belli programlar ve stratejiler içinde planlamaya çalışıyorken, elbette geçmişten bazı ko
nuları kısaca göz önünde tutmak da lazım. Sizlerin de bizden farklı düşünmediğinize inanarak 
bir meselenin altını çizmek istiyorum. Şurası muhakkaktır ki, milletler, kendi geçmişlerini eleş
tirmelidirler; kendi geçmişlerini eleştiremeyen, ondan ders çıkaramayan milletler, parlamento
lar, demokrasiler, ileride yapacakları işlerde başarılı olamayabilirler. Bu noktadan hareketle, 
kısaca, 20 Ekim sonuçlarının genel bir değerlendirmesini yapmakta yarar görüyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, 20 Ekim seçimlerinin sonucunda, ulusumuz, hiçbir partiye tek ba
şına iktidar olma imkânı vermedi. Bu durumda, elbette devletimiz hükümetsiz kalamazdı, el
bette milleti bir idare eden gerekirdi. Hal böyle olunca, işte millî iradenin meydana getirmiş 
olduğu bu tablonun doğal bir sonucu olarak da, bugünkü Koalisyon Hükümeti oluştu. 

Hepinizin de bileceği gibi, elbette biz, yıllardan beri seçim meydanlarında partilerimizin 
programlarında yer alan ilkeleri, meseleleri vatandaşlarımızın bilgilerine sunduk ve onlardan 
iktidar olmayı talep ettik, iktidar olduğumuz zaman sizlere şunları şunları vereceğiz dedik; 
işçiye vereceklerimizi vaat ettik, köylüye vereceklerimizi vaat ettik, esnafa vereceklerimizi vaat 
ettik... Velhasıl, her partide olduğu gibi, koalisyonu oluşturan partiler de elbette millete 
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birtakım vaatlerde bulunmuşlardı; ama mesele koalisyon olunca -tek başına bir partinin hükü
met olması söz konusu olmadığı için- burada herhangi bir partinin programının da tamamı 
tamamına uygulanması ve.bu bütçeye, hükümet programına yansıması elbette mümkün 
olamazdı. 

tşte bu noktadan hareketle diyoruz ki, hangi partiden olursak olalım, elbette farklı prog
ramlarımız, olaylara farklı bakış açılarımız ve farklı düşüncelerimiz olacaktır. Bu koalisyonun 
esas maselesi, tüm ülke sorunlarımızın genel bir çerçevesini çizip, onda, asgari müştereklerde 
birleşebilmekti. îşte bu yapılmıştır. Hükümetimizin yapmış olduğu olayın özü budur. Doğru 
Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bir heyet oluşturmak suretiyle, her bir partinin prog
ramına büyük oranda sekte vurmayacak, büyük oranda çelişkiler yaratmayacak bir hükümet 
programı yapıldı. Bildiğiniz gibi, hükümet programından önce de bir koalisyon protokolü ya
pılmıştı. Gerek hükümet programının, gerek koalisyon protokolünün tam tamına uygulanabil
mesi, başka bir deyişle, Hükümetimizin bu programla ve bu bütçeyle vatandaşımıza söz verdi
ği, vatandaşımıza seçim meydanlarında, mitinglerde, kahvelerde ve bu Parlamentonun yüce çatısı 
altında yapmış olduğu vaatlerin tam tamına pratik hayata geçirilebilmesi için belli bir süreyi 
de bu Hükümete tanımamız gerekir. Tanımamız gerekir diyorum; çünkü, dünyada demokrasi
lerde ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, teknolojide ve bilirrfde ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, 
belli bir süre içinde, beş ayda, altı ayda, bir yılda, hatta iki yılda, beş yılda bir ülkeyi düzlüğe 
çıkarmanın mümkünatı olmadığını belirtmek istiyorum. Zaten siz de takdir edersiniz ki, eğer 
ülkeyi idare etmek, onun sorunlarını çözebilmek bu denli basit olmuş olsaydı, Anavatan Parti
si, 280 milletvekiliyle zaten bunu yapabilirdi; ama siz de takdir ediyorsunuz ki, Anavatan Par
tisi, cumhuriyet hükümetlerinden hiçbirisinde görülmediği gibi, hiçbir dönemde görülmediği 
gibi, 280 milletvekiliyle ülkeyi A'dan Z'ye kadar -tekrar ediyorum, kurum demiyorum, A'dan 
Z'ye kadar- getirdi ve bir darboğazın başına bıraktı. Bu bir gerçektir arkadaşlarım. Elbette, 
bizden farklı düşünceniz olabilir, elbette bizim gibi düşünmeyebilirsiniz, elbette ülkenin prob
lemlerini, sorunlarını ortaya koyarken, bu teşhis noktasında olmayabilirsiniz; ama iktidarın 
bir kanadı olarak bizim düşüncemiz odur ki, bu son on yıllık Anavatan partisi dönemi içinde, 
yozlaşmayan, tıkanmayan hatta ve hatta çıkarılan kanunlar hangi toplum kesimini ilgilendiri
yorsa, o kesimin başına bela olmayan hiçbir eylem ve düşüncesini bilmiyorum. Biraz sonra ör
nekleriyle arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin geçmiş dönemde yapmış olduklarını kötülemek, 
onları burada eleştirerek birilerini yargılayıp asmak gibi bir düşüncemiz yok, bizim düşünce
miz o değil. Bizim düşüncemizin aslı, esası, önce bir gerçeği belirtmektir. Bu kürsüye gelini
yor, mevcut Hükümet eleştiriliyor, hatta daha ileri gidilerek, "ne yaptınız, 100 gün geçti, 150 
gün geçti, beş ay geçti" denilerek gerçekle ve insafla ilgisi olmayan iddialar ileri sürülüyor, 
meseleler ortaya atılıyor. Hele hele geçmişte iktidarı kahir ekseriyetle ellerinde bulunduranlar, 
ülkeyi sekiz yıl yönetenler bu ve buna benzer iddialarda bulunurlar, Hükümetimizi, gerçekten 
hiç de hak etmediği şekilde eleştirirlerse, işte bu takdirde üzülüyoruz. Hükümetin bir programı 
vardır, "Başbakanımız, 500 günlük bir program" demektedir. Hükümet programında vaad et
tiklerimizin, bu bütçeyle getirmiş olduğumuz planların, prensiplerin elbette hesabını veririz; 
ama belli bir süre geçsin, o hesap döneminin zamanı gelsin, o zaman çıkın, burada eleştirinizi 
yapın. Bu en doğal hakkınızdır. 

"Biz, "niçin eleştiri yapıyorsunuz?" demiyoruz; "eleştirinizin zamanlaması yanlış" di
yoruz. Elbette muhalefet partileri eleştiri yapacaklardır. Muhalefet partileri, hiçbir zaman iktidarı 
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beğenmek zorunda değillerdir; onlar muhalefettir, her zaman, her konuda, demokrasilerin doğal 
bir gereği olarak muhalefetlerini sürdüreceklerdir. Ben şunu söylemek istiyorum ki bugün, bu 
Hükümete yönelik eleştirileri, özellikle -altını çizerek belirtiyorum- geçmişte sekiz yıl iktidarı 
elinde bulunduran grubun yaptığı eleştirileri pek beğenmiyorum, daha doğrusu zamansız bu
luyorum. 

Bu babta konuşmamı sürdürmek için, hemen şu parantezi açmak istiyorum Sayın millet
vekilleri : Siyasal iktidarlar, tek parti iktidarı da olsa, koalisyon da olsa, demin arz ettiğim 
gibi eleştirileceklerdir; ama eleştirinin, zamanlamasının da ötesinde, gerçekten haklı nedenlere 
dayanması gerekir. Ben, bütçe görüşmelerinin başladığı günden beri buradan yapılan eleştiri
lerin hemen tümünü dinlemeye çalıştım, not almaya çalıştım, ders almaya çalıştım. İnanıyo
rum ki, insanlar, nerede olurlarsa olsunlar, sosyal yapılarının doğal bir sonucu olarak, her toplum 
içinde, her şeyi, genelde karşılıklı konuşarak öğrenirler, konuşarak anlaşırlar, konuşarak sonu
ca varabilirler. 

Şimdi ben, koalisyon Hükümetine getirilen eleştirileri madde madde sıralasam, konuşma 
süremi aşarım; ama bunlardan, çarpıcçı gördüğüm, daha doğrusu gerekli gördüğüm birkaç 
tanesine-değinmeden geçemeyeceğim. 

Bu eleştirileri kimler yapıyor? Değerli arkadaşlarım, bu eleştirileri yapanların başında Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bulunması, bizi üzmektedir. Bizi üzmektedir diyorum; çünkü, biz, 
millet olarak, hangi çağda yaşarsak yaşayalım, Cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, ba
kanlarımızı, milletvekillerimizi, yani devleti idare eden insanlarımızı severiz; severiz de, sayarız 
da. Severiz de, sayarız da derken, bir konunun altını da çizmek istiyorum : Sayın milletvekille
ri, birbirimizi sevmek zorunda değiliz; çünkü, sevgi zora dayalı olmaz. Eğer birileri geliyor ille 
beni seveceksiniz, tlle beni seveceksin diyor ise, bu yanlıştır; ama birileri geliyor bana saygısız
lık yapma diyorsa, bu doğrudur. Yani, sevgi zora dayalı olmaz; ama, saygı, isteseniz de isteme
seniz de belli sınırlar içerisinde kalmak zorundadır. Ben, sevgi ve saygıyla ilgili olan bu iki nü
ansı, iki farkı bilginize niçin sunuyorum? Şunun için sunuyorum : Sayın Cumhurbaşkanımız 
bizi sevmeyebilir, bu iktidarı sevmeyebilir, -lüks olsun diye söylemiyorum- bizi sevmeyebilir; 
ama Sayın Cumhurbaşkanımızı, lütfen, Anayasamızda dibacesini bulan, bizim varlığımız olan, 
Türk Milletinin hasleti olan o hasletin sınırları içerisine çağırıyorum ve diyorum ki; bu hükü
mete, sorumlu olan bu hükümete saygısızlık edilmesin, icraatlarını gerçekleştirebilmesi için onun 
elini kolunu bağlar nitelikte adımlar atılmasın. Bunu da istemek en tabiî hakkımızdır. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

ALÎ ER (tçel) — Ne yapıyorsunuz ki bağlıyor? Zaten bir şey yaptığınız yok. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Eleştiriye tahammülünüz yok. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kimin, ne yaptığını beğenmek zo
runda değilsiniz. Bizim burada söylediklerimizin siz de gelir tersini söylersiniz. Dersiniz ki, Sa
yın Şahin, sizin söylediğinizin şurası yanlış, sizin gibi düşünmüyorum; bundan doğal ne var? 
Bundan doğal bir şey yok. Biz de, sizin sekiz senelik iktidarınız döneminde -beş senelik 
parlamenterim- bu kürsülere çıktık, sizin yapabildiklerinizi, yapmadıklarınızı, beğenmediği
miz olmuştur, çok konuştuk. Siz de çıkıp aynı şeyleri söyleyeceksiniz, elbette söyleyeceksiniz; 
ama benim maksadım o değil; benim maksadım, bu Yüce Parlamentonun içerisinde yapılan 
eleştiriler değil. 
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Arkadaşlarım, ben şunu demek istiyorum. Biz millet olarak, devletimizin başını severiz; 
ama bu sevgiye layık olmasını istiyoruz, bu bizim en tabiî hakkımızdır. Çünkü Cumhurbaşka
nı, benim devletimi temsil ediyor, benim milletimi temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızdan, bu 
saygıyı, bu sevgiyi beklemek benini hakkım değil mi? Elbette hakkımız. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Siz Saddam'a gittiniz. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. Sayın Şahin devam ediniz. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlarım, bir nokta var. Bunu niye söylüyorum; şu

nun için söylüyorum. Hükümetimiz, kurulur kurulmaz, ayağının tozuyla, Bakanlar Kurulu
nun almış olduğu bir karar gereği, Eskişehir Cezaevindeki, gerçekten çağ dışı bir cezaevindeki, 
bir eylemi önledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafını söyleyip bir noktaya getireceğim. Sa
yın Cumhurbaşkanımızla bağdaştıramadığım için söylüyorum, ben onun yücelmesini istiyo
rum. Ben onun orada, Anadolu halkının söylediği gibi, örs gibi oturmasını istiyorum, batman 
gibi oturmasını istiyorum. Eskişehir Cezaevinde meydana gelen, gerçekten insan haklarıyla bağ
daşmayan, demokrasilerde yeri olmayan bir eylemi, Hükümetimiz, Bakanlar Kurulumuz ka
rar alıp onu önlemiş, ise, sizin yapacağınız tek şey ona teşekkür etmek. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bir noktanın altını çizeceğim. Geçenlerde, şuradaki salonda 
bir sayın milletvekiliyle Eskişehir Cezaevinin durumunu konuşuyorduk. Bu kürsülerde de ko
nuşuldu, burada da geldiniz o cezaevinden dolayı Hükümeti eleştirdiniz. Şimdi bir milletvekili 
-ismi de bende vardır, dilerseniz açıklarım; ama bu kürsünün adabına uygun görmediğim için 
açıklamıyorum- bana ne diyor biliyor musunuz? "Yarın Türkiye'de bir olay olsun, ipe gide
ceklerin başında Adalet Bakanı, ikincisinde sen geleceksin." Niçin? "O Adalet Bakanı olduğu 
için, siz de Adalet Komisyonu Başkanı olduğunuz için." Bunu bir milletvekili söylüyor arka
daşlarım. Niye? "Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da açıklama yaptı, senin haberin yok mu?" 
Ne açıklaması yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da? "İşte gördünüz mü Hükümeti, 
teröristleri bırakıyor" diyor. (ANAP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)—Bırakmadınız mı? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bakın, demek ki bizim burada söylediklerimiz boş değil
miş, ona inananlar var... Düşünebiliyor musunuz!.. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümetlerin, devletin asıl görevi, teröristleri bırakmak değildir, el
bette bir çatı altında tutmaktır; ama hükümetlerin görevi yargılanmayan, hüküm giymeyen in
sanları götürüp çağdışı ve insan haklarına aykırı olarak hapsetmek değildir; devlet olmanın 
gereğidir bu. 

Değerli milletvekilleri, Eskişehir Cezaevinde yatanların yarısı hükümlü değildi, sanıktı; 
haklarında devam eden davalar vardı. Yani, bu kürsüden milletin gözünün içine baka baka, 
"Hükümlüleri bıraktınız" ya da "teröristleri bıraktınız" savınız doğru değildir. O cezaevinde 
yatan insanların yüzde 55'i yargılanmamıştır ve tamamı hükümlü değildir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı bir açıklamasında, "Devlet Güvenlik Mahkeme
sinde yargılananların yüzde 55'i beraat ediyor" diyor. Bunu ben söylemiyorum, cumhuriyet 
savcısı söylüyor. O zaman, şu sorunun cevabını müsamahanıza sığınarak birlikte arayalım : 
Yargılanmamış ve yüzde 55 ihtimalle kesinlikle beraat edecekleri sabit olan bu insanları, hiçbir 
projesi olmayan cezaevinin, havalandırma imkânı olmayan tuvaletinin içerisinde -böyle hücre 
şeklindeki yerlere götürüp- mahkûm etmeye hakkı var mıdır? öyle düşünüyor ve inanıyorum 
ki, devletin böyle bir hakkı yoktur. 
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Devletin görevi nedir biliyor musunuz? Suçluyu tutmak, yargılamak ve cezalandırmaktır 
elbette; ama yargılanmış, hüküm verilmiş insanları ikinci kez cezalandırarak, götürüp tuvale
tin içerisine hapsederek insanlık haklarını ihlal etmek devlete yakışmaz ve devletin büyüklü
ğüyle bağdaşmaz diye düşünüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Onun için, bu kürsüden Eskişehir Cezaeviyle ilgili olarak bundan sonra yapacağınız tar
tışma ve eleştirileri lütfen dikkatli yapalım. Çünkü, orada, gerçekten insan haklarıyla bağdaş
mayan mevcut bir durum vardı. Tekrar söylüyorum, hüküm giymemiş ve cumhuriyet savcısı
nın verdiği istatistiğe göre yüzde 55'inin beraat edeceği insanlarımızı, götürüp oraya koymanın 
anlamı yoktu. 

. Sayın milletvekilleri, kaldı ki, bunları bırakan kim? Bunlar, yine devletin cezaevlerinde 
ve cezaları infaz ediliyor. Sizin iddia ettiğiniz gibi, bu Hükümete düşen onları sokağa atmak 
değildir, tam tersine, onları muhafaza altında tutmaktır. 

Bir şey daha söyleyeyim, son günlerde Kayseri Cezaevindeki bu firar olayını bahane ede
rek, "İşte gördünüz mü? Bunlar Eskişehir Cezaevinden getirildi* Kayseri Cezaevinden bırakıldı" 
deniyor; ayıp şey bunlar arkadaşlarım. Birbirimize inanmak zorundayız, 

İçişleri Bakanlığımız var, Adalet Bakanlığımız var, cumhuriyet savcılarımız var... Kayseri 
Cezaevinden kaçanların içerisinde, Eskişehir Cezaevinden getirilen bir kişi gösterin, ben, istifa 
etmeye hazırım; bakan da istifa edecektir, bu Hükümet de istifa edecektir. Buyurun, hodri mey
dan; ispat ediniz! Böyle yanlış şeyleri söylemeye lüzum yoktur, milletin gözünün içine baka 
baka böyle yanlışlıklar olmaz. 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Bırakın yüzde 55'ini o zaman, çıksınlar. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Biraz da bütçeden bahset. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, beni gerçekten çok üzen ve hatta bir 

anlamda da anlayamadığım, Hükümete yönelik olarak yapılan başka bir eleştiri daha var. De
min söylediğim eleştiriyi Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Bu eleştiriyi ise, 5 ay başbakan
lık yapan ve yapılan bir erken seçimle de makamını kaybeden çok değer verdiğim bir zat yapı
yor. Hükümeti eleştiren konuşmasını inceleyiniz, çok enteresandır. Hükümeti niye yargılıyor 
ve suçluyor biliyor musunuz? "özelleştirme yapılmış ve özelleştirmenin kanunlara, yasalara 
ve devletin ilkelerine aykırı olduğuna dair o zamanın muhalefet partileri, bugünün iktidar par
tileri gitmişler, dava açmışlar" diyor. Doğaldır. Biz, burada niçin varız? Milletin, işçinin hak
kını korumak için burada değil miyiz hepimiz? Danıştaya gidilmiş... Elbette, demokrasilerde 
yargı yolu vardır. Bu karar, iptal edilmiş. Ne iptal edilmiş : Anavatan İktidarlarının getirmiş 
olduğu kanun dışı yanlış işleri mahkeme iptal etmiş; meselenin özü budur. Peki o zaman ne 
olmuş : O arada bir seçim yapılmış, hükümet el değiştirmiş; yani o davayı savunanlar iktidara 
gelmişler -mahkeme kararının doğruluğu gibi- yanlış işleri yapanlar da muhalefete düşmüşler. 
Şimdi, Hükümeti eleştirerek, "efendim, siz bu kararı niye temyiz ettiniz; dün götürdüğünüz 
kararı; yani iptal ettirdiğiniz bir kararı -bu durum dünyanın neresinde var diyor- bugün temyiz 
ediyorsunuz, diyor. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Evet, bunu anlat da anlayalım. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gerçekten bunu garipsedim. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Bunu anlat da anlayalım. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gerçekten garipsedim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
değerli arkadaşlarım, bir dakika efendim... Gerçekten garipsedim, (ANAP sıralarından 

gürültüler) -' 
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BAŞKAN — Sayın Şahin, siz konuşmanıza devam edin. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gerçekten garipsedim. Hasbelkader, 25 senedir hukukçu

yum, bunun 15 yılını da kamu hukuku dalında avukatlık ve müşavirlik yaparak geçirdim; ya
ni, devlet adına davalara girdim, kararları temyiz ettim. 

Değerli arkadaşlar, devletin temel niteliği, devletin devamlılık arz etmesidir; buna bir di
yeceğiniz var mı?.. Gelirsiniz buraya, devlet devamlılık esasına dayalı olarak yürümez, ayakta 
durmaz dersiniz; gelin de burada söyleyin bunu. Bu konu tamam mı; tamam; güzel. 

İster kamu avukatı olun, ister devlet adına iş takip edin, ister hükümette bulunun, ister 
başbakan olun, ister başbakan vekili olun; böyle bir kararı temyiz etmeme hakkınız yoktur, 
böyle bir kararı temyiz etmeme hakkınız olamaz. Eğer bu Hükümet, o kararı temyiz eden bu 
Hükümet, bu görevini yerine getirmemiş olsaydı, kesinlikle bilesiniz ki, Türk Ceza Kanunu
nun 228, 229 ve 240 inci maddesinde yazılı olan, görevi suiistimal ve görevini kötüye kullanma 
suçunu işlerdi; bu suçu işlerdi. Çünkü, hukukun temel nitelikleri vardır, derecattan geçirme 
zorunluğu vardır; bunun eski dildeki ismi derecattan geçirme zorunluğudur. Derecattan geçir
meden, hüküm, hüküm olmaz. 

Devleti idare etmiş, başbakanlık koltuğuna kadar gelmiş bir zatın, bir değerli insanın tu
tup da gerçekten ilkeden yoksun, ilkenin dışında olan kuralları savunması ve hele hele Hükü
meti böyle suçlamış olmasını ben dört dörtlük bir favul olarak görüyorum; tam tersine bir fa-
vuldur bu, başka bir özelliği yoktur bu olayın. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Tersini düşünelim o zaman; ne olacaktı?.. O zaman da ne yapacaktınız Hükümet bunu 
temyiz etmemiş olsaydı; şöyle diyecektiniz o zaman : Gördünüz mü bu Hükümeti, eğer temyiz 
etselerdi, yani kararın yeniden gözden geçirilmesini isteselerdi, bu karar bozulurdu; çünkü hu
kukta böyle bir yol da var. 

TUNCA TOSKAY (tstanbul) — ihaleyi iptal edin, Yargıtay'ın arkasına saklanmayın o za
man. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSNÜ DOĞAN (tstanbul) — Evet evet anlat bunu. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Mahkemelerimiz karar veriyor -Hukukçu arkadaşlarımız 

bunu bilirler- buna; bunu biz de bilirsiniz. Belli yaşlara gelmiş insanlarsınız, şu veya bu şekilde 
yargı yolunu biliyorsunuz. 

Başta, Yargıtayın tasdikinden ya da bozmasından geçtikten sonra, karar düzeltme ya da 
tashihi karar dediğimiz yolla gidildiği zaman, bozulan kararlar olduğunu siz bilmiyor musunuz? 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — İhaleyi iptal edin o zaman. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Eğer siz memleketi sekiz on sene idare etmeye çalıştığınız 
ve batırdığınız bu kafayla "Yargıtay tashihi kararda bir hükmü bozmaz, yeniden inceleme sıra
sında bir hükmü bozmaz'' diyorsanız, ben her şeye razıyım. Bu yanlıştır ve ilkelliktir, başka 
bir şey değildir. Onun için, bu Hükümeti eleştirirken-Eleştirin, buna hakkınız var- sağlam da
yanaklara dayanarak eleştirinizi yapınız. Bir kararın yeniden incelenmesi talep'edildi diye, mil
letin gözünün içine baka baka, ilkeler ve hukuk kuralları çiğnenmez. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) —• Yargıtayın arkasına saklanma, iptal et ihaleyi o zaman. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Olabilir; karar düzeltildi, yeniden bozuldu, ne diyeceksiniz? 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — İptal edin ihaleyi. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Olabilir. 
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TUNCA TOSKAY (İstanbul) — O zaman, ihaleyi iptal edin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Susun yahu, nedir bu böyle? 
BAŞKAN — Sayın Kerimoğlu, yerinize oturun efendim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir dakika efendim.. 
Yıllardan beri, siz, hukuka sırt çevirip, devleti kanun yerine 216 tane kararname ile yönet-

- meye alıştığınız için "İptal edin" diyorsunuz. Hukuk devletidir bu, hukuk devleti... Hukukla 
iptal ettireceksiniz bunu. Yargı kararı kesinleşir ve gereğini hükümet yapar, ben bunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin 45 dakikanız doldu; arkadaşınızla görev bölümü yaptınız mı 
efendim? 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Zamanım doldu mu efendim? 
BAŞKAN — Doldu efendim. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Daha konuşmamın başındayım. 
BAŞKAN — Biraz da ikili görüşmelerden uzadı iş. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Peki efendim, kısaltmaya çalışacağım Sayın Başkanım; 
sağ olun. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet -konuşmamın başında da söylediğim gibi- bu Hükü
met, şu programı uygulamakla görevlidir. Bunun da ötesinde, sizin güveninize mazhar olmuş 
bir Hükümettir. Sizden güvenoyu aldı; niye güvenoyu aldı? Şu kitapçığın içinde yazılı olanları 
tahakkuk ettirmek için görev aldı. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Hayırlı olsun. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Hepimize hayırlı olsun, tüm ulusumuza hayırlı olsun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Dolar 6 300 lira oldu. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Enflasyon da çıktı. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bu Hükümet, "Erken Emeklilik Kanununu çıkaracağım" 
dedi; çıkarmadı mı? Çıkardı. Kanunu Meclisten çıkarıyoruz, veto ediliyor, geliyor; yani yeni
den iade ediliyor. Demokrasinin yolu; buna saygı duyacağız. O kanun, her şeye rağmen, çıkmıştır. 

Sosyal Sigortalar ile ilgili primler, vergi ile ilgil primler, Bağ-Kur ile ilgili primler tıkan
mıştı arkadaşlar. Bağ-Kur'un 4 trilyon, Sosyal Sigortalar Kurumunun 5 trilyon alacağı var... 
Buraya bilançoları yazmak neyi halletmiştir? Hiçbir şeyi halletmemiştir. Devlet tıkandı, öyle 
bir noktaya geldi ki, Bağ-Kur reçetesi ödenemez oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu darboğazlar
la karşı karşıya kaldı; Hazineden para dilenmeye başladılar. Vergi tahsilatını yapamadınız. Pe
ki, tıkanan devleti kim açacak; çare kimdedir? Yüce Meclistedir. Yüce Meclisteki şu anda siya
sal iktidarı kim kullanıyor? Hükümet kullanıyor. İşte, Hükümetimiz bunu yaptı. Başka ne va
at ettik?,. On yıl uğraştınız, on yıl... Öğretmen okulu mezununa, öğretmen diploması verdiği
niz insanları sınavla iş vermediniz mi? Ama, bu Hükümet, seçim meydanlarında söz verdi, 
ayağının tozuyla Hükümet olur olmaz, o sınavı kaldırdı. Öğretmenin onurunu tamir ettik. Her 
şeyde olduğu gibi, sizin bozduğunuz, yerle bir ettiğiniz şeyleri, bu Hükümet tamir ediyor. İşte, 
öğretmenin onurunu bu Hükümet tamir etmiştir, şimdi de o öğretmenlere 20 bin kadro açarak 
tayin yapıyor, hem de sınavsız. Buna burada teşekkür etmeniz gerekir. 
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Bu Hükümet başka ne yaptı: 280 milletvekiline sahiptiniz, yıllardır konuşuldu, tartışıldı; 
askerlik süresinin kısaltılmasını niye yapmadınız? Çünkü, sizin asıl maksadınız, bu millete, bu 
ulusa hizmet etmek değil, işte bu Hükümet, ayağının tozuyla o işi de hemen halletti; askerlik 
süresini ilk önce 15 aya, daha sonra da Allah nasip ederse 12 aya indirecek; onu da başaracak. 

Arkadaşlarım, siz niye telaşlanıyorsunuz ki? Yani, bu Hükümetin başarılı olmasını istiyor 
musunuz istemiyor musunuz? (ANAP sıralarından" istiyoruz" sesleri) İstiyorsanız mesele yoktur. 
Biz de istiyoruz; hepimiz istiyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Erken emeklilik/vergi affı... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Hükümet, kasasına para girerse, o parayı cebine mi koya-

- çaktır? Hayır. Ne yapacaktır?.. İşte şu program içerisinde yazılı, şu bütçede öngörülen yatı
rımları gerçekleştirecektir. Bundan kimler yararlanacaktır? Bu milletin çocuklan, bu milletin 
köylüsü, işçimiz, memurumuz, esnafımız yararlanacaktır. Niye bundan korkuyorsunuz ki, ka
saya para girecek; af çıkarıldı, bunlar musluğu açtılar diye (ANAP sıralarından gürültüler) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — İlan edin. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — İsmen ilan edin kaçakçıları. 

CEMAL Ş/AHİN (Devamla) — "Kaçakçı, kaçakçı..." diye bağırıyorsunuz. Tüm milletim 
duysun diye söylemek istiyorum : Hiçbir cumhuriyet hükümetinin dönemini bana gösteremez
siniz ki, ANAP dönemindeki kadar kaçakçılık, ANAP dönemindeki kadar yolsuzluk olabil
sin. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu mümkün değil. Sayın milletvekilleri, bir tek örne
ğini gösteremezsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) Gelin bu kürsüde söyleyin... Bankerlik 
olayını çıkaran siz değil misiniz? Barkerlik olayı sizin zamanınızda olmadı mı? (ANAP sırala
rından "Hayır" sesleri) "Hayır" diyorlar... Niye "hayır" diyorsunuz? 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — ANAP kurulmadan önce oldu. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... Şimdi yakalandınız işte. Ban
kerlik olayı ne zaman oldu o zaman? 12 Eylülde, Kenan Paşanın döneminde oldu, öyle mi? 
Peki, siz kimin döneminde iktidar oldunuz? (ANAP sıralarından "Milletin reyiyle geldik" sesleri) 
O halde şu soruyu soralım, tüm milletim duysun; soruyorum : 12 Eylül olayı olmasaydı Ana
vatan diye bir parti olabilir miydi? (ANAP sıralarından gürültüler) 12 Eylül diye bir olay ol
masaydı, Anavatan diye bir iktidar oluşamazdı; bankerlik olayı diye bir olay oluşamazdı; ha
yalî ihracat diye bir olay oluşamazdı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Teşvik veriyoruz diye milletin gözünün içine baka baka karardınız. 74 ilde teşvik verdiniz. 
Her bölgede verdiğiniz teşvikler -iftiharla söylüyorum- battı. Sayfn Başbakanım, burada büt
çenin ilk günkü görüşmeleri sırasında söylediği gibi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerin
de, Orta Anadolu Bölgesinde verdiğiniz teşviklere dayalı olan yatırımların dört duvarı tabut 
gibi duruyor, tabut, içinde de bir şey yok. İçinde bir şey yok tabut gibi duruyor. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Baban geldi, baban... 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Baban geldi... 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ama bu teşvikleri değerlendiren, bu teşviklerden ülke kal

kınmasına faydalı olan illerimiz yok mu; var. Siz teşvikin nasıl kulllanıldığını gelin Çorum'da 
öğrenin, Çorumda. Teşvikleri, Çorumlunun dışında devletin yararına kullanan bir tek il göste
remezsiniz bana. Rakam veriyorum, o teşviklerle, Çorumlu 210 tane tavuk çiftliği kurdu. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Tavuk çiftliği mi kurdun? 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Senin o yaptığını Çorumlu da yapmaz. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bugün, Türkiye'de üretilen yumurtanın yüzde 20'sini, tek 

başına, Çorumlu üretiyor. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Evet, gülüyorsunuz tabiî, gülüyor
sunuz... Gidin, Devlet Planlama Teşkilatından rakamları isteyin. Siz teşvikleri vermişsiniz de... 
Nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Teşvikler oraya gitmiş. 

Çorumlu, aldığı teşviklerle, şimdi, tuğla, kiremitin yüzde 50'sini tek başına üretiyor. Fab
rika yapan dört tane fabrikamız var, organize sanayi bölgemiz var. Teşviklerin nereye kullanıl
dığını, yatırımın ne olduğunu gelip, orada öğrensin ANAP'lıIar. Bunun dışında ne oldu; verdi
ğiniz teşviklerin hepsi battı, hayalî ihracattan batmayan kalmadı. Bunlar bir gerçektir. Bunun
la mı kalıyor; kalmıypr. Daha neleriniz var, onları da söyleyeceğim. (ANAP sıralarından "sü
resi doldu" sesleri, gürültüler) Durun, bir dakika müsaade edin; Sayın Başkanım bana 5 daki
ka daha konuşmam için müsaade etti. 

Daha neleriniz var, vatandaşa tapu veriyorum diye uyduruk sertifikayı çıkaran siz değil 
miydiniz? Nerede o sertifikalar, ne oldu? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) -— Sizin iki anahtar ne oldu? 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Hani, anahtarlar nerede? 
BAŞKAN — Sayın Şahin,.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — 2,5 milyon vatandaşımıza bu sertifika olayını anlatıyo

rum. Film... Film, tam film... Aziz Nesin'lik olay. Bir sertifika çıkardılar; "sertifika verece
ğiz..." Ne sirtifikası vereceksiniz? "Arsa sertifikası vereceğiz" Bu arsa sertifikası ne? Efendim, 
hükümet programlamış, 2 yıl içinde, 2,5 milyon vatandaşa arsa verecek, tapu verecek, ev vere
cek. Hani o evler, nerede o evler? 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Hani anahtarlar nerede? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gösterin nerede o evler, o evler nerede? Ha!.. Sonradan 

anladık ki, yeminli bürolar kurulacak, vatandaş önce yeminli büralora soydurulacak, ondan 
sonra "olmadı" diyecek, iş yeniden belediyelere verilecek, sonuçta ne oldu o sertifikalar?.. So
nuçta, battınız, battınız, dört dörtlük battınız. Siz her şeye öyle tantanalarla başladınız, her 
şeye öyle tantanalarla başladınız; ama sonu gelmedi. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Boş konuşuyorsun, boş!.. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sonu gelmedi. Kanun çıkardınız, süper emeklilikle ilgili 

kanun. Ne oldu; o zamanın sayın bakanı radyo televizyonda tam iki saat konuştu. Meğer ney
miş o süper emeklilik biliyor musunuz? Sonradan anladık; "Arsanı sat, daireni sat, bana getir 
5 milyonu ver, ben de sana şu kadar para vereceğim" 1,5 milyon işçi emeklisi var. Kaç kişiye 
verdiniz süper emekliliği; 62 bin kişiye, hikâyeyi sonradan öğreniyoruz tabiî; ama başlangıçta 
böyle değildi. 5 milyon getiren herkese maaş vereceksiniz. "Şu çerçeve içinde sana maaş 
vereceğim" demişsiniz. Vatandaş ne yapmış; gayrimenkulunu satmış, evini satmış, bağını, bah
çesini satmış, prim borcu diye, getirmiş SSK'ya yatırmış. Şu ilkelliğe bakın... Hem nasıl yatır
mış biliyor musunuz? 1400 gösterge olacak!.. 1399 gösterge olsa yatıramazsınız. 

Arkadaşlarım, inanın, bir hukukçu olarak, bazen aklıma geliyor, utanıyorum. 1400 gös
terge alacak, 1399 alamayacak... Tavanda da ücret yatınyorsunuz, hasbelkader, gitmiş, iki ay 
işgörmezlik ödeneği almış, o elbette son ücreti de yatırıyor, 1400 gösterge olmamış, 1399'a gel
miş, "Hayır, 1400 gösterge veririm, 1399 göstergeye vermem..." Sonuçta ne oldu? Anayasa Mah
kemesine gitti, iptal oldu, başımıza çalındı ve devlet adına bugün hâlâ bu olayı tamir et-
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memişiz, edememişiz, tşte şu program, o sizin yıllardan beri sürüm sürüm süründürdüğünüz, 
arsasını sattırdığınız, dairesini sattırarak, parasını cebinden aldığınız, parasını cebinden çaldı
ğınız vatandaşın derdine merhem olmak şu programın içinde yazılı, alın, okuyun bunları, oku
yun. Okumadan bu iş yürümez. Okuyun, bunun içinde yazılı bunlar. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) ' . • 

Sizin skandaliniz bir tane değil ki, yüz tane skandal anlatırım burada; ah, Başkan bir mü
saade etse. Bu tip skandallarınızı. akşama kadar anlatırım buradan. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, arkadaşınıza 38 dakika kaldı. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, devlet, parlamentolar niçin vardır; 

millet için vardır. Kanun yapacağı... Bu Parlamentonun görevi kanun yapmak. Kanunları yap
manın amacı nedir; vatandaşı huzura kavuşturabilmektir, vatandaşa rahat nefes aldırabilmek-
tir, vatandaşı, bir anlamda, devletle barıştırabilmektir. Vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri 
yeni bir düzenlemeye getirebilmektir. 

Şimdi, soruyorum; bu sekiz yıl içerisinde hangi kanunu çıkardınız da bu millete, "oh" 
deyip de bir nefes aldırabildiniz? Çıkardığınız böyle bir kanun var mı? Orman köylüsü kanun 
bekliyor, çıkardınız da biz karşı mı çıktık? Çıkarmadınız. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz orman köylüsüne kaç lira verdiniz? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün, orman köylüsü, bir kucak 

odunla bir tutulan traktörünü, 40 milyon 50 milyonluk traktörünü satıyor. Bunlar gerçek değil 
mi? Siz, orman köylüsüyle ilgili yasal değişiklikleri getirdiniz de o günün muhalefeti size karşı 
mı çıktı? 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Anayasa Mahkemesine kim gitti? 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ha, Anayasa Mahkemesi dediniz; doğru, doğru... Daha 

büyük skandalları söyleyeyim. Bu sözünüz bana daha büyük bir skandali hatırlattı; teşekkür 
ederim. 

1961 Anayasasıyla hukukumuza giren Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi, si
zin döneminizde sulh hukuk mahkemesi gibi çalıştı. Bizim açtığımız davaların yüzde 90'ı ip
talle neticelendi. Siz bana, cumhuriyet döneminde, sizin gibi böyle bir hükümet gösterebilir 
misiniz? 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ayıp, ayıp! 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sizin yapacağınız tek şey, gelip bu kürsüden, Anayasa Mah

kemesinden özür dilemektir. Çünkü, sizin, Anayasa Mahkemesine götürülüp de iptal edilme
yen bir tek yasanız kaldı. Niye; niyesi şu : Değerli arkadaşlarım, önce, insanların, bir siyasal 
partinin ilkesi ve prensiplerine inanması lazım. Bir devlet hukuk devletiyse ya buna demokra
tik ve hukuk devleti olarak güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer mesele hukuk devletiyle 
çözülecekse, hukuk devletinin ilkelerine uygun olarak, o kurallara, kaidelere göre çözülecekse, 
siz on yıllık döneminizde o hukuk kurallarına hiçbir zaman saygılı olmadınız. Tam tersine, Ana
yasa Mahkemesine giden, iptal edilen kanunların tam tersine, taban tabana zıt yasaları çıkar-
mışsınızdır, kararnameleri çıkarmışsınızdır. Neden; çünkü, siz hukuk devletinin kurallarını, ka
idelerini, ağırlığını, güzelliğini, o meyveyi yemeyi içinize sindiremediniz. Bütün meselenin özü 
bu. (ANAP sıralarından gürültüler) İnanın sindiremediniz. Meselenin özü budur. Yoksa, Ana
yasa Mahkemesini, sulh hukuk mahkemeleri gibi çalıştırmak çare değildir, önünde sonunda, 
siz de o Mahkemeye gidersiniz. 
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tşte şimdi öyle diyorsunuz; bakın, şimdi burada, öyle konuşuyorsunuz. "Anayasa Mahke
mesine gideriz" diyorsunuz. Doğrudur; elbette gitmelisiniz. 

Sayın parlamenterler, ben konuşmamı bir cümleyle bitiriyorum. Geçmiş iktidar dönemin
de, iktidarı elinde tutan insanlar arasında gerçekten çok değerli insanlar var, çok sevdiğim in
sanlar var; buna inanıyorum. Soruyorum, genel müdürlük yapmış, müsteşarlık yapmış, bölge 
müdürlüğü yapmış, devlet umuru görmüş; bunların hepsi doğrudur, sizin içinizde bunlar var. 
Ne yok biliyor musunuz; işte o idarenizi bir video gibi kullandırmasanız, bir kendi kendinizi 
idare edebilseniz de, kafanızın içindekilerini bir yapabilseniz, inanın sizi bu memlekette ikti
dardan düşüremezlerdi; ama siz tepeden kumandayla idare edildiniz: idare etmek istediler, idare 
ettiler. Dolayısıyla, bunun zararını hepimiz çektik, muhalefet de çekti, millet de çekti, siz de 
çektiniz. 

tşte, 20 Ekim seçimlerinde bu millet size gereken dersi verdi, oraya oturttu. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Tabanınız mı kaldı... Kör kuyuya düştünüz. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Tabanınız mı kaldı, sizi millet yok etti. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, bağlayalım lütfen. 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Aklınızı başınıza almanızı diliyorum. Kendi iradenizle hareket ediniz, başkasının irade

sinden size fayda yoktur, olmayacaktır. 
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cemal Şahin. 
Söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mustafa Yılmaz'da. 
Sayın Mustafa Yılmaz, söz süreniz 34 dakika. 

SHP GRUBU ADANI MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; bütçenin tümü üzerinde SHP Grubunun geriye kalan zaman hakkını kullanmak üze
re, değerli arkadaşımdan sonra kürsüye gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı 
ve sevgilerimle selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Bizi televizyonu başında izleyen de
ğerli vatandaşlarımıza da saygılar, sevgiler sunuyorum. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Seçmene selam... 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Konuşmaya devam. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Son zamanda, ülkemizde üzücü olaylar olmuştur; Zon

guldak'ta işçi arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Erzincan'da feci bir deprem sonucunda va
tandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Yurt dışında, Azerbaycan'da Ermeni çetelerinin katliamı 
sonucunda soydaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Hepsine, konuşmamın başında, Tanrı'-
dan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim. 

Değerli arkadaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla... (ANAP ve RP sıralarından 
"Bu işlerle alakalı olmadığın belli oluyor" sesleri, gülüşmeler) 

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım. (ANAP 
ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Senin Bayramla bir alakan yok ki!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, Ramazanı Şerif Bayramı... 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... Düzeltti... 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli dostlar, bu bütçe, her yönüyle dört dörtlük 
bir bütçe desek yanlış olur. Bunu kabul etmek lazım. Bu bütçe, eksikleri olan bir bütçedir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

"Bravo" demeyin. Bu bütçe, eksikleri olan bir bütçedir; ama, bu bütçeyi bu hale getiren, 
burada oturan Hükümet, burada oturan Komisyon değil; sizin, geçmiş sekiz yıldaki uygula
manız, yanlışhklarınızdır. 

Gönül isterdi ki, bu bütçe, deliksiz, deşiksiz, açıksız olsun. Bunu arzu ederdik. Gönül is
terdi ki, bu bütçede yatırım bol olsun. Bu Hükümet bunu isterdi; ama, ne yazık ki, ANAP 
hükümetlerinin geçmişte uyguladığı sekiz yıllık yanlış politika, bizim Hükümetimize ve bizim 
Plan ve Bütçe Komisyonumuza bu imkânı tanımamıştır, bu hakkı elinden almıştır, böyle bir 
olanağı yoktur bu Hükümetin. 

Siz, bir tarlaya arpa ekerseniz, buğday biçemezsiniz. Bu bütçe hazırlanırken, geçmişte ANAP 
Hükümetlerinin icraatlarının sonucunda gelen bir bütçe olarak hazırlanıyor; bundan kurtuluş 
yok. Yani, tarlaya arpa ekmişsen, arpa biçersin; buğday biçemezsin. Bu tarlanın ekimi, önko
şulları sizin tarafınızdan hazırlandı. Biz, mevcudu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ektiğiniz o arpayı 
değerlendirmeye çalışıyoruz; ama, bundan sonra bu arpa biçilir, hasat, harman biter, yenisi 
ekilir. Gelecek seneki bütçenin hazırlanmasından bu hükümeti ve bu Plan ve Bütçe Komisyo
nunu sorumlu tatabilirsiniz; ama, bugünkü bütçenin eksikliklerinden, yanlışlıklarından, hiz
met vaat etmemesinden siz sorumlusunuz, ANAP Hükümetleri sorumlu... (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Hocam Necmettin Erbakan geçen gün buradaki konuşmasında Sayın Başbakana 
dönerek, "Siz baba diye çıktınız; ama, pantolonu torununuza göre hazırladınız" diye konuş
tu. Sayın Hocama söylüyorum; pantolon, kumaşa göre çıkar; pantolon, şartlara göre çıkar. 
Eğer o şartları sizin elinize versem; o kumaşı sizin elinize versem, değil torununuza, bebeklere 
bile pantolon dikemezsiniz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar; RP sıralarından alkışlar ve gü
lüşmeler) 

Sayın Hocam, seni severim; ama, burada yanlış kapı çalıyorsun, hedefi yanlış seçiyorsun. 
Ülkeyi bu hale getirenleri bir tarafa bırakıp, yeni Hükümete konuşuyorsun. Aslında sen böyle 
yapmazdın; ama, ne oldu son zamanlarda ben de anlayamıyorum; ne oldu bilmiyorum... (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

Ülkeyi bu halde bırakıp kaçanlar, bakın, ben erken seçim demiyorum. Siz, "erken seçim 
kararı aldık" diye övünüyorsunuz. Siz, erken seçim kararı almadınız, kaçtınız. Türkiye'nin eko
nomik koşulları altında ezildiniz, altından kalkamadınız ve kaçtınız; erken seçim yapmadınız. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bakın, ANAP milletvekillerinin çoğu ile burada oturdum, orada oturdum çay içtim ko
nuştum. Seçim lafı olduğu zaman çayını yarıda bırakan milletvekilleri, ne oldu da seçim kararı 
almaya karar verdi... Bunu anlatsınlar bana. Seçim lafı olduğu zaman çayını yarıda bırakıp 
kaçanlar, o lafı sevmeyenler, çayını bitiremeden gidenler, bir de bakıyorsun ki, 5 dakikada er
ken seçim kararı alıyorlar... Sebep?.. Sebep şu : Ülke bunalıma girdi, altından kalkamıyorsu
nuz ve 6 noktadan sonra bırakıp kaçıyorsunuz. Bıraktığınız noktadan sonra biz alıyoruz, biz 
devralıyoruz, şimdi de tamir etmeye çalışıyoruz. 

YÜCEL SEÇKINER (Ankara) — Seçime giderken bilmiyor muydunuz? 
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TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sokak lisanı ile konuşuyorsunuz burada. Biraz cid
dî konuşsanız olmaz mı? 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Memleketin yararına bir şeyler konuş da biz de seni 
kucaklayalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bakalım bu ANAP niye kaçmış? Durduğu yerde kaç
mamış, niye kaçmış? Haklı... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sen anlamazsın. Kaçmadı buradayız. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Onları bırak da memleket ekonomisini konuşalım. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ekonomiden bahsediyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Bütçe üzerinde konuş, yalnız ANAP yok burada. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Bütçe üzerinde konuş lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bağırmayın, bağırmayın... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, gruplara değil, Yüce Meclise "hitap edin. 
Sayın Gençoğlu, lütfen müsaade edin, müsaade edin... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli ANAP'lılar, değerli dostlar, sekiz yılda mem

leketi bu hale getirdiniz. Bırakın da biraz konuşayım... ' 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz, Yüce Meclise hitap edin, gruplarla uğraşmayın. 
CENGİZ BULUT (izmir) — Yalnız ANAP Grubu yok burada... 
BAŞKAN — Dinleyin arkadaşlar... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bakın, değerli arkadaşlar, bakın; 1983 yılında, bu ül

kenin yönetimini ele aldığınızda, iç borçlarınız 3,2 + 4,2 = 7,4 trilyon; bolü 47,9 nüfus, (47 
milyon 900 bin kişi) Kişi başına 155 bin lira para düşüyor. Var mı itiraz? Varsa, hesap makinesi 
burada, gelin, gelin... Var mı itiraz? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT ÖZER (Muğla) — Kaçmadık buradayız, burada... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 1992 Türkiyesine geliyorum. Biraz önce söylediğim 

gibi, siz, Türkiye'yi, kişi başına 155 bin lira borçla almışsınız. Şimdi, 1992'de bırakıp kaçtığı-
. nız Türkiye'nin halini söylüyorum : 90 + 285 = 375 trilyon; bolü, 57 milyon 300 bin Türkiye 

nüfusu, eşittir 6 milyon 500 bin lira kişi başına düşen borç. İşte sizin bıraktığınız Türkiye bu. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Var mı itiraz. Bakın, pilli hesap makinesi; gelin de hesap 
edeyim. Var mı?.. . 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen ondan ne anlarsın!.. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ciddî şeylerden bahset biraz!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Para dediniz, para konuşuyoruz. Başka şayler konuş

tuk, ona da kızdınız. Ne konuşacağım arkadaşlar?.. 
Değerli arkadaşlar, köydeki vatandaş, köyde oturan Ahmet Dayı, Mehmet Dayı, Ali Dayı 

diyor ki : "Allah Allah, ben ne yaptım da 6,5 milyon lira borçlandım? Ben, ne aldım, ne ver
dim? Hiç. Bir şey alıp vermedim" Benim Ayşe Bacım da, "Devlete 6,5 milyon lira borcum 
varmış, ben ne yaptım ki, ne aldım ki?.." diye düşünüyor. 

10 nüfuslu bir aileyi düşünün; 65 milyon lira borçlu... Çok kötü... Adama bakıyorsun, 
bir şey almamış. Nerede bu para, nerede? 155 bin liradan al, 6,5 milyona getir... 

İtirazınız yok, çok güzel dinliyorsunuz, itirazınız yok... 
Bunlar nerede diye araştırmaya başlıyoruz. Şöyle, ucundan kıyısından bir Meclis araştır

ması yapalım diyoruz, birkaç kişiye "komisyona gel, ifade ver" diyoruz; Mecliste kıyametler 
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kopuyor, "Ben bu komisyona gitmem de gitmem" diye. Sayın Genel Başkan da çıkıyor, "Ben 
bunları göndermem de göndermem" diyor. Şimdi, bir yandan, çıkıyorsunuz ve "bizden hesap 
sorsunlar; varsa bir açığımız, eksiğimiz gediğimiz, hesap sorsunlar" diyorsunuz, diğer yan
dan, Yüce Meclisin karar vererek kurduğu bir komisyona hesap verme zamanı geldiğinde ise 
"Gitmem, hesap vermem" diyorsunuz... Allah vere de gitmeyin; komisyon kurulmuştur, Al
lah vere de gitmeyin. Sizi halka şikâyet edeceğiz, millete şikâyet edeceğiz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Daha güzel şeyler konuş... Dağarcığın boş!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Daha güzel şeyler nasıl konuşayım. Ben, senin hoşu

na gidecek şeyi konuşmam için ANAP'Iı gibi konuşmalıyım; Senin yaptıklarını övmeliyim. O 
zaman da vatandaş bana kızar. Ben, senin yaptığını översem vatandaş bana kızar. Nasıl olacak 
bu iş?.. • . • 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yapacağından bahset. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Yaptıklarımız ye yapacaklarımız gelecek seneye belli 

olacak. Bundan sonraki senelerde onları da konuşacağız, önce, ülkenin bu hale kimin yüzün
den geldiğini vatandaş bilmeli; bilmeli bu vatandaş. Ne devrettiğinizi bilmeli. Buraya, güllük 
gülistanlık ekonomi devretmediniz; buraya bir enkaz, buraya yıpranmış, harap olmuş bir eko
nomi devrettiniz. Onu bilsin bu millet. Ondan sonra yapmaya devam edelim. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Zorla verilmedi ki, bilerek aldınız. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Evet, bilerek aldık, tabiî ki alacağız; siz bırakıp ka

çarsanız boş mu kalacak? Herhalde, bu ülkeyi yönetmeye talip olan bir parti gelecek. 
Arkadaşlar, kaçtınız; siz, mecburen seçime gittiniz, erken seçim yapmadınız; bunu kabul

lenmek mecburiyetindesiniz... 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Erken seçim diye bağırdınız, haydi gidelim erken seçi

me. Karar alın erken seçime gidelim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, erken seçime gitme konusunda be

nim söyleyeceğim bir şey yok; ama, "seninle, ANAP milletvekili olarak aynı bölgede yarışma
ya varım" derseniz, şahsen, buyurun, istediğiniz yerde her şartta seçime girmeye hazırım. O 
konu ayrı; o, partilerin karar vereceği bir konu. Seçimden korktuğumuz falan da yok. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Babaya "dua et, Baba olmasaydı sen buraları göre
mezdin!.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bütçe üzerinde görüşelim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, sizin bir terlik konunuz var... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, Parlamentoda neler konuşulu

yor!... Siz, seviyeyi yukarı çıkarın lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder... Lütfen... Müsaade edin... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben, tabiî ki, sizin seviyenize inemem, ne kadar iste

sem de inemem efendim, mümkün değil... Sayın Orhan Ergüder, senin seviyene inmem müm
kün değil. Kendimi zorlasam yine inemem!.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, konuşmanıza devam ediniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen mühendissin... Kibar konuş. Burası, Tür

kiye Cumhuriyetinin Parlamentosu. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Efendim, bana, seviye konusunda ders vermeye kal

kan Sayın Orhan Ergüder'in seviyesine inemem. Bu, benim için müsait değil, mümkün değil!.. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlar, biraz sonra Sayın Genel Başkanınız gelecek bu kürsüye, desin ki; "Ey 
buğday üreticileri, alacaklarınızı ödedim, bitirdim." Çay üreticisine de, "Benim size borcum 
mu kaldı, bu ülkeyi yeni Hükümete borçsuz devrettim.'* Aynı sözleri tütün üreticisine de söyle
sin!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Memleket meselelerini konuş. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Çay üreticisinin, tütün ve buğday üreticisinin mesele

si memleket meselesi değil de, nedir memleketin meselesi, bana anlatsana?.. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Memleket meselesi nedir, söyleyin bana?.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen, Yüce Meclise hitap ediniz. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — O zaman, bildiğin gibi konuş, kahvehanede konuşur 

gibi konuşuyorsun; seni nasıl dinleyelim biz? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mühendis Bey, bütçeyi konuş, bütçeyi!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Müteahhitler için bıraktığınız 5 trilyon borcu, şuraya 

gelip Onur Kumbaracıbaşı anlatsın mı?.. Müsaade ediyor musunuz; anlatsın mı?.. 5 trilyonu 
niye bıraktınız? Ne yaptınız; Hava ile cıva!.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, karşılıklı diyalogu bırakın, Meclise hitap edin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) -T- Aslında, ülkenin bu koşullarında, ekonominin bu şart

larında, -iki lider için, iki parti için söylüyorum- bu durumda, mevcut memurların maaşlarını 
öder, birkaç kuruşluk yatırım yaparlarsa, ülkede iç savaşı önlerlerse, bu iki partiyi ve iki lideri 
tebrik etmeniz lazım, gelip, gözlerinden öpmeniz lazım; eğer bunu becerebilirlerse... Bıraktığı
nız şartlar zor şartlar arkadaşlar, zor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Bu işe bizi karıştırmayın, siz birbirinizi öpün!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — "Yolsuzluk" diyorsunuz, bazen kitabına uyduruyor

dunuz. Burada çoğunluğunuz vardı ya, parmak kaldırarak kitabına uyduruyordunuz. 
Türkiye'de bir terlik meselesi vardı, biliyor musunuz, duyan var mı? Naylon terlik, önü 

yarı kapalı, arkası boş, bizim Gaziahtep tarafında çok imal edilir... Terlik!.. 15 günlük bir ka
rarname çıkarıyorsunuz telefonla, yakınlarınıza.bir ay önceden "Alo, bu terliker 15 gün içinde 
ihraç edilecek, ondan sonra yok; ondan sonra kanun yürürlükten kalkacak, bu terlikleri bir 
ay içinde hazırlayın" diyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, o araştırma bitti. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — İyi dinle sayın arkadaşım, iyi dinle... 
Adam terlikleri hazırlıyor : Bakanlar Kurulundan 15 günlük bir kararname çıkıyor, Tür

kiye'nin yıllık terlik üretiminin iki misli terlik toplanıyor neredeyse, o süre içerisinde. Tabiî, 
toplayan topluyor, vatandaşın haberi yok. Gaziantep ve civar yerlerdeki vatandaş da "Bu adamlar 
niye terlik topluyor, naylon terlik neye yârarmış?" diyor; fakat, sonradan anlıyor ki, gizli tele
fon gelmiş, "Terlikleri topla, 15 gün geçerli bir kararname çıkacak, yapabileceğini yap, köşeni 
dön" denmiş. 

Şimdi diyorsun ki, "Gel benden hesap sor" Burada kararname çıkarmışsın, kanuna uy
durmuşsun, 15 gün sonra iptal etmişsin... Bunu millet bilmiyor mu; biliyor., 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mühendis Bey, bu araştırma bitti... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Efendim,'araştırma bitti de... Kitabına, kılıfına uy

durmuşsunuz, onu demek istiyorum. 
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ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, her gittiği yerde -sizin huyunuz bu ya, bir şeyi 
bellediğiniz zaman devamlı onu söylüyorsunuz, başka bir şey yok- "Hani verdiğiniz sözler, ha
ni halka verilen sözler?" diyor. Değerli arkadaşlar, şunu her kafa anlamalı: Bu Hükümet, iki 
partinin birleşmesinden meydana gelmiş bir Koalisyon Hükümetidir. Halkımız böyle uygun 
gördü. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Ne yapacaksınız, onu anlat... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu Hükümeti meydana getiren partilerin programları 

farklı, tüzükleri farklı; ayrı ayrı partiler, ayrı ayrı seçime girdiler. Seçim meydanlarında ayrı 
vaatlerde bulundular; bunlar en doğal sözlerdir... 

NEVZAT ÖZER (Muğla)— Kendini söyle; İktidarsın... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ama, daha sonra da hep şunu söylediler : "Tek başı

na iktidara gelirsek..." Şimdi, sizin anlayamadığınız, anlamak istemediğiniz, kafanıza girme
yen bir konu var. Siz diyorsunuz ki, "Sayın Tansu Çiller, 'iki anahtar vereceğim' dedin, hemen 
gel ver bu iki anahtarı." 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — öyle dediniz, "21 Ekim günü her şey değişecek" 
dediniz. ' • ' • ' ' . ' . -

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Tansu Çiller, konuşurken, halkına iki anahtarı 
layık görmüş... [ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(!)] Evet... Evet, layık görmüş, 
bugün yine görüyor. Her gittiğiniz yerde bunu söylemenin bir anlamı yok. İki anahtarı layık 
görmüş. "Doğru Yol Partisi tek başına iktidara gelirse, bunu, çok acele yapmaya gayret göste
receğim, yapmaya çalışacağım" demiş. Gelememiş, halkımız böyle uygun görmüş ve tek başı
na iktidar olamamış. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi o vaadini yerine getirmeyecek mi? O anlama gelmesin, yanlış anlamayın bizim tek 
tek verdiğimiz sözler de geçerlidir; ama, zamanı geldikçe hepsi yerine getirilecek; fakat 20 Ekimde 
seçime gir, sabah hemen kalk "Ver benim iki anahtarımı, nerede iki anahtar?.." 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — öyle dediniz, "21 Ekim sabahı her şey değişecek" 
dediniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sekiz yılda ne verdiniz? önce onu bana söyleyin..._ 
Söyleyin... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz ne yaptınız? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu kısa süre içerisinde çok şey yapıldı. Ziraatçılardan 

bize telgraf geliyor, size de geliyor mu? Gelmez; çünkü karşı çıktınız; gelmez, bize geliyor. Zi
raatçıların borçlarının faizlerini affettik, bize telgraf geliyor... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kaçakçılardan geliyor!.. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tövbe sana telgraf geliyorsa.. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim... Dinleyelim... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Erken Emeklilik Yasasını çıkardık, emeklilerden ve 

işçilerden telgraf geliyor... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Kaçakçılardan geliyor. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Babalardan da geliyor mu!.. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, halkımıza verdiğimiz sözlerin -
emeklilere, Bağ-Kur'lulara, küçük çiftçilere- hepsini birer birer yerine getirmeye başladık. Bu, 
sizi rahatsız ediyor. Ben bunu biliyorum, bu sizi rahatsız ediyor.., 

Siz, eğer diğer işlerimizin de olmasını istiyorsanız yerinizde durun, bizim sayımız bize ya-
ter, destek falan istemiyoruz. 

Yerinizde akıllı durun, vaatlerin hepsi yerine gelecek; hiç merak etmeyin. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Olağanüstü Hale niye "Evet" demediniz? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bir şeyi bellediğiniz zaman, devamlı aynı şeyi tekrar 

ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Söyleme fırsatını bulamadığım ve merak ettiğim bir konu daha 
var. Zamanı geçmesine rağmen, iki dakika beni dinlerseniz... 

Sayın Akbulut olsun, Sayın Yılmaz olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın özal olsun, geçmişte 
bir şeyi çok söylediler. "Bu, tnönü Irak'a gidip Saddam'ın elini niye sıktı?" Bir zamanlar da 
bunu bellediniz, aşağı yukarı üç ay bunu söylediniz. "Niye sıktı?.. Niye sıktı?.." 

Değerli arkadaşlar, bakın, Sayın tnönü, Saddam'a gitmiştir ve "Yanlış yapma" demiştir, 
"Yanlış yapıyorsun" demiştir, dinlememiştir, belasını bulmuştur; ayrı konu. "Siz niye gittiniz 
de Saddam'ın elini sıktınız?" lafını devamlı tekrar etmeniz, kafama bir soru işareti getiriyor : 
Acaba, siz, dışarıya gittiğiniz zaman, devlet büyüklerinin neresini sıkıyorsunuz?.. Merak edi
yorum, yani, niye devamlı bu lafları söylüyorsunuz? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Terbiyeli konuş... Meclise yakışmıyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Devlet büyüğünün eli sıkılır. Yani,-iki de bir "Gitti 

elini sıktı, gitti elini sıktı..." Ne yapsın yani, ne yapsın?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli dostlarım, tabiî, biz, sizin muhalefetinize falan fazla aldırdığımız yok. Bizi rahat

sız eden, Sayın Cumhurbaşkanının, başka bir muhalefet partisi gibi, üçüncü bir muhalefet partisi 
gibi çalışması... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Yine geldin oraya... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Size aldırdığımız yok, açık konuşalım. Sizi bu millet 

gördü. Artık, 22 kalıp sabunla yıkansanız, sizi bu millet gördü; boşuna bağırmayın; herkes 
gördü.!. 

Bizim endişemiz, korktuğumuz nokta o değil. Bakın, endişemiz, Anayasayı çiğnediği için, 
ayaklar altına aldığı için, Sayın Özal'ın tutumu. Türkiye kan gölüne dönmüşken, Türkiye'de 
bu anarşik ortam varken, Türkiye, ekonomik yönden, anarşi yönünden perişanken; devletin 
başının, Cumhurbaşkanının kalkıp da "Bu Koalisyon Hükümeti gidecek. Ey millet, bekleyin, 
bunun vakti az" demesi hangi mantığa sığar, size soruyorum? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

GÜRHAN ÇELİBİCAN (İstanbul) — Cumhurbaşkanından başka sermayeniz yok zaten. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bizimle uğraşıyor, uğraşmaya de
vam ediyor; partizan gibi, partinin genel başkanı gibi uğraşıyor. Artık, biz de yavaş yavaş o 
tutumuna alışmaya başladık; ama, Anayasayı çiğnediğini de söyleyeceğiz. Ben, Teğmen Baba 
gibi "Alışamadım" diyemiyorum. Çünkü o adam "Alışamadım" dedi, ikinci gün emekli ol
du. Hatırlar mısınız, Teğmenin birisi "Ben bu Özal'a alışamadım" dedi, ikinci gün emekli oldu... 

KAMER GENÇA (Tunceli) — TeSmenin adı Murat Baba. 
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MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Murat Baba. 
, Şimdi, yavaş yavaş, davranışlarına alışmaya başladık. 

Bir sıkıntı var Sayın Özal'da. Köşke çıktı, gene bir sıkıntı var. "İlla ben emir vereceğim, 
ben söyleyeceğim. Meclis de benim dediğim gibi olacak. Benim söylemediğim, bana göre yan
lış bir şey yapıldığı zaman geri çeviririm. Yapılan bana uymalı. Millete uyması önemli değil, 
milletin istemesi önemli değil, millete fayda önemli değil; bana uymalı. Ben Özal'sam, bana 
uymazsa, geri çeviririm" diyor. Durum bu. Üç beş tane kanunumuzu geri çevirdi; ama, bu 
Meclis, "Sen çevir, ben milletin emrindeyim, milletin dediğini yaparım" dedi, tekrar çıkardı, 
çifte dikişle sağlamıştı yasalaştı, bitti, şimdi, halkımızın yararına sunuldu, Yüce Meclis yasala
rı sundu. Kendisi, orada, yeni bir yasayı veto etmek için hazır bekliyor, kalem elinde bekliyor... 

ÎSMAlL SANCAK (İstanbul) — Kaçakçıları affettiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, müdür gönderiyorsun; "Ben bu 
müdürü beğenmedim" diyor; memur gönderiyorsun; "Arkadaş, ben bununla çalışacağım" di
yorsun, "Ben beğenmedim" diyor; genel müdür gönderiyorsun "Onu da beğenmedim" di
yor; müsteşar gönderiyorsun "Onu da beğenmedim" diyor. Sayın Özal, senin beğendiğin adam
ları ben müdür yaparsam, müsteşar yaparsam, bu halk ANAP'ı niye buraya getirdi? ANAP 
iktidarken zaten yapıyordun. Şimdi, bekleyeceksin, halkın dediği olacak, Koalisyon Hüküme
tinin dediği olacak; onların dediği olacak, onların çalışmak istediği insanlar göreve gelecek' 
ve öylece başarılı olacak. Başka şekilde mümkün değil; ama, bunu anlatamıyoruz. Muhalefet 
görevini sürdürüyor, devam ediyor ve devam edeceğe de benziyor, öyle ki... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Memurlara kıyım yapıyorsunuz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Kıyım değil efendim. Mesele şu... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Hep adamlarınızı getiriyorsunuz. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —-Boş yere atama yapıyorum, boş, boş... Boşalmış, mü

fettiş açığa almış; yolsuzluğu var. Müfettişler kurulu açığa almış. Boş yere gönderiyorum. Boş 
yeri bekletiyor. Niye bekletiyorsun? Maksadın var; bu Hükümeti zayıf düşürmek, bu Hükü
meti halkın huzurunda küçük düşürerek, sonuca gitmek ve "Acaba ANAP tırmanır mı?" 
hesabı... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Atılanları getiriyorsun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sabıkalılar geliyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım. 
Devam edin Sayın Yılmaz, . 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, siz bize hep "Şeffaf olun" diyor

sunuz ya, şimdi biraz şeffaflaşalım ve şu Köşkün içinde ne oluyor bitiyor anlatmaya çalışayım. 
Şeffaf olmaya çalışayım. Köşk, Rahmetli Atatürk zamanında yapıldı, Köşkümüz var; Cum
hurbaşkanımız Sayın Özal, şu anda orada oturuyor. Bakıyorsun ki, ikinci bir köşk isteniyor. 
Niye?.. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — özaPı bırak da, ne yapacaksan onu anlat... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu Köşke Atatürk sığdı, İsmet Paşa sığdı, Celal Ba-

yar sığdı, Sunay sığdı, Korutürk sığdı, Evren sığdı; sen mi sığmıyorsun Sayın özal da, bu ka
dar masrafı, bu milletin sırtından çıkarıyorsun? Söyle bana, senin neyin fazla? Yok, hiç... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Türkiye büyüdü. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Bilmeden konuşma, biliyorsan konuş; projesi Evren 

zamanında yapıldı, temeli atıldı. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Söyle bana, 6 milyarlık avizeyi ne yapacaksın; şu lam
baları?.. Parası kimin sırtından çıkacak; vatandaşın, vatandaşın... 

Değerli dostlar, Cumhurbaşkanının aldığı danışmanlara mı gireyim? Hangisinden gireyim 
hangisinden çıkayım. Anlatsam iyi; ama, vaktime bakıyorum, vaktim azalmış. 

Emin Başer konusunu konuşmayayım; çünkü, arkadaşlarım, hemen, "Mahkemelik bir 
konu" diyerek kızacaklar; ama Emin Başer, PTT'den gittiğinin ikinci günü Köşkte... "Hak
kında dava var, mahkemelik bir konu konuşmayın" diyeceksiniz, tamam, mahkemelik konuda 
konuşulmaz; ama, mahkemelik hale gelmiş Emin Başer'in, Köşk Danışmanlığında ne işi var 
anlatın bana? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Süleyman Türkoğlu; günahını almayayım, kesinkes ispat etme durumunda değilim; ama, 
bir soru işareti var; Süleyman Türkoğlu Danıştayda iken... (ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İsim verme; konuşma, konuşma; o konuyu bırak. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 5 dakikanız kaldı. 
CEM KOZLU (İstanbul) — Hiç mi sorumluluğun yok, hiç mi vicdanın yok?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kamer Genç bile "Konuşma" diyor, görmü

yor musun?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Peki, girmiyorum. 
CEM KOZLU (İstanbul) — Burada bulunmayan insanlar hakkında böyle konuşamazsın. 

Bu mu vicdanlı konuşma?.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, kişilerden bahsetmeyiniz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Süleyman Türkoğlu maaşını nereden alıyor, söylese
ne; Cumhurbaşkanlığı bütçesinden. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ne kadar; 35 küsur milyar lira. 
Sayın özal'ın bütçesi 35 küsur milyar. Bunu 12 aya bölün, aylık 3 milyara yakın. Nedir bu; 
Sayın Özal'ın aylık masrafı. Duyun millet, duyun, ayda 3 milyar... 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Orada 500 kişi çalışıyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bu rakamı, 502 bin lira olan asgarî ücrete böldüğü

nüz zaman -işçileri bu duruma siz getirdiniz, inşallah biz bunu düzelteceğiz- 6 bin işçinin bir 
aylık maaşını buluruz. Yani 6 bin işçinin bir aylık ücretini Sayın özal bir ayda alıyor. Bunları 
nereye veriyor; işte böyle insanlara veriyor. Şimdi ben bu ismi söylediğim zaman, "Söyleme 
bunu" deniyor; niye söylemeyeyim; benim cebimden çıkıyor, halkın cebinden çıkıyor, işçinin 
cebinden çıkıyor, şoförün cebinden çıkıyor. Niye söylemeyeceğim, niye? Ben vekilim, vekil; on
ların vekiliyim, onların hakkını savunmaya geldim; Sayın özal'ın bu yaptıklarını söyleyece
ğim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Ben de milletvekiliyim. İzmir'de, işçileri, tazminatlarını öde
meden işten atıyorsunuz. Tazminat ödemeden işten attığınız işçileri işe almadınız daha. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Sayın Mesut Yılmaz'ın enflasyon konusunda ilginç 
sözleri var, "Niye bu enflasyonu düşürmediniz?" diyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Anlayamadın mı? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bunu söyleyen kim; Mesut Yılmaz. Yeni mi gelmiş, 
aydan mı geldi!.. Kim bu Mesut Yılmaz!.. 
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Biz, zamanı gelince enflasyonu makul seviyeye düşüreceğiz; ama, Mesut Yılmaz'ın; mem
leketi sökiz yıldır idare eden ve enflasyonu yüzde 20'lerden alıp da yüzde 70'Iere getiren ANAP 
Genel Başkanının, sabah kalkıp da, "bu enflasyonu niye düşürmediniz yahu?" demeye hiç 
hakkı yok. Belki Refah Partisi diyebilir; ama, ANAP'ın bu konuda hiçbir şey demeye hakkı 
yok. Sekiz yıl önce devraldığınız yer belli, geldiğiniz yer belli; buna ne diyorsunuz, söyleyin?.. 

Bekleyin, görün; fırsat, verin çalışalım, zamanı geldiğinde de konuşalım, tartışalım... 
GÜRHAN ÇELEBÎCAN (îstanbul) — Konuşmaktan başka ne yapıyorsunuz? 
RASIM ZAlMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, vakti doldu. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, partizanlık diyorsunuz... 
RASİM ZAlMOĞLU (Giresun) — Vaktin doldu, vaktin... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, siz konuşmayın, ben konuşayım, 

sıkıntı yaratmayın; biraz sonra sizin genel başkanınız da konuşacak. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yılmaz Bey, konuş, konuş da, güzel şeyler 

konuş... 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Millet bizi izliyor, yerinizde duramıyorsunuz, ne olu
yor yani, herkesin yeri yumuşak, herkes aynı yerde oturuyor, ne oluyor!.. 

Değerli arkadaşlar, "Partizanlık yapıyorsunuz, ANAP'Iı belediyelere parayı az veriyorsu
nuz, sizinkilere çok veriyorsunuz" diyorsunuz. Geçen gün, Sayın İçişleri Bakanı açıkladı, du
yan oldu duymayan oldu; şimdi, bakın, şu elimdeki resimde eli kolu bağlı bir adam var, bu 
adamın elini kolunu kim.bağladı; Koalisyon Hükümeti mi bağladı, siz mi bağladınız? Bu eli 
kolu bağlı olan adam, Doğru Yol Partili veya SHP'li belediye başkanı; kim bağladı bunu; sayın 
ANAP'lılar bağladı. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sizin becereksizliğiniz bağladı. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bunun ilanını verirsiniz, altına imzayı koyarsınız, "Bu 

belediye başkanlarının elini kolunu bağlayacağın" dersiniz, ondan sonra da kalkar dersiniz ki, 
"Belediye başkanları arasında ayırım yapılıyor..." Bu kadar olmaz, her şey olur, bu kadar olmaz... 

Değerli dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız, Gaziantep ve çevresi için de büyük yanlışlıklar 
yapmıştır. Uyguladığınız yanlış dış politika sayesinde, Körfez Savaşının sonucunda Gaziantep 
halkı perişan olmuştur, o civardaki sanayici perişan olmuştur. Gidin sorun o bölgenen şoförle
rine, Habur Kapısının kapanması nedeniyle perişanlar. Niye; Sayın özal'ın uyguladığı yanlış 
Körfez politikası nedeniyle. . 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — İhya oldu, ihya... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Uyguladığınız politikalar sayesinde, küçük sanayici 

perişan, esnaf dükkânını kapatmış... (ANAP sıralarından gürültüler) Nizip yolunun üstünde
ki esnafa gidin bakın, sanki savaştan çıkmış esnaf; sayenizde evine ekmek götürecek hali yok, 
çocuğuna harçlık verecek hali yok, sabapleyin evinden çıkarken hanımına "Şu yemeği yap" 
demeye yüzü kalmadı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi ne diyeyim burada, başka bir şey mi söyleyeyim istiyorsunuz... 
Değerli arkadaşlar, hastane politikanız ölü, postane politikanız ölü, ulaştırma politikanız 

ölü, her şey ölü. Şimdi başa geldik, ölü bir ekonomiyi, yanlış yaptığınız, yapamadığınız, bece
remediğiniz bozduğunuz bir ekonomiyi alıp, onarmaya çalışıyoruz... (ANAP sıralarından al
kışlar!..) 

Hah, işte böyle olmalısınız, devamlı alkışlamaksınız... Yanlış yapmayın. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz,- toparlayın lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, inanın, "bu konuda yardımınızı 

isterim" derim; ama, yardım etmeye niyetiniz yok, öyle görünüyor. Hiç olmazsa, bizi engelle
meyin. Şu milletimizle bizi baş başa bırakın da önce şu bütçeyi bir onaralım... (ANAP sırala
rından gürültüler) . 

HAMDİ ERİŞ (Ankara) — Senin konuştuklarının aslı yok. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — ... Ondan sonra da halkımıza sunalım. Bize müsaade 

edin. 
Şimdi, şu bütçede sizin iziniz var, sizin görüntünüz var, sizin yaptıklarınız var. Ama, biz, 

bu sene, Allah'ın izniyle, inşallah, çalışmalarımızla, inancımızla, halkımıza güvencimizle düze 
çıkacağız. Gelecek seneye daha güzel bir bütçe ve fazla hizmet sunacak olan bir bütçe ile... 

HAMDt ERİŞ (Ankara) — Gelecek seneye çıkamazsınız... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Tabiî, "Gelecek seneye çıkamazsınız" dersiniz; sizin 

başkanınız, halen genel başkanlığı bırakmayan lideriniz, Köşke çağırarak, "Bu Koalisyonun 
4 ay ömrü kaldı, dayanın ha" derse, siz de böyle konuşursunuz; o ne derse siz de aynısını söy
lersiniz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Genel Başkanımız, Mesut Yılmaz'dır. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Diyor ki: "Güler Ileri"yi düşürdüm, şimdi sıra Cavit 

Çaglar'a geldi; aman ha dayanın." Şimdi, Güler İleri, "Bürakrasiyi bilmediğim için bir hata 
yaptım" dedi ve istifa etti. Ufak bir yanlışlık yüzünden bakanlık gibi bir koltuğu bıraktı. (ANAP 
ve RP sıralarından "ooo" sesleri, gülüşmeler) Bakın, şimdi olan ne biliyor musunuz; o bakan
lık koltuğunu bırakıp, kendisini yargılamaya serbest bırakmasıdır. Ama, sizin hakkınızda, se
kiz yıl gazete yazdı, dergi yazdı, mecmua yazdı, bazı insanların aile efradını yazdı, vurduğunu, 
çırptığını, çaldığını yazdı, içinizden bir babayiğit çıkıp da sekiz yılda, istifa etti mi erkek ola
rak, söyleyin; edemediniz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Edemezsiniz, edemezsiniz!.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son sözünüzü söyleyip bağlayın; 3 dakika geçti. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Söylüyorum : 
Sayın Cavit Çağlar ile bir davanız var idiyse, iktidarda idiniz, bu adam da o zaman işada

mı idi, niye o zaman uğraşmadınız?. Ha, çünkü bir şey yok ipler elinizde idi; ama uğraşamadı
nız. Cavit Çağlar, Süleyman Demirel'e yakın diye, Doğru Yol Partisine para yardımı yapıyor 
diye, şimdi, Cavit Çağlar'la uğraşıyorsunuz. O zaman niye yapmadınız, elinizde yetki vardı?.. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Siz hükümet iken, bu Cavit Çağlar aynı zenginlikte, 

aynı işadamı değil miydi? Niye sormadınız? Şimdi "Doğru Yola para yardımı mı yapıyor, eh, 
yavaş sen Cavit..." Böyle iş olmaz, böyle particilik olmaz.... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — ... böyle milletvekilliği olmaz. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
CEM KOZLU (İstanbul) — İmparatorun avukatı!.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, söyleyeceklerimin üçte birini söy

ledim,- üçte ikisini söyleyemedim. Bizi televizyon başında izleyen halkımdan, vatandaşımdan, 
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benim sorunumu niye söylemedin diyen varsa, onlardan özür diliyorum. Söyleyemedim, vak
tim yok, sayın ANAP'Iı milletvekilleri beni konuşturmadı, vaktimin birazını onlar aldılar... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Hepinize, saygılar sunuyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum, vatandaşıma saygılar 
sunuyorum. Sağ olun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. 
Söz sırası, Konya Milletvekili ve Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'-

da. (RP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri; bugün 25.Mart 1992, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde 1992 yılı bütçesinin son görüşmelerini yapıyoruz. Bu görüşmeler münasebetiyle, Refah 
Partimizin bütçe üzerindeki görüşlerini Yüce Meclise ve aziz milletimize arz etmek üzere şu 
anda huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum, sözlerime başlarken, Refah Partisi Grubumuz adına, 
şu Mecliste bulunan bütün muhterem milletvekillerini ve bizleri televizyonları başında dinle
yen bütün vatandaşlarımı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Bundan 15 gün önce, aynı Mecliste, bütçenin ilk müzakerelerini yaparken, ülkemizde ar
kası arkasına cereyan eden felaket olayları ile sözlerime başlamak mecburiyetinde kaldığım için 
üzüntülerimi belirtmiştim. Ne yazık ki, aradan geçen onbeş gün esnasında bu felaketler birbiri 
arkasına devam ederek geldi. O sebepten dolayıdır ki, bugün gene sözlerime başlarken, her 
şeyden önce, Güneydoğudaki çığ felaketi, Zonguldak'taki grizu faciası, Azerbaycan'daki Ka-
rabağ katliamı, Erzincan'daki zelzele felaketi ve Güneydoğu Adadolu'daki yaygın terör olayla
rı münasebetiyle hataylarını kaybetmiş olan bütün memleket evlatlarına Cenabı Allah'tan rah
met diliyorum bu olaylar esnasında yaralananlara acil şifalar diliyorum; büyük ıstıraplara gark 
olan vatandaşlarımızın hepsine ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Söz buraya geldiği anda, 
gene sözlerimin başında, bütün bu felaketlerde ve bilhassa son güneydoğu olaylarında, cansi
perane bir şekilde, ülkemizin, vatanımızın bütünlüğünü korumak için hizmet eden güvenlik 
kuvvetlerine, bilhassa teşekkürlerimi arz etmeyi bir vazife sayıyorum, kendileriyle iftihar edi
yoruz... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ve Erzincan'da meydana gelmiş olan felakette 
de gene orada bulunan Üçüncü Ordumuzun kıymetli mensuplarının, bu felaketi önlemek hu
susunda cansiperane yaptıkları çalışmaları mahallinde gördük, bu bakımdan da ayrıca kendi-

• lerine ve bütün güvenlik kuvvetlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Bu vazifeyi ifa ettikten sonra, şimdi bütçe üzerine gelmek mecburiyetindeyim. Bildiğimiz 
gibi, bugünkü Hükümet, tam 125 gün önce işe başladı. Kendileri, işe başlarken, ülkenin dört 
meselesi olduğunu söylediler. Bunlardan bir tanesinin, ekonomik meseleler; enflasyon, işsiz
lik, geçim sıkıntısı; diğer bir önemli meselenin, hatta baş meselenin, terör, anarşi ve güneydo
ğu huzursuzluğu olduğu üçüncüsünün, dış politika meselelerimiz olduğu ve dördüncüsünün 
de, demokratikleşme meselelerimizin olduğu ifade edilmiştir. Biz, bu tasnifi yeterli bulmuyo
ruz, ülkemizin ayırca iki önemli meselesi daha vardır; bu da, ahlak tahribatı ve yapılması la
zım gelen manevî kalkınmadır. 

Hükümet, tabiî, kendi çalışmalarını, kendi tasnifi içerisinde yürütüyor. Biz, bundan ön
ceki bütçe konuşmamızda, ekonomik konular üzerinde, elimizden gelen genişlikte durmaya gayret 
ettik; bugünkü konuşmamda ise, daha ziyade güneydoğu olayları üzerinde, dış politika üzerin
de ve zamanın müsaadesi nispetinde, kısacık da olsa, demokratikleşme konusu üzerinde 

— 562 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 O : 1 

ağırlık vermek mecburiyetini duyuyorum. O sebepten dolayıdır ki, bu önemli konulara geçme
den önce, birkaç cümleyle de olsa, ekonomik konular hakkında bundan önce yapmış olduğu
muz konuşmada ortaya koyduğumuz gerçekleri Özetlemekte yarar görüyorum. 

önce, bir defa, bu Hükümet işe başlarken bir hükümet programı getirdi. Bu hükümet prog
ramı hakkındaki kanaatlerimizi başlangıçta söyledik; "bu program, içi 'cek' ve 'cak' larla dol
durulmuş bir iyi niyet mektubundan ibarettir" dedik. Programda ülkenin temel meselelerinin 
ciddî, ilmî ve gerçek bir teşhisinin yapılmadığını, temel memleket meselelerinin nasıl çözülece
ğine dair inandırıcı hiçbir çözümün ortaya konulmadığını ifade ettik. Nerede çözülmesi lazım 
gelen bir meseleyle karşılaşılmışsa, programı incelediğimiz zaman görüyoruz ki, o hususta bir 
tabir icat edilmiş, bir laf uydurulmuş -müsaadenizle bu tabiri kullanayım- ve meselenin üze
rinden gelip geçilmiş. Mesela, Türkiye'de büyük işsizlik var, bunun çözülmesi lazım; nasıl çö
zeceksiniz? Cevap şu : "özel istihdam projeleriyle çözeceğiz." Peki, ülkemizde, bak, köylü
müz ezilmiş, nasıl önleyeceksiniz; "kırsal sanayi projesiyle önleyeceğiz." Peki, ülkemizin bir
çok bölgeleri geri kalmış, nasıl önleyeceksiniz; "bölgesel kalkınma planlarıyla önleyeceğiz..." 
Peki, nedir bu plan, kim biliyor, nerede var?.. Dört ay geçti, bu planların en ufak bir ucu göz
üktü mü; hayır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

İşte, görüyorsunuz ki, daha ilk gün, işe başlarken ortaya koydukları program üzerinde, 
ne yazık ki, geçirdiğimiz dört aydan fazla zaman, bizi doğruladı. Böylese işe başlayan Hükü
met, şimdi önümüze, getirdi, kendi bütçesini koydu. 

Bütçe, tabiî, çok önemli bir vesikadır; çünkü, bir bütçe, bir hükümetin ne yapacağını ve 
neleri yapamayacağını gösterir. O bakımdan, önümüze getirilmiş olan bütçenin, üzerinde du
rarak, bu Hükümetin, bu bütçesiyle ne yapacağını ve neleri yapamayacağını kendilerine du
yurmak, bizim için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok önemli bir görevdir; çünkü, icra 
için bu Hükümeti biz seçtik, biz görevlendirdik. O, yanlış yola gidiyorsa, onu ikaz etmek bizim 
vazifemizdir. 

Bakın, hemen şu anda hatırlatıyorum ki, bu Hükümet ne yaptığını bilmiyor. Eğer buna 
ne yaptığını gösterirsek, çok faydalı, çok hayırlı bir iş yapmış oluruz. Ondan dolayıdır ki, biz
zat kendi bütçesini önüne koyarak, bak kardeşim, bak Sayın Hükümet, bu bütçeyle sen ancak 
şunları şunları yaparsın, -ne yapacağını söyleyeceğim- şunları şunları da yapamazsın demek, 
şu anda bizim için millî bir görevdir. 

Bu söze başlarken, önce, demin, konuşarak bendenizden bahsetmek lütfunda bulunan Ga
ziantep Milletvekili arkadaşımıza, huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum; iltifat 
buyurdular, bahsetmek ihtiyacı duydular. Buraya çıktılar, ne dediler; "Sayın Erbakan, geçen 
sefer burada konuşurken, Sayın Başbakana dönüp 'siz baba diye orta yere çıktınız; ama, toru
nunuzun elbisesiyle ortaya geldiniz' dedi" dediler. Evet, ben bu sözü söyledim. Şimdi bu kıy
metli arkadaşım bu sözümü hatırlatıyor da, bana ne diyor; "Sayın Erbakan, bu kumaştan bu 
kadar elbise çıkar" diyor. Kendisine çok teşekkür ederim, şu gerçeği açıklamama vesile olduğu 
için : Muhterem kardeşim, bu kumaş niye böyle küçük; bu Sayın Demirel 7 defa işbaşına geldi 
de onun için bu kumaş bu kadar küçük. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Ben geçen sefer 
konuşurken "kırk senenin hesabını soruyoruz" dedim, "bu ülkeyi, Batı sempatizanı, Batı'ya 
bağlı, Batı etkisi altındaki görüşler geri bırakmıştır" dedim. (RP sıralarından alkışlar) Yıllar
ca, "Maneviyatınızı bırakın, millî görüşünüzü bırakın, bizim peşimize düşün, sizi Batılılaştı-
racağız, sizi zengin edeceğiz, size dünyalık vereceğiz diyen bu zihniyet iflas etmiştir" dedim. 
(RP sıralarından alkışlar) Bunu lafla söylemedim, delillerle, rakamlarla ortaya koydum. 
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tşte buyurun, bilhassa, muhterem Gaziantep Milletvekili arkadaşıma rakamlarla konuşu
yorum : Kırk sene evvel Almanya yıkıldı mı; bugün Almanya'nın millî geliri ne kadar; 1,5 tril
yon dolar, bütçesi ne kadar, 375 milyar dolar. 1,5 trilyon dolarlık gayri safi millî hâsılası olan 
bir Almanya, 375 milyar dolarlık bütçe hazırlıyor, 80 milyon vatandaşına her türlü hizmetini 
yapıyor. İhracatı 400 milyar dolardır, fert başına millî geliri 24 bin doların üstündedir. 

"Efendim, Almanya harpte yıkıldı; ama -geçen sefer de işaret ettim- onların kalkınmak 
için insangücü vardı..." Peki, İspanya'nın nesi vardı, Güney Kore'nin nesi vardı? Hadi baka
lım, siz, hiçbir zaman kendinizi Almanya ile mukayese etmek cesaretini gösteremiyorsunuz; 
onun için, ben sizi İspanya ile mukayese edeyim... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Batı'dan misal verme Hoca. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, tabiî, taklitçi görüşleri tenkit ediyorum. 
Onun için, kim alınırsa, "Ben taklitçi görüşteyim" demek manasına gelir ki, alınmamanızı 
tavsiye ederim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İspanya... Ne kadar gayri safi millî hâsılası; 487 milyar dolar; bütçesi ne kadar; 100 mil
yar dolar; ihracatı ne kadar; 56 milyar dolar; fert başına millî geliri ne kadar; 12 500 dolar. 
Peki, bizimki ne kadar; 110 milyar dolar. 30 milyar dolar bütçe, 13 milyar dolar ihracat, sözde, 
1 900 dolar fert başına gelir. Şimdi ben soruyorum ; İspanya, 500 milyar dolara yakın millî 
geliri temin etmek için harıl harıf çalışıp kalkınırken, o yıllarda Türkiye'de altı defa başbakan
lık yapan Sayın Demirel ne yaptı da bu kumaşı böyle küçülttü? (RP sıralarından alkışlar) Biz 
niye güdük kaldık?.. Biz niye güdük kaldık?. Niye, şimdi, bu kumaş küçük diye şikâyet ediyor
sunuz? Asıl mesele burada... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin de payın var, senin de payın var o işlerde... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onun için, muhterem kardeşlerimden ricam şu

dur : Tam 40 ila 50 senelik bir dönemden beri, bu Batı taklitçisi zihniyetler yüzünden bugünkü 
hale geldik. Geliniz, şu önemli noktada durumumuzu köklü olarak gözden geçirelim ve bu 
sakim gidişe, bu fasit daireye elbirliğiyle sori verelim. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Almanya doğuda mı?.. Bize Batı'dan misal veri
yorsun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, önce, bir defa, yıllardan beri, işbaşına 
gelen hükümetler, bu kumaşı nasıl geri bıraktılar; IMF'ye teslim olmak suretiyle... 24 Ocak 
Kararlarını Sayın Demirel almadı mı IMF ile beraber? işte, her iş buradan başlıyor. Bu IMF, 
dış güçlerin bir kuruluşudur, bizim kalkınmamızı istemez, hangi ülkeye "yardım ediyorum" 
demişse, orayı zaten perişan etmiş, sadece sömürmüştür. Bunların etkisiyle bu kararlar alındı, 
fasit dairenin içine düşüldü, bugünkü hale geldik. 

Şimdi, bir sürü vaatler, seçim öncesi ve seçimden sonra hükümet programı... Ama, "Ha
di bakalım, getir bütçeni" dediğimiz zaman, işte bütçe. Bütçe bir vesikadır. Bu vesikayla "Bu 
vaatlerin hiçbirisini yapamayacağım" diyor. Getirmiş olduğu bütçenin özelliklerini geçen gün 
burada bir bir saydık. Önce, bir defa, hakikaten küçücük bir bütçe getirilmiştir. Niçin; yıllar
dan beri Türkiye'de gereken kalkınma yapılmamış, bunun için. "Bütçenin açığı, eski dönem-
lerdekinden daha da büyüktür" dedik. 207 trilyon liralık bütçenin, her ne kadar 32 trilyonu 
açık gösteriliyorsa da, sene sonuna kadar, bu, 60 trilyon liraya çıkacaktır; bunu açıkladık. "Büt
çede yatırım diye bir şey yok" dedik. Bu gösterilen 27 trilyon liranın zaten 10 trilyon lirası 
personele yapılacak ödemedir. Geriye kalan 17 trilyon lira hiçbir işe yaramaz. Buna yatırım 
denmez. Böylece, Türkiye gene kalkınamayacak. 
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Şimdi, Gaziantepli kardeşime sesleniyorum : Niye bu kumaş küçük biliyor muşun; işte 
bu yatırımlar olmadığı için. Bir hükümet geliyor, yatırım diye bir şey yok... Nasıl büyüyecek 
bu kumaş? İşte asıl sebepler bunlardır. Bak, bundan önceki dönemde kalkınma hızı yüzde 1,5'e 
düştü, şimdi huzurlarınızda ifade ediyorum, biz Refah Partisi olarak korkuyoruz ki, bu yılkı 
kalkınma hızı, tıpkı 1980'de olduğu gibi eksi 1,5'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Temenni 
ederim ki, bu tespitimizde yanılmış olalım. 

Yine geçen seferki konuşmamda da belirtmiştim, bakınız, bu bütçe, bütün vaat edilenle
rin tersinin yapıldığının bir vesakasıdır. Niçin; "Denk bütçe getireceğiz" denmiştir, bütçe denk 
değildir; "Fonlar bütçeye dahil edilecek" denmiştir, dahil edilmemiştir; verilen sözlerin hiçbi
risi tutulmamıştır; "Merkez Bankasına yüklenmeyeceğiz" denmiştir, halbuki, Merkez banka
sı, şimdiden, verilmiş olan limitleri aşmıştır. 

Bundan başka, gelirler tablosuna bakarak, geçen sefer ifade de ettim bu bütçe, küylüyü, 
işçiyi, memuru, esnafı ezen bir bütçedir; çünkü, bütün gelirler, bunların sırtına konulmuş olan 
yüklerden alınmaktadır. Bu seneki vergilerin -enflasyonun da üzerinde- yüzde 76'dan da fazla 
artırılacağı öngörülüyor; ama, iş holdinglere gelince, Kurumlar Vergisinin sadece yüzde 58 ar
tırılması öngörülüyor. Bu sebepten dolayıdır ki; bu bütçe, fakir fukarayı ezen, onda da ezile
cek hal kalmadığı için, 5-6 trilyonluk devlet varlığını satan, iflas etmiş bir yönetimin bütçesi
dir. Kendisini yürütemiyor, özvarlıklarını satmaktan başka çare bulamıyor. 

Yine bu bütçe -geçen sefer de söylediğim gibi- asıl, devletin kendisine gelir getirmesi icap 
eden, Cenabı Hak'kın bize vermiş olduğu zenginlikleri işletmeye dayanmıyor; yani, tarımımız
da iş görülsün, devlet de bundan payını alsın; ormancılığımızda, madenciliğimizde, hayvancı
lığımızda, sanayimizde iş görülsün, devlet de bundan payını alsın... Asıl bu verimli sahaların 
geliştirilip, hem ülkenin hem de devletin zengin edilmesi hususunda bu bütçede bir şey yok. 
Misal olarak da orman Bakanlığını zikrettim; bakınız, biz, orman sahalarından, bu ormanlar
dan gelir temin etmemiz lazım gelirken, 800 küsur milyar liralık tahsisata, 560 milyar lirayla 
biz yardım ediyoruz orman teşkilatı ayakta dursun diye. tşte, bu bütçe, görüldüğü gibi, Türki
ye'nin asıl zenginliklerini harekete geçirmekten mahrumdur. Bunun için kumaş geri kalıyor... 

Biraz sonra da açıklayacağım gibi, bu bütçede ve Hükümetin politikasında yapılacak iş; 
para mı lazım, zam yapıp, vergi alacaksınız; ihtiyaç mı var, para basacaksınız; döviz mi lazım, 
borç alacaksınız. Bir trafik memuru gibi... Memurlar geliyorlar, "şu kadar para lazım" diyor
lar, "öyleyse şu kadar para bas" deniyor; memurlar geliyor "şu kadar döviz lazım" diyorlar, 
"öyleyse şu kadar borç alın" deniyor, işte bu kadar... Asıl, Hükümetin yapması icap eden, 
şu zenginlikleri harekete geçirmektir. Ama, bu yapılmıyor ve bu Hükümetin işi gücü, mikro
fondan mikrofona koşmak. Şantiyeden şantiyeye koşacaksınız... (RP sıralarından alkışlar) Ma
denleri çalıştıracaksınız, ormanları çalıştıracaksınız, zenginlikleri çalıştıracaksınız, terleyecek
siniz. Trafik memuru gibi hareket ederseniz, bu kumaş hiçbir zaman büyümez... 

Diğer taraftan, bu bütçenin içerisinde, açık, kapalı ve muzır, trilyonlarca liralık israfların 
olduğunu geçen sefer bir bir saydım, bu bütçenin, aynı zamanda, bütün gelir gruplarını ezdiği
ni bir bir ifade ettim. Geçen sefer söylediğim gibi, memurun, enflasyonun üzerinde para aldığı 
yoktur; şu anda yüzde 50 alacağı vardır. Burada hesabı bir daha yapacak değilim. Memurlar 
kıyıma uğramaktadırlar. Eşelmobil sistemi teklifini getirdik; buyurun katılın. 

İşçi kardeşlerimize gelince : Durumları acıklıdır; çünkü, bugün, Türkiye'de, dört çocuklu 
bir ailenin geçimi en az 1 milyon 300 bin lira isterken, hâlâ, asgarî ücret 801 bin liradır ve bun-

— 565 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 O : 1 

dan da vergi kesilmektedir; net 500 bin lira verilmektedir. İşçilerimizin sigorta ve vergi yükleri 
çok ağırdır; şimdi daha da ağırlaşıyor; çünkü, bütçede, "Vergilen ağırlaştıracağız" deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şu Hükümetin haline bakın, -iktidar Partisi Gruplarının belki 
haberleri yoktur, bizzat duyurmak için söylüyorum- yılbaşı geceli üç ay oluyor, bu Hükümet, 
daha toplu sözleşmelerden mesul bakanını tayin edememiştir. Her bir bakan^ "Bu toplu söz
leşmeler zor iştir, bunun içerisine ben girmeyeyim" demektedir. Şu anda 246 bin kamu görevli
sinin anlaşması yapılacaktır. 31 tane, yapılması icap eden anlaşma üç aydan beri bekliyor, mu
hatabı yoktur. Hiçbir işi yapmadığı gibi, bu en hayatî işlerde de, daha, görevlisini tayin etme
miş bulunuyor. , 

İşçi emeklilerinin durumu büsbütün yürekler acısıdır. Hani, siz, Sendikalar Kanununu dü
zeltecektiniz, Toplusözleşme kanununu düzeltecektiniz?.. Bugüne kadar kırk defa söylediniz; 
bir adım atın, bir madde getirin; hiçbir şey yok orta yerde... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tasarı hazırlanıyor Hoca, tasarı hazırlanıyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Köylü kardeşlerimiz hâlâ alacaklarını alamamış
lardır ve "işçilerin parasını veriyoruz" diyorsunuz, daha demin önüme kâğıt getirdiler : Kay-
seri'deki devlet kuruluşu olan, KİT olan MEYBUS'un işçileri beş aydır paralarını alamıyorlar. 
Lütfen, inceleyin, bakın... 

Muhterem arkadaşlarım, köylümüz, esasen ezilmiştir. Köylüye şunu yaptık bunu yaptık 
diye, incir çekirdeğini doldurmaz şeyi büyütmenin bir manası yok; 37 milyon köylüye 577 mil
yar liralık af getirdiniz, 30 tane holdinge 15 trilyonluk af getirdiniz; yaptığınız budur... (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) Köylülerin alacakları hâlâ ödenmemiştir. Şu anda tarımsal kre
dinin faizi yüzde 47'dir. 

Gelir gelmez ilk yaptığınız işler : Tüpgazı 29 bin liradan, 33 bin liraya; gübreyi 770 bin 
' liradan, 965 bin liraya... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gübre fiyatları düştü; haberin yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Elektriği 325 liradan, 450 liraya; küp şekeri 

6 000 liradan, 7 500 liraya çıkarmak suretiyle, yaptığınız iş gene fakir fukarayı ezmek oldu. 
Esnaf kardeşlerimizin durumu da aynı şekilde yürekler acısıdır. Sizin Darphanenizle, si

zin faizinizle, sizin enflasyonunuzla esnaf kardeşlerimiz nefes alamayacak hale gelmişlerdir. 
Sözde, esnafa kredi veriyorsunuz, geçen sefer de söyledim, 12,5 milyon esnaf topluluğuna -
ailesiyle beraber- 6,3 trilyon lira verilen kredi demek, aslında, esnaf başına 2,5 milyon lira kre
di vermek demektir; bununla, bugün, bir tek video esnafın satacağı bir tek dikiş makinesi al
mak bile mümkün değildir. 

Diğer yandan, ülkemizde 9 milyon işsizimiz vardır; bu işsizimiz, aynı şeklide, enflasyonla 
eziliyor ve işsizlerimize iş vermek şöyle dursun, her ay daha da çok insan işlerinden dışarıya 
çıkarılıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, milletimizin aziz evlatları; gerçek şudur : Ekonomi
miz daha kötüye gidiyor, enflasyın artıyor. Bu Hükümet işbaşına geldiği zaman yüzde 61 olan 
enflasyon^ şimdi yüzde 80'e çıkmıştır. Faizler artıyor, işsizlik artıyor, emisyon hızla büyüyor; 
geçen sefer, onbeş gün önce konuşurken, "efendim, para bastık, piyasaya çıkardık; ama geri 
çektik" diyorlardı; ama, şimdi suçüstü yakalandılar. İşte bugün geri çekemeden yakalandınız; 
çünkü, piyasada, 27 trilyona kadar emisyonu çıkardınız, üç dört günden beri çırpmıyorsunuz, 
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şu anda emisyonunuz gene 24 trilyonu bulmuştur; böylece, para basmaktan başka bir çareniz 
olmadığı gözüküyor. Döviz rezervlerini erittiniz. Geldiğiniz zaman, Türkiye'de 13,1 milyar do
lar döviz vardı, şimdi, resmî rakamlarınıza göre bu -bunun kullanılabilir kısmını Allah biliyor-
11 milyar dolara düşmüştür. Merkez Bankası büyük tazyik altındadır; şu anda dahi, ona tanı
dığınız limitleri aştınız ve Türk Lirasının dolar karşısındaki değeri olan, yıl ortalaması olarak 
söylediğiniz miktara daha şimdiden, iki ayda, geldiniz. Bütün alametler gösteriyor ki, siz bu 
işi beceremiyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız neden beceremiyorlar; bunun için, bu Hükümete kendi
sinin ne olduğunu tanıtmamızda fayda var. Önce, bir defa, bu Hükümet, gerçekte ülkeyi yö
netmiyor; bu ülkeyi holdingler yönetiyor. (RP sıralarından alkışlar) Şu ekonominin haline ba
kın. Soruyorum, İşte, Sayın Hükümet üyeleri buradadır. Merkez Bankası, ekonomide ayrı bir 
otoritedir. Sözde, ekonomiden mesul bir Bakan vardır; ama, ekonomide çok mühim rol oyna
yan bütün kamu bankaları, ne hikmetse, başka bir bakan beyefendiye bağlanmıştır. Ne oldu 
şimdi; bankalar bir yanda, Merkez Bankası bir yanda, ekonominin kontrolü bir yanda... Şim
di, tabiî, onların da yürekleri yanarak beni dinlediklerini biliyorum, kendi içlerindeki çekişme
leri de biliyorum; (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) "Keşke, birisi söylese de, Sayın Demi-
rel'e ikaz olsa, bir çare bulsa" diye, benim bu sözlerimden memnun olduklarını da biliyorum; 
fakat haliniz bu; üç parçasınız, koordinasyonunuz yok ve bu şekilde de koordinasyon yapa
mazsınız... 

Bakın, size açıkça söyleyeyim; sizi holdingler etkiliyor. Siz, bir koruma kararnamesi çıkar
dınız, ithalata fon koydunuz; bu fonun içinde ne olduğunu sonradan öğrendiniz; çünkü, hol
dingler -bunları biz biliriz- gelip sizi etkiliyor, bakanlıklardan bir tanesi teklif olarak Hüküme
te getiriyor, altına imzalar atılıyor... Bu etkilerin nereden geldiğini inceleyiniz. Bakın, sizin içi
nizde öyle insanlar var ki, kendi fabrikalarının hammaddesini birtakım holdingler veriyor; hatta, 
gayri Müslim holdingler veriyor; fabrikanın satışına da o.gayri Müslim holdingler el koymuşlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İsimlerini söylesene Hoca... Bunlar bir ithamdır yani... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu kadar söyleyeyim, yeter... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İsmini söylemek zorundasın; böyle, yalanla olmaz! Burası 

milletin kürsüsü... 
BAŞKAN — Sayın Genç, dinleyelim, dinleyelim; müsaade edin... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu kadar söylediğim yeter. 
Şimdi, bakınız... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - İsmini söylesene... 
BAŞKAN — Sayın Genç, dinleyelim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, ismini söylesin. 
BAŞKAN — Hatip kendisi konuşuyor, hatibe ne konuşacağını öğretemem ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İsmini söylesinler, biz de bilelim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın hatip, devam ediniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, bakınız, arkadan kararname çıkıyor... 
Bakın, şu anda beni Bursa'daki bütün dokumacı esnaf kardeşlerimiz dinliyor. (RP sıraların
dan alkışlar) Günlerden beri rapor getirdiler. Bursa'daki dokumacı esnaf kardeşlerimiz bugü
ne kadar ipliği 13 bin liradan alıyorlardı, şimdi aynı esnaf kardeşlerimiz ipliği 28 bin liradan 
alıyorlar. (RP sıralarından alkışlar) Niçin?.. Çünkü, iplik Türkiye'de monopoldür. Nasıl olu
yor da bu 13 bin liralık iplik 28 bin liraya çıkarılıyor?.. İnceleyin, inceleyin... Zaten bu hususta isim 

. — 567 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 O : 1 

misim açıklanmak üzere... Hele şu bütçe geçsin, neler getireceğiz neler; göreceksiniz,.. Onun 
için, nasıl yönetildiğini kendilerine anlatıyorum. Bakınız, onların içinde ufak bir kısmı bunu 
desteklettiriyor ve onlar bu etkileri yapıyorlar. Neticede de vatandaş eziliyor. 

Demin de söyledim; bu Hükümet, bu bütçesiyle sadece vergi, zam ye borç, getiriyor; darp
haneyi çalıştırıyor ve böylece de vatandaşı eziyor. Bakın, kendilerine, durumlarını belirtmek 
için söylüyorum; yanlış sahadasınız, menfi sahadasınız; işiniz gücünüz borç, vergiyi artırayım, 
faizleri artırayım,.. Bu sahada, çalışıyorsunuz, borsa oyunları sahasında çalışıyorsunuz... Size 
diyorum ki, bu menfi sahayı bırakın, müspet sahaya gelin, üretim sahasına gelin; şu ülkenin 
zenginliklerini harekete geçirmek için çalışın. Burada bir şey yapmıyorsunuz. Onun için, yaptı
ğınız iş, sadece fakir fukarayı ezmek ve zulüm oluyor. Niçin üretim seferberliğine geçmi
yorsunuz?... 

MEHMET ÇEBl (Samsun) — Hocam, Meclise konuşun Meclise... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) •— Bu üretimde asri hizmet edecek olan kıymetli 

umum müdürleri kıyıma uğrattınız. Asıl yapacağınız işleri bozuyorsunuz, yanlış sahada çalışı
yorsunuz. Böyle, muvaffak olmanız mümkün değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya sen ne yapıyorsun Hoca?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bütün bun

lar, bundan önceki konuşmamda ortaya koyduğum gerçeklerdi ve bu gerçekleri ortaya koyduk
tan sonra, daha önemli bir temel gerçeği açıklamıştım. Nedir o?.. Bu Hükümet ne yaptığını 
bilmiyor. Bakın, "ben faizleri indireceğim" dedi, geldi, artırdı... Niçin?.. Çünkü, bu vahşi ka
pitalizme eteğini kaptırmış. Her enflasyon, daha büyük bir enflasyonun anasıdır. Bunun far
kında değil. Şimdi memura para lazım, şimdi dış borç faizi lazım; bir yandan darphaneyi çalış
tırıyor, bir yandan yeniden iç borç yapıyor; ancak, halk ezilmiş... Bu iç borcu almak için daha 
büyük faiz vermeye mecbur kalıyor ve ister istemez faizi artırıyor; ama, bu faizi artırdığı za
man, gelecek sene daha da çok faizle borç almak mecburiyetinde kalıyor, tşte, vahşi kapita
lizm budur. Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Farkındayız, farkındayız... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu kadar tekrar edip, söyleyip sizi uyarmaya ça
lışıyorum. Türkiye gibi, sömürecek ülkesi olmayan ülkelerde, bu yüksek faizli vahşi kapitalizmle 
bir yere gitmek mümkün değildir. Kırk seneden beri uğraştınız, uğraştınız, uğraştınız, iflas et
tiniz; düzeniniz yürümüyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sizin iyi neyitinizden 
eminiz; geldiniz, çırpmıyorsunuz, ben biliyorum; ama, bataklık içinde çırpmıyorsunuz. Bu ba
taklıkta hiçbir şey yapmanız mümkün değildir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, ben, geçen sefer, bu gerçekleri açıkladıktan sonra, aynı zaman
da, "peki, siz iktidara geldiğiniz zaman enflasyonu nasıl önleyeceksiniz, siz iktidara geldiğiniz 
zaman işsizliği nasıl önleyeceksiniz?" suallerinin cevabını da özet halinde verdim. İfade ettim 
ki, bakınız, bunları önlemenin iki tane mühim ilacı vardır : Bunlardan bir tanesi millî görüş
tür; yani, IMF reçetelerini bırakmaktır. IMF reçetelerine tabi olursanız, sizin reçetelerinizi baş
kaları tanzim etmeye kalkarsa, doğru yolu bulamazsınız; çünkü, onlar bizi sömürmek istiyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nedir bu millî görüş, bir görelim Hocam?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne yapacağız da biz, bütün bu meselelerin üste

sinden geleceğiz? Bunların hepsi, demin muhterem Gaziantepli kardeşimizin söylediği gibi, ku
maşı büyütmeye dayanır. Biz kumaşı büyüteceğiz. Nasıl?.. Üretim yoluyla. Üretimi nasıl ar-
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tıracağız?. Çok açık; bakınız, bu ülkede çok kıymetli uzmanlar var; hem madencilik hem or
mancılık hem tarım hem hayvancılık hem sanayi sahasında uzmanlarımız var. Türkiye, 60 mil
yonluk bir ülke, çok kıymetli uzmanlarımız var. Ben, bu uzmanlarla beraber çalışıyorum. Bun
larla ilgili olarak, proje bazında, her türlü hazırlık da yapılmıştır. 

Sadece bir fikir vermesi için arz edeyim : Bakınız, bütün dünyada, 9 trilyon ton maden 
üretiliyor. Türkiye, maden bakımından, ülkeler arasında, en zengin ülkelerden biridir; ancak, 
Türkiye'deki üretim sadece 71 milyon tondur. Ne demek bu?.. Biz, yeryüzünde üretilen ma
denlerin yüzbinde birini üretiyoruz. Türkiye'nin maden potansiyeli bütün ülkelerin yüzde biri 
kadar olsa, üretmemiz lazım gelen madenin binde birini üretiyoruz. Ne yapacağız?.. Bakınız, 
uzmanlarımız tarafından hazırlanmış proje var. Eğer biz, 2000 yılına kadar 6 milyar dolarlık 
bir yatırım yaparsak... "Efendim, nereden kaynak bulup yatırım yapacağız?" derseniz, 2000 
yılına kadar her sene, sadece 500 milyon dolar dış, 800 milyon dolar da iç ödeme yapılacak. 
Bunun için siz para basıyorsunuz, faize veriyorsunuz... Biz de diyoruz ki, parayı basın, üreti
me verin; üretime verirseniz enflasyon olmaz, sağlam bir ekonomide yürümüş olursunuz. (RP 
sıralarından alkışlar) Parayı basın, maden üretin; parayı basın, sanayide üretim yapın... Siz, 
bastığınız parayı üretime vermiyorsunuz; borca veriyorsunuz, iç ve dış borçların faizlerine veri
yorsunuz ve sadece enflasyonu artırıyorsunuz. 

Bu sebepden dolayıdır ki, bu millet, bu paraları bulup... Biz, vaktiyle ağır sanayi hamlesi
ni nasıl yaptık?.. 1977 senesinin bütçesine bakınız, 230 milyar liralık devlet bütçesinin 44 mil
yar lirası ağır sanayie ayrılmıştır. Neden? Kumaşı büyütmenin çaresi, ülkenin kurtuluş çaresi 
bundadır da onun için. 

Bakınız, bu söylediğim maden projesini tatbik ederseniz, Türkiye'nin millî gelirini her se
ne 10 milyar dolar -sadece bu proje ile- artırırsınız ve Türkiye, 6 milyar dolarlık da maden ih
racatı yapabilir. 

Şimdi, siz, bizde olan madenleri dışarıdan ithal ediyorsunuz... Ne yaptığınızın farkında 
değilsiniz!.. Türkiye'ye 800 milyon dolarlık -petrol hariç- maden ithal ediyorsunuz, 300 mil
yon dolarlık ihracat yapıyorsunuz... Mardin'in Mazıdağı'nda çıkan fosfat dışarıdan getiriyor
sunuz; bizim kendi kömürlerimizi, bizim sodamızı, bizde mevcut olanı terleyerek elde etmek 
yerine dışarıdan getiriyorsunuz... Böyle, zengin olunmaz, böyle, kalkınma olmaz, bu kumaş, 
böyle, büyümez!.. Bu sebepten dolayıdır ki, yanlış yoldasınız. 

"Bu kadar büyük projeyi başaramayız, bizim gücümüz buna yetmez" derseniz, ikinci bir 
alternatif proje var ; Sadece 2,1 milyar doları altı yılda yatırırsanız, her yıl 1,5 milyar dolar 
millî geliri artırırsınız. 29 tane öncelikli projenin haritasını geçen sefer gösterdim, ayrıca 27 
tane maden projesini de gösterdim. 

Bakınız, Türkiye'de ormanlarımız büyük bir zenginliktir. Türkiye'de iyi baltalık ormanla
rın ve koruların toplam sahası 8 milyon 855 bin hektardır, Batı Almanya'daki iyi ormanların 
toplamı 6 milyon 936 bin hektardır. "Efendim, bizim ormanlarımız var; ama bozuk" dersiniz 
diye, iyi kısmını söylüyorum; kaldı ki, bozuk kısmı da ıslah edilebilir; herkes bunu ıslah edi
yor. Bu büyük orman varlığımız Almanya'dan daha fazladır; söylüyorum size; ama, biz bu 
ormanlarımızın eğer otuzda birini her sene işlemezsek, bunlar çürüyor. Türkiye'deki ormanla
rın bugünkü ağaç varlığı 900 milyon metreküptür ve bunun bugünkü fiyatlarla değeri tam gayri 
safi millî hâsılamız kadardır. Demek ki, biz ormanlarımızı iyi kullansak, otuzda birini işlesek 
yılda 3,5 milyar dolar sadece ormanlarımızdan gelir temin etmemiz lazım gelir. Biz, 1 hektar
dan 0,5 mekreküp odun elde ediyoruz; Almanya'da bu rakam 3,7 metreküptür. 
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Bakınız, orman uzmanlarımızın hazırladıkları projeden bahsediyorum. Şayet biz, 20,2 mil
yon hektarlık toplam orman alanının 13,8 milyon hektarını verimli hale getirsek ve hektar ba
şına, Almanya'daki gibi 3,7 değil de 3 metreküp dahi odun elde etsek, bir yılda ormanlarımız
dan elde edeceğimiz gelir 24 trilyon olur. Bunu nasıl yapacağız?.. Müteahhitlere ihale edin, 
sizin kontrolünüz altında yolunu yapsın, kessin ve bu ormanlar çürümesin. Terleyin... Söyledi
ğimiz budur. Bakın, dört aydan beri, bu ülkenin zenginliklerine ait sizden bir tek kelime duy
madık. Yanlış yoldasınız. Bu ülke zengin; siz bilmiyorsunuz... ,' . 

Bakın, size bir de kavakçılık projesini anlatayım. Bunların hepsi ayrı ayrı projeler; arzu 
ederseniz, dosyaları, projeleri vermeye hazırım; kitap halinde de neşrediyoruz. Bakınız, Türki
ye'de 130 bin hektar kavak plantasyonu sahası var. Bu, 400 bin hektara çıkarılabilir. 400 bin 
hektara çıkardığımız ve hektar başına da 50 metreküp kavak ürünü elde ettiğimiz takdirde, Tür
kiye'de sadece kavakçılıktan 1992 fiyatlarıyla, 135 milyarlık masrafa mukabil 8 trilyonluk gelir 
elde etmemiz mümkündür. Kavak fidanı üretiminde de yine aynı şekilde, 6 milyar lira masrafa 
mukabil 160 milyar lira gelir elde etmemiz mümkündür. Aynı şekilde, tarımda sayısız projele
rimiz var, hayvancılıkta sayısız projelerimiz var... Her zaman, vakitler ölçülü olduğu için, bun
ları bir bir saymaya imkânımız olmuyor. 

Bakınız, bizim ağır sanayi hamlemiz 200 milyarlık tesistir; 70 tanesi bitmiştir, 130 tanesi 
yarım duruyor ve ne acı ki bitmişlerde de çalışılmıyor... Eğer bizim bu yedi yıllık ağır sanayi 
projemiz tamamlanmış olsa idi, Türkiye'nin millî geliri en az 6 milyar dolar artacaktı ve 1 mil
yon memleket evladı da yeni işyeri bulacaktı. Halbuki, ne yazık ki, bütün bu sanayinin hepsi 
verimsiz halde tutulmaktadır. Size bu saydığım projeleri, sanayie ait projeleri, iç ve dış ülkeler
de yapabileceğimiz yatırımları ve müteahhitlik hizmetlerini alt alta dizdiğimiz zaman, tam bir 
yılda, millî geliri 85 milyar dolar artırmak mümkündür. Bunlar sadece proje haline getirilmiş 
çalışmalardır. îşte biz, bu seferberliği istiyoruz/Türkiye'nin kurtuluşu buradadır. Bu faizci dü
zen iflas etmiştir. 

"Millî görüş nedir?" dedi arkadaşlarımız; söylüyorum : Kendi gücümüzle kalkınmak de
mektir; inanç demektir, heyecan demektir, millî menfaaatları ön planda tutmak demektir, sö
mürüye mani olmak demektir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bunlardan başka, bu seferberliğin yürümesi için, tabiî, bu faizci kapitalist düzenin terk 
edilmesi lazım, bunun yerine adil düzene geçilmesi lazım. (RP sıralarından alkışlar) 

Adil düzene geçersek ne olacak?.. Adil düzene geçtiğimiz zaman, önce, devlet kendi geli-.' 
rini, üretime yaptığı katkı karşılığında alacak. Krediler üretime verilecek ve faizsiz verilecek. 
Şurada bir insan bir fabrika kuracak, biz bunun kredisini faizsiz vereceğiz ve de üretim meyda
na gelinceye kadar da hiçbir vergi almayacağız. Vergiyi, üretim yapıldıktan sonra, oraya yaptı
ğımız katkının payı olarak alacağız. Böyle olunca, üretim meydana gelinceye kadar, üretimin 
içerisine hiçbir faiz ve vergi karışmayacak. Halbuki, bugün üretimin üçte biri faiz, üçte biri 
vergidir. Bu gerçeği o kadar açık bir şekilde söylüyorum ki, bunun hemen kapılması, hemen 
tatbik mevkiine/konulması lazım. Be mübarekler, şu halinize bakın! Adam bir üretim yapacak 
önce, arsayı alırken, "şu kadar para yatıracaksın, şu kadar vergi yatıracaksın" deniyor; şirket 
kuracak, "şu kadar para yatıracaksın" deniyor; her adım attığın yerde para para para... Bu 
dikenli yolda kim koşabilir? Kaldırın şunları, bunların hiçbirisi bir işe yaramaz. [DYP sırala
rından alkışlar(!)] 

Bakın, geleceğiz iktidara, bunları kaldıracağız; "hay Allah razı olsun" diye de 60 milyo
nun duasını'aİacağız. (RP sıralarından alkışlar) 
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Siz her şeyi Batı'dan alıyor, taklit ediyorsunuz; ama, bakın, Batı, faizi yüzde 10'da tutuyor. 
Çünkü, başkalarını sömürdüğü için, kapitalist nizamın, kendisini faiz girdabına karşı koruma 
imkânı var; ama, bizde, faiz, tırmandıkça tırmanıyor, yüzde 100'e çıkıyor. Bu faizle yaşamanın 
imkâni yoktur. Başkasını sömürmeyen ülkelerin bu nizamla yaşaması mümkün değildir. Bu 
sebepten dolayıdır ki, bakın, ilacını söylüyorum : 

Birincisi, bütün Türkiye'deki istihdam ve üretim projelerinin seferberliğini yapacağız, ül
kemize verilmiş olan zenginlikleri işleteceğiz. 

İkincisi, adil düzene geçeceğiz ve böylece, istediği her işi yapabilecek dürüst insan, o işi 
yapacak ve bugünkü gibi, sermayeye, faize köle olmayacak. İşte, kurtuluşun yolu budur. Bun
ları geçen seferki toplantımızda açıkladım ve yurdumuzun her yerinde verdiğimiz konferans
larla da tekrar tekrar milletimize duyuruyorum. Bu yolu kullanmayacaklarına göre, inşallah, 
yakında iktidara geleceğiz, bunları tatbik edeceğiz ve kurtuluş nasıl olur göstereceğiz Allah'ın 
izniyle; çünkü, zaten başka çare kalmamıştır. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, gazeteleri okuyorsunuz; bakınız, bu konuda söyleyeceğim tek 
şey şu : tşte bugünkü Hükümetin zinhiyeti; bankalar 4,5 trilyon kâr yapıyorlar, 6,5 milyar ver
gi veriyorlar; yani yüzde 1 oranında vergi veriyorlar. Bütün şirketlerden en aşağı yüzde 50 ka
dar vergi alınıyor, bankalardan ise yüzde 1 kadar vergi alınıyor. Bu bankalar kimin?.. Holding
lerin. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz... Uyanın!.. Bu düzenle, bu gidişle, bu millete saadet 
getiremezsiniz ve getiremiyorsunuz. işte, bütün rakamların hepsi aleyhinize işliyor, felaket çanları 
çalıyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, ANAP'ın zihniyeti; bugünkü Hükümetin değil. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ülkemizin baş mesele
si, hiç şüphesiz ki, terördür, anarşidir, güneydoğu olaylarıdır. Bugünkü görüşmemde asıl bu
nun üzerinde durmak istiyorum. Önce, bir defa, bu konuda konuşurken çektiğim güçlüğü size 
baştan açıklamak istiyorum. Ne güçlüğü çekiyorum?.. Keşke, bu ülkede, huzuru temin eden, 
güven veren, terörü önleyebilecek olan, terörün önlenmesi için tedbirleri alabilecek olduğuna 
inandığım, başarılı olan bir hükümet olsaydı da, ben, huzursuzluk duyan, bilhassa bu güney
doğudaki kardeşlerime, "bu Hükümete güvenin, size saadet getirecektir" diyebilseydim... O 
zaman çok bahtiyar olacaktım; güçlüğüm buradan ileri geliyor. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Desen ne olur?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İnanmıyorum bir şey yapacağına... 
Peki, şimdi buraya gelip ne yapacağım?.. Bir yandan, bu hatalı hareketi tenkit edip hata

larını göstermeye mecburum; ama, öbür taraftan da, yüreğim parçalanıyor; çünkü, ülkemin 
birliğini istiyorum, ülkemde huzur istiyorum, ülkedeki vatandaşların güveneceği bir hükümet 
olsun istiyorum; işte, güçlüğüm budur! 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Mesaj veriyorsun... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu güçlük içerisinde ne yapacağız?.. Bunu çok 
düşündüm ve doğru yolun, gerçekleri ortaya koymak, hataları belirtmek ve bunlara yardımcı 
olmak yolu olduğuna karar verdim. Onun için, şimdi huzurlarınızda, fikirlerimi, bu inançla, 
"bu hatalar düzeltilsin" diye söyleyeceğim ve "bu iş nasıl düzelir" konusunda teklifimi de ya
pacağım. Biz, bir muhalefet partisiyiz ve sizlerle aynı şekilde sorumluyuz; görevimiz sadece 
hataları göstermek değil, çözümünü de ortaya koymaktır. Bu vazifemi huzurlarınızda şimdi 
yapmaya çalışıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, güneydoğu olaylarından dolayı şehit düşen kıymetli güvenlik gö
revlilerimizin yakınlarına ve bölgenin masum halkına, önce bir kere daha başsağlığı diliyorum. 
Ancak, ne var ki, yıllardan beri, maalesef, bu terör yürümüş ve bugünkü hale gelmiştir. Şimdi, 
Sayın Demirel, olağanüstü halin uzatılmasına ait birleşimde, şu sözleri, burada, bizzat kendisi 
söyledi; terörün ve güneydoğudaki huzursuzluğun hangi noktaya geldiğini, en uygun olarak 
kendi sözleriyle belirtmekte yarar görüyorum : 

"Evvela, karşı karşıya kalınan bu büyük olay nedir?.. Dağlarında, sınırlarında, kasaba 
ve şehirlerinde, başka ülkelerdeki kamplarda ve vadilerde eğitime tabi tutulmuş; tüfeği, roketa
tarı, uçaksavarı bulunan, arkasında Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan devletlerin pa
rası, tekniği; soygunlardan ve çeşitli kaynaklardan elde ettiği para, arkasında devletlerin ser
visleri bulunan bir örgüt var." Doğru bir tespittir; inancımız budur. 

"Bu örgüt, geçen yedi sene zarfında, Güneydoğu Anadolumuzda, bu güzel yurt köşemiz
de 3 019 olay çıkarmış, 821 devlet güvenlik mensubu, asker, polis şehit olmuş, 1 003 vatandaşı
mız hayatını kaybetmiş, 1 173 terörist te öldürülmüştür. Olay bu, tablo bu." Doğrudur. 

"1984'te olaylar yeniden başlamış, o gün 300-500 kişi görülen, bugün 3 bini dağlarda, 
7 bini; Türkiye dışında olan bu örgüt, Türkiye'yi karşısına almış, olaylara devam ediyor" 
Doğrudur. 

"Alınan tedbirlerle bu işin hakkından gelinememiştir, bu, gelinemeyecek anlamına gel
mez." Ama, gelinememiştir itirafı yapılıyor... 

"Koalisyon protokolünde, bunca sene uygulama gördükten sonra bir netice alınamaması
nın üzerinde durulması gerektiği ve bir çözüm üretilmesi yer almıştır. Ama, şu anda yeni bir 
çözüm bularak gelemedik. Bu şartlar düzeleceği yerde daha da çok bozulduğu için -hep kendi 
kelimelerini söylüyorum- maalesef, ülkenin bazı köşelerinde, yani Güneydoğu Anadolumuzun 
bazı köşelerinde, sayısı çok olmasa bile, devletin zorluklar içinde bulunduğu ve gece ile gündü
zün devletin el değiştirdiği şeklinde iddialar vardır; bu iddialarda da geçerlilik payı vardır" 
Keşke bir Başbakanın ağzından bu sözler çıkmasaydı. Sıradan bir vatandaşın dahi söyleyeme
yeceği bu sözü bir Başbakan asla söyleyemez; söylerse istifa eder. (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, dünkü gazetelerde, aynı şekilde üzüldüğümüz ifadelere rastlıyoruz. Sayın Başbakan, 
"tki şeyden biri; ya devlet orada kalacak ya da oradan çıkacak; biz de orada kalacağız" diyor. 

Bu sözleri de, bir Başbakan, ağzından çıkarmamalıydı; bunlar çok yanlış sözlerdir. Böyle 
bir ihtimal ne düşünülebilir ne de konuşulabilir. Elbette bizim vatanımızdır, elbette orada ka
lacağız. Bu nasıl düşünülebilir, nasıl söylenebilir?.. Bu sebepten dolayıdır ki, önce, bir defa 
bu hataların yapılmaması gerekirdi. ' • 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Siz ne düşünüyorsunuz, çareyi bir de siz söyleyin... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Söyleyeceğim, söyleyeceğim... 
Şimdi, muhterem arkadaşlar, ülkemizin baş meselesine isabetli bir çare bulabilmek için, 

elbette asıl mesele teşhistir. Bakınız, şunun teşhisini yapmak istiyorum : Bu olayların sebebi 
nedir, bu hale niçin geldik?.. Bu olayların sebebi ve bu hale gelmemezin teşhisinde, şu dört 
gerçek rol oynamaktadır : 

1. Bu olaylar aslında dış güçlerin bir aksiyonudur. 
2. Bu olayların bugüne kadar gelmesinde, maalesef, bizim, yıllardan beri ülkemizi yöne

ten zihniyetin politika hataları olmuştur; politikasında hatalar olmuştur. 
3. Bu olayların zemin bulmasında ve gelişmesinde tatbikatta hatalar olmuştur. 
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4. Bugüne kadar bu olayların halledilmesi için çeşitli teklifler ortaya konmuştur; ama, 
ne yazık ki, yöneticiler laf üretmiştir, iş yapmamıştır. Bunlar hep konuşulmuş, konuşulmuş; 
olduğu yerde de kalmıştır. 

Şimdi, bu söylediğim gerçekleri birkaç deliliyle -zaman ölçülü olduğu için- ispat etmek 
istiyorum. 

öncelikle, dünyadaki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin önemi artmıştır. Bu durum
dan hoşlanmayan dış güçler, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için eskiden beri güttükleri plan
larını gerçekleştirmek hususunda faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Bu dış güçler kimdir; teş
histe önce bunu belirtmemiz lazım gelir. Bu dış güçleri açık ve belli bir şekilde ortaya koymak 
istiyorum. 

Eskiden, Osmanlı iken, azınlıklar, bugün Amerika ve Fransa'nın lobisi olmuşlar, işte, ak
siyonun kökü bunlarda yatıyor. Emperyalizmi ve siyonizmi onlar yönlendiriyor. 

Birinci Cihan Harbinden sonra ortaya atılan Wilson Prensipleri, Kürt kökenli insanlara 
saadet getirmek için değil, Türkiye'yi parçalamak, Müslümanları birbirine kırdırmak için, o 
lobiler tarafından (Ermeni, Yahudi, Rum lobileri) Wilson'un etkilenmesi suretiyle orta yere kon
muş prensiplerdir. Bu prensiplerin hepsi, bizi parçalamak için ortaya atılmıştır. Yeryüzündeki 
Kürt kökenli insanlar Müslümandırlar ve dinlerine bağlıdırlar. Bunun için, siyonizm ve emper
yalizm, daima Kürtlerin ezilmesi için çalışmıştır; bu gerçeği tespit etmemiz lazım. 

Birinci Cihan Harbinden sonra Wilson Prensiplerini ortaya attılar; fakat, Ermenistan'ı 
ayrıca kurdular, onlara bağımsızlık verdiler. Kürtler gelince de, "Siz kendinizi idare etme yete
neğinde değilsiniz, siz tngiliz İşgali altında kalacaksınız" dediler. Onların bugün de Kürtlerle 
meşgul olmalarının nedeni, Kürtlere saadet getirmek için değil, bizi, Türkiye'yi parçalamak, 
Müslümanları birbirine kırdırmak, İsrail'e kolay yutulur lokma halinde hazırlamaktır. 

Dünyanın her yerinde kendileri birleşmeye gidiyorlar, ama bize gelince; bizi parçalamaya 
çalışıyorlar. Bakın, bizzat kendi ağızlarından üç tane cümle, bu işlerin faillerinin kimler oldu
ğunu açıkça ortaya koymaya yeter. İşte Amerika'daki İsrail lobisinin bir yan kuruluşunun ge
nel sekreteri olan Morris Amitey, Washington Quis Weekly Gazetesinde, "Türkiye, İran, Irak 
ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler, bağımsız devletlerini kurma imkânını bulama
mışlardır; ancak, farklı olan millî kimliklerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Kürtler, kendilerine 
tahakküm etmek isteyenlerin acımasız baskılarına cesurca direnmekte, en yeni silahları kulla
nan güçlü ordulara karşı yiğitçe mücadele etmektedirler. Kürtlerin devlet olma iddiaları, Filis
tinlilerin bu yoldaki iddialarının karşısında daha güçlüdür. Ancak, Kürtlerle kimse ilgilenme
mekte, Filistinlilerle ise bütün dünya ilgilenmektedir" diyor. 

İsrail Başbakanı Şamir'in söylediği söz de şudur : "Bu, kendi topraklarında bağımsız ol
mak isteyen bir halkın sorunudur. Kürt topraklarını işgal altında tutan ülkeler, bizim ordumu
zu, burayı işgal altında tutmakla suçlayacak kadar ileriye gidiyor." 

İşte, İsrail Başbakanı bunu söylüyor; biz ise, İsrail'in Türkiye'deki maslahatgüzarını bü
yükelçilikle taltif ediyoruz... İşte, olayların altında bu var! (RP sıralarından alkışlar) 

İsrail'in Dışişleri Bakanı David Levi, "ABD'nin Kürtlere yiyecek yardımı yapması, sade
ce, Kürtlerin aç karnına değil, tok karnına ölmelerine yarar. ABD'nin Kürtlere yiyecek değil, 
asıl silah yardımı yapması gerekir" diyor. Kim söylüyor bunu?.. Bugünkü İsrail Dışişleri Ba
kanı David Levi. Ne zaman söylüyor? 1991 yılında. Daha geçen sene söylediği söz... İşte, terö
rün arkasında kim var; apaçık ortadadır. 
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Bakınız, bütün arkadaşlarımız bu gazeteleri okumuştur; sadece göstermekle iktifa ediyo
rum. Körfez Harbi geçen sene başladı; tam 2 Şubat günü, yani 13 ay önce. Amerikalı bir yar
bay, Riyad'ta, bizim bir gazetecimize, elini haritanın üzerinde gezdirmek suretiyle, "işte, Ker
kük, Musul; Kürt devleti burada kurulacaktır diyor..." -

"Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak..." Daha Körfez Harbi bitmemiş; harpten önce 
söylüyor adam. "Saddam çökmüş olacak; bu yörede devlet kalmayacak, Devlet otoritesinden 
yoksun bir boşluk doğacak..." Bak, harpten önce bu boşluğu doğuracaklarını planlamışlar; 
vesikasını söylüyorum. "Bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk 
doğacak. Kürtler bir devlet kurarak, buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den 
toprak isterler..." diyor. Kendisine "Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor" 
dendiği zaman, "O zaman çarpışacaksınız..." diyor. Şimdi, tekrar kendisine, "Türkiye'nin dü
zenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, uçakları, füzeleri var; böyle büyük bir güce 
nasıl karşı koyarlar? Gerek İran gerekse Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koy
muş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına nasıl 
ihtimal veriyorsunuz?" dendiği zaman, Amerikalı yarbayın kendinden çok emin ve sakin bir 
şekilde söylediği sözler şunlar : "Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahlan ola
cak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de, sizinkilerden bile ileri silah
lan olacak; uçakları, tankları, füzeleri, zırhlıları, helikopterleri, havalimanları vesaire..." Bu 
sözler ne zaman söyleniyor?.. Körfez Harbinin başında, daha Körfez Harbi yapılmamış... 

Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları; bu okuduğum vesika neyi gösteriyor?.. 
ABD, dış güçler, İsrail, bütün bu Olayların hepsini planlı olarak yapıyorlar. Onların, uzun va
deli planları var; ama, ne yazık ki, bizim böyle bir planımız yok. Biz sadece onların planlarına 
yardımcı oluyoruz. Önce, bir defa kendimize gelmemiz lazım. Bakınız, onlar bu planlarını tat
bik etmek için, önce Çekiç Gücü getirdiler, yerleştirdiler ve dikkat buyurursanız, güneydoğu
daki olaylarla Ermenistan'ın hücumları aynı sıraya rastlıyor. Niçin?.. Çünkü, Ermenilerin faa
liyetiyle güneydoğudaki faaliyetlerin karargâhı aynıdır da onun için. (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Ermenistan'daki faaliyetleri tanzim eden Ermenistan Dışişleri Bakanı, Amerika'
da yetiştirilmiş özel bir ajandır. Bakınız, bu zat, Amerika'da yetişmiş, gelmiş, Ermenistan'a 
Dışişleri Bakanı olmuş, Amerikayla irtibatlı olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimizi katlediyor... 
Aynı anda da, bizim güneydoğumuzda bu faaliyetler yaptırılıyor. 

Güneydoğudaki olaylarda yakalanan veya öldürülen teröristlerin bir kısmının, otopsi ya
pıldığı zaman, sünnetsiz olduğu görülüyor. Bizim birtakım kaynaklarımızın, yani devlete ait 
resmî kaynakların tespit ettiklerine göre, bugüne kadar yakalanan veya öldürülen teröristler 
arasında sünnetsiz olanlar yüzde 20'yi teşkil etmektedir. 

Bakınız, bu olayların arkasındaki gerçek şudur : Bu olayları emperyalizm ve Siyonizm dü
zenliyor ve bunların asıl parolası da şudur : "Kürtler ölsün, Ermenistan kurulsun..." Bu olay
ların arkasında yapılmak istenen iş budur. Masum insanlar buna alet ediliyor, onlar öldürülü
yor; asıl maksat, bir büyük Ermenistan'ın kurulmasıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, bizim, bü
tün bu gerçekleri bilerek hareket etmemiz lazım. Her zaman bunu bilmek zorundayız. Bakı
nız, bizzat Apo, "Çekiç Güç en çok bizim işimize yaradı, Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı." 
diyor. 
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Şimdi, düşününüz, Çekiç Güç yıllardan beri buraya gelmiş... Bunlar, ne arıyor burada?.. 
Bundan önceki ANAP döneminde bunlara müsaade edildi. Deminki kardeşime şimdi cevap 
veriyorum; "Hocam, hiç ANAP'a dokunmuyorsun" diyordu; ANAP'a millet dokundu, be
nim ayrıca dokunmama lüzum yok ki... (RP, SHP, DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar 
ve gülüşmeler) 

Onlar izin verdiler; ama, bu Hükümet de, onları tenkit ettiği halde, yani sizler de, geldi
niz, o tenkit ettiğiniz politikalara aynen sahip çıktınız. (ANAP sıralarından "Gördünüz mü..." 
sesleri) Haliniz budur. Bu sebepten dolayıdır ki, bu olayların gelişmesinde -demin de söyledi
ğim gibi- hem politika hataları hem de tatbikat hataları mevcuttur. 

Şimdi, Batılı ajanlar güneydoğuya vizesiz olarak gelip cirit atıyorlar. Hem de Avrupa'da-
ki terör odaklarından vize alarak geliyorlar. Olayı BBC yakinen takip ediyor ve bölgede bölü
cülük yapıyor. Emperyalizm, aynı terör hareketlerini başka Müslüman ülkelerde de uygulamak
tadır, sadece bizde değil, tşte, Libya'yı Çad'la aynı şekilde meşgul ediyor, Sudan'ı, Güney Su
dan'la rahatsız ediyor. Bu, emperyalizmin, siyonizmin dünya çapında Müslümanları birbirine 
kırdırmak için uyguladığı bir plandır. Bunun için sözü uzatacak değilim. Emperyalizmin, Si
yonizmin, Osmanlıyı yıkan güçlerin Batı'da kurdukları lobilerin varmak istedikleri hedef açıktır : 

1. Bunlar, kendi planlarını yürütmek istiyorlar. 
2. Bunlar, Türkiye'yi bölmek istiyorlar. 
3. Bunlar, Müslümanı Müslümana kırdırmak istiyorlar. 
4. Bunlar, petrol bölgelerini kendi kontrolleri altında tutmak istiyorlar. 
Bunların arkasında her zaman petrol hesabının olduğunu unutmamamız lazım. Ermenis

tan'ı Bakü'ye gönderiyor; petrol, Müslümanların kontrolünde olmasın diye. Kerkük petrolle
rini kontrol altına almak istiyor; çünkü, tsrail gibi, orada da kendi kontrolünde bir yönetim 
kurmak istiyor, tşte Kuveyt'te; işte Irak'ta yaptıkları... Mesele apaçıktır, gerçekler ortadadır. 

Bakınız, bir kere daha özetleyerek delilleri sayıyorum : 
Siyonizmin planı zaten malumdur, tekrar etmeyeceğim. Emperyalizmin WiIson Prensip

leri ve Sevr haritası ortadadır; Batı'nın ne istediği bellidir. Bush'un 24 Nisan 1991 tarihli Erme
nileri destekleyen beyanatı ortadadır. Emperyalizmin, 1968'den beri Güneydoğu Anadolu Böl
gemize "barış gönüllüleri" göndermesi... 

Bakın, 1968'den beri diyorum, Sayın Demirel'in kulağı çınlasın diye; çünkü, o zaman me
sul mevkideydi... Amerika Vietnam'da harp yapıyor, Türkiye'ye barış gönüllüleri geliyor ve 
bunlar da Güneydoğu Anadolumuza geliyor... Niçin?.. Daha o zamandan bu planları yürüt
mek için. 

Bundan başka, üç sene evvel, -bakın, şimdi kendisi huzurlarınızdadır, kendisiyle iftihar 
ediyoruz, Fethullah Bey arkadaşımız, o zaman Van Belediye Reisiydi- Amerikalılar Van'a gelip 
300 bin emekliye bir turistik dinlenme şehri yapacağız demediler mi? Maksatları nedir?.. Bu 
planlarını gerçekleştirmektir. Sağ olsun, Fethullah Bey arkadaşımız bu meselede fevkalade uyanık 
olduğu için, bir daha kendisinin yanına yanaşamadılar. Bu hareketi Fethullah Bey arkadaşımız 
önlemiştir. 

Bundan başka, yıllarca bu bölgelerde anketler yaptırdılar. Şimdi, o anketleri yapan bizim 
birtakım gafil üniversite mensuplarımız gelip, "Biz eskiden Amerikan şirketlerine anketler yaptık; 
o sualleri niye sorduklarını anlamıyorduk, meğer bunlar orada sosyal inceleme yapıyorlarmış, 
bizi de kullanıyorlarmış" diye bana anlatıyorlar. Hepsi bu maksatlar için. 
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Bundan başka, ta Birinci Cihan Harbinden beri aynı planları yürütmüşlerdir. Çok uzağa 
da gitmeye lüzum yok; işte, sizin şu meşhur AT'ınız var ya, işte sizin o meşhur AT'ınızın hari
tası... Bu, AT'ın neşriyatı, Avrupa Parlamentosunun politik komisyonunun neşriyatı... 16 Ni
san 1991 tarihli. Haritayı koymuş, "Buralar Ermenistan olacak" diyor; bu hususta da karar 
aldılar, tşte her şey ortadadır. Bütün bu delilleriyle mesele apaçık ortadadır. 

Şimdi, bakınız, kendileri bütün bu projeleri yürütürken, bizdeki insanlar ne yapmıştır? 
Onlar bu projeleri yürütürken, maalesef biz, sadece bu faaliyetlere yardımcı olduk; Çekiç Gü
ce müsaade ettik, barış gönüllülerine müsaade ettik; Çekiç Güç'ün müddetlerini Meclise bile 
sormadan uzattık; bundan başka Çekiç Güç'ün bu teröristlere yardımı Genelkurmayca ifade 
edildiği halde, sadece yanlışlık yapmışlardır diye örtbas etmeye kalktık. Bu otorite boşluğunun 
meydana gelmesine biz yardımcı olduk. 

Bu arada, Sayın özal'a da tabiî gerekeni söylemek mecburiyetindeyim. Bu "federasyon" 
lafını ilk defa o ortaya attı; "Efendim, Kuzey Irak'ta otorite boşluğu olacak, bizim inisiyatifi
mizde bir bölge kurulacak..." dedi. Ne münasebet?.. Amerikalı bizim inisiyatifimize ne verir?.. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, yıllardan beri hata üzerine hata yapılmıştır. 
Şimdi, burada şu suali sormak lazım; onların bu uzun vadeli planları var da bizim kısa, 

orta ve uzun vadeli millî planlarımız nerede?.. Kim yapacak bunu?.. Yapması icap edenler, bir 
plan sahibi olmadıkları gibi, sadece onların;planına alet oluyorlar. Bakın, onlar, Ortadoğu'da, 
Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmasın, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'la çatışsın istiyorlar 
ve bunu da gerçekleştiriyorlar... 

Şöyle bir düşünün bakalım; bizim Suriye ile münasebetimiz iki kardeş ülke gibi mi? Bizim 
Irak ile münasebetimiz iki kardeş ülke gibi mi? Bizim tran ile münasebetimiz iki kardeş ülke 
gibi mi? Şu İran'la bir mesele çıkması için ne sebep var? Kendi gemisiyle silah götürüyor; açık
lamış, belirtmiş; bunları alıp mahkemelere sevk ediyoruz... Niye?.. CIA böyle rapor veriyor, 
böyle istiyor diye. 

tşte bizi böyle aldatıyorlar. Hâlâ da bu lüzumsuz pürüzler uzuyor. Biraz sonra söyleyece
ğim teklifler söz konusu olduğu zaman, bunların ne kadar büyük önem taşıdığı açıkça ortaya 
çıkacaktır. ' 

tşte, bu olayların doğması ve bugüne kadar gelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu
dur. Bizdeki politika yanlışlıkları da elbette bu olayların bu hale gelmesine sebep olmuştur. 
En büyük politika yanlışlığı, materyalizmin esas alınması, manevî kalkınmanın ihmali ve din 
bağının planlı olarak zayıflatılmasıdır. Siz, bu ülkede din bağını zayıflatacaksınız, sonra da 
saadet bekleyeceksiniz... Hayır... tşte, faturası önünüze böyle gelir. Bizim güneydoğudaki kar
deşlerimizle en kıymetli bağımız inanç beraberliğimizdir. Siz bunu tahrip etmeye kalkarsanız, 
bunu zayıflatırsanız, arkadan elbette bu meseleler ortaya gelecektir. Bakınız, işte gazetelerin 
yazıları: "BBC her sabah 15 dakika Kur'an okutacak." Niçin?.. O bölge halkının sempatisini 
toplamak için. 

tşte, bizzat Apo'nun kendi beyanatı... Ne diyor?.. "Bizim yaptığımız, iman, cihat, namus 
mücadelesidir." 

REFAÎDDlN ŞAHİN (Ordu) — Apo Müslüman mı Hoca? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, güneydoğu halkını kendi tarafına çek

mek için, kendisinin bir îslamî mücadele yaptığını ileri sürüyor ve Türkiye'deki yönetimin Müs
lümanlıkla alakası olmadığını silah olarak kullanmak istiyor ve biz de her günkü tatbikatımız
la bunlara koz veriyoruz, tşte, bir hastanedeki başörtülü 8 tane hemşireye tahkikat açılmış... 
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Be mübarekler, siz Avrupa'ya bü kadar gidip geliyorsunuz, Avrupa'daki hastanelerde, kilise
nin kadınlarının, başörtüsüyle hemşirelik yaptığını hiç görmediniz mi? (RP sıralarından alkış
lar) Hiç başka işiniz yok mu?.. Bakın, isimleriyle yazılmış bu 8 hemşire... 

Şimdi, bir yönetmelikle ilkokulları 8 seneye çıkardınız. Bu, imam-hatiplerin orta kısmına 
girmeyi yasaklamak için yapılmıştır. Kanunla yapamadıklarını yönetmelikle yapıyorlar. Bütün 
bunlara ilaveten, bir de ahlak tahribatı hızla ilerliyor. 

Buyurun; işte, bakın, -bugünkü Hükümete ithaf ediyorum, sizin dönemizinde oluyor bunlar-
şimdi de telefonda seks.... Sizin icadınız... Ahlak tahribatı budur! 

Bütün bunlardan başka; "İlla bu yeni kanalları açalım" dediniz. Bu kanalları açıyorsu
nuz da ne yapıyor?.. Bakın, ülke kan ağlıyor, güneydoğuda bu kadar huzursuzluk, grizu patla
mış, zelzele felaketlerinin içindeyiz; şu kanalların neşriyatına bakın... Sadece birbirleriyle ah
laksızlık yarışı yapıyorlar ve neşriyatlarında, bu kadar büyük millî felaketler karşısında en ufak 
bir değişiklik dahi yapmış değiller. 

Ülkemizde şimdi bir de "Alo-Tel" icat edilmiş. Telefon edecekmişsiniz, telefonda size... 
Neymiş adı; "Love-line", yani aşk hattıymış. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hoca, onların propagandasını niye burada yapıyorsun?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İşte, elalem millî planlar peşinde koşarken bi
zim halimiz bu. 

Bundan başka, tabiî, Türkiye'de bugün öyle bir faizci düzen var ki, hakkı 100 olan insana 
8 veriyor, 92'sini elinden alıp götürüyor... Böyle bir düzen altında, insanların,."Benim ne gü
zel devletim var" demesi zordur. 

Bundan başka, yine bugün, demokratikleşme hususunda bir tek adım atılmış değildir. Dışa 
bağlı, güdümlü bir demokrasi güdülüyor ve bütün dış politikada da Müslüman ülkelerle ters 
düşülüyor... 

İşte, bunlar ve bunlara ilaveten, yıllardan beri yapılmış olan ihmaller... Televizyonda "köy" 
diyor; köy gözükmüyor... Çünkü, köy toprağın altında. İşte, Güneydoğu Anadolumuzun hali 
bu. Tuvaleti yok, içme suyu yok. 

Listesi önümdedir; biz, güneydoğuda 71 tane ağır sanayi fabrikasına başlamıştık. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Oranın tuvaletini de yaptırsaydın ya... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dün bir kere daha hesabını yaptım; organize sa
nayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini hesaba kattığımız zaman, Ankara'nın doğusundaki 
bölgede 200 bin insana işyeri hazırlayacak, yan hizmetlerle beraber 400 bin insana işyeri hazır
layacak hamledir bizim ağır sanayi hamlemiz; sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da; ama, 
ne yazık ki, bu fabrikaların hepsi çalıştırılmıyor ve darmadağınıktır, işte, günün birinde, orada 
aç bıraktığımız insanların rahatsızlıkları önümüze bu faturalar halinde geliyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu konularda daha fazla teferruata girecek değilim; asıl, 
tedaviye geliyorum. 

Bakınız, Hükümetin tedavi için söylediklerini daha geçen gün burada bir kere daha dinle
dik. Şimdi okuyacağım. Bunların hepsi birer "cek-cak" Iistesidir. Bu Hükümetin çok mühim 
bir hayat iksiri var; bir ilaç satarlarsa, adını "cek-cak" koyarlarsa çok isabet ederler; çünkü, 
programları budur. Hangi meselede bir hesap sorulsa, söyledikleri budur. 

Geçen gün burada, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili müzakerelerde kendi söyledikleri 
.sözlerden aynen söylüyorum : Ne yapıp da bu Hükümet, bu işi düzeltecekmiş? 
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"1. Devletle halkın münasebetlerini yeniden ayarlayacağız." 
Ne yaptınız dört aydan beri?.. Hiç. 
"2. Devletin hatalı, haksız, yanlış muameleleri olabilir. Olmaması için tedbir alacağız. 

Yanlış muamele olmuşsa vatandaşların müracaatları her kademede titizlikle incelenecek, yan
lış muameleleri yapanlara gerekli muameleler yapılacaktır." 

Ben buna şükrediyorum; çünkü, aylardan beri Lice ve Hani olaylarını hâlâ kabul ettire-
memiştik. Şimdi hiç değilse hata yapanlar olabilir diye kabul ediliyor. Ben bunu büyük bir 
gelişme sayıyorum ve de teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

"3 . Demokraside,.insan haklarının, tümüyle, kemaliyle uygulanması mutlaka sağlana
cak." Bakın, cek-cak... . 

"4. Olağanüstü Hal Yasası iyileştirilecek; aşamalı bir halde olağan hale geçilecek ve bu 
geçiş bir takvime bağlanacak. 

5. Olağanüstülük sadece güvenlikte değil, adalette ve şefkatte de olacak. 
6. Adalet ülkenin her köşesinde olacak. 
7. Savunma hakkı herkese kemaliyle tanınacak ve yargısız hiçbir hüküm ortaya konma

yacak ve icra edilmeyecek. 
8. Yeşil kart, işsizlik sigortası, asgarî ücretten vergi alınmamasına buradan başlanacak. 
9. Yarım tesisler tamamlanacak. 

10. Petrol dahil olmak üzere, sınır ticaretine yeni kolaylıklar getirilecek. Dün bu sınır ti
caretini kendileri men ettiler... 

"11. Kapalı okullar açılacak. (700 tane kapalı okulumuz vardır. Doktor, ebe, hemşire 
ihtiyaçları karşılanacak. 

12. Faili meçhul cinayetlerin failinin bulunmasına çalışılacak." Bulunacak demeye cesa
retleri yok, bulunmasına çalışılacak diyorlar. 

tşte, getirdikleri plan budur. Tam 12 maddedir. 12 maddesini de okuduk. 
Şimdi, bunların, hele bugüne kadarki tatbikata baktığımız zaman, bu metotlarla halledil

mesi maalesef mümkün değildir. Peki, söyle bakalım Hoca, sen halletsen nasıl halledeceksin?.. 
tşte, bakın şimdi bu görevi yerine getiriyorum. (DYP sıralarından "Meclise konuş" sesleri) 
Bakın, dinleyin; önce, bir defa, biz işbaşına geldiğimiz zaman dört büyük değişiklik yapacağız. 

Dış politikayı değiştireceğiz, Amerikanın güdümünden çıkacağız; bir. (RP sıralarından al
kışlar) 

Onlar bizi parçalamak istiyor, AT bizi parçalamak istiyor; siz de gidip "biz de onların 
içine gireceğiz" diyorsunuz. Temelde bu sakatlık varken, bu işi düzeltemezsiniz; hem onlara 
tabi olacaksınız hem de onların yapmak istediği planı önleyeceksiniz... Bu mümkün değil. Bi
rinci madde budur. Onun için, Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönemin başlatılması şarttır. 
Huzurlarınızda bunu ilan ediyorum. 

Türkiye'nin iç politikasında da yeni bir dönemin başlatılması lazım. Türkiye genelinde, 
terörle mücadelede tedbir alınması lazım. Güneydoğu Anadolu için ayrıca özel tedbirlerin alın
ması lazım. 

Şimdi, Türkiye'nin dış politikasında alınması icap eden tedbirleri demin açıkladım... Bu
nu Amerika yapıyor, bunu İsrail yapıyor, bunu Batılı emperyalistler yapıyor. Planları açık. Onlar, 
İsrail'e ilaveten, ayrıca, kendi kontrollerinde bir Kürt devleti kurmak istiyor ve ayrıca bir ikinci 
İsrail'i de Ermenistan'da kurmak istiyor. Bizi parçalamaya yönelik bu planları yüz senelik 
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plandır. Osmanlıyı böyle parçaladılar, bugün de aynı şeyi yapmak istiyorlar. Çünkü -demin 
açıkladım- Türkiye'nin önemi büyüktür, Türkiye güçlenip kuvvetli olduğu zaman onların planlan 
yürümeyecektir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, ilk yapılacak iş, şahsiyetli bir dış politikaya dönmektir. Bakınız, 
bu politikaya dönerken atılması icap eden önemli adımlar şunlardır : 

Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu onlar meydana getirdi. Halbuki, bizzat, kendilerinin, 
Talabani'nin vesairenin ifadeleri var, biz ayrı bir devlet kurmak istemiyoruz, burada Irak oto
ritesi olsun, ama burada insan hakları da olsun istiyoruz diyorlar. Güzel... İran da istemiyor 
ayrı bir devlet, Suriye de istemiyor, biz de istemiyoruz. Öyleyse, bu boşluk niye? Bunu Ameri
ka istiyor. Çekiç Güç ile bunu korumak istiyor. Öyleyse, bu maksatlı hareketi, emperyalizmin 
ve Siyonizmin bu planını bozmamız lazım. Bunun için ilk atılacak adımı açıklıyorum : 

Neden biz Irak halkına zulmediyoruz?.. Bakınız, şurada İhracatçılar Birliğinin bir tebliği 
var; efendim, Birleşmiş Milletler Ürdün ile Irak arasına kuvvet yerleştirdi, buradan bir tane 
kamyon geçirtmiyor; daha önce izni verilenleri de geçirtmiyor... Bu nasıl muamele Allahaşkı-
na?.. Buna, gözümüzün önündeki bu zulme nasıl dayanırız?.. Çocuklar ölmüş... Sözde Sad-
dam Hüseyin bahane ediliyor, 26 milyon Iraklıya zulmediliyor... Bu Irak'ta yaşayan Araplar 
var, Kürtler var, Türkler var; bunların hepsi insan, hepsi Müslüman ve hepsi kardeşimiz. Biz, 
Amerika müsaade etmiyor diye veya Amerika bir kombinezon kurmuş Birleşmiş Milletlerde 
diye, buna niçin boyun eğiyoruz?.. Amerika, Libya'ya zulüm yapmaya kalkıştığında Arap Bir
liği toplandı, "böyle bir boykot koyarsanız biz buna uymayacağız" dedi. Biz de, onu, hem 
desteklemeliyiz, hem de aynı celadeti kardeşimiz Irak'a karşı yapılan bu zulüm karşısında da 
göstermeliyiz, biz bunu kaldırıyoruz demeliyiz; ama, bu, cesaret istiyor, bu, düveli muazzama 
korkusundan kurtulmak istiyor. Mesele budur! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, Türkiye'nin bu meselesini çözmek için, önce dış politikada şahsiyet kazanmak 
mecburiyetimiz vardır. Bu itibarladır ki, ilk yapacağımız iş, bölgede, Müslüman ülkeler arasın
daki -onların çıkardığı- geçimsizliği bırakalım. 

Biz dış politikada ne yapacağız; söylüyorum : İran, Türkiye, Irak ve Suriye, dördümüz 
dost olacağız, bir araya geleceğiz, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimizin de her türlü ar
zularını dikkate alarak meseleyi biz çözeceğiz. Kuzey Irak meselesini biz çözeceğiz, Amerika 
değil. (RP sıralarından alkışlar) Bu bölgede Amerika'nın ne işi var, Çekiç Güç'ün ne işi var 
bu bölgede, biz neciyiz?.. Bunu yapmak için, bizim, Suriye, Iran ve Irak'la münasebetlerimizi 
düzeltmemiz lazım. 

CIA bir rapor veriyor, İran'ın gemisini mesele yapıyor; onların eline oyuncak oluyorsu
nuz... Azıcık kendinize sahip olun, şahsiyetli olun ve dış politikada Müslüman ülkelerle işbirli
ği yapın. Bu, Müslüman ülkelerin meselesi, burada Amerika ne arıyor, niçin bu inisiyatif Ame
rika'ya veriliyor?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sadece Bakanlar Kurulu sıralarına bakma, boy
nun tutuldu. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, nasıl çözeceksiniz di
ye ortaya çözüm koyuyorum. Biz, İran, Irak ve Suriye'yi, Türkiye ile bir araya getireceğiz, Ku
zey Irak'taki kardeşlerimizin de arzularına uygun şekilde, Müslüman ülkeler arasında bu me
seleyi çözeceğiz, Amerika'yı sokmayacağız. Çünkü, onlar, bizim istediğimizin aksini istiyor. 
Amerika, İsrail ve emperyalistlerle bu iş çözülmez. Bu düveli muazzama zihniyetinden kendi
nizi kurtarın. 
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İkincisi, Türkiye'nin iç politikasında yeni bir dönem başlatmamız lazım. Bu iç politikada 
başlatacağımız dönemin temel esasları şudur : Türkiye, vatanıyla ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür. 60 milyonluk milletimizin değişik soy ve ırklardan gelmiş olması, aramızdaki mu
habbeti ve bağı kuvvetlendirir. İnancımızda da böyledir. Irkçılık diye bir ideoloji olamaz. İde
oloji, saadet nizamını elbirliğiyle kurmak ve yürütmektir. Sömürüldükten sonra Kürt olsan 
ne olur, Türk olsan ne olur... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Saadet nizamıyla, 
adil düzenle mesutsan, herkese hakkı veriliyorsa, yine, Kürt olsan ne olur, Türk olsan ne olur... 

İç politikamızın bir diğer temel esası da şudur : Teröristler başkadır, Güneydoğu Anado
lumuzun evlatları başkadır. Dış güçlerin, kendi planlarına alet etmek istedikleri bir avuç terö
ristle, Güneydoğu Anadolumuzun mazlum, masum, inançlı, vatan ve millet için her zaman 
severek canını vermiş ve vermeye hazır kıymetli evlatlarını birbirinden tamamen ayrı tutmak, 
iç politikamızın temel esasıdır. , 

Üçüncü bir temel esas ise inanç bağıdır.' 'Irak esasına göre bir milleti tarif etmek yüz sene 
geride kalmıştır" dedi Sayın Demirel; doğru söyledi; ama, bunun yerine yapmış olduğu tarifi 
de garipsedik. "Millet, ortak değerler ve vatan gibi, geleceğe beraber sahip çıkmak gibi birta
kım ortak varlıklara sahip olmaktır" dedi. Yaptıkları tarif budur. Bu tarif, kusura bakmayın, 
renksiz ve masonik bir tariftir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu tarife göre, 
NATO da bir millet sayılmak lazım'gelir. Millet, böyle tarif edilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi, güneydoğu bölgesinde de, 
insan haklarının kâmil manada temini, iç politikamızın temel esası olacaktır; devlet-millet kay
naşmasını temin etmek, iç politikamızın temel esası olacaktır; bugün, hakkı 100 olajı insana 
8 verip 92'sini elinden alan bu faizci nizamı terk edip, bütün milletimizin evlatlarına hakkını 
veren adil düzeni kurmak, iç politikamızın temel esası olacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki, ikinci 
olarak iç politikada yapacağımız şeyleri birkaç cümleyle özetlemiş oldum. 

Şimdi, Türkiye çapında terörle mücadele için ne yapmamız gerekiyor; bunlara değinece
ğim. Bakınız, son Şırnak olayında ne gördük : Hazır eğitilmiş yeteri kadar kuvvet yok. Olay 
yerine geç geliniyor. İnisiyatif teröristlerdedir. Aynı olayı diğer yerlerde de yapabilirler... Bu
nun için hazırlıklı olmak gerekir ve ayrıca, özel eğitilmiş timlere ihtiyacımız vardır. Modern 
silah ve teçhizata, halkı teröristlerden ayıracak her türlü tedbire, ihtiyacımız var. Yani, bir yer
de bu teröristler halkı kendilerine kalkan yapıyor. O zaman, icap ederse, bu halkı başka yere 
muvakkaten yerleştirmeliyiz, kalan teröristleri temizlemeliyiz; sonra da halkı kendi yerine koy
malıyız. Ama, bunun için hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilir miyiz?. 

Bundan başka, istihbaratın kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bakın, açıkça ifade ediyorum; 
bugün bizim istihbaratımız CIA ve MOSSAD'ın etkisindedir. İstihbaratımız bunların etkisin
den çıkarılmadan bu meseleleri çözemeyiz. 

Bundan başka, işte, gazetelerde okuyoruz, Sayın DemirePin Basın Müşaviri llnur Çevik 
Beyefendi birtakım olaylardan bahsediyor. Ben teferruata girmek istemiyorum. Sayın Cum
hurbaşkanı ile Demirel arasında bu yüzden birtakım laflar gidip geliyor. Bakın, ben teferruata 
girmeden diyorum ki, eğer böyle olaylar varsa, yeniden bir düzenleme yapmak mecburiyetindeyiz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Yok, öyle bir şey, yok! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Terörle mücadele için Türkiye çapında alınması 

gerekli tedbirler bunlardır. 
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Şimdi geliyorum Güneydoğu Anadolu'da hassaten ne yapılacağına. Bakın, Güneydoğu 
Anadolu halkı ile biz aynı tarihin evlatlarıyız; inanç bağımız bizi her şeyin üstünde birbirimize 
bağlıyor. Onun için, geliniz, güneydoğuda, hakikaten, Kur'an kursu hocaları yetiştirecek özel 
tahsil müesseselerimiz var, bunları geliştirelim, kendilerine diploma verelim. Bunlar, kardeşli
ği, birliği, beraberliği halkımıza duyurmakta bize yardımcı olsunlar. Uçaktan kâğıt atmakla 
bu işler olmaz. (RP sıralarından alkışlar) Buraya gidecek olan kamu görevlilerinin özel eğitim 
görmesi lazım. Bölge halkına ilgi ve şefkat göstermeliyiz... Bakın, işte, Van milletvekilimiz bu
rada, Van'ın Gevaş Kazasında çığa uğrayan köyleri dolaştı; üç gün önce. Bu köylerin, maalesef 
hâlâ köydeki kardeşlerimizin yolu açılmış değil, hâlâ bu kardeşlerimizin battaniyeye ihtiyacı 
var. Kaymakamla konuştu, "40 milyon liram var, hangisine yardım edeyim?" diyormuş. Bu 
ilgi yetmez. Böyle bir hususta, mutlaka, ciddî bir şekilde hizmet gerekir. Bunları, lafla burada 
söylemek marifet değil, oraya battaniye götürmek marifet... 

Diğer taraftan, bu koruculuk bir fayda getirmiyor. Yeni düzenlemede bunların düzeltil
mesi lazım. Onlara verilen parayla yatırım yapılsa çok daha iyi olur. 

Kuzey Irak'taki Müslüman kardeşlerimize ilgi ve yardım göstermeliyiz ve Irak'a olan am
bargoyu kaldırmalıyız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Bu olaylar üzerine tarihî 
bir gündeyiz. O sebepten dolayı, aziz milletin bu kürsüsünden, bu olayların son bulması için 
güneydoğuda oturan kardeşlerime seslenmeyi bir kardeşlik vazifesi sayıyorum. 

Güneydoğuda oturan kardeşlerim, size sesleniyorum : Türkiye'de oturan 60 milyon mem
leket evladı olarak, hepimiz aynı inancın, aynı tarihin mensuplarıyız. Her şeyden önce, inancı
mız, bizi kardeş kılmıştır; bölünmemeyi, tek bir vücut olmayı emretmektedir. Bu kardeşlik his
leriyle hepinizi muhabbet ve saygıyla selamladıktan sonra, bir kere daha hassaten mübarek Ra
mazanlarınızı tebrik ediyorum. 

Aziz kardeşlerim, yurdumuzun birçok bölgelerinde ve bilhassa Güneydoğu Anadolumuz-
da gittikçe artarak şiddetlenen terör olayları, birçok masum memleket evladımızın hayatını kay
betmelerine sebep olduğu gibi, ülkemizi ve bu arada bilhassa Güneydoğu Anadolumuzu son 
derece huzursuz etmektedir. Bu olayları planlı bir şekilde tanzim eden ve destekleyenlerin, emper
yalizm ve Siyonizm gibi dış güçler olduğunu, hepimiz, kesin delillerle apaçık biliyoruz. Milleti
mizin bir kısmını çeşitli iddia ve vaatlerle aldatmaya çalışan bu terörist örgütler, ne kadar, ma
sumane istekler, hak, hürriyet, namus ve iman için mücadele ettiklerini ortaya koymaya çalışı
yorlarsa da, neticede, dış güçlere bir bütün olan milletimizi parçalamak, Müslümanları birbi
rine kırdırmak ve kendi planlarını uygulamak için alet edildikleri gerçeğini ortadan kaldıramazlar. 

Unutmayalım ki, Birinci Cihan Harbinden sonra vatanımızın her tarafı düşmanlar tara
fından işgal edildi. Tarihimizin en zayıf anında bile, o zaman güneydoğuda oturan kardeşleri
miz ve onların ileri gelenleri, dış güçlerin her türlü menfaat tekliflerine rağmen, hiçbir zaman 
aldanmadılar; ayrılmayı ve parçalanmayı değil, imanlarının gereği olan birliği ve beraberliği 
tercih ettiler. 

Ülkemizde halihazır yürüyen düzenin, birçok yönden insan haklarına ve hukuka aykırı 
olduğunu, ekonomik yönden insanlarımızı sömürüp, işsiz ve aç bıraktığını biz.de biliyoruz; 
ama, bunları düzeltmenin yolu, terör, masum insanları öldürmek, milletimizi ve ülkemizi par
çalamak ve birbirine düşman etmek değildir. Bu yoldan hiçbir netice almak mümkün olmadığı 
gibi, hiçbir meseleyi çözmek de mümkün değildir. Bu yol, kan, gözyaşı ve ıstırap yoludur; kim
seye hayır getirmez. 
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Batılılar, emperyalistlerin kendileri, ülkeleri arasındaki sınırları kaldırıp, tek bir topluluk 
ve tek bir ülke haline gelmek için adımlar atarken; bizi, sömürmek ve ezmek için, bölmek isti
yorlar. Onların bu emellerine alet olmayalım. Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e, İstanbul'a pasa
port ve vizeyle gidilmesi gerekirse, bundan, kimin eline ne geçer? (RP sıralarından alkışlar) 

Ateist ve komünist rejimlerin zulmü altında, aç, işsiz, Bangladeş'ten daha geri bir toplu
luğa dönüşmek, kime, ne saadet getirir? 

Milletimiz, şerefli tarihi boyunca, hep, bir ve beraber oldu. İstiklal Savaşımızı, elbirliğiy
le, tek bir kalp, tek bir inanç, tek bir vücut olarak yaptık. Biz, inanan insanlar, yeryüzünde 
hak ve adaleti hâkim kılmak için bütün Müslümanların -sadece Türkiyemizdeki değil, yeryü
zündeki bütün Müslümanların- birlik ve beraberliği için çalışırken ve bu beraberliği temin et
mek için Türkiye'nin büyük ve güçlü olması, her şeyden daha fazla önem taşırken, dış güçlerin 
oyunlarına aldanıp, onların planlarına hizmet ederek, Türkiyemizi parçalamaya ve bölmeye 
çalışırsak, bununla, sadece kendimize ve bu ülkedeki 60 milyon kardeşimize değil, yeryüzün
deki bütün Müslümanlara ve insanlığa en büyük kötülüğü yapmış oluruz. 

Geliniz, Türkiye'deki hataları, kusurları, düzenin yanlışlarını, hatta düzenin sebep oldu
ğu zulümleri ve haksızlıkları, medenî insanlar olarak, kan dökmeden, barış yoluyla elbirliğiyle 
düzeltelim, adil düzeni elbirliğiyle kuralım. (RP sıralarından alkışlar) Gidilecek yol budur. Unut
mayınız ki, Refah Gelecek, zulüm bitecek. 

Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum, hepinize saadetler ve selametler diliyorum. 
Şimdi neticeye geliyorum : Bakınız, bütün bu açıklamalarımdan sonra, ülkemizdeki bü

tün bu meseleleri nasıl çözeceğiz : 
Tarihten ders alalım... Aynen İstiklal Harbinde olduğu gibi, inançlı kadrolarla, milletimiz 

ve ordumuzun tam bir bütünlüğü içerisinde bu millî hedefleri elbirliğiyle korumamız lazım. 
İkincisi : Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün partilerin meseleleri ele alması ve en 

azından her ay yalnız bu konuda bir liderler toplantısı yapılmasını teklif ediyorum. Hükümet, 
bütün bu olaylar oluyor diğer partilere malumat vermiyor sonra da "bu, devletin işidir" diyor. 
Diğer partiler, bilgi almadan, nasıl tavsiyede bulunacak? Yanlış yoldasınız; bu olaylar için bilgi 
vermeniz gerekir; en azından, Mecliste grubu olan partilere bilgi vermeniz gerekir. 

Bundan başka, Türkiye'de eğer gerekiyorsa, bir millî koalisyon kurulmasını tavsiye ediyo
rum. (DYP sıralarından "Yaa" sesleri, gürültüler) Bölgedeki tatbikatın, İstiklal Harbinde ol
duğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin partilerarası komisyonlarıyla takibinde yarar gö
rüyoruz. Burada alınan kararlar, orada elbirliğiyle tatbik edilmeli; çünkü, konu, millî bir konudur. 

Bu arada, şunu belirtmek istiyorum ki, bu saydığımız temel esaslara uygun olarak getiri
lecek her türlü tedbirin, biz Refah Partisi Grubu olarak, tam destekçisiyiz; ama, laf değil, iş 
istiyoruz. Bu ikazı yapmak için, biz, geçen sefer, buradaki fevkalade halin uzatılmasına kırmı
zı oy verdik; çünkü, bu kadar yıldan beri hâlâ çareyi düşenmemişsiniz, dört aydan beri bir 
şey yapmamışsınız, ortada bir teklif yok; bu davranışınıza destek olmamız mümkün değildir. 
Müspet teklif getirdiğiniz her zaman, herkes gibi, biz de tam destek veririz. Bunu açıklamayı, 
bir vatan vazifesi sayıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, beş dakikanız kaldı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, aziz 
milletimizin kıymetli evlatları; »görüldüğü gibi, ülkemizin meseleleri çok. Bu meselelerde, 
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maalesef, ayrılmış ve ölçülü zamanlar kâfi gelmiyor; onun için, çok özet olarak dış politika 
üzerinde birkaç kelimeyle duracağım. Dış politika konusuna girerken, önce, Dışişleri Bakanlı
ğımız mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum; çünkü, son Amerika seyahatimizde, 
gerek randevularımızın alınması gerekse Müslüman Ülkeler Parlamenterler Heyeti olarak yap
tığımız çalışmalara her yönüyle yardımcı olmaları bakımından, Türkiye'nin Birleşmiş Millet
ler Daimî Temsilciliği mensuplarına, Türkiye'nin Amerikan Elçiliği mensuplarına huzurları
nızda teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Biz, bu temasları, Müslüman ülkelerle emperya
lizm arasında bir gerginlik olmasın, barış olsun diye yaptık, Müslüman ülkelere yapılan çifte 
standart ortadan kalksın diye yaptık, Azerbaycan'daki kanlı hareket dursun diye yaptık. Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine bu çifte standartları anlattık. "Ne istiyorsunuz" dediği za
man, "kendiniz bir temsilci gönderin, bu Ermeni katliamını görün; biz Kıbrıs harbindeyken, 
nasıl iki saatte toplayıp da ateşkes kararı aldıysanız, aynı şekilde ateşkes kararı alın" dedik. 
Ö da, "yarın temsilcimi göndereceğim" dedi. Ancak, ne var ki, temsilci oraya gitti, Ermeniler
le hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şunu demek istiyorum : Bu çalışmalar, takip istiyor. Biz, sadece, 
bütün Müslüman ülkelerin görüntüsü altında, bunu harekete geçirmeyi başardık, inancım bu
dur; ancak, arkasının takip edilmesi lazımdır. 

Şu kanaatimi söyleyeyim : Amerika'nın birçok senatörüyle görüştük, ilk başta ön fikirler
le önümüze çıktılar; meseleleri gerekçeleriyle anlattığımız zaman, bir de bakıyoruz ki, bizimle 
beraber oluyorlar. Demek ki, Amerika yönetimi içindeki bir lobi, bu saf insanları istediği tara
fa iteliyormuş; bunu yerinde tespit ettik. Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, önü
müze birtakım önyargılarla çıktı. Kendisine gerçekleri anlattığımız zaman, "bütün bu taleple
rinizde size yardımcı olacağım" dedi. Biz, Müslüman ülkelerin bütün meselelerinin üzerinde 
durduk; Filistin, Keşmir, Cezayir, Azerbaycan, Kıbrıs. Bu meyanda da, son günlerin Libya olayı 
üzerinde durduk. 

Biraz önce de bir münasebetle söyledim, Arap ülkeleri, Libya'ya haksız yaptırımın karşı
sına çıktılar. Biz de Türkiye olarak Senegal'de aynı tezi destekledik; ama, bugünkü duruşu
muz yeterli değildir. Biz de, tıpkı diğer Arap Müslüman ülkeler gibi, bir kardeş Libya'nın ya
nında kuvvetle yer almalıyız. Bu Libya ki, biz Kıbrıs Barış Harekatını yaparken, bize en büyük 
yardımı yapmıştır. Amerika'nın iddiası şu : "CIA bana rapor verdi, bu 2 uçağın düşmesiyle 
2 Libyalının ilgisi var. Ne yapalım; öyleyse, ben, gelip, Libya'yı bombalayacağım." Libya ne 
diyor : "Eğer böyle bir iddianız varsa, bunun uluslararası bir mahkemede yargılanması lazım 
gelir." Unutulmasın ki, 1971 Montreal Antlaşması var. Bu antlaşmanın altında Amerika'nın, 
Libya'nın, Türkiye'nin, İsrail'in imzaları var. Bu antlaşmanın 16 ncı maddesinde, iki ülke ara
sında kriminal olaylarda bir anlaşmazlık olduğu zaman üç çare vardır diyor; ya ülke bunların 
mahkemesi için uyuşur ya bir beynelmilel hakeme gidilir veyahut da bir beynelmilel mahkeme
ye gidilir. Libya, Lahey'e gitmiş. Şimdi, Amerikan yetkilileri bizimle konuşurken, "efendim, 
Lahey, kriminal olaylara bakmaz" dedi. Öyle ise, kriminal olaylara bakmak için bir mahkeme 
kurulması lazım; uluslararası hukukta bir boşluk var. Bunu yapmanız lazım. Bir mahkemenin 
olmaması, bir ülkeye, bir hak vermez ki. Siz, kendi CIA ajanınızın bir teklifi üzerine, bir ülke
ye abluka koymaya kalkıyorsunuz; hem jandarma hem hâkim hem savcınız. Bu, dünya huku
ku bakımından çok tehlikeli bir durum. Biz, hukuk istiyoruz. Eğer kriminal olaya Lahey'in 
bakma hakkı yoksa -Lahey 26 Ocakta karar verecek, bekleyin bu kararı- kriminal olaylara ba
kacak uluslararası bir mahkeme kurulması lazım gelir. Bir mahkemenin olmaması, bir boşlu
ğun olması, herhangi bir ülkeye bu hakkı vermez. Ancak, Amerikan Adalet Eski Bakanı 
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Ramsey Clark bize şu olayı söyledi; Bir Amerikalı Yahudi 11 tane suikast yapıyor, suikastler-
den bir tanesinde,' şu kuruluş Yahudi aleyhtarıydı diyorlar, o da gidip bomba patlatıyor ve 17 
kişinin ölümüne sebep oluyor. Sözü uzatmıyorum, daha sonra bu Yahudi yakalanıyor, muha
keme oluyor Amerika Adalet eski Bakanı Ramsey Clark'ın anlattığını aktarıyorum- Amerikan 
mahkemelerinde 170 sene hüküm giyiyor. Yahudi olduğu için, israil, bunu kurtarıp kaçırıyor, 
sonradan İsrail tebaasına sokuyor. Şimdi, Amerika üç seneden beri bu Yahudiyi İsrail'den geri 
istiyor; ama, İsrail, "vermem" diyor. Şimdi, aynı Amerika'nın İsrail'e uyguladığı standarda 
bakın; Amerikan vatandaşı olan, mahkeme kararıyla suçu sabit olan bu şahsı, "geri vermem" 
diyen İsrail'e Amerika ne yapıyor; yeni iskân bölgelerine Yahudileri yerleştirsin diye 30 milyar 
dolar yardım yapıyor... İşte, Amerika'nın tavrı bu. Öbür taraftan, bir yargı yapılmamış, sadece 
bir iddiaya dayanarak hemen yaptırım uygulamasına gidiyor. 

Bu 731 sayılı Karar,, çok tehlikeli bir karardır; Çünkü, uluslararası bir muhakeme olma
dan verilmiş bir karardır. Onun için, demin Sayın Demirel'in, "Güneydoğu Anadolu'da yargı 
olmadan bir hüküm tatbik ettirmeyeceğiz" hükmünün altını çizerek okudum. Yargı kararı ol
madan yaptırım uygulanamaz. Bu, bir insanlık hakkıdır. Bütün insanlık adına bunu bizim sa
vunmamız lazımdır ve terörden en çok müşteki olan bir ülke olduğumuz için de, eğer kriminal 
olaylara bakacak uluslararası bir mahkeme yoksa, bu mahkemenin kurulmasını Birleşmiş Mil
letlere bizim teklif olarak götürmemiz lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, zamanınız doldu. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım, görüldüğü gibi, vaktimiz tamam olmuştur. Şimdi, bütün bu an

lattıklarımızın arkasından samimî, kardeşane bir toplama yapmak istiyorum; bakınız, yıllarca 
evvel -yine 1980 senesinden bahsediyorum- Sayın Demirel yine Başbakandı, aynı şekilde eko
nomik durum ve terör iyi gitmiyor. Affına sığınarak söylüyorum, kendisine p zaman kardeşa
ne bir teklifte bulunmuştum, demiştim ki: "Bak, Sayın Başbakan, görülüyor ki, siz, memle
ket meseleleri için bir hazırlık- yapmadan işbaşına gelmişsiniz. Ondan dolayı size bir tavsiyem 
var; çekilin, hazırlığınızı yapın. Sonra, ekibiniz yok, bu ekibinizi hazırlayın, ondan sonra ge
lirseniz başarılı olabilirsiniz." 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizi almadığı için mi Hoca?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi aradan 12 sene geçti, 4 aylık bir tatbikat

tan sonra, kardeşane bir şekilde bu teklifimi bir kere daha yineliyorum. Türkiye'nin saadeti, 
Sayın Demirel'in başarısı bakımından çekilmesi, ülke meselelerine çözüm bulması, ekibini ha
zırlaması, ondan sonra gelmesinin daha faydalı olacağını söylüyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar, DYP sıralarından "siz mi geleceksiniz?" sesleri) 

Aziz milletimizin bütün bu güçlükleri yeneceğine inanıyorum. Aziz milletimizin ve bu Yüce 
Meclisin, bu güçlükleri yenecek her türlü tedbiri alacağına da inanıyorum. 

Bu inançla, bütün Meclisimizin kıymetli üyelerini, aziz milletimizin bütün evlatlarını say
gıyla muhabbetle selamlıyor, hepinize hürmetlerimi sunuyorum. (RP sıralarından ayakta al
kışlar; ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —-; Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Değerli arkadaşlar, saat 14.15'te toplanmak üzere 61 inci Birleşimin Birinci Oturumunu 

kapatıyorum. 

Kapanma Saali : 13.13 

_ ;—_ @_ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

c—; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) (S. 
Sayısı : 25) (Devam) 

2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Devam) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı: 46) (Devarn) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'de. 
Buyurun Sayın Gönül. (DYP sıralarından alkışlar) , 

. DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Hükümetimizin değerli mensupları; hepinizi ve bizleri dinleyen aziz milletimizi, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Geçirdiğimiz birkaç ay içerisinde, ülkemizin maruz kaldığı tabiî afetler ve grizu patlaması 
nedeniyle hayatını kaybeden değerli vatandaşlarımıza ve hayatını, ülke birliği ve bütünlüğü için 
kaybetmiş değerli şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı 
diliyorum. 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçimlerin üzerinden 5 ay 5 gün, Hükümetimizin güveno
yu almasının üzerinden ise 115 gün geçmiştir. Bütçemiz, günlerce komisyonda tartışılmış olup, 
10 Mart 1992 tarihinden itibaren Yüce Meclisimizde görüşülmeye başlanarak, bugün tümü üze
rinde yapılacak konuşmalarla sonuçlandırılacaktır. 

Bütçe konuşmaları, özünde, doğru ve eğrinin bulunması, doğru ile yanlışı yapanların bir
birinden ayrılması için, Genel Başkanımın ifadesiyle, millet önünde bir hesaplaşmadır. Bu he
saplaşma, millet içindir, bu hesaplaşma, milletin hak ve hukukunu korumak için yapılır; onun 
adına, yanlışı, yanlışlığı ve kötü bir mirası bırakıp gitmiş olanların tekrar hatırlanması ve dile 
getirilmesi için yapılır. Uygar dünyanın ayrılmaz bir parçası olmak, modern toplum ve çağdaş 
devleti, işleyen devleti kurmak ve geliştirmek, bugün ülkemizin her zamankinden daha çok millî 
hedefi haline gelmiştir.-
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Meşruiyyet içinde kalarak, milletin rızâsına dayanarak, Türkiye Devletinin üstünlüğünü 
ve üniterliğini koruyarak, dengeli, sürekliye istikrarlı kalkınmayı gerçekleştirerek, sosyal ada
let ve sosyal güvenliği koruyarak, millî ve manevî değerlerimizi, tarihimizi, kültür ve kişiliğimi
zi koruyarak, yücelmiş,.güçlenmiş Türkiye'yi» hür ve demokrat Türkiye'yi kurmak, Hüküme
timizin temel hedefi olmuştur. 

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı arkadaşlarımızın açıklıkla belirttikleri gibi, bu bütçe, 
bizim temel tercihlerimizi yansıtmamaktadır. Gerçekten, 1992 yılı bütçesi, mevcut ekonomik 
şartlar içerisinde, bize, önümüze ve kucağımıza bırakılıp gidilen zorlukların ve kötü mirasın 
gerekleri ve şartları içerisinde hazırlanan bir geçiş ve bir onarım bütçesidir. Hedefimiz, bozu
lan ekonomik ve malî dengeleri yeniden kurmak, kanunun tümünde malî disiplini sağlamak
tır. 1992 yılı bütçemiz, bu nedenle, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik ilk adımdır, özel
likleri, hedefleri, alınan tedbirleriyle, onarım ve yeniden yapılanmasının esas alındığı bütçede, 
daha önceki ANAP iktidarına ait bütçelerin özelliklerini belirtmek ve buna göre 1992 yılı büt
çesinin taşıdığı ve ifade ettiği anlamı irdelemek zorundayız. 

Geçmiş yıl bütçelerinin temel özelliklerini, büyük bütçe açıkları ve malî disiplinsizlik ol
mak üzere iki ana noktada toplamak haksızlık olmayacaktır. Bu olumsuz iki faktör, birbirini 
fasit bir daire içerisinde etkilemiş ve önümüze, Türk Milletinin hiç de layık olmadığı bir sosyo
ekonomik tablo çıkarmış ve bu Hükümetin önüne bırakılıp gidilmiştir. Kısaca, devlet, hükü
met, demokrasi kavramları aşınmış; kronik hale getirilen enflasyonun ve pahalılığının altında 
yığınlar fakirleşmiş, ezilmiş; kalkınma hamlesi çarpıtılmış; sanayileşmesi durmuş; devlet, içe
ride ve dışarıda borca batmış; sosyal devlet olmaktan çıkmış; işsizliğin, bezginlik ve bıkkınlı
ğın kol gezdiği ve kısacası on yılını kaybetmiş bir Türkiye önümüzde durmaktadır. Bunun için, 
dengeleri kurmak, malî disiplini sağlamak, Hükümetimizin ve bu bütçenin ilk işi olmuştur. 

Herkesin kabul ettiği gibi, fon uygulamaları, kaynak tahsisinde sapmalara ve israfa yol 
açmıştır, tsraf ve lüks, bu milletin sırtından, hakkı olmayan vurguncu ve yeni zenginlerin doğ
masına, millet hakkının ve yetim hakkının çarçur edilmesine sebep olmuştur. Hatta, kamu açık
larının bu ölçüde büyümesinin en önemli nedenlerinden biri de, malî disiplini bozan sorumsuz 
fon uygulamaları olmuştur. Bunun için, israfı ve savurganlığı önlemek, bu bütçenin en önemli 
hedeflerinden biri olarak kabul edilmiş ve 1992 yılı bütçesinde, fon gelirlerinin, Hazinede açı
lacak müşterek bir hesapta toplanması kararlaştırılmıştır. 

İLHAN KAYA (izmir) — Fazlalaştırarak... 
ALI RIZA GÖNÜL (Devamla) — 1992 yılı bütçesinin bir diğer ve en önemli hedefi, büt

çe açıklarını indirmektir. Enflasyonun en önemli sebeplerinden biri olan bütçe .açıkları kontrol 
altına alınamadığı ve ekonomik yapının gereği düzeylere indirilemediği takdirde, malî ve eko
nomik dengelerin kurulması mümkün bulunmamaktadır. 1988-1991 döneminde kamu borç
lanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranı, sırasıyla, 1988 yılında yüzde 6,2, 1989 yılında 
yüzde 7,2, 1990 yılında yüzde 10,5 ve nihayet 1991 yılında da yüzde 12,6 olmuştur. Kamu borç
lanma gereğinin, zikrettiğimiz yıllar itibariyle ve daha kötüsü, giderek büyümekte olması, bu
gün ülke insanımızın karşı karşıya bulunduğu kronik enflasyonun asıl nedenidir. 

1983 yılında "yüzde 30'lar seviyesinde seyreden enflasyonu iki yıl içinde yüzde 10'un altı
na çekeceğiz; enflasyon, bir canavardır, fakiri ezer, zengini, haksızca, daha zengin eder ve yeni 
türedi zenginler çıkarır" diyerek, ihtilal sonrası, bir kısım insanların ve liderlerin kollarının 
bağlı olduğu, ağızlarının kapatıldığı dönemde seçim kazandırılıp, on yıl, bu ülkeyi ve bu 
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ülke insanını, ortalama yüzde 50 - yüzde 60 enflasyonla yaşatanları ve ona bu hayatı layık gö
renleri, bu millet hiç unutmayacaktır. Bunun için, 1992 yılı bütçesinin hedeflenen politikasın
da, bu yılki kamu borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 8,8'e ve bütçe 
açığının da gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 4,4'e çekilmesi hedef alınmıştır. Bu hedef
ler, varılmak istenen orta vadeli hedefler değildir, sadece, içinde bulunduğumuz yılın hedefi
dir. Bu hedefin zorluğu, biraz önce belirtmiş olduğumuz geçmiş yılların büyük ve giderek bü
yümekte olan kamu açıklarının dizginlenmesi ve geriye çekilmesidir. Hükümetimizin milleti
mizden istediği sabırlı desteğin sebebi de budur. 

Uygulanan programda ağırlık, konsolide bütçe uygulamalarıyla kamu iktisadî teşebbüsle
ri ve finansal reformlar sonucu kamu borçlanma gereğinin düşürülmesine verilirken, vergi re
formunun başlatılması da hedeflenmiştir. Halen devlet bakanlığımızca hazırlanıp Maliye Ba
kanlığında koordineli olarak gözden geçirilmekte olan vergi kanunlarında yapılacak değişik
liklerin özünü, vergi tabanının genişletilmesi, etkin vergi denetimi, tahsilatın artırılması, gelir 
vergisinin üniter yapıya kavuşturulması teşkil etmektedir. 

Ülke ekonomisi ve geleceği, her şeyden önce, sağlıklı ve etkin bir vergi politikasıyla düz 
orantılıdır. Ekonomi ilminin prensiplerine ters bir vergi sistemini, toplumsal barışı yaralayıcı 
bir sebep olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. İnanarak ifade edeyim ki, her iktidar için, 
vergi politikası, zor olmuş ve zorluklar jfade etmiştir. Buradan, verimli, adaletli, basit ve kolay 
bir vergi sisteminin gerekliliğini tekrarlarken; bunun, sadece hükümetlerin değil, iktidarıyla 
muhalefetiyle Yüce Meclisin sorumluluğu içinde olduğuna inandığımızı özellikle belirtmek is
tiyorum. s 

Bütçelerin, yanlış politikalar sonucu, esnekliğini kaybetmiş olması, etkin bir politika ara
cı olarak kullanılmasını öhlemektedir. Bu olumsuzluklara rağmen, 1992 yılı bütçesi ve bütçe 
ödenekleri, 1991 yılı ödeneklerine göre yüzde 105, bütçe gerçekleşmelerine göre de yüzde 59 
oranında artırılmıştır. Şüphe yok ki, bu artışlar, büyük ve müreffeh Türkiye hedefi için yeter
siz, ancak bir denge politikası için şarttır. 

ödeneklerin gider kalemleri içerisindeki dağılımları ise, bambaşka zorları ifade etmekte
dir. Personel ödeneklerine yüzde 40, sadece borç faizi ödeneklerine ise, yüzde 20 pay ayrılmış
tır. Diğer cari ödenekler büyük bir baskı altına alınarak, ancak yüzde 10 pay ayrılmak suretiy
le de yatırım ödeneklerine yaklaşık yüzde 13 pay bırakılabilmiştir. 

Transfer kalemi içinde yer alan borç faizleri ödeneği yüzde 75 oranında artırılmak zorun
da kalınmıştır. Bunu, Yüce Parlamentoda, milletimizin önünde bir daha tekrarlamakta büyük 
fayda görüyorum, bu bütçenin her 5 lirasından 1 lirası, borç faizine gitmektedir. Anapara öde-
miyoruz; ama, geçmiş dönemin en kötü mirası olan 50 milyar dolara ulaşmış dış borç, 90 tril
yon liraya ulaşmış iç borcun sadece 1992 bütçesinden ödenecek faiz tutarı 42 trilyon lira tut
maktadır. Borç faizlerinin, yani devletin taahhüdü haline gelmiş, har vurup harman savrulan 
iç ve dış borçların ödenecek 42 trilyonluk sadece faiz tutarının, 11 trilyon 492 milyar lirasını 
dış borç faizi, 17 trilyon 239 milyar lirasını iç borç faizi, 13 trilyon 269 milyar lirasını bono 
faizleri meydana getirmektedir. Bu miktar, bütçede, 83 trilyon lira olan personel ödeneklerin
den sonra en önemli kalemi meydana getirmektedir. 

Muhalefetin haksız eleştirilerine rağmen, bütçede yer alan gider büyüklüklerinin tespitin
de temel kriter, önceliklerin iyi tespiti ve tasarruf olmuştur. Bütçe giderleri, 1991 yılı gerçekleş
mesine göre yüzde 59 artırılırken, bütçe gelirlerindeki yüzde 78'lik artışın gerisinde bırakılmasına 
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özellikle özen gösterilmiştir. Demirbaş alımları ve yolluklar kaleminde büyük kısıntılar yapıl
mak suretiyle, dağınıklığa, israf ve lükse son verilerek, onarım ve tamirat, devletin iki yakasını 
bir araya getirmek düşüncesi içinde tasarrufa yönelinmiştir. Ancak, insanımıza daha iyi bir 
eğitim ve daha sağlıklı bir yaşam vermeyi politikasının özü kabul eden Hükümetimiz, bunun 
için ayrılacak ödenek ve kullanılacak kaynakları tasarruf anlayışının dışında tutmuştur. Eği
tim ve sağlık için bütçeden ayrılan toplam payın gayri safî millî hâsılaya oranı 1991 yılında 
yüzde 5 iken, bu oran, 1992 bütçesinde yüzde 6,8,'e çıkarılmıştır. Yine 1992 yılı bütçesinde ya
tırım harcamaları için 26 trilyon 890 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek büyüklüğü ge
çen yılki bütçe ödeneğinin yüzde 100 üzerindedir. Transfer ödenekleri içerisinde yer alan 1 tril
yon 394 milyar lirayla birlikte yatırım ödenekleri 28 trilyon 284 milyar liraya ulaşmaktadır. 
Tüm kamu kesimi sabit sermaye yatırımları toplamı, 73 trilyon lirayı bulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar kısaca, bütçenin mahiyeti, esasları ve hedeflerini or
taya koyduk. Şimdi, biraz da, karşılaştırmalı yönüyle, bugünkü hedefleri mukayese ederek, eko
nomik büyüme, gelir dağılımı ve enflasyon ile ödemeler dengesi ve istihdam üzerinde de dura
rak, çağ atladığı iddia edilen toplumumuz, gerçekten çağ mı atlamış, yoksa tökezlenip, büyük 
kesimi itibariyle yokluk, çaresizik içinde, bıkkınlık ve yılgınlığa mı mahkûm olmuş; bir parça 
da bunlara bakmakta fayda görüyoruz. 

Ekonomik refah, çağı yakalama, çağ atlama yutturmacasıyla, atlatılan, uyutulan milleti
miz, artık, açık, şeffaf idare ve kamuya ait iletişim araçları sayesinde, ne denli uyutulduğunu, 
oy uğruna, seçim kazanmak için nasıl istismar edildiğini çok açık bilmektedir. Yine milleti
miz, kendisinin değil, birtakım insanların, küçük bir azınlığın, nasıl patlayacak derecede eko
nomik doyuma ulaştırıldığını; yine kendisinin değil, birtakım insanların, devlet, millet sırtın
dan çağın önünde koşturulmaya başlandığını ve başladığını görmek ve öğrenmek imkânına 
sahip olacaktır ve sahip olmaktadır. 

Ekonomide "büyük" dediniz, kendiniz büyüdünüz; ama, milleti küçülttünüz, istikrarı 
olmayan, tesadüflere bırakılmış, günübirlik kararların ve çokbaşlılığın hâkim olduğu ekono
mik sistemde, çok müsait olan dünya ve ülke siyasî ve ekonomik konjonktürünü harcayıp gitti
niz. Ülkeyi, ortalama yüzde 60 enflasyonla, on yılın ortalaması olan yüzde 4,2 ekonomik bü
yüme ve yüzde 2,4 ortalama nüfus artışıyla idare ettiniz. Nüfus artışını, ortalama 4,2 kalkın
ma hızından düşersek, geriye yüzde 1,8 büyüme hızı kalır ki, Türk insanı buna layık değildir. 

"Çağ atladık; çağı yakaladık" sözlerinin anlamsızlığı da apaçık ortada durmaktadır. İn
kâr ettiğiniz 1965 - 1970 döneminde, yılda ortalama kalkınma hızı yüzde 6,1 olmuş; ülke, yüz
de 8 ile yüzde 12 arasında enflasyonla idare edilmiştir. Yine inkâr ettiğiniz 1970 - 1980 döne
minde kişi başınla millî gelir dört kat artış göstermiştir. 

Kalkınmanın, büyümenin motoru sanayidir; ama, on yıllık ANAP döneminde sanayileş
me her yıl yüzde 5 geriye gitmiş. Kötülenen devirlerin, beğenilmeyen sanayi politikalarının ne
ticesinde meydana getirilmiş üretim gücüne, hatırı sayılır bir ilave yapılmamıştır. Toplam yatı
rımların yüzde 29'u imalat sanayiine tahsis edilirken, bu oran sizin döneminizde, yani ANAP 
döneminde yüzde 14'Iere düşmüştür. Yine bu bütçeyle, sanayimizin gayri safî millî hâsıla için
deki payının yüzde 30'a çıkarılmasının hedeflenmesi," gerçekten memnuniyet vericidir. 

Değerli Milletvekilleri, biz, sanayileşme olmadan, kalkınma ve büyümenin mümkün ol
madığına ve olamayacağına inanıyoruz. Anavatan Partisi dönemindeki kalkındığı iddia edilen 
tarım sektörüne kısaca göz atacak olursak, onun da iç açıcı durumda olmadığını görmekteyiz. 
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Çalışan kesimin yüzde 55 - yüzde 58'ini içine alan tarım, son on yılda üretimde ve verimde 
önemli bir artış gösterememiş, âdeta yerinde saymıştır. Köylü, alın teri ve el emeğinin karşılığı
nı yeterince ve zamanında alamaz duruma düşmüş, borca batmış, rızkını vermeyen devlet ka
pısında onu almak için, aylarca, eli böğründe bekletilmiştir. Acaba, tarımda çalışanlarımız, 
köylülerimiz, o dönemden memnun mudur? Niye memnun olsun? Ürün fiyatlarının 27 defa, 
tarım girdilerinin 36 defa arttığı bir ülkede dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri ol
ma konumundan çıkıp dışarıdan gıda maddesi almaya mecbur bırakılan ülke köylüsünün kal
kındığını iddia etmek, acı ve bir o kadar da gülünç olmuyor mu? Bu insanların alın teri olan 
mahsullerini "peşin parayla alacağız" deyip de mahsulünün bedelini ödemeden gideni ve dev
let borcunu, vatandaşın hakkını bu Hükümetin ödemek zorunda bırakıldığını, buğday üretici
si, pamuk üreticisi, pancar üreticisi, kısaca, Türk köylüsü gayet iyi bilmektedir. 

1992 yılı programında sanayiin ve tarımın büyümesini, öngörülen düzenlemeleri, teşvikle
ri ve yatırımları, faydalı ve memnuniyet verici olarak görmekteyiz. Biz, Hükümetimizin, büyü
menin, istikrar içinde, halkı ezmeden gerçekleştirilmesini bekliyoruz, başarılacağına da inanı
yoruz. Kalkınma, insanlarımız içindir. Kaldı ki, geçmişteki başanve tecrübelerden istifadeyle 
enflasyona yol açmadan istikrarlı bir büyümenin gerçekleştirilebileceğine de yürekten inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1983 sonrasında yaşanan yüksek enflasyonlar, gelir dağılımını de
vamlı olarak bozmuştur; sabit gelirliler (memurlar, işçiler, emekliler), küçük esnaf ve çiftçiler, 
bu konuda, son on yılın en büyük kayba uğrayan, ezilen kesimleri olmuştur. Ortadirek sözünü 
dilinden düşürmeyenler, son on yılda, ortadireği yemiş bitirmiş ve son yıllarda da bu kesimin 
ismini ağızlarına almaz olmuşlardır. Geçmiş iktidar döneminde, gelir dağılımının düzeltilmesi 
konusunda hiçbir sürekli ve kalıcı tedbir alınmamıştır. 

ANAP İktidarlarının gelir dağılımı ve geçim sıkıntısı olayına nasıl baktıklarını göstermek 
için hükümet programlarına bakmak yeterlidir. Mesela, 25 Aralık 1987 tarihinde Sayın ÖzaF-
ın sunduğu hükümet programında, doğrudan tedbirler yerine, dağılımı dolaylı olarak düzelten 
tedbirlerden bahsedilmiş ve gelir dağılımının düzeltilmesi, buna bağlanmıştır. Gerçekleştirildi
ği iddia edilen temiz içme suyu, kanalizasyon, elektrik, yol, telefon ile gelir dağılımının düzel
tildiği savunulmuştur. 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Bunlar hizmet değil mi? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — İnsan, önce karnını doyuracak, insanca yaşayacak bir 

gelire ihtiyaç duyar. 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Suyu vermezseniz, elektriği, telefonu vermezseniz, 

nasıl insan gibi yaşar? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — "Her vatandaşımızın telefonu olsun; ama, ekmeği 

olmasın" dediniz. 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Hükümet döneminizde ekmeğin fiyatı 1 200 liraya çıktı. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — "Telefonunuz olsun; ama, sırtınızdan biz zengin 

olacağız" dediniz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — 400 lira zam yaptınız ekmeğe. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Yıllarca bu memleket insanını, böyle idare edip geldiniz. 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — 70 sente muhtaç ettiniz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Her vatandaşımızın telefonu olsun, medenî araçları 

da olsun, hepimiz istiyoruz; ama, önce karnı doysun. Siz, önce Sayın Demirel'e teşekkür edin, 
onun zamanında geldiniz her yere. 
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İLHAN KAYA (tzmir) — Bakanlığı hak ettin... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Hiçbir dönemde, son 10 yıldaki kadar, dengeleri bo

zulmuş, haksız ve insafsız, gayrî adil bir gelir dağılım dönemi yaşanmamıştır; ama, kutluyo
rum sizi; siz, 10 yılda, bu memleket insanını, böyle bir düzende yaşattınız. 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Sen git, köyüne bak, köyünde neler var... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu ülkede, nüfusun yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 55'ini 

almaktadır; nüfusun yüzde 80'i de, millî getirin yüzde 45'ini paylaşmak zorunda bırakılmıştır. 
İLHAN KAYA (İzmir) Baba böyle şeylere değer vermez... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Genel Başkanımı, ben, sizden 

daha iyi biliyorum. Siz bilmediğiniz için, zaten yollarınız ayrılıp gitti. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sen bakan olacak adamsın, bakan... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Gönül, devam edin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biraz dinleyin; çünkü, bunları okumuyorsunuz, bu büt

çeyi okumadınız, şu kitapları okumadınız. Burada, bu bütçenin tekniğiyle ilgili çok önemli 
rakamlar arz ettim; ama, siz, yıllarca, bunları okumadan, bu ülkeyi üstünkörü idare edip, bu
günlere getirdiniz; ama, millet de sizi oradan aldı, buraya getirdi. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Menderes'in kemikleri sızlıyor... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu ülke insanlarının yüzde 80'i de, millî gelirin yüzde 

45'ini paylaşmak zorunda bırakılmıştır. Bü yüzdeleri biraz daha açarsak; nüfusun, yüzde 20'sinin 
yüzde 10'u, millî gelirin yüzde 43'ünü, en alttaki yüzde 10'u da, millî gelirin yüzde l'ini pay
laşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, "geçim sıkıntısı, gelişen, ihtiyaçları artan, daha iyi yaşamak iste
yen her toplumda hissedilen bir durumdur" diye geçiştirmek, işin kolay tarafıdır. Sayın Özal, 
1987 yılında hükümet programını okurken, bunları söylemişti. 

Çiftçilerin ve ücretlilerin millî gelirden aldıkları pay azalırken, geçim sıkıntısını gelişme 
ile açıklamak, ANAP İktidarlarının bu konudaki yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. Sa
yın özal, yine aynı konuşmasında, "önemli olan, büyümenin devam etmesi, altyapının denge
li gelişmesi, sosyal programların müessir olmasıdır" diyerek, geçim sıkıntısının, pek o kadar 
önemli olmadığını vurgulamıştır. Hatta, ANAP İktidarlarından miras kalan gelir dağılımın
daki adaletsizliğin en açık göstergelerinden birisi, devlet bütçesidir. Bugün, devlet bütçesinin 
yüzde 20'si borç faizlerine ayrılmakla, devlet bütçesinin beşte biri olan 41 - 42 trilyon lirasını, 
faiz geliri elde edenlere ayırıyor demektir. İşte, geçmiş dönemin devlet gelirlerini dağıtma poli
tikası; işte, gelir dağılım politikası. Bunu savunmak ve doğruluğunu iddia etmek mümkün 
müdür? 

Değerli milletvekilleri,. Türk ekonomisinin şu anda en önemli problemi enflasyondur. Bu 
problem, ekonomide ortaya çıkan diğer sorunlara da kaynaklık etmektedir. Bu haliyle enflas
yon, ekonomide belirsizliğe, işsizliğe, özel teşebbüsün yatırım kararı almakta güçlükle karşı
laşmasına, ihracatın cazip olmaktan çıkmasına, gelir dağılımının sabit gelirliler aleyhine bo
zulmasına neden olmaktadır. Böylece, ekonomik istikrarsızlığın sebebi olan kronik hale 
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gelmiş yüksek enflasyon, gelir dağılımını bozmakla, çiftçimiz, esnafımız, memurumuz, işçi
miz, emeklimiz, yetimimiz ve diğer sabit gelirlilerimiz, millî gelirden az pay almaya başlamış 
ve yoksullaşan insanlarımız olmuşlardır. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Yüzde 11 ne olacak, yüzde 11?.. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Netice olarak, enflasyon, toplumun büyük bir kesimi

ni dar gelirli hale getirirken, mutlu bir azınlığın refahını artırmıştır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz de onları affettiniz işte. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Gelir dağılımındaki bozulmanın yansıması; toplumda 

bozulmaya, ahlakî, kültürel ve dinî pek çok değerin yozlaşmasına yol açmıştır. Siyasî, sosyal 
kültürel, pek çok alanda olumsuzluklar yaratan bu illetin en büyük tahribatı, sağlıklı bir eko
nominin kurulmasını engellemek olduğu gibi, ne sağlıklı bir kamu gelir ve gider dengesi ne 
istikrarlı bir ticaret dengesi kurulabilir, ne de döviz, para ve kredi, sermaye ve menkul değerler 
piyasalararında istikrar sağlanabilir. Siyasî istikrar, ekonomik istikrarla bütünleştiği zaman, 
sosyal devletin varlığından bahsedilebilir. O sosyal devlet ki, herkesin, yoksulluk sınırının üze
rine çıkarıldığı, insan gibi yaşama imkânlarına sahip olduğu; herkesin, iş, aş sahibi olmakla, 
tam istihdamın gerçekleştirildiği; herkesin, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği, 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunduğu ve geleceğe güvenle baktığı, gelir dağılımının düz
gün ve adil olduğu düzenin adıdır. Buna biz, refah toplumu da diyoruz; ki, işte bu değerlerin 
en büyük düşmanı olan enflasyon, 1991 yılı sonu itibariyle yüzde 70'lere varan yüksekliğiyle, 
bu Hükümetin önüne bırakılıp gidilmiştir. 

1984 -1991 döneminde yaşanan bu kronik enflasyonun nedeni, bazen yatırım giderlerine, 
bazen kış şartlarına, bazen de muhalefetin bu alandaki eleştirilerine ve nihayet Körfez Krizine 
bağlanmış; ama, müzmin hale gelen fiyat artışlarına doğru bir teşhis konamamıştır. Halbuki 
enflasyonun nedeni gayet açıktır, gayet ortadadır : Kamu açıkları, enflasyonun temel sebebi
dir. 1984 senesi sonrasında işbaşına gelen hükümetler, enflasyon da dahil, bütün konularda 
geçmişi suçlamışlar; ancak, geçmişten ders almayı düşünememişlerdir. Sürekli eleştirilen 1980 
öncesinde, iki defa yaşanan petrol krizine ve Kıbrıs Barış Harekâtına rağmen, enflasyon, bu
günkü seviyesinin çok çok gerisinde tutulabilmiştir. Bu durum, uygulanan politikaların sağ
lamlığına, tutarlılığına dayanmaktadır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Biraz destekli at... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, talihsiz, 

bir o kadar da haksız bir soruya ve bir konuşmaya değinmeden geçemiyorum. ANAP Genel 
Başkanı Sayın Yılmaz, bu kürsüden Genel Başkanımıza hitaben, "siz, nasıl bir Türkiye'ye ta
lip olduğunuzu bilmeden mi iktidar oldunuz? Mesela siz, yüzde 20 enflasyon beklerken, yüz
de 60 enflasyon mu buldunuz?" şeklinde talihsiz bir konuşma yapmış ve talihsiz bir soru yö
neltmiştir. (ANAP sıralarından, "Doğru!.." sesleri) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Yalan mı? Gerçek değil mi? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Doğru değil mi? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Siz değil misiniz, Sayın Ulusu Hükümetinden, bu ül

keyi, yüzde 30 enflasyonla devralırken, "enflasyon, canavardır" diyen? 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Evet söyledik, doğru. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Siz değil misiniz, "yüzde 10 enflasyona, biz, iki yılda 

ulaşırız" diyen? Yüzde 60 enflasyon, sizin için başarı mı? Bununla mı övünüyorsunuz? 
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İLHAN KAYA (tzmir) — Talip olmasaydınız, bile bile niye talip oldunuz? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz biliyorduk; ama, dinlerseniz, neleri bildiğimizi de 

ifade edeceğim sizlere, 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Öyleyse niye talip oldunuz? 
İLHAN KAYA (tzmir) — Devralmasaydınız kardeşim; niye talip oldunuz iktidara? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Halkı için, milleti için iyi şeyler yapmak için hükümet 

olanlar, başbakan, bakan olanlar, ne zamandan beri, başarısızlıklarının, yetersizliklerinin ve 
yarattıkları olumsuz tablonun suçunu ve sorumluluğunu, bu üslup içinde başkalarının sırtına 
yükleme gayretine düşmüşlerdir? 

Acaba, sizin bu konuşmanızı ve üslubunuzu şöyle devam ettirebilir miyiz Sayın Yılmaz : 
Siz, ne zannediyordunuz, herkesin işi gücü vardı da, bir işsizler ordusuyla mı karşılaştınız, bu
nu bilmiyor muydunuz? Siz, herkesin tok, herkesin sırtı pek, herkesin mutlu olduğu bir Türki
ye vardı da, çaresizlik ve bıkkınlık içinde büyük, kesiminin ekonomik sıkıntıyı ve fakirliği ci
ğerlerine kadar hisseden toplum mu buldunuz? Siz, ödemeler dengesi eşit, içeride ve dışarıda 
borcu olmayan, kasaları dövizle, parayla dolu bir maliye, bir Hazine vardı da, gırtlağına kadar 
borçlu, alakargaya borçlu bir ülke maliyesi mi buldunuz? Bunları bilmiyor muydunuz diye mi 
soruyorsunuz bize? Biz, bunların hepsini biliyorduk. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Niye talip oldunuz, o halde? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz, işte, sizin o bozduğunuzu düzeltmek için geldik. 

Bu ülke insanını, sizin elinizden kurtarmak için talip olduk. (DYP sıralarından alkışlar) Biz, 
sizlerin yaptığı ve bıraktığı o kötülük ve çirkinlikleri temizlemek ve bunun hesabını da sormak 
için talip olduk. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Biz de iktidara geliriz, sizin yaptıklarınızı te
mizleriz... 

İLHAN KAYA (İzmir) — Yüzde 1 l'e gel... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Değeri milletvekilleri; Sayın Yılmaz üslubuyla bütün 

bu soruları bu şekilde daha pek çok çoğaltabiliriz; rtma millet de size,"sizin işiniz neydi? Eko
nomiyi düzelteceğiz diye gelen sizsiniz, enflasyonu düşüreceğiz diye gelen sizsiniz, haksızlıkla
rı ortadan kaldıracağız diye birtakım insanların siyasî yasaklar içine alındığı, ellerinin kolları
nın bağlandığı dönemde seçim kazandırıldınız ve bunları düzelteceğiz diye geldiniz" diye sorar. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Bütün bunları yapan sizsiniz, yasakları biz kaldırdık. 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Siz gittiniz, siz kaçtınız bu Meclisten. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sekiz sene ülkeyi idare ettiniz, enflasyona da "canavar" 

dediniz, "iş, aş bizde" dediniz, "ekonomiyi biz biliriz, parayı biz buluruz, gelin çocuklar, biz 
sizi seviyoruz, yeni bir düzen, yeni bir gelecek için, mutlu bir Türkiye için bir olalım" dediniz, 
şarkılar da söylediniz. (ANAP sıralarından gürültüler) Bu ülke insanına, "Çağ atlıyoruz, sab
redin, dayanın; ama hep verin" deyip zamları, fiyat ayarlaması diye millete yutturdunuz; hatta 
"biz seçimden önce zam yapacak kadar enayimiyiz" diye, bir de alay ettiniz. 

SABRI ÖZTÜRK (İstanbul) — Siz ucuzlatın o zaman. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Merat etme, yasaksız geldiniz buraya. 
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ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz size soralım : Sayın Akbulut Hükümeti düştükten 
sonra, Sayın Yılmaz hükümeti kurdu; o günkü basında yer alan haberlerden bazıları ve bizzat 
Sayın Yılmaz'ın beyanatı; "Usulsüzlükler ve yolsuzluklar bakanlığını kurma çalışması içindeyiz" 
diyordu ve bu haberler de basında yer alıyordu. Her nedense sonradan vaz geçtiniz. Niçin vaz 
geçtiniz?.. Korktuğunuz bir şey mi vardı? Yolsuzluklar ve usulsüzlükler ayyuka çıkmışken ve 
Türkiye'de bu her gün basında yer alırken, böyle beyanatlar verip, daha sonra böyle bir bakan
lığı kurmaktan niye vaz geçtiniz? 

İLHAN KAYA (izmir) — Hesap sorun. 
FERUDUN PEHLİVAN (Bursa) — Hesap sor, hesap'sor. 
BAŞKAN — Sayın Gönül, 45 dakikanız doldu. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz, kimlerin, beş kuruş parasız iken, milyoner ve mil

yarder olduğunu çok iyi biliyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) Bunu çok iyi biliyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Gönül, 45 dakikanız doldu; bilemiyorum arkadaşınızla nasıl bölüştü

nüz süreyi? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, size soruyorum : Başarısız insan

lar, suçlu insanlar ne zamandan beri güçlü oldu? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Babana sor, babana. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sayın Yılmaz, o sorulan siz bize değil, millet adına 

biz size soracağız. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Babana sor, babana. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Sekiz yılda 13 kere seçim kanunu ile oynadınız; ama, 

size millet 20 Ekim 1991 seçimlerinde gereken cevabı verdi. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) Bir dahaki seçimde yeriniz de, yeniniz de dar olacak; artık sizi bu mil
let, ne yeninizde ne de yerinizde oynatmayacak. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet her şeyi biliyordu ama, devletteki tahribatın bu bo
yutlarda olabileceğini aklından bile geçirmemişti. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — 250 kişiden aşağı gelirsek, hiçbir şey bilmiyoruz. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Ben şimdi soruyorum : Siz, bu kadar iyi yapacaktınız 

da; "seçimi biz biliriz, seçim tarihini biz tespit ederiz" diyordunuz da, arkanızdaki 282 kişilik 
gruba ve oy çokluğuna rağmen, niye alelacele erken seçime gittiniz? Aceleniz neydi? (ANAP 
sıralarından gürültüler) Korktuğunuz bir şey mi vardı? Ama siz, denizin bittiğini biliyordu
nuz. Sureti haktan görünmek sizin tarifinizdir. Biz, sizin siyasî yasakların kalkmasında kul
landığınız "Mavi renk Yunan bayrağının rengidir" sözünü, Sayın Keçeciler'in de "Beyaz kefen" 
sözünü unutmadık. Bu Hükümet, ocak, şubat, mart aylarında, ortalama 9'ar trilyon lira borç 
ödememiştir. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Ne yapacağınızı anlatın siz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Ama, Merkez Bankası hesaplarını bozmadan, dağıt

madan, Hazineyi de çarçur etmeden, yeni bir borçlanmada, verdiği faiziyle mutlaka başaraca
ğız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, biz yine dönelim... 
İLHAN KAYA (İzmir) — Kaçakçılara gel, kaçakçılara. 
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ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Kaçakçılara af kanununu siz çıkardınız. (ANAP sırala
rından gürültüler) Bu memlekette, unutmayın, hatırlayın, 100 bin lira ön ödemeyi yapanın eli
ni kolunu sallaya sallaya çıkıp gitmesine siz müsaade ettiniz; biraz zihinlerinizi zorlayın. (ANAP 
sıralarından gürültüler); 

İLHAN KAYA (İzmir) — Vergi affından en çok yararlanan kişi Bursa'dan mı? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ülkemizin kalkınmasına paralel 
olarak, ihracatın da mutlaka yapısını değiştireceğiz. 

Dış ticaret konusunda ülkemizin önüne yeni ufuklar açılmaktadır. Bağımsızlığını kaza
nan Türk cumhuriyetleri ile Doğu Avrupa ülkeleri, bu alanda Türkiye için de, kendileri için 
de gelecek vaat etmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin içinde bulunduğu en önemli sorunlardan 
birisi de işsizliktir. Bu da sizin eseriniz. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu genç insanlarımız 
oluşturmaktadır. Şu an ülkemizdeki çalışabilir insanımızın yüzde 8,5'u işsizdir, mirasınız da 
budur; ama, 1992 programında işsizlik oranının yüzde 7'ye düşürülmüş olmasını gayet iyi bir 
gelişme olarak görüyoruz ve Hükümetimizin uygulayacağı ekonomik program çerçevesinde, 
önümüzdeki yıllar içinde, bunu makul olan yüzde 1, yüzde 3'ler seviyesine indireceğine de ina
nıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz 115 günlük bir iktidarız; güvenoyu aldığımızdan beri 115 gün 
geçti. Bu dönem içerisinde, evvela devletin kapılarını halka açtık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Daha önce kapalı mıydı? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Parlamentosu, Hükümeti ve bütün kurumlarıyla Türkiye 

Cumhuriyeti Devletini uyum içinde çalışır hale getirdik. Eğitim, öğretim ve toplum sağlığına 
özel bir önem ve ağırlık vererek, bütçeye, geçmiş yıllara göre yüzde 100'lerin üzerinde artış 
sağlayan ödenekler koyduk. Çay üreticisinin, pamuk üreticisinin, pancar üreticisinin 5 trilyo
nu aşan borcunu ödedik. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Çaya yok... 
İLHAN KAYA (İzmir) — Hani para yoktu?.. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Devletin, iş gördüğü müteahhitlere bırakıp gittiğiniz 

borçları da ödedik. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Çaya ne oldu?.. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Hani Türkiye'de para yoktu?.. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Yeterlilik sınavını kaldırdık. Belediyelerin 800 milyar 

lira borçlarını sildik. Tahsilatın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı yasasıyla, devlet ile vergi 
mükellefini barıştırdık ve uzlaşma sağladık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yolsuzluk, israf, vurgun ve kaçakçılık, sizin döneminizin alameti farikasıdır. Onun için, 
bu konularda bize söyleyecek hiçbir sözünüz bulunmamaktadır. Dağınıklığı kaldırdık. 

Değerli milletvekilleri, burada bir konuya daha kısaca değinmek istiyorum. Biraz evvel 
Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, çok insafsız ve çok talihsiz bir konuş
ma yaptılar. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Kürsüye yakışmıyor o kelime. 
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ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu konuşmalarında, özellikle, ülkemizin içinde bulun
duğu terör olayına değindiler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yalan mı?.. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Tabiî ki yalan değil; ama, bu terör olayını çarpıtmış 

olması doğru değil. 
ÎBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çarpıtmadık, çaresini biz getireceğiz diyoruz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Çünkü, bu olay, siyasî iktidarın sorunu ve olayı değildir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Nedir ya?.. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu olay, bu Meclisin, bu milletin topyekûn meselesi

dir; millî meselesidir. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Çözün o zaman. 
ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Burada, "Hiçbir ciddî tedbir almadınız" diye, Sayın 

Hükümet Başkanımıza ve Bakanlar Kurulumuza hitap ederken, hiçbir ciddî tedbiri de bu kür
süden millete açıklayamamıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yalan söylüyorsun, Erbakan bunları söyledi. 
BAŞKAN — Sayın Çelik, Sayın Çelik... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu, talihsiz bir konuşmadır. Hükümetimiz, "Bu aziz 

vatan köşesinde devlet ile halkın münasebetini yeniden ayarlayacağız" demiş, "Kucaklıyoruz; 
sevgiyle, şefkatle, anlayışla yaklaşacağız" demiş... Ayrıca, "Devletin hatalı hareketi olabilir; 
ama gerekeni de yaparız" demiş... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Yapmış mı? 
• ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — "Demokrasi ve insan haklarının tümünü uygulayacağız" 

demiş... (ANAP sıralarından gürültüler) Yanlış mı bunlar? (ANAP sıralarından gürültüler) Ka
tılmıyor musunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) Değerli milletvekilleri, katılmıyor musu
nuz buna? 

BAŞKAN — Sayın Gönül, Sayın Gönül... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Çare vardı da, niye söylemediniz? 
BAŞKAN — Sayın Gönül, Meclise hitap edin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — İşte, çareyi Başbakan ortaya koydu. Olağanüstü Hal 

Yasasının uzatılmasında Refah Partisi olarak niye oy vermediniz? Bu, siyasî iktidarın meselesi 
miydi? Demirel meselesi miydi, tnönü meselesi miydi? 

İBRAHİM" HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Oy vermiyoruz, size oy vermiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Gönül, siz Meclise hitap edin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bu, devletin meselesiydi; ama, siz Refah Partisi olarak 

oy vermediniz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vermeyiz, inanmıyoruz size. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Ortağınız niye oy vermedi? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade edin... 
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ALt RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz yeşil kart uyguluyoruz, "oradan başlayacağız" di
yoruz. Yanlış mı söylüyoruz, katılmıyor musunuz? 

İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yalan söyleme, Kızılcahamam'dan başlattınız. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Biz, "asgarî ücretten, vergiyi evvela oradan kaldıracağız" 

diyoruz, katılmıyor musunuz? O halde, niye oy vermediniz?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vermedik; çünkü, inanmıyoruz size. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Verirsiniz, vermezsiniz, o sizin bileceğiniz bir konudur. 
BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen, Meclise hitap edin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Arkadaşlar, iç huzuruyla şunu söyleyebilirim : Kim, "Ben memurumu, işçimi, emeklimi, 

çiftçimi, esnafımı çok seviyorum" derse, dediğine değil, yaptığına bakın. Hesapsız kitapsız har
cayıp, sonra bunların faturasını yine işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, esnafa yükleyip giden
leri bu millet unutmadı, unutmayacaktır. Doğru mu arkadaşlar bu söz?.. Doğru. Bu söz, Sa
yın Kahveci'nin geçen yıl bütçede söylediği söz, o'na ait bu söz. Çok doğru, gerçekten iyi tah
min etmiş; çünkü, milletimiz, kime inandığını kime inanmadığını, Sayın Demirel'i burada Baş
bakan olarak, sizi de buraya, muhalefet sıralarına oturmakla göstermiştir. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını, Cenabı Hak'kın 
Meclisimize, Hükümetimize, insanlarımıza, başarılar sağlıklar ve mutluluklar ihsan etmesini 
niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza GönüPe teşekkür ediyorum. 
Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına diğer sözcü Adana Milletvekili Sayın Uğur Aksöz; 

buyurun (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; huzuru

nuza, Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun bütçe hakkındaki son görüşlerini aktarmak için çık
mış bulunmaktayım. Bu vesileyle, gerek sizleri, gerekse 20 Ekimde oylarıyla, ANAP'ı devir
dikleri halde, onun zulmünün etkisinden hâlâ kurtulamayan, ekran başında son umut olarak 
bizi izleyen Büyük Türk Milletini saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) ' • - . 

İLHAN KAYA (İzmir) — ANAP kadar başına taş düşsün. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bütçe 15 gündür konuşuluyor ve he

men her konu burada enine boyuna günlerce tartışıldı. Bütün bu konuşmalardan ortaya şöyle 
bir tablo çıktı; Anavatan Partisinin sayın sözcüleri, hemen her konuda hırçın, haksız ve insaf
sız eleştiriler yaptılar. Sanki kendileri sekiz yıldır iktidar değilmiş de, biz iktidarmışız gibi, bü
yük bir pişkinlikle her konuyu tabiî mecrasından saptırdılar. Böyle olunca, bu ANAP'ın ne 
olduğunu ve niçin hırçın muhalefet yaptığının sebeplerini buradan anlatmak gerektiğine ina
nıyorum. 

Nedir ANAP?.. ANAP, bir ihtilal ürünüdür. Korunmuş, kollanmış ve iktidarın nimetle
riyle palazlanmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler, DYP ve SHP sıralarından "Bravo'' sesle
ri, alkışlar) ANAP'ı bir arada tutan tek güç vardır, o da iktidardır. İktidar da ellerinden gidin
ce, artık onları bir arada tutacak hiçbir şey kalmamıştır. Yüksek tepelerden bakan bazıları 
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ANAP'ın dağılmak üzere olduğunu görünce, onlara talimat veriyor, "Aman, sıkı muhalefet 
yapın" diyor ve şimdi de, bu pişkin muhalefet türünden medet umulmaya başlanıyor. 

Seçim sandığında boğulan, iktidarı kaybeden ve bu yüzden ne yapacağını bilemez duru
ma düşen ANAP, yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya çıktıkça, âdeta şuurunu kaybeden bir 
insan gibi, Hükümetimize saldırmaya başlamış, halkın yüzde 100 yararına olan yasaların bile 
çıkmaması için sabahlara kadar, önerge üstüne önerge vermiştir. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) Neymiş bu yasa? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Geçtiğimiz yüz gün içinde ANAP'ın bu perişan hali açıkça 

gözlenmiştir. ANAP, Türkiye'nin son şansı olan bu Koalisyon Hükümetinin başarılı olmaması 
için her şeyi göze almış, kendi dönemlerinde ezilmiş ve yok edilmiş çiftçilerin borçlarının affı
na bile karşı koymuş; Sayın Cumhurbaşkanımız da, onlara moral olsun diye, veto üstüne veto 
yapmış, kararnameleri tutmuş, atamaları durdurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanının sayesinde, 
her kanun bu Mecliste iki kere görüşülmeye başlanmıştır. Böylece, halkın yararına olup 10 günde 
yürürlüğe girecek bir yasa, 50 günde 60 günde yürürlüğe girmiş ve gecikme olmuştur. Kaybedi
len, belki zamandır ama, kaybeden millettir. , 

RASİM ZAtMOĞLU (Giresun) —- Cumhurbaşkanını bırak da, ne yapacaksınız onu 
söyleyin. 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herhalde, yeryüzün
de, yürütmenin başı olan cumhurbaşkanının, yürütmeyi, yani, hükümeti çalıştırmamak için 
bu kadar açıkça taraf olduğu bir başka ülke yoktur. 

Şimdi, ANAP'Iılar yine itiraz edecekler; etsinler; zaten onların bu itirazları dahi, Cum
hurbaşkanının onlardan taraf olduğunun delilidir. 

Size burada birkaç gazete başlığı okuyacağım, ben hiçbir şey söylemeyeceğim. "Cumhur
başkanı özal'dan Mesut Yılmaz'a 6 ay süre. Ya ANAP'ı toplar, ya gider." 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Seni ne ilgilendirir? Sen, bütçeyi anlat. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Özal, ana muhalefet. Özal, muhalefet lideri gibi. Özal, 

ANAP'lılara, 'Bunların işi iki ay sonra çarşafa saracak; moralinizi bozmayın' dedi." 
İLHAN KAYA (İzmir) — Yalan mı, yalan mı? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Özal, 'Koalisyonun başarı şansı yok' dedi." 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Doğru, doğru. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Özal, talimat verdi." ve "Özal, Erzincan'a Hükümet yok 

gibi, Başbakan yok gibi, bakan yok gibi, ANAP heyetiyle gitti." (ANAP sıralarından, "doğru" 
sesleri; DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yine bugünkü gazeteden bir kupür okuyorum; bakın özal ne diyor : Şeffaflıkla güçlü 
olunamazmış... İşte gazete. Peki, neyle güçlü olunur?... Şort giyerek askerleri teftiş etmekle 
mi güçlü olunur? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli ANAP'Iılar, size soruyoruz : Lideriniz kim? Bunu açıklayın. Lideriniz bir olsun, 
iki olsun, bizi ilgilendirmez; ama, Cumhurbaşkanının taraflı olması, bizi de, halkı da, hukuku 
da ilgilendirir. Gelin Anayasaya bir göz atalım; bakın Anayasanın İkinci Bölümünün hemen 
başında, "yürütme" diye yazar, onun altında, "Cumhurbaşkanı" der, onun altında da, "Ba
kanlar Kurulu" yazar. Peki siz, en üstteki kişinin, kendi yürütme ekibinde olan insanları kös
teklediğini, onları düşürmek ve başarısız kılmak için her yolu denediğini hiç gördünüz mü? 
Dünyada bunun bir tek örneği var mı? 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Yanlışlıklarınızı düzeltiyor. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — 101 inci maddeyi okuyalım; "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa 

partisi ile ilişkisi kesilir" diyor; Anayasa böyle diyor. Demin gazeteleri okudum; Cumhurbaş
kanı ANAP'Ia ilişkisini kesmiş mi? Yine Anayasanın 103 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanı
nın, görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına Büyük Türk Milleti 
önünde ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine andiçeceğine dair hüküm vardır ve Cum
hurbaşkanı bu şekilde andiçmiştir. Şimdi, Cumhurbaşkanı, yeminine uygun davranmış mıdır; 
buna Büyük Türk Milleti ve tarih elbette karar verecektir. 

Değerli arkadaşlar, hiç boşuna kızmayın; biz, Cumhurbaşkanının tutumundan dolayı şi
kâyet etmekte haklıyız. Çünkü, ANAP'ın iki liderinden birisi vetolarla, atamalar yapmamak
la bizim elimizi kolumuzu bağlıyor, ikinci lideri de kürsüye gelip, "Niye yavaşsınız, niye yürü
müyorsunuz?" diyor... Biz şikâyet etmeyelim de kim şikâyet etsin?.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İLHAN KAYA (tzmir) — Demek, iş yapamıyorsunuz... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) —'Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkenin birinci sorununu böylece 

anlattık. Vatandaş, sıkıntısının kaynağının ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmelidir; bu, va
tandaşın hakkıdır. Bizim de, haksız yapılan işleri söylemek hakkımızdır. Bu bütçede, sizin de
diğiniz gibi, "Ne ilgisi var? denilmez, Bakın, şimdi ben size bir şey okuyacağım. Geçen yılkı 
bütçe müzakerelerinde sizin sözcünüz Yasin Bozkurt demiş ki: "Değerli arkadaşlarım, burada 
Bütçe Komisyonunda da bu Mecliste de Cumhurbaşkanıyla başladık, Cumhurbaşkanıyla bi
tirdik." 

Demek ki, Cumhurbaşkanı her dönemde konuşuluyor; buna biz sebep değiliz. Kendini 
konuşturtmak isteyenler bunu düşünsün. Bunun bizle alakası yok, Her dönemde konuşulmuş, 
bu dönemde de konuşulacak demektir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen şimdi bütçeye gel, bütçeye gel. " ' • 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Peki, bütçeye gelelim; çok meraklısınız bütçeye; bütçeye 

gelelim. 
Bütçenin açış konuşmasında Sayın Erbakan Hocamız dedi ki : "Her şeyin başı faizdir." 

Sonra dönüp, bize parmak sallayarak, "Sizi gidiler sizi" dedi. . 
İLHAN KAYA (tzmir) — Yalan mı?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sonra SHP'ye dönerek, DYP ile ortaklık yaptığı için onla

ra kızdı ve tarihî hükmünü verdi; "Sizi işbirlikçiler sizi" diyerek parmak salladı. (RP sıraların
dan "Yalan mı?" sesleri) 

En sonunda da Hoca coştu, "40 yıllık bütün hükümetlerin hepsini yargılıyorum" dedi, 
sonra da ilave etti, "Sizi gericiler sizi" dedi. (RP sıralarından "Yalan mı?" sesleri) Yalan mı, 
doğru mu, görürsünüz şimdi. 

Şimdi ben Erbakan'a soruyorum : Siz, Demirel hükümetlerinde çok uzun yıllar Başbakan 
Yardımcılığı yaptınız, Demirel Hükümetinde çalıştığınıza göre, DYP ile veya Demirel'Ie çalış
mak işbırlikçilıkse -sizin görüşünüze göre böyleyse- şimdi size soruyorum Sayın Erbakan; siz, 
işbirlikçi misiniz? Peki, siz o dönemlerde Başbakan Yardımcısıydınız, çok yetkiniz vardı, dev
let sizdeydi; niye faizleri kaldırmadınız, niye içki fabrikalarını kapatmadınız Sayın Erbakan? 
Bunları yapmadığınıza göre, kendi deyiminizle size soruyorum : Siz gerici misiniz (RP sırala
rından "Ne ilgisi var" sesleri) 
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Nihayet, 40 yıllık bütün hükümetleri yargıladığınıza göre Sayın Erbakan ve geriye doğru 
bu 40 yıl içinde siz de bu hükümetlerde bulunduğunuza göre, kendi kendinizi yargılayan adam 
olarak tarihe geçtiniz; tebrik ediyorum sizi. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — En güzel şey. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Erbakan'dan bahsedince, bugünkü konuşmasına da 

biraz temas edelim, değil mi?.. 
Bakın, Sayın Erbakan bugün, Başbakanımızın güneydoğu ile ilgili tedbirlerini saydığını; 

ancak bunları hep "cek, cak" la söylediğini anlattı. 
Ben şimdi Erbakan'a soruyorum : Bütçe, geçmiş zaman için mi yapılır gelecek zaman için 

mi?.. Bütçe, elbette 1992'nin gelecek zamanın bir bütçesidir. Türkçede ve dünyanın bütün dil
lerinde de gelecek zaman "cek"le, "cak"la ifade edilir. Bunun başka yolu var mıdır? (ANAP 
ve RP sıralarından "Bravo!" sesleri) 

İkincisi, Başbakanımızı burada eleştiriyor Sayın Erbakan... Ne demiş bizim Sayın Başba-
kınımız, yanlış bir şey mi demiş? "Devletle halkın münasebetlerini yeniden ayarlayacağız. Dev
letle halkı barıştıracağız. Onları şefkatla kucaklayacağız" demiş... Siz buna karşı mısınız Sa
yın Erbakan, bu yanlış mıdır? 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Ne zaman? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Üçüncüsü, "Devletin hatalı, haksız, yanlış işlemi varsa, üs

tüne gideriz, düzeltiriz" demiş... 
Şimdi, devlet havada duran bir şey değil; devletin elemanları var, bürokratı var, memuru 

var ve onlar da insan. Yani, bunlar hata yapamaz mı? Sayın Başbakanımız : "Kişisel olarak 
bole hatalar varsa, bana gelin, Hükümetime gelin, ben düzeltirim" diyor. Yanlış mı demiş Sa
yın Erbakan? Siz olsanız böyle yapmayacak mısınız; hataları düzeltmeyecek misiniz, halkı ez
direcek misiniz? 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — 4 ay geçti... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Ne demiş Sayın Başbakanımız?.. "Demokrasi ve insan hak

larının tümüyle uygulanmasını sağlayacağız" demiş. Bu da mı yanlış? Hepimiz burada niye 
oturuyoruz? Demokrasiyi, insan haklarını sağlamak için değil mi? Yoksa, ne işimiz var bura
da? Başbakanımız "bunu sağlayacağım" demiş; Sayın Erbakan dönmüş Başbakanımıza, 
'cek'V'cak" diyor... Bunun izahı bu değil sevgili arkadaşlar. 

Yine ne demiş Sayın Başbakanımız?.. "Olağanüstü Hal Yasası iyileştirilecek, aşamalı bir 
şekilde de olağan hale geçeceğiz" demiş... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Yaptığın bir şey var mı, onu söyle? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Kardeşim, "yaptığın bir şey var mı?" diyorsun; ben 4 aylık 

hükümetim, yaptıklarımı da sana anlatacağım. Her şeyin bir zamanı, ortamı vardır, oradan 
laf atmakla olmaz. Biliyorum, Sayın Refah Partisi çok eziliyor, bunun farkındayım; çünkü, 
olağanüstü halin uzatılması için biz oyu kendimize istemedik. Sayın Demirel güvenoyu isteme
di; DYP kendine istemedi, orada yangın vardı, biz olağanüstü hali devlet için, milletin bütün
lüğü için, devletin bekası için istedik. Refah Partisi buna oy vermedi ya, şimdi çok eziliyor, 
onun için bunları söylüyor. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İnanmıyoruz size. Bir daha gelseniz, gene ver
meyeceğiz. 
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UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Başka ne demiş Sayın Başbakanımız?.. "Yeşil kart uygula
masını güneydoğudan başlatacağım" demiş... Kötü mü etmiş?.. "İşsizlik sigortasını güneydo
ğudan başlatacağım" demiş;.. Yanlış mı etmiş?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Başlatmış mı? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — "Asgarî ücretten vergi alınmaması uygulamasını güneydo

ğudan başlatacağım" demiş... Yanlış mı etmiş?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hani?.. Yalancı!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi, Refahçılar yine bağırıyorlar; televizyon var ya, halk 

onları görecek... İşte bakın bağırıyorlar... Bağıracağınıza, halk için oy verseydiniz, oy. (RP ve 
ANAP sıralarından "Bravo!" sesleri) 

Başbakanımız devam etmiş; "Yatırımlara devam edeceğiz, eksik yatırımları 
tamamlayacağız" demiş... (RP sıralarından "Yapsana" sesleri) Şimdi oradan "Haydi yapsanıza" 
diye bağırıyorlar... Kardeşim, güneydoğuda 4 metre kar var, dünyanın hangi tekniği 4 metre 
karda inşaat yapar, yatırım yapar? Müsaade edin, havalar açılsın, neler yapacağımızı görürsü
nüz. Demirel'in yaptığı barajlar, yollar; yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır; bekleyin biraz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Geçti Bor'un pazarı... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Erbakan, bugün, konuşmasının bir bölümünde "İk

tidar olursak, biz öyle güzel yaparız ki..." dedi. Kardeşim, yaparsın da, nasıl yaparsın? Burası 
Meclis, bakın, Sayın Başbakan anlatıyor ve "12 madde, 15 madde -her neyse- şunu şunu 
yapacağım" diyor. Sen de gel; ziyanı yok, "cek-cak"h konuş, ama ne yapacağını söyle, biz 
de bilelim, halk da duysun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)'— Geleceğiz, geleceğiz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Yapacağını söylemiyor, tedbiri nedir söylemiyor, "İktidar 

olursam yapacağım" diyor... Sayın Erbakan, sen yıllardır bu memlekette particilik yapıyor
sun, politika yapıyorsun; halk seni ne zaman iktidara getirdi ki, bir daha getirsin? Yapma Al-
lahaşkına... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Senin işine geldiği için öyle konuşuyorsun. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın değerli arkadaşlarım ve şuraya dikkat edin... Güney

doğu olaylarını kaşımak bize yakışmaz ve hiçbir partiye, hiçbir vatandaşa yakışmaz. Güneydo
ğu olayları siyasî bir olay değildir, partilerüstü bir olaydır, milli bir olaydır. 

Sonra, güneydoğu olaylarını iyi incelediniz mi?.. İnceleyin bir bakın. Güneydoğu olayları 
tam 14 yıldır devam ediyor; dikkat edin, 14 yıldır. Bunun 9 yılı sıkıyönetim altında geçmiş, 
gene bitmemiş. Bunun 5 yılı olağanüstü hal altında geçmiş, gene bitmemiş, şimdi Erbakan Ho
camız dönüyor ve diyor ki: "4 ayda niye bitirmediniz?.." Hocam, sen profesörsün, 14 ile 4'ün 
farkını bilmez misin?.. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Çok iyi bilir. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar, şimdi, hatip konuşuyor. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi, biraz da bütçenin açış konuşmasında Sayın Mesut 

Yılmaz'ın bazı konulara değinmesine ilişkin cevaplarımı arz etmek istiyorum. 
Sayın Yılmaz, bütçenin açış konuşmasında; "Bu hükümet halkı unutmuştur, Koalisyon 

dengesini sağlama telaşına düşmüştür" diye buyurmuşlar. 
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FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Genel Başkanın var senin. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Aziz kardeşim, ben, milletvekiliyim, "Genel başkana genel 

başkan cevap verir" diye bir kural var mı, Anayasada yazıyor mu, İçtüzükte yazıyor mu böyle 
bir şey? Ben burada herkese cevap veririm. Onun için, haddinizi bilin... Ben, milletin vekiliyim... 

Şimdi, biz Sayın Yılmaz'a şunu sormak istiyoruz : Biz, halkı unuttuğumuz için mi 100 
gün içinde, partinizin bütün engellemelerine, önerge üstüne önerge vermelerine, Cumhurbaş
kanının bu kadar vetosuna ve taraf tutmasına rağmen şunları yapmışız... Çok kısa olarak sayı
yorum : ' 

Erkeklerin 25, kadınların 20 çalışma yılını doldurmaları durumunda, yaş sınırı gözetil-* 
meksizin, emekli olmalarını sağladık. Askerlik süresini -sizin yapamadığınızı- biz kısalttık, 18 
aydan 12 aya indirdik. 

Sizin alamadığınız veya kasten almadığınız vergileri toplamak için, Tahsilatın Hızlandırıl
ması Yasasını çıkardık. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Kaçakçıları affettiniz. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Kaçakçıları affettiniz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bağ-kur'luların faiz ve cezalarını indirdik. 
SSK'ya borçlu olanlara kolaylıklar getirdik. 
Ezilen köylünün, yok etmeye çalıştığınız çiftçinin, borçlarına af getirdik. 
65 yaşını doldurmuş muhtaçların aylıklarını artırdık. 
En önemlisi -Bu ekrandan şimdi bütün belediye reisleri sizi seyrediyor- sizin elini kolunu 

bağlayıp, "benden olmayan ölsün" dediğiniz belediye reislerinin 800 milyar liralık borcunu 
silip, çalışmalarını sağladık, belediyeleri ayağa kaldırdık. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Kim verdi bu paraları? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — daha bitmedi, durun... Tabiî, şimdi siz bitti zannediyorsu

nuz; çünkü "100 günde ancak bu kadar şey olur" diyorsunuz; ama hayır, biz 100 günde 200 
günlük iş yaptık ve daha devam ediyoruz. 

Parası olmayan fakirler için yeşil kart uygulamasını da başlattık. Siz yeşil karta istediğiniz 
kadar gülün; yapamadığınız her şeye gülüyorsunuz çünkü. Çünkü, siz, Sezen Aksu'nun kaset
lerine alışmışsınız, o "gülümse" diyor ya, onun için gülüyorsunuz. 

Bakın, ikinci 100 günde neler yapacağız... Hukuk reformu gelecek, ekonomik reform ge
lecek. Arkasından, Anayasa değişikliği, siyasi partiler ve seçim yasaları değişikliği gelecek; ya
ni, kısacası, 500 gün için neyi vaat etmişsek, bunun hepsini harfiyen yapacağız. Şimdi, biz mi 
halkı unutmuşuz, yoksa, hasbahçelerde papatya falına bakanlar mı halkı unutmuştur? (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şunu söylemek istiyorum : Daha birkaç ay evvel 286 olan milletvekili sayınız 115'e düşme
di mi? Biz, 60 milletvekilinden 178'e çıkarken, biz, en arkalardan gelen yağız atlar gibi, Ham-
zakoylardan, Zincirbozanlardan gelip, hepinizi geçip, birinci parti olmadık mı? (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 3 puanla... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bu olayları bize bu halk vermedi mi? Biz, halkı unutsay-

dık, halk bizi birinci parti yapar mıydı? Daha, seçim sonuçlarının mürekkebi bile kurumadan 
"halkı unuttunuz" demek, bence, halkı unutmanın ta kendisidir. 
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Emanet oylarla... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Yılmaz, konuşmasının 

bir bölümünde de, Sayın Demirel'in, artık siyasal tarihe geçmiş bulunan "Dün dündür, bugün 
bugündür" sözünü ele aldı ve bugünkü Hükümeti eleştirmek için ondokuz sene evvelki, yir-
midokuz sene evvelki DemirePi hedef aldı. Ne mutlu bize, çok şükür ki, bugünkü Hükümete 
hiçbir kusur bulamıyorlar, ondokuz, yirmidokuz sene evveline gidiyorlar. Bu, bizim için iyi 
bir puan. 

Bu, "Dün dündür, bugün bugündür" sözü çok mühim, size de lazım olacak. Şimdi anla
tıyorum : 

Sayın Yılmaz, siz, dün Dışişleri Bakanıydınız, partiniz de iktidardaydı, hem de tek başına 
iktidardaydı ve Bulgaristan'dan yüzbinlerce soydaşımız geldi; hem orada hem burada ezildiler, 
tren garları utanç duvarlarına döndü. Bulgaristan'a niye asker göndermediniz? Yoksa, "dün 
dündü" mü diyeceksiniz?.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Çok güzel örnek verdin! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — İkinci bir olay : Baku'de Sovyet tankları insanları ezerken, 

neden sınıra asker yığmadınız? Yine, "dün dündür" mü diyeceksiniz?.. Peki, bugün, aşağı yu
karı aynı koşullarda, birbirine çok benzeyen bir olay olunca, yani Azerbaycan olayı olunca, 
niye bizden askerî tedbir almamızı, Ermenistan'ı korkutmamızı istiyorsunuz? Yoksa, "Bugün 
bugündür" mü diyeceksiniz?.. Bakınız, bu söz çok önemlidir ve bence herkese lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, dünya milletlerine ve devletlerine karşı sorumluluklar yük
lenmiştir. Türkiye'nin vecibeleri vardır. Türkiye, uluslararası hukuka uygun davranmak zorun
dadır. Bu çerçevede, yani ulusal hukuk çerçevesinde, Azerbaycan için gereken her şey yapılmış
tır. Şimdi, siz, bunun dışına çıkmamızı istiyorsunuz değil mi? Bakın, size, 24.12.1990 tarihin
de, o zamanki Başbakan Yıldırım Akbulut'un bir konuşmasını okuyacağım, mahcup olacaksınız. 

"Biz ne yaptık?.. Birleşmiş Milletler üyesiyiz; elbette, dünyadan tecrit edilmiş bir ülke de
ğiliz ki... Birleşmiş Milletlerin bu hususta aldığı kararlara uyduk ve bu kararlar doğrultusunda 
kararlar aldık. 

Şimdi siz diyebilir misiniz ki, ne yapacaksınız Birleşmiş Milletleri, ne yapacaksınız NA-
TO'yu?.. Bir ittifakın üyesiyken nasıl bu imkânı kullanmam, neden kullanmam." 

İLHAN KAYA (İzmir) — Hangi gazetede?.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — 24.12.1990 tarihli Birleşim tutanağında. 
ANAP Hükümeti, benzer bir olayda, bizim yaptığımızın aynısını yapmış. Uluslararası ku

ruluşlara gitmiş, barışçıl yollardan çözmek istemiş ve Yıldırım Akbulut, Başbakan olarak, gel
miş, derdini burada anlatmış. Aynı şeyi -ki, doğaldır, hukuk içinde kalacağız, biz hukuk 
devletiyiz- biz yapınca, birisi oradan bağırıyor" Ermenileri korkutun" öbürü buradan bağırı
yor, "yavaşsınız, bir şey yapmadınız, geç kaldınız..." Şimdi, bu, çifte standart değil mi arka
daşlar? 

İLHAN KAYA (tzmir) — O yanlışsa, bu da mı yanlış olacak? O yanlışsa, siz doğrusunu 
yapın. 

UĞUR AKSÖZ (Devamla) — ANAP'hlar sekiz sene burada iktidar olmuşlar; biz daha 
yeni milletvekiliyiz, şurada dört aylığız. İnanın, biz kimseye laf atmıyoruz; bu sekiz yıllık mil-
letvekileri durup durup laf atıyorlar ve yalan yanlış tenkit yapıyorlar. Şimdi, onlara ben cevap 
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vermeyeceğim, burada, 10.12.1990 tarihli Birleşimde ANAP Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Gü-
ney'in bir konuşmasını okuyacağım, yine mahcup olacaklar. Bakın, Ülkü Güney ne demiş : 

"Tenkitleri, sadece tenkit olarak yapmak kolaydır; ama, önemli olan, olumlu, biraz da 
insaflı tenkit yapmaktır. Yoksa, tenkit yapmış olmak için tenkit yapmak, ne bize ne Meclisimi
ze ne de ülkemize bir şey kazandırır." 

Peki kardeşim, orada böyle diyordunuz, bu tarafta, doğru, yanlış her şeyi eleştirmeyi ma
rifet sayıyorsunuz... tşte bu, çifte standart. Zaten sizi, 286 milletvekilliğinden 115 milletvekilli
ğine indiren de bu tavrınız. Halk bunu affetmedi, onun için de sizi muhalefete düşürdü. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Haydi seçime gidelim. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Efendim, birisi "seçime gidelim" diyor, ona da cevap vereyim. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Birisi değil, vekil söylüyor. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi, siz, dünyada bir iktidar gördünüz mü, kendisi ikti

dardayken, 286 gibi ezici bir çoğunluktayken seçime gitsin?.. Bir parti niye kurulur?.. Bir par
ti, iktidar olmak için kurulur. Zaten iktidardasın birader, niye seçime gidiyorsun? Sen, zaten 
ulaşacağın hedefte oturuyorsun, o hedeften seni indirebilme ihtimali olan bir seçime nasıl gi
dersin?.. Bunun dünyada pek izahı yok; ama bir tek izahı var : Eğer ortalık yangın yerine dön
müşse, kaçacak hiçbir yeri kalmamışsa,,işte o iktidar seçime gider. Şimdi, onun için, durup 
durup "seçime gidelim" demeyin -Demirel'in, yine bir sözü var, meydanlarda çok söyler, yeni
len pehlivan güreşe doymazmtş, 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Arada üç puan var, üç puan. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi bakın, burada olağanüstü hali çok kaşıdınız; olağa

nüstü hali, ekranlarda izleyen halkımız için, kısaca, çok net bir biçimde anlatmak istiyorum. 
Farz edelim ki, olağanüstü hal bir evdir -iyi dinleyin- olağanüstü bir evdir. Bu evden mem

nun olmayabilirsiniz; damı akabilir, penceresinden soğuk gelebilir, eksiği gediği vardır; ama 
neticede bir evdir; onun içinde vatandaşlarımız, insanımız yaşamaktadır. Bu evin eksikliklerini 
biz de görmekteyiz; ama diyoruz ki, bu ev, şimdilik, hiç yoktan iyidir. Ne yapalım?.. Hazırlık 
yapalım; onlara daha iyi bir ev yapalım. Daha iyi bir evi yapmak için zaman gerekiyor; birden
bire o evi yok edip, yenisini koyamayız. Biz de size geldik, "Bu evi daha iyi yapmak için bize 
zaman verin. Kar erisin, kış bitsin. Biz daha henüz 4 aylık bir iktidarız, yaz gelsin, olağanüstü 
hali daha iyi hale getirelim, olağan hale getirelim" dedik; bize oy vermemek için yarıştınız... 
(ANAP sıralarından "Verdik" sesleri) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Ortağınız vermedi, ortağınız... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakınız, şimdi size söylüyorum : Eğer siz, daha iyi bir evi 

yapmadan, mevcut evi ortadan kaldırırsanız, o insanları sokağa atmış olursunuz. Onun için, 
biz, "Olağanüstü hali uzatma imkânı verin, daha iyi koşullarda olağan hale dönelim" dedik, 
bunu da anlatamadık; ama vatandaşımız burada anlıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)— Ortağınız vermedi! 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyurun arkadaşlar... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Biz olmasaydık o kararı alabiliyor muydunuz? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Siz konuşun, konuşun; Demirel sever, konuşan Türkiye'yi 

o istedi; konuşun siz! 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; ANAP Genel Başkanı, "Hükümet şikâyet yeri değil, çare 
yeridir" demiş... Doğru. Biz, çare bulmak için bu işe talip olduk. Halk da, bizi çare gördüğü 
için bize oy verdi, bizi iktidar yaptı. Ancak, çareyi ne şartlarda aradığımızı, nasıl aradığımızı 
millete burada anlatmak zorundayız; çükü dava, milletin davası; biz vekiliz. Yani, bir araba 
bize tamire gelmişse, biz, o arabanın sahibine, arabasındaki hasarı anlatmayalım mı, arabasın
da ne var ne yok, söylemeyelim mi? işte biz onu yapıyoruz; şikâyet etmiyoruz. 

Bakınız, bize nasıl hasarlı bir araba bıraktığınızı, yani nasıl bir miras bıraktığınızı satır
başları ile söyleyeyim : 

Ülkeyi imar edecek olan devlet müteahhitlerinin, sizden olmayanların hepsini batırmışsı
nız veya banka faizine mahkûm etmişsiniz... 

Hâkimleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarının emrine vermişsiniz.*. 
Hayat pahalılığı almış başını gitmiş, ekonomi harap ve bitap düşmüş, devletin bütün vi

daları yerinden çıkmış ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi, orman köylüsüne 500 milyar; Top
rak Mahsullerinde 13 trilyon, çay üreticisine 66 milyar, pancar üreticisine 2,5 trilyon, müteah
hitlere yine trilyonlarca borç, içeriye trilyonlarca borç, dışarıya trilyonlarca borç bırakmışsınız... 

Biz gelmişiz, bu ateşten gömleği giymişiz; borcunuzun faizlerini ödüyoruz ödüyoruz bit
miyor, koskoca bütçenin beşte birini, sırf sizin borçlarınızın faizlerine ödüyoruz yine de yara
namıyoruz; yine eleştiriyorsunuz, sonra da, böyle virane bir miras bıraktığınızın farkında de
ğilmiş gibi, üste çıkmaya çalışıyorsunuz... 

İLHAN KAYA (izmir)— Para var da ödüyorsunuz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Hikâye konuşma... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın, seçim bötgesi Adana'da, böyle davranışa "pişkinlik" 

derler. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Tam kendini tarif ediyorsun. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — tşte, pişkinler için de şöyle bir hikâye anlatırlar : Bir baba 

ile oğlunun yaşadığı bir ev varmış. Eve bir hırsız girmiş, oğlan hırsızı yakalamış. Hırsızı bırakı
yor, hırsız onu bırakmıyor. Oğlan bağırmış: "Baba, ben hırsızı bırakıyorum, hırsız beni bırak
mıyor." Babası demiş ki, "O pişkindir. Ben onun hakkından gelirim." Gelmiş, demiş ki, "Hırsız 
bey kardeşim, sen burada kalmak mı istiyorsun? Kal. Ama, bizim çok borcumuz var. Bu borç
ları ödemek için yarın tarlaya gideceğiz, aylarca orada çalışacağız." Adam bunu duyunca, ayak-
kabasını da bırakıp kaçmış. Şimdi ben ANAP'lılara diyorum ki: Gelin, borçları beraber öde
yelim. Varmışınız?.. Yoksa, kaçacak mısınız?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hikâyeyi bir daha anlat, anlaşılmadı. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün güneydoğuda devlet daireleri

ne ve kamu binalarına, teröristler, tüfekle, roketle saldırıyorlar. Bu 100 binlerce silah, 100 gün
de mi orada toplandı? . 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Evet! 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bir militanın eğitimi aylar sürer. Bu teröristler 100 günde 

mi orada biriktiler? Terör, küçücük bir yavruyken, onun palazlanmasına ANAP göz yummuş
tur. Sonra, terör azgın bir boğa halini alınca, onu sokağa koyuvermiş ve kaçmıştır. Şimdi de, 
ANAP sıcak evinde oturmuş, "terörü önleyin" diye, bize ahkâm kesmektedir. Size soruyo
rum : Ekonomi iyi idiyse, terör sizin zamanınızda yok idiyse, durup dururken niye seçime gittiniz? 
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Herşey güllük gülistanlık idiyse niye erken seçime gittiniz? Hangi iktidar, güllük gülistanlık 
bir ülkeyi bırakır da seçime gider? Bir parti -tekrar söylüyorum-,iktidar olmak için seçime gi
der; ama, iktidardayken gidiyorsa -yine tekrar söylüyorum- ortalıktoz duman, memleket yan
gın yerine dönmüş demektir. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kaç defa erken seçime gittik? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Siz, hem devlete benzini döküp yangını çıkarıyorsunuz hem 

de bütün yangın söndürücülerini yok etmişsiniz, sonra da, 20 Ekimde biz gelince; canımızla, 
kanımızla bu yangını söndürmeye çalışırken, "Niye yangın çıktı, niye çabuk söndürmedin?" 
diye sual ediyorsunuz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) —• Allah seni ıslah etsin. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bakın arkadaşlar, eğer siz, seçimden önce zam yapacak ka

dar enayi değilseniz, hiç kimse de, sizin bu yaptıklarınızı görmeyecek kadar enayi değildir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; burada aşağı yukarı her şeyi konuştuk, devraldığımız mira
sı, bir hasar tespiti gibi, gözler önüne serdik; yaptıklarımızı da satırbaşlarıyla söyledik; ancak, 
ne olursa olsun, işlerin yine de biraz yavaş yürüdüğünün biz de farkındayız; ama, bu yavaşlı
ğın sebebi var, onu anlatmak istiyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Ortağın... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Siz istediğiniz kadar kızın "Ortağın" deyin, şu deyin bu 

deyin; ben yine, halkımın anlaması için bir örnekle anlatacağım. 
Türkiye'yi bir otobüs gibi düşünün, hepimiz de bunun yolcularıyız. Acemi şoförler bu oto

büsü bir oraya bir buraya vurmuşlar. Bu yetmiyormuş gibi, otobüsü geri vitese takıp, uçurum
dan aşağı bırakmışlar. Otobüs gidiyor... Bu arada, 20 Ekimde usta şoför gelmiş, acemi şoförü 
kaldırmış, otobüsü almış; ama, dünyanın hiçbir aracını, geriye giderken birden ileri vitese ata
mazsınız. Önce, geriye gidişi yavaşlatacaksınız, ondan sonra durduracaksınız ve durduktan sonra, 
aracın bakımını yapıp, ileriye doğru hamle yapacaksınız. İşte, bugün Türkiye bu durumdadır. 
Biz, otobüsün bakımını yapıyoruz, ileriye doğru hamlemiz çok yakındır; bekleyin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bakınız, ben size şunu söylemek istiyorum : ANAP'ın dev
let idaresi, ekonomi, şu bu bir yana, hiçbir şeyden anlamadığını tekrar ispat edeceğim. ANAP 
seçime giderken, hiçbir eseri olmadığı için onu söyleyemedi, şunu yaptık, bunu yaptık diyeme
di. özal'ı inkâr etti, Akbulut'u inkâr etti... 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — At; ama, destekli at... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bütün seçim sistemini Sayın Mesut Yılmaz ve "Hadi baka

lım kolay gelsin" şarkısı üzerine kurdu. Akılda kalan başka bir şey yok. Bu ANAP, halka o 
kadar yabancılaşmış ki artık, bu, "Hadi bakalım kolay gelsin" şarkısının Rum tavernaların
dan çıktığını unuttu ve bu şarkı halkımıza yabancı gelince, halkımız ANAP'ı tuttu, 286'dan 
115'e düşürdü. Doğru Yol Partisiyse, halkın maziden gelen millî duygularını çok iyi bildiği için, 
"Türküz, türkü çağırırız" felsefesine uygun olarak, bir başka şarkı seçti ve o şarkıyla birinci 
parti oldu, iktidar oldu. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Aramızda 3 puan var. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi, ANAP'ın kulağına küpe olması için, bu büyük ulu

su iyi tanıması için ve bugün, her zamankinden daha çok memleket sevgisine ihtiyacımız oldu
ğu için, ben, Doğru Yol'u zafere götüren şarkının ilk cümlesini söylüyor ve sözlerimi bitiriyorum : 
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"Türkiyem, Türkiyem, cennetim, 
Benim güzel memleketim." 
1992 bütçesinin bu cennet vatana hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "öp, öp" sesleri) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Sayın milletvekilleri... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi sıra, Anavatan Partisi adına İstanbul Milletve

kili Sayın Hüsnü Dogan'da. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar). , 
ANAP GRUBU ADINA H. HÜSNÜ DOĞAN — (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 1992 bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek Üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle, bütçenin milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Konuşmama başlarken, bir üzüntümü dile getirmek ihtiyacını hissediyorum. Memleketi
mizin şu anda karşı karşıya olduğu çok zor duruma rağmen, bugünkü bütçe müzakerelerinin 
memleketin içinde bulunduğu durumla müntenasip olmadığını burada söylemek durumunda
yım. (ANAP sıralarından alkışlar). Dilerim, bundan sonraki konuşmalarla Yüce Meclisin bu 
eksikliği giderilmiş olur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet göreve başlayalı 125 gün oldu. Hükümet 
hakkında ciddî değerlendirmeler yapabilmek için bu süreyi yeterli bulmayanlar olabilir. Bu gö
rüşün haklı ve haksız tarafları vardır. Haklı tarafı, şüphesiz ki, bu süre içerisinde fizikî olarak 
önemli hizmetler yapmak mümkün değildir. Gayet tabiîdir ki, 125 günde büyük bir baraj veya 
köprü inşa edemezsiniz. Bu itibarla, maksadımız, Hükümetin 125 gününün fizikî işler yönün
den eleştirilmesi olmayacaktır; ancak, 125 günlük performansına bakarak, Hükümetin bun
dan sonra neler yapıp, yapamayacağı hususunda pekala tahmin ve tespitler yapabiliriz. 

125 günün bir başka önemi ve anlamı daha var; temel hedeflere erişilmesi bakımından, 
Hükümet kendisine 500 gün süre tanımıştır. 125 gün, 500 günün tam dörtte biridir. 500 günün 
sonunda, Sayın Demirel, enflasyonu yüzde 10'un altına indireceği sözünü vermiştir. (DYP sı
ralarından gürültüler). 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır, öyle bir şey yok. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hayal içinde yüzme. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
Sayın Doğan, devam edin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, sabırlı olun, biraz sonra Sayın Hükümet 

Başkanı bunlara cevap verir, sizin oradan ayrıca laf atmanıza gerek yok. 
Sayın milletvekilleri,'bütçe rakamları üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü, bütçe 

rakamları, daha bugünden anlamını yitirmiştir. Merkez Bankasınca Hazineye açılan kısa va
deli avanslar ve kamuya açılan krediler, yıl sonu için öngörülen hedeflere daha şimdiden sürat
le yaklaşmaya başlamıştır. 6 332 lira olarak hedef alınan yıllık ortalama dolar kurunun realize 
edilmesi mümkün değilir; çünkü dolar bugün 6330 lirayı geçmiştir. 
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32 trilyon lira olarak öngörülen bütçe açığı gerçekçi değildir; çünkü, bu bütçede yer veril
meyen çeşitli kalemleri hesaba kattığımızda, bütçe açığının çok daha fazla, muhtemelen 70-80 
trilyon liranın üzerinde gerçekleşmesi tehlikesi vardır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Size ulaşamayız, merak etmeyin. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sayenizde. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Diğer taraftan, bu yılın ilk iki ayında, ocak ve şubat 

ayları toplamı gerçekleşen enflasyon yüzde 17 olmuştur. Mutfak enflasyonu bunun kat kat üze
rindedir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Harabe devrettiniz, harabe. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sizden bahsediyorum, bu hedefleri biz koymadık, si

zin hedefiniz. 
Yıllık enflasyon hedefiniz yüzde 42. Bunun 17'si iki ayda gitti; geride kalan 10 ayda yüzde 

21 enflasyon gerçekleştirmeniz lazım bu hedefi tutturmanız için. Bu da, ayda ortalama 1,9 eder 
ki, onun da pratik olarak gerçekleşmesi mümkün değildir. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Sayın Doğan, Tansu Hanımı kızdırıyorsun. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir rakam daha vereyim. Bizim size teslim ettiğimiz

de Merkez Bankası rezervleri 5,7 milyar dolar civarında idi; altın hariç. Bugün, Merkez Ban
kası rezervleri 3,7 milyar dolara inmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — İki ayda tükettiler. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Enternasyonal rezervlerimiz azalmamıştır ama, Mer

kez Bankası, döviz kurunu, dolar kurunu burada tutabilmek için 2 milyar doların önemli bir 
kısmını bu maksatla harcamıştır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yine de 6 300 lira. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe rakamları 

üzerinde durmak yerine, Hükümetin 4 aylık icraatı hakkında değerlendirme yapmayı daha faydalı 
buluyorum. Çünkü, bütçede yer alan trilyonlarca, harcama, nasıl yoğurt yediği belli olan bu 
Koalisyon Hükümeti tarafından uygulanacaktır. 

Boş ekonomik paketten bahsetmeye dahi lüzum görmüyorum. Adı var kendi yok, sadece 
"Bizim de programımız var" diye ilan edilen bir ekonomik paketle vakit harcamanın gereği 
yok. (DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, detayına girmeden, gerek 20 Ekim 1991 seçimleri öncesinde, gerekse Koalisyon Hü
kümetinin görevde olduğu 125 günde neler olduğunu sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum. 

Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidarı süresince, koalisyon ortakları, her şeyi kötülemeyi 
esas alan, insafsız ve yıkıcı bir muhalefet yaptılar. (DYP sıralarından gürültüler) Siz bunu 8 
sene yaptınız, bizim 4 ayımıza tahammül edin. 

Piyasa ekonomisinle karşı oldular, özelleştirmeye karşı oldular, Körfez politikasına karşı 
oldular, Çevik Güç'e de, Çekiç Güç'e de karşı oldular. 

Bunun yanında, seçmene çok büyük vaatlerde bulundular. Herhangi bir hesaba kitaba 
dayanmayan ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulundular; uçan kuşu vaat et
tiler, inci mercanı vaat ettiler. 
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Seçim oldu, her iki koalisyon ortağı da aradığını bulamadı. Sandıkta ne güller açtı, ne 
de yüzde 40-45 oy çıktı. Onun için, mecburen bir araya geldiler, bu koalisyon heyetini teşkil ettiler. 

Sayın Demirel ve Sayın İnönü, işe enkaz edebiyatı ile başladılar. Ama, her nedense, dış 
itibarı sahiplenmek hoşlarına gitti. Sayın Demirel'in ifadesiyle, Anavatan Partisi, dış itibarı 
da yanına alıp gidecek değildi ya... O kadarını bırakmıştı; şu 12 milyar dolar döviz rezervini 
bıraktığı gibi. 

Değerli arkadaşlar, enkaz devraldığını iddia eden Hükümetin, ekonomik alanda neler yap
tığına çok kısa olarak bir göz atalım. Yıllar boyunca zam edebiyatı yapanlar, 1992 yılında ya
pılması gereken fiyat ayarlamalarını da, 1991 yılında gösterebilmek için, aralık ayında temel 
mallara büyük oranda zamlar yaptılar; o çok şikâyet ettikleri mazotun fiyatını tepelere çıkar
dılar. Petrol ve sigara kaçakçılığı aleni hale geldi, Trakya'ya kadar petrol kaçakçılığı yaygınlaştı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İthalatına siz müsaade ettiniz beyefendi. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Buna ilaveten, önemli ekonomik af kararları alındı. 

Nedir bu ekonomik af kararları?.. Bunların detayına biraz sonra gireceğim; ama size kısaca 
bahsedeyim : Çiftçi borçlarının affı, Bağ-Kur borçlarının affı, belediye borçlarının silinmesi, 
erken emeklilik ve hepsinin tuzu ve biberi olan, vergi affı... ' 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sizin borçlarınızı da ödüyoruz. , 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) -— Değerli arkadaşlar, devlet, geliri ve gideri olan bir 

müessesedir/Yaptığınız bütün bu tasarruflar gider hanesiyle ilgilidir; almadan vermeye kalk
mak kimsenin harcı değil. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Senin kafan basmaz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Aradan 125 gün geçti, hâlâ devlet giderlerini artırıcı 

bir tedbir alamadı; ama yukarıdaki kararlar alındı. Bunların hepsi de, şu veya bu şekilde, dev
let kesesinden çok büyük meblağlar götüren kalemlerdir ve sadece bu yılın bütçesini değil, özel
likle ileriki yılların bütçelerine de sirayet edecek, ileriki yılları da büyük sıkıntılara sokacak 
tasarruflardır. Buradaki çelişki şu : Siz "Efendim, enkaz devraldık, şu kadar iç borç, bu kadar 
dış borç devraldık, cami avlusunda toroman bir çocuk bulduk" diyeceksiniz, böyle laflar ede
ceksiniz, sonra da bol keseden bu kadar vermeye çalışacaksınız... Bunun mantığı yoktur. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Onlarda her şeyin mantığı var. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu, nasıl hesap - kitap, bü nasıl mantık; dediğinizle, 

yaptığınız tutuyor mu? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Dayın nerede?.. Sen anlamazsın bunları?... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Enkaz devralmış bir Hükümet bunları hangi cesaretle 

yapıyor? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kafan basmıyor senin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — O zaman ya bu yapılanlar yanlıştır ya söylenenler yan

lıştır; ama bana kalırsa, yapılanlar da söylenenler de yanlıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Şunu net olarak söyleyebilirim ki, 125 gündür ekonomide yaptığınız uygulamalar, hiç de 
iç açıcı değildir. Dikkat edin, ekonomik programdan falan bahsetmiyorum; çünkü, böyle bir 
programınız yok. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Siz anlıyorsunuz da, sekiz yıldır ne yaptınız? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — İcraatınız günübirlik, gelişigüzel ve keyfi. Bu anlayış

la, ne sizin ne de memleketin bir yere varması mümkün değildir. 
Bakınız, dünya ve Türkiye, sizin iktidardan uzakta olduğunuz onbir yılda gerçekten çok 

değişti. Siz, bu arada sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp, kaldığınız yerden devam edemez
siniz. Devam ederseniz ne olur biliyor musunuz?.. Gene, 1980 öncesinin ekonomik sıkıntılarıy
la rahatlıkla karşı karşıya geliriz. Çünkü, siz millete şu intibaı verdiniz : Siz, buğdayı pahalı 
alacaktınız, ekmeği ucuza satacaktınız... Böyle bir şey yok; kimse kimseyi burada aldatmasın. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Bedava süt bekliyor millet! 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şunu söylüyorum : Bu politikalarla, mantığın değiş

meyen kaidesine göre, aynı sebepler, aynı sonuçları doğurur ve 1980 öncesinin ekonomik sıkıntı
larına düşeriz. Onun için, bizim arada bir 1980 öncesinden bahsetmemizden, lütfen hiç alınmayın. 

Bakınız, burada gelip, "seçim meydanlarındaki sözümüzü yerine getirdik" diye söylüyor
sunuz. Neyi söylüyorsunuz?.. Erken emeklilik konusunu söylüyorsunuz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — İsteyen olacak beyefendi. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, Türkiye, her şeye rağmen gelişen bir ülkedir. 

Siz, 35-40 yaşındaki insanları emekli edeceksiniz. Bu emekli olacak olan insanlar, gidip kah
ve köşelerinde oturmak için emekli olmazlar, bunlar mutlaka ikinci bir iş isterler. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Köşke giderler, köşke... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Böyle ucuz laflarla hiçbir yere varamazsınız; çünkü, 

hesabınız kitabınız yok. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Köşk alıyor zaten, Köşkte bir sıkıntı yok. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bunlar, emekli olduktan sonra hem daha ucuza istih

dam edilecekler hem de gençlerin önünü kesecekler; mesele şurada : Siz emeklilik pastasını 
herhangi bir şekilde büyütmüyorsunuz ki, sadece emekli maaşı alacak insanların sayısını artı
rıyorsunuz; bunlara nereden para vereceksiniz? Bizim üzerinde durduğumuz bu. (DYP sırala
rından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Köşke göndeririz... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
Sayın Doğan, siz devam edin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, vergi affı konusunda, Anava

tan Grubu olarak burada büyük mücadele verdik. Müsaadenizle, o konudaki düşüncelerimizi 
de sizlere arz etmek istiyorum. 

Biz, işin başından beri vergi affına karşı olduk. Af tasarısının, Hükümetin öngördüğü şe
kilde kanunlaşması halinde adaletsizliğe ve haksızlığa sebep olacağını söyledik; ama Hükü
met, hatasında ısrar etti; Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen vergi affı yasasını, hiçbir keli
mesini değiştirmeden, hiçbir maddesine dokunmadan, haksız ve adaletsiz bir şekilde ve aynı 
yanlışlarla dolu olarak çıkarmak için elinden geleni arkasına koymadı. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sizin gibi değiliz ki, biz verdiğimiz sözü tutarız. 
H; HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Kanun tasarısının Yüce Mecliste görüşülmesi sırasın

da, İçtüzüğe aykırı her türlü usulsüzlük yapıldı. Anayasaya aykırılık önergelerine Plan ve Büt
çe Komisyonu katılmasına rağmen, tasarı, Koalisyona mensup milletvekillerinin oylarıyla ka
bul edildi. Şahıs ve şirket bazında 100 milyarların bağışlanması demek olan bu tasarruftaki 
ısrarın sebebini iyi niyetle bağdaştırmayı dün de mümkün görmedik, bugün de mümkün gör
müyoruz. 
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Ne kadar acıdır ki, "benim çiftçim, benim köylüm" diyenler, çiftçilerin Ziraat Bankasına 
olan 5 milyon liranın altındaki borçlarının sadece ve sadece faizini affediyorlar... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ona da karşı çıkıyorsunuz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir milyon civarındaki çiftçinin affedilecek faiz bor

cu -kendiniz açıkladınız- 577 milyar liradır; bunu çiftçi sayısına bölerseniz, çiftçi ailesi başına 
sadede 500 bin lira kalır. Oysa, vergi affında ölçünüz, endazeniz yok; devlet kesesinden yaptı
ğınız atıfet de sınırsız. Kaba bir hesapla, vergi affı sonucunda bağışlanacak miktar, affedilen 
çiftçi borçlarının belki 20 - 30, belki daha fazla katı olacak. 

AYVAZ GÖKDEMtR (Gaziantep) — Nereden biliyorsunuz? 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hesabı kendiniz yapın, bana niye soruyorsunuz? ön
ce hesabınızı kendiniz bilin; ne bağışladığınızı bilin önce. 

Çiftçiye getirilen faiz affı, vergi kaçakçısıria getirilen vergi affının zerresi bile değildir ar
kadaşlar. Çiftçiye en fazla 5 milyon liraya kadar faiz affını layık görenler, adı sanı kamuoyun
dan saklanan kişi ve şirketlerin 5 milyar, 10 milyar, 50 milyar ve daha fazla vergi borçlarını 
bağışlıyorlar, Mademki, şeffaf olduğunuzu hâlâ iddia ediyorsunuz, kimlerin ne kadar vergi bor
cunu affedeceğinizi neden önceden tespit etmek ve bunu kamuoyuna açıklamak cesaretini ken
dinizde bulamadınız? 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Kendin açıkla... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bütçe görüşmelerinin ilk toplantısında, Sayın Başba

kanın talihsiz bir ifadesi oldu; "Maliye affedilenlerin kimler olduğunu bilemez ki" dediler. 
Değerli arkadaşlar, hiç böyle şey olur mu? Siz adama 10 milyar, 50 milyar, 100 milyar vergi 
cezası bağışında bulunacaksınız ve bunun kim olduğunu bilmeyeceksiniz, kim olduğunu da 
merak etmeyeceksiniz... Ben buna şeffaflık falan diyemiyorum; bu, çok zifiri bir şeffaflık, zi
firi... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirel, vergi affı kanunu tasarısının ilk görüşmeleri yapıldığı sırada isimlerin açık
lanmasına karşı olmadıklarını söylemesine rağmen, maalesef, ikinci müzakerede bu sözlerini 
tutmadılar. 

Vergi affı konusundaki düşüncelerimizi şöyle özetleyebilirim : Vergi affı konusunda, Koa
lisyon ortaklarının ne münferit olarak, ne de koalisyon protokolünde kimseye verilmiş sözleri 
yoktur. Vergi affındaki en önemli husus, Hükümetin affedilecek vergi ve ceza miktarına her
hangi bir sınır koymaya yanaşmamasıdır. Bunun anlamı, Hükümetin büyük vergi kaçakçıları
nı affetmede kararlı davranmasıdır. Vergi aslının alınmasına dair hüküm, sadece ve sadece al
datmacadan ibarettir. Neden aldatmacadır, biliyor musunuz? Zira, beş yıl önceki 1 milyar lira
lık vergi borcunun karşılığı bugün 1 milyar lira değildir, 15 milyar liradır. Ne yapacaksınız?.. 
15 milyar lira yerine 1 milyar lira alıp adamı kurtaracaksınız. Yaptığınız bu. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) —- Sizin hayalî ihracatçılara verdiğinizi biz millete veriyoruz. 
(ANAP sıralarından "Yahya'dan öğrendik onu" sesi.) 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hükümet üyelerinin ve milletvekillerinin ikinci ve üçün
cü derece yakınlarının, yani kardeş ve yeğenlerinin de vergi affı dışında tutulması konusundaki 
teklifimiz, maalesef, koalisyon ortaklarınca reddedilmiştir. * 

Değerli milletvekilleri, önemli bir husus daha var. Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin iki 
çeşit sorumlulukları vardır. Birincisi mükelleflerin doğrudan kendi kazançlarından doğan Gelir 
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ve Kurumlar Vergisi yükümlülüğüdür, diğeri ise, eski tabiriyle mültezim sıfatıyla devlete veril
mek üzere topladıkları Katma Değer gibi emanet vergileridir. Bu, kanunla devlet adına yedi 
emin sıfatıyla toplanan ve devlete verilmemiş bulunan Katma Değer Vergileri de, hiçbir sınıra 
tabi olmaksızın affedilmektedir. Yani, devlete intikal ettirilmek üzere milyonlarca vatandaşı
mız tarafından fiilen ödenmiş ve vergi iadesi kapsamında bulunan alışverişlere ait fiş, makbuz 
ve faturaların karşılığı dahil, her nevi Katma Değer Vergisi af kapsamına girmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — tşte orada yanılıyorsun, öyle bir şey yok. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Milyonlarca vatandaşımız, kendi yükümlülüğünü za
manında yerine getirmiş, Katma Değer Vergisini fiilen ödemiş olmasına rağmen, vatandaştan 
peşinen tahsil edilen paralar, bunu devlete vermesi gereken kimselere hediye edilmekte ve âdeta 
peşkeş çekilmektedir. 

Bir konu daha var : Devlete karşı yapılan çek sahtekârlığı affedilmektedir. Bunun ahlakî 
yönünü bir tarafa bıraksak dahi, sebep olunan tutarsızlık orta yerde sırıtmaktadır. Devlete karşı 
yapılmış çek sahtekârlıkları affedilirken, devlet dışındaki özel ve tüzelkişiler arasındaki çek sah
tekârlığı suç olmaya devam etmektedir. Yani, aynı cins sahtekârlık, geniş anlamıyla suç sayıl
makta; ama, devlete karşı suç olmaktan çıkarılmaktadır. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Borç ödenmekle düşer o ceza. Bilmediğiniz şeyleri konuş
mayın bari. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu konuyu, bu tabloyu daha da çarpık hale getiren 
bir duruma değinmek istiyorum. 

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde vergi kaçırmanın mubah olduğunu ve kendisinin 
de vergi kaçırdığını söyleyen biri var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yahu sizin eski Maliye Bakanınız, "ben vergi kaçırdım" de
di be! 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu zat, sözleri kaale alınmayacak veya itiraflarının 
samimiyeti dolayısıyla hoşgöreceğimiz birisi de değildir. Bu zat, bir Hükümet üyesidir, Sayın 
Başbakanın yanından hiç ayırmadığı mutemet bir yardımcısı ve en fazla müsaadeye mazhar 
bir Devlet Bakanıdır. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Canınıza okudu, değil mi? 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Vahamet sadece bu Bakanın beyanatıyla veya Hükü
met içerisindeki ağırlığıyla bitmemektedir. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Senin dayın Cumhurbaşkanı be! 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) —Bu Devlet Bakanı, kendi şirketlerine kredi vermiş ve
ya verecek kamu bankalarından sorumlu mevkide bulunmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sakin olalım... Sakin olalım... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Kimsenin böyle bir durumu hoş karşılaması, içine 
sindirebilmesi mümkün değildir. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Senin yengen de parti il başkanı oldu, Allah Allah! 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi karşımıza bir de imparatorluk meselesi çıktı. 
Aynı Bakan, "Ben imparatorum" diyor. 
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Sayın milletvekilleri, imparatordan bakan, bakandan da imparator olmaz. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) , 

İmparator bakana hizmet etmeyeceğine göre, şimdi bakanlık mı imparatorluğa hizmet ede
cek?.. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) , 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Bilmediğin şeyleri burada konuşma, yanlış konuşuyorsun. 
Senin dayın Cumhurbaşkanı oldu, senin yengen parti il başkanı oldu. Biz senin yengene bir 
şey dedik mi? (DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı laf atmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sükûnetle dinleyin, sakin dinleyin. (DYP ve ANAP sıra
larından ayağa kalkmalar, gürültüler) Arkadaşlar oturun... Arkadaşlar oturun... (DYP ve ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Teker teker gelin dışarı. 
BAŞKAN — Oturun efendim! 
Sayın Hatip, siz devam edin efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sen de bakan oldun. Sen kimsin ki!.. 
BAŞKAN — Sayın Doğan... Sayın Doğan siz konuşmanıza devam ediniz. (DYP sıraların

dan gürültüler) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Riyakâr adam! Kıskanıyorsunuz değil mi?.. Riyakâr adam!. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
YILMAZ OVALI (Bursa) •— Sana yakışmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, siz sözünüzü kesmeyin, devam edin. (DYP ve ANAP sırala

rından gürültüler) 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, şu adamı susturun... 
BAŞKAN — Efendim, siz devam edin. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Oradan, terbiyesiz laflar atıyor. 
BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Senin bakanlık yaptığın dönemi de biliyoruz zaten. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, siz konuşursanız... Ara vermeyin, konuşun efendim. (DYP ve 

ANAP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, oturun efendim. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; ithalat rejiminde yapı

lan değişiklikler, Hükümetin keyfî, taraflı ve haksız tutumunu apaçık ortaya koyan tipik bir 
ibret vesikasıdır. Fon ve gümrüğünde oynama yapılan 80 civarındaki mal arasında cımbızla 
seçilmiş öyle kalemler vardır ki, bunların neden seçildiği adreslerinden bellidir. Bazı kişi ve 
şirketlerin Ürettiği mallar, aşırı korunmaya alınmış, bunlara imtiyazlar tanınmıştır. Korunan, 
millet değil, tüketici değil, bazı kişi ve şirketlerdir. Hükümetin, dış ticaret rejiminin ipliğini 
pazara çıkarmaya, rejimin, üzerine mürekkep dökmeye hakkı yoktur. Bunun acısı kısa zaman
da küçük sanayiciden, esnaftan ve özellikle tüketiciden çıkacaktır. Eşi dostu koruma oranları, 
olduğu gibi fiyatlara ve enflasyona yansıyacaktır. (DYP sıralarından "Yengeni burada niye söŷ  
lemiyorsun?" sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, susalım;.. Sayın Hatip burada nesebinden ötürü konuşmuyor, 
sıfatından ötürü konuşuyor. Polemikler Meclis içinde yapılmaz. 
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Devam ediniz Sayın Doğan. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi bütün bunları anlattım; vergi 

affını anlattım, ithalat rejimini anlattım, başka konulara da değindim ve böyle bir hükümet, 
yolsuzlukların üzerine gitmek iddiasında... Oraya gelmek istiyorum... 

COŞKUN GÖKÂLP (Kırşehir) — Sıkıntınız orada. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Burada, bakınız bu Hükümet 125 gündür iktidarda, 

eğer bir bildiğiniz varsa, devletin bütün bilgileri, belgeleri sizde, müfettişler sizde, dosyalar siz
de, her şey sizde. Buna rağmen, bakın benim de altında imzam olmayan bir kararname var, 
benim imzam olmadığı için buradan rahat konuşuyorum. Tuttunuz 30 Ekim 1989'da çıkarılan 
bir otoyol kararnamesi dolayısıyla, bütün bakan arkadaşlarımızı ve ilgili başbakanları Yüce 
Divana sevk etmek üzere buraya getirdiniz... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Doğru mu, yanlış mı?.. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, yaptığınız ne biliyor musunuz?.. Yaptığınız, 

doğru dürüst bir şey ispat etmeyen insanların acizliğinden ibarettir. (DYP sıralarından "Bekle, 
bekle, az kaldı" sesleri) Eğer, bildiğiniz, ispat edebildiğiniz, belgeye bağladığınız bir şeyler var
sa, buyurun; amenna. Bakınız söylüyorum, biz, soruşturma komisyonlarına üye vermeyece
ğiz; burada ilan ediyorum. 

ADNAN AKIN (Zonguldak) — Neden?... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Rahat çalışasınız diye... 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Korkuyorsunuz. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Rahat rahat çalışın, Yüce Divan yolunu da rahatlıkla 

açın. Biz hesabımızı vereceğimiz yeri biliyoruz ki, aynı yerde; eğer bakın siz o suçlamayı yap
tıysanız, o zaman Sayın Demirel'in, Sayın Kumbaracıbaşı'nın da o kapsama alınması lazımdı. 
Buna neden yanaşmadınız?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Değerli arkadaşlar, şimdi bakınız, 
bu Yüce Meclisi lüzumsuz şeylere alet etmeyin. Bunu -inanın- içimden gelerek söylüyorum, 
alet etmeyin, yazık edersiniz. Şimdi -burada hiç bağırmaya çağırmaya gerek yok- şu Vergi Ka
nununa oy verenler, devleti, milleti bu kadar zarara soktular, hepsinin Yüce Divana şevki la
zım desem, ne diyeceksiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İsparta) — Elinden ne geliyorsa yap. Elinden ge
leni arkana koyma. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — öyle şey olur mu?.. Böyle bir şey var mı?.. 
BAŞKAN — Sayın Doğan... Sayın Doğan 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Çünkü, aynı mantıkla gidiyorsunuz. Siz burada bir 

heyeti suçluyorsunuz; Yüce Meclisi böyle şeylere alet etmeyin. Bu, size de fayda getirmez, bize 
de fayda getirmez. Bunlar yanlış işlerdir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim. Müzakereleri selametle götürelim. Sa
kin olun. 

Buyurun Sayın Doğan. 
VELÎ AKSOY (İzmir) — Bir tutanakla 400 bin dolar ödediniz siz. 
BAŞKAN — Efendim, sakin olun; fikrini söylüyor... 
Buyurun Sayın Doğan. 
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H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bakın, sizin yıllardır şikâyet ettiğiniz bir şey vardır; 
Sayın Demirel, yıllarca şunu söylerdi -haklıdır orada- derdi ki : "Siyasetçileri kötülemeyin, si
yasetçileri kötülerseniz, bundan demokrasi yara alır." Bunu demenize rağmen, bu sözünüzün i 
sahibi olmuyorsunuz. 

YILMAZ.OVALI (Bursa) — Hırsızları mı kurtaralım? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır, hayır... Hatayı biz yaptıysak, onu söyleyin; ama, 

siz o hataların içerisine girmeyin, yanlış olur. 
MEHMET ÖZKAN (İzmir) — Hata yaptığınızı söylüyoruz zaten. 
BAŞKAN — istirahat buyurun efendim... 
Buyurun. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada defaatla 

dile getirildi; bürokraside tahribat yapıyorsunuz, bürokraside yıkım yapıyorsunuz diye. Haki
katen, bir siyasî iktidarın yapması gereken değişikliklerin ötesine geçtiniz. Bir siyasî iktidar 
belirli kişileri değiştirebilir; doğrudur; ama, ölçüyü öyle kaçırdınız ki, müsteşardan başladınız, 
taa Van'a, Hakkâri'ye kadar uzandı bu tayinler. * 

Şimdi bakın, elimde bir belge var. Değerli arkadaşlar, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün 19 Mart itibariyle tablosu şu : Görevden alınan bölge müdürü 9, il müdürü 40... 

YILMAZ OVALI (Bursa)— Çok az. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şube müdürü 20, toplam 73. Görev yeri değiştirilen, 

kurum içinden atanan, kurum dışından atananları saymıyorum... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Yok ki zaten. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bunu niye misal verdim biliyor musunuz : Sayın De

mirel, tayinlerin sadece üst kademeyi ilgilendirdiğini ifade etmişti; onun cevabı olarak bunları 
söylüyorum... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hizmet köyden başlar. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yani, bu tayinler sadece üst kademede değil, alt kade

meye kadar inmiş, nereye kadar gittiğini de bilahara herhalde tespit ederiz. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Tayin yaptığımız o genel müdürlükte, genel müdür 

bile yok daha. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, birkaç değişik konuya değinmek istiyorum, özel

leştirme konusunda, Hükümetin kendisini çok enteresan bir savunma tarzı var. Sanki, memleke
tin hukuk sistemi muhalefetteyken başka, iktidardayken başkaymış gibi, ben muhalefetteyken 
öyle hareket ederim, şimdi Hükümetim, duvarın bu tarafındayım, böyle hareket ederim diyor. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Çok söylediniz, çok. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun. Siz, çimento fabri

kalarının özelleştirilmesine karşı çıktınız mı çıkmadınız mı? 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Çıktık. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Mahkemeye gittiniz mi gitmediniz mi? Peki, neyi temyiz 

ediyorsunuz? 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Koca kafan çalışmıyor da ondan. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Kendinizi mi temyiz ediyorsunuz? Böyle mantık oyun

larına girmeyin, işin esasında yanlışsınız; böyle hukuk oyunlarına falan girmeyin, işin esasın
da yanlışsınız. -
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YILMAZ OVALI (Bursa) — Senin kellen büyük, anlamıyor. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa)— tdare mahkemesi iptal etti zaten, sen 

neyi savunuyorsun orada? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinizden konuşmayın. 
Buyurun Sayın Hatip. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Hükümet, maalesef, işin özün

den ziyade, işin gösterişine önem verdiği için, işin başında birtakım şovlarla işe başladı. Bakı
nız, gelir gelmez, daha güvenoyu almadan iki tasarrufta bulundular : Bir tanesi Eskişehir Ce
zaevinin kapatılmasıydı ki, maalesef, iktidarın bir ortağı, bu konuşmada sadece ve sadece on
dan bahsetti, güneydoğudan bahsetmedi; ilginçtir- diğeri de, Gökova Santralının kapanmasıydı. 

Şimdi, Gökova Santralı konusunda ne yapıldığını bize söyler misiniz? Dört ay geçti, bir 
karara vardınız mı? İncelemeler devam mı ediyor? O santralı oradan kaldıracak mısınız? O 
trilyonlarca paraya yeni bir şekil verecek misiniz? Yeni tedbir mi alacaksınız? 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Arsaları üzerlerine geçirsinler, ondan sonra kaldıra-
caklarmış. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu konuda bir çalışmanız var mı? (DYP ve SHP sıra
larından "Var, var" sesleri) 

Bununla şunu ifade etmek istiyorum : Tamam, bu kararlar size aittir, bu kararları verirsi
niz; ama, bu kararları, biraz daha inceleyip biraz daha dikkatle verirseniz, bundan siz de kârlı 
çıkarsınız, memleket de kârlı çıkar. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Anlat Hüsnü, anlat... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Çok çeşitli konular var, onlara girmiyorum. Şu nok

tayı bilhassa belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar : 
Bu iktidarın, bu Koalisyon Hükümetinin içinde bulunduğu çelişki nedir, biliyor musu

nuz? Çelişki şudur... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — ANAP yanında olmadığı için... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — İki çelişkisi vardır. Birincisi, doğrudan doğruya bu 

koalisyonun yapısıyla ilgilidir. Bu koalisyonu meydana getiren iki parti, geçmişteki iki büyük 
partinin devamı olduklarını iddia etmektedirler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendisi, kendisi.. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Oysa, geçmişteki bu iki büyük parti, devlet anlayışı 

bakımından, iktisadî sistem bakımından, her yönüyle, tamamıyla farklı programlara sahipler
di ve bunların özelliği, bir nevi bunların varlıklarının sebebi, birbirlerine karşı olmaktı. 

Bana göre, bu koalisyonu meydana getiren asıl sebep, Doğru Yol Partisinin veya SHP'nin 
göstermelik bir koalisyon protokolünde uzlaşmış olmaları değildir, bize karşı olmalarıdır, bize 
karşı oldukları için bunlar bir araya geldiler. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sen o kadar anlarsın. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yani, bunlar, herhangi bir sosyal meselenin çözümünde, 

ekonomik meselenin çözümünde hemfikir oldukları için, anlaştıkları için, dört başı mamur 
bir fikir birliği içinde bulundukları için bir araya gelmediler, bize karşı birliklerini kurdular. 
Dolayısıyla, bu meydana gelen birlik, müspet anlamıyla bir birlik değildir, menfi anlamıyla 
bir birliktir, yıkıcı bir birliktir. Onu söylüyorum. 
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YILMAZ OVALI (Bursa) Seni yıktı, seni. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yıkmadığınız değer kalmadı. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ikinci sebep, koalisyonun her iki 

ortağının da teker teker veya bir arada ülke sorunlarını çözebilecek bir programlarının olma
masıdır. (DYP ve SHP sıralarından "Var, var" sesleri) Yoktur. Üstelik, bu program yoksunlu
ğuna ilaveten bir de çok büyük vaatlerde bulunmuşlardır. Bu Hükümetin en büyük sıkıntısı 
kendi vaatleri olacaktır. Onu söylüyorum size. < 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Özal öyle mi diyor size? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, bu Hükümet istikran müdafaa etmektedir. Siz, 

istikrarı önce kendi programınızda, fikirlerinizde, meselelere bakış tarzınızda, kendi aranızda 
sağlayın. İstikrarı kendi içinizde sağlayamıyorsanız, memlekete hangi ekonomik istikran, han
gi istikran getireceksiniz? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi bir husus daha var. Sayın Demirel -ben önce sürçü lisan mı oldu diye takip ettim-
birkaç defa bu Hükümetin şimdiye kadar vaat ettiklerinin dörtte üçünü, yani yüzde 75'ini ye
rine getirdiğini ifade ettiler. Doğru mü? 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Evet, doğru... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Demirel'in dediği doğru da, bu doğru mu? Şimdi ba

kın, eğer kapalı kapılar arkasındaki vaatleri kastediyorsanız, doğrudur. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — O size mahsus. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 125 gün geçmiş. Yani, bu memle

ketin işleri o kadar kolay mı ki, siz bu 125 günde meselelerin dörtte üçünü çözdük, sözümüzü 
yerine getirdik diyebiliyorsunuz? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yavaş yavaş getiriyoruz. Sekiz senede bir şey be-
ceremediniz, dört ayda... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bakınız, demek ki, siz dörtte üçünü yaptığınıza, mil
let de şimdiye kadar bir şey almadığına göre, millete kalanları, geri kalan dörtte birin içinde 
aramak lazım. . 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Milletle ilişkiniz yok! 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dilerim, ilk sözlerinize sadık olduğunuz kadar, mey

danlarda verdiğiniz sözlere de sadık olmak size nasip olur. Bunu, kızdığım için söylemiyorum; 
merak etmeyin, yürekten arzuluyorum. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir) — İzlemeye devam et. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sonuç olarak, birkaç şey daha söyleyip konuşmamı 

tamamlayacağım. ı 
İkide bir arkadaşlar buraya gelip, "Anavatan ihtilal ürünüdür, 12 Eylül ürünüdür" diyorlar. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep ) — Yalan mı? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Doğru miı?.. (DYP ve SHP sıralarından, "Doğru, 

doğru" sesleri) Peki, Adalet Partisi, 27 Mayıstan sonra kuruldu, 27 Mayısın ürünü mü oldu?.. 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bir dakika... Bir dakika... 
Durumu tespit edelim; yani, "Adalet Partisi 27 Mayıs neticesi oldu, 12 Eylülün de sebebi oldu" 
mu diyeceğiz? (DYP sıralarından gürültüler) 
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Hayır, hayır... Bunları söylemeyin, bunlar yanlıştır. Ben, bunu Adalet Partisi için söylemi
yorum, sizin mantığınızla söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, yine sizin mantığınızla gidelim; 

ülke, bugün, dört ay öncesinden daha iyi idare edilmekte midir? (ANAP sıralarından "Hayır" 
sesleri) Ekonomi, dört ay öncesinden daha iyi midir? (ANAP sıralarından "Hayır" sesleri) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — En azından, hırsızlar yok. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Terör, dört ay öncesinden daha az mıdır? (ANAP sı

ralarından "Hayır" sesleri) 
Onun için... 
BAŞKAN — Sayın hatip, çok aheste beste konuşuyorsunuz... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
MEHMET CAVİT KAVAK (istanbul) — Sayın Başkan, hatibe müdahale edemezsiniz, kendi 

zamanını kullanıyor. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Herkesin sözü kendisini bağlar, benim burada söyle

diklerim, verdiğiniz sözlerle ilgilidir değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim lütfen. 
Sayın hatip, ara vermeden konuşun lütfen, sorulara cevap vermeyin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sözlerimi şöyle bağlıyorum : Ülkenin gerçekten, şu 

anda, büyük sıkıntısı vardır. Biz, parti olarak yapacağımız yardım varsa, faydamız dokuna-
caksa, bu yardımı sonuna kadar yaparız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gölge etme, başka ihsan istemez. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bugüne kadar, üzerimize düşeni yaptık, hiç merak 

etmeyin. Siz problemlerinizi kendi içinizde arayın, bu grupta aramayın. 

HİLMt YÜKSELEN (Kırşehir) — Çankaya ne olacak? 
H. HÜSNÜ DOĞAN.(Devamla) — Bu Hükümetin sıkıntısı, kararları, günübirlik, prog

ramsız alması ve günlük kararlarla memleketi yönetmeye çalışmasıdır. Bu anlayışla, memleke
tin iyi bir yere gideceğinden endişem vardır. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyin. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bütün mesele şurada : Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ten

kitlerin çok daha acısını geçmişte sizler yaptınız. Ben burada, hiç kimsenin şahsını muhatap 
almadım, meseleler hakkındaki düşüncelerimi söyledim. 

Bu bütçenin, her şeye rağmen, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz 
ediyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Söz, Anavatan Partisi Grubu adına, parti Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'da. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Polemik yapmadan konuş Sayın Yılmaz. 
BAŞKAN — Lütfen... 
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Buyurun Sayın Yılmaz. 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 1992 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamaya devam edeceğim. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Geçtiğimiz günlerde Erzincanımızda meydana gelen deprem felaketinde, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza, 
devlet görevlilerimize, bu arada yine menfur olaylarda hayatını kaybeden Sabah Gazetesinin 
genç muhabiri izzet Kezer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe görüşmesi bir anlamda 10 Martta yaptığımız bütçe gö
rüşmesinin devamıdır; ama, aradan geçen 15 günlük sürede Türkiye'de çok Önemli olaylar ce
reyan etmiştir. Ülkenin gündemi değişmiştir. Meydana*gelen olaylar, görmezlikten gelinebile
cek olaylar değildir. Onun için, bana göre, bugün, burada bütçeyi filan konuşmanın zamanı 
değildir; bugün burada devleti konuşmanın zamanıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bakın, biz burada bugün sabahtan beri bu müzakereleri yaparken, iki tane daha polis me
murumuz öldürüldü, bir komiserimiz can çekişiyor, Ankara'nın ortasında kahvehane tarandı; 
ama, SHP'nin çok değerli Grup Sözcüleri birbuçuk saatlik sürelerinde hiç teröre değinmedi
ler. Merak ediyorum; acaba, SHP sözcüleri hangi ülkede yaşıyorlar? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Acaba, Türkiye'nin yönetiminden sorumlu koalisyon ortağı Sosyal-
demokrat Halkçı Parti hangi ülkede politika yapıyor? 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Nevruz kutlamaları bahane edilerek memleke
timizin belli köşelerinde çıkartılan olaylar, çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri, hatta 
daha eskiden 1940'Iardan beri Türkiye'de devlete karşı girişilen en büyük ayaklanma olayıdır. 
Böyle bir olay önümüzde dururken, biz burada başka olayları görüşemeyiz. 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) — Çankaya, Çankaya... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bölücü terör meselesinin... (DYP sıralarından 

gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben burada polemik yapmak istemiyorum, ben bura

da kimseyi suçlamak istemiyorum; ama bu Hükümeti eleştirmek benim görevim. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Çankaya'ya git sen, Çankaya'ya git de oraya sor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Amamuhalefet Partisi Genel Başkanı konuşuyor... Din

leyiniz... 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Demokratım demekle demokrat olamazsınız. Dört 

aydan beri de demokrasi masalınızı dinledik, içinden hiçbir şey çıkmadı. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Demokrat olduğunuzu ispatlamak için, karşı görüşlere tahammül göstermeye mec
bursunuz. Beni dinlemeye mecbursunuz. 

TEVFİK DlKER (Manisa)— Siz Erzincan'a giderken... 
BAŞKAN — Sayın Diker, size söz vermedim... Oturunuz yerinize! Ben size söz verme

dim; oturunuz! 
— 618 — 



T.B.M.M. B : 61 25 .3 .1992 0 : 2 

Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, cereyan eden hadiselerin, Tür

kiye'de çokpartıli demokratik dönemdeki devlete karşı girişilmiş en ciddî isyan olayı olduğunu 
söyledim. Sayın Başbakan daha ileri gidiyor, örtülü savaştan bahsediyor. Eğer bugün, Türki
ye'nin içinde olduğu bu durumda, eğer bu Hükümet sıralarında biz otursaydık, eğer Sayın Baş
bakan o muhalefet sıralarında otursaydı, gök kubbeyi bizim kafamıza indirmeye kalkardı. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — tndirebilirsen, sen indir o zaman. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, sinirlenmeyin, size de sıra gelecek, 

siz de konuşacaksınız. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
ADlL AYDIN (Antalya) — Haydi sen de indirsene. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz konuşunuz efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Başbakana müdahale eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanızı sürdürünüz, Sayın Başbakana karışmayınız. Sa

yın Başbakan "Konuşan Türkiye" diye geldi; biz sizi konuştururuz; korkmayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, bu sinirli halinizle bu olayların üs

tesinden siz mi geleceksiniz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Siz geldiniz mi? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica ederim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sakin olun Sayın Başbakan, evvela sakin olun, so

ğukkanlı olun evvela. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben, kimsenin kafasına gök kub

beyi falan indirmek istemiyorum, hiç kimseyi suçlamak da istemiyorum;, ama, benim görevim 
eleştirmek. Ben, yanlışlarınızı söylemeye mecburum. (DYP sıralarından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — tndiremezsin zaten. 
ERKUT ŞENBAŞ (tzmir) — Doğru söyleyin o zaman. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim lütfen; böyle müzakere olmaz; böyle, müza

kere mümkün değildir; "Konuşan Türkiye" diye iktidara gelenler, muhalefeti dinlemelidir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurunuz, devam ediniz. (DYP sıralarından gürültüler) 
Oturunuz yerinize... 
Devam edin Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'nin gündemin

deki en önemli mesele, bölücü terör meselesidir. Bölücü terör meselesi üzerinde herkesin, hepi
mizin anlaşması gereken bir tespit var : Bölücü terör, Türkiye'nin yolunu kesmek isteyen dış 
mihrakların desteği olmadan ayakta duramaz. Türkiye'ye yönelik Ermeni terörünün, 1974 yı
lındaki Kıbrıs Barış Harekâtından sonra b°şlaması ve 1984 yılı ortasına gelindiğinde; yani, GAP 
projesi tam devreye girdiğinde birdenbin akla kesilir gibi kesilmesi ve yerini bölücü terörün 
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alması, bir tesadüf eseri değildir. Yani, Türkiye'ye yönelik terör odaklarının, böylesine birbi
riyle sözleşmişçesine bir devir-teslim yapmaları, bir rastlantı, bir tesadüf değildir. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sadece sen biliyorsun onu değil mi? (ANAP sıraların
dan , "Otur yerine!.." sesleri) , 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Dinlemeyi öğren. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sen karışma! 
REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Yeter artık be! Terbiyesizler... (DYP sıralarından gü

rültüler) 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Gel buraya!.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Çık lan, manyak!.. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Terbiyesizlik etme. (ANAP ve DYP sıralarından ayağa 

kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar oturunuz yerinize, herkes yerine otursun... (DYP ve ANAP sıra

larından gürültüler) 
Sayın Çiloğlu, sakin olun... (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, yerinize oturunuz, hepiniz yerinize oturunuz... 
Arkadaşlar, sakin olun, ülkenin önemli bir meselesinden söz açılıyor, dikkatle dinleyiniz... 

(DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, oturunuz yerinize... 
Buyurun Sayın Genel Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 1983 yılı sonunda Türkiye'nin 

yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz zaman karşımızda yeni filizlenen ve devlete karşı başla
tılan bir terör tablosu bulduk. Açıkça söyleyeyim ki, devletin bu konuda önemli hiçbir hazırlığı 
yoktu. Bu terör odaklarına dış destek sağlayan devletleri, bu tutumlarından vazgeçirmek için 
elimizden gelen çabayı harcadık; ancak, kısmen netice alabildik. Tamamen netice alamaz mıy
dık? Belki alırdık; ama, bunun bir maliyeti vardı, ödenmesi gereken bir bedeli vardı ve o bedel, 
bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz millî menfaatlarımızdı. 

Burada, aralık ayı sonunda terör konusunda yaptığımız genel görüşmede de söyledim, bu
gün, terörün hâlâ dış destekçileri var. Bu dış destek bazen göz yumma, bazen fiilî yardım şek
lindedir; bazen gizlidir, bazen alenîdir, bazen de insancıl mülahazaların altında kamufle edil
miştir. . ' 

Sayın Başbakan dün akşam televizyondan neredeyse tamamı yayınlanan grup konuşma
sında, ülke ismi vererek bu devletleri zikretti. Bir kere, destek veren ülkeler, Sayın Başbakanın 
saydığı ülkelerden ibaret değil; ama, asıl önemlisi şudur : Eğer, hesabınızı kitabınızı yaptıysa
nız; yani, Türkiye'ye karşı girişilen teröre destek veren ülkeleri bundan caydıracak gücünüz varsa, 
hazırlığınız varsa, tedbiriniz varsa, kararlılığınız varsa, söyleyecek hiçbir şeyim yok. (DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Mesele yok o zaman. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — İn aşağıya oradan. (DYP sıralarından gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Söyleyecek hiçbir şeyim yok. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Senin konuşmaya hakkın yok zaten. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer, böyle bir kararınız yoksa, bunları millete söyle

meye de hakkınız yok demektir. 
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HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Senin konuşmaya hakkın yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, o devletlere bu durumdan rahatsızlık duydu

ğunuzu hissettirecek, diplomaside başka yollar vardır. Siz, Hükümet olarak, millete hiçbir devleti 
şikâyet etme hakkına sahip değilsiniz. Eğer şikâyet eder de onları caydıramazsanız, onları Tür
kiye'ye karşı girişilen teröre destek olmaktan vazgeçiremezseniz, yaptığınız efelik milletin iti
barından yapılmış demektir. (DYP sıralarından gürültüler) 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Efe sensin. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O senin memleketin, konuştuğun devlet, senin de devletin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz sekiz sene boyunca, bölücü 

terörle ve onun dış destekçileriyle mücadele ettik. (DYP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bu devlet senin devletin... Ayıp!.. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. (DYP sıralarından gürültüler) Arkadaşlar, dinleyin 

lütfen. (DYP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
Başkan, Sayın Özkan, dinleyelim lütfen efendim. 
Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz sekiz sene boyunca, bölücü terörle ve bölücü te

rörün dış destekçileriyle mücadele ettik. Unutmayın; biz sıkıyönetimli bir tablo aldık, sıkıyö
netimden olağanüstü hale geçmeyi başardık, daha sonra olaylar tırmanınca, bölge valiliği ve 
koruculuk sistemini getirdik; yani, olayları hafife aldığımız filan doğru değildir. İdarî sistemi
mizde değişiklik yaptık, binlerce köy korucusu tayin ettik; ama, yine unutmayın bizim döne
mimizde terörist örgütün, nerede ise her sene tekrarlanan, terörü büyük şehirlere yayma tehdi
di gerçekleşmedi. Bizim dönemimizde toplu ayaklanma tehdidi gerçekleşmedi. Sonra, biz git
tik, siz geldiniz... 

Koalisyon protokolünüzde, olağanüstü hal uygulamasını beğenmediğinizi yazdınız, bölge 
valiliğini beğenmediğinizi yazdınız, koruculuk sistemini beğenmediğinizi yazdınız. Bu kadar 
uzun uygulanan olağanüstü hal olmaz dediniz yeni tedbirler getireceğiz dediniz. Hükümet prog
ramınızda, Hükümetin en öncelikli meselesi terördür dediniz ve buna rağmen dört ayda hiçbir 
tedbir getirmediniz. 

Sayın milletvekilleri, halbuki, bu İktidar bizden daha şanslıydı; çünkü, bu İktidarın kar
şısında, "Terörden dökülen kanların vebali siyasî iktidarındır" diyen bir muhalefet yoktu. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bu İktidarın karşısında Kuzey Irak top
raklarında askerî harekât yapıldığı zaman "Dışarıda gösteriş yapmayı bırakın, içeridekileri 
temizleyin" diyen bir muhalefet yoktu. (ANAP sıralarından alkışlar) Tam tersine, bu İktidarın 
karşısında, hukuk çerçevesinde alacağı her tedbire destek vermeyyi vaat eden bir muhalefet 
var. (DYP sıralarından gürültüler) Ama, bu Hükümet, terörle mücadelede başarılı olamamış
tır. Bakınız neden başarılı olamamıştır... (DYP sıralarından gürültüler) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Yalan, yalan! 
AHMET SAYIN (Burdur) — Nereden biliyorsun sen? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan tıpkı enflasyon meselesinde olduğu 

gibi, terör meselesinde de, milletimize yanlış ve zararlı bir mesaj vermiştir. (DYP sıralarından 
gürültüler) Sanki bu meselede uzun bir hazırlığı varmış, sanki çaresi kafasında hazırmış gibi 
bir hava vermiştir. Oysa, dört ayda görülmüştür ki, aynı enflasyon konusunda olduğu gibi, 
bu konuda da en ufak bir hazırlığı filan yoktur; Amerika'yı yeniden keşfe çıkmış gibi bir hali 
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vardır. Yani, Sayın Başbakan, siz çare filan değilsiniz; siz biçaresiniz. (DYP sıralarından, "Yuh" 
sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Bir 
dakika efendim... (DYP sıralarından gürültüler) Siz gelin idare edin... (DYP sıralarından "Sö
zünü geri alsın" sesleri) Oturun yerinize!.. ! 

Sayın Yılmaz, bir Başbakana "biçare" denmez... 
Sayın Yılmaz, bu "biçare" kelimesi- zannediyorum- ağzınızdan yanlışlıkla çıktı. Bu ko

nuda tavzihinizi bekliyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bir Başbakanı çaresiz olamaz. 
MEHMET CAVİT KAVAK (istanbul) — Çaresiz, çare bulamıyor dedi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından gürültüler) 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Çok ayıp, çok... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Biçare sensin. 
BAŞKAN — Oturunuz yerinize... Oturun yerinize... (DYP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ayıp yahut.. 
BAŞKAN — Efelenmeye lüzum yok, oturun yerinize. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Efe sensin. 
DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Sözünü geri al. 
BAŞKAN — Sayın Başbakana kullandığınız "biçare" kelimesini tavzih ediniz. (ANAP 

sıralarından "Ne var bunda" sesleri) 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Biçare; çaresiz demektir. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından "Sözünü geri al, 

ayıp" sesleri) Biçare demek, çaresiz demektir. Sayın Başbakan, bu kürsüden, bu konuda çare 
bulmak için bizden yardım istemiştir. Çaresi olsaydı bizden yardım ister miydi? (DYP sırala
rından gürültüler; ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI CAVİT ÇAĞLAR (Bursa) — Ayıp!.. Yakışır mı? 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)— Seni Semra seçmedi mi? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı çaresiz olamaz; bunu bir tav

zih edin. ! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ne anlamda söylediğimi açıkladım. Müsaade edin 
konuşmama devam edeyim. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde, "temiz bir dil" tabiri vardır. Bunu bir tavzih ederseniz, me
sele hallolacak. (DYP sıralarından "Sözünü geri alsın" sesleri) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tavzih ettim, duymadınız galiba. 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı çaresiz olur mu? (DYP sıralarından "Sözü

nü geri al, utanmıyor musun, ayıptır" sesleri) Hele terör ve anarşi konusunda çaresiz olur mu? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, buyurunuz... Toplantıyı ben idare ediyorum, oturun yerinize. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asla ve asla, Tür

kiye... (DYP sıralarından "Sözünü geri al" sesleri, gürültüler) Dinleyin bir dakika... (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturun yerinize... 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Asla ve asla... (DYP sıralarından ayağa kalkmalar, 
kürsü önünde toplanmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, yerineze oturun. Evvela yerinize bir oturun. (DYP sıra
larından "Sözünü geri alsın" sesleri) Evvela yerinize oturun. 

Sayın Yılmaz, tavzih edin. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, oturunuz 
yerinize. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sükûneti sağlarsanız devam edeceğim; açıklama ya
pacağım. 

BAŞKAN — Herkes yerine otursun. (DYP sıralarından "Sözünü geri alsın" sesleri) Efen
dim, tavzih edecek. Buyurun oturun yerinize. (DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı laf atmalar) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Yağcılık yapmayın... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Siz ayakta iken Meclis üzakeresi mümkün mü arkadaşlar? Herkes yerine otur

sun. (DYP sıralarından "Sözünü geri alsın" sesleri) Efendim, hadise anlaşılmıştır; buyurunuz 
yerinize. 

I 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Tekinel, buyurun yerinize. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, böyle müzakere olur mu?.. Yerinize oturun... Hatip meseleyi anladı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; asla ve asla, Türkiye 

Cumhuriyetinin Başbakanlık makamını işgal eden bir zatı tahkir etme amacıyla kulmanma-
dım. (DYP sıralarından gürültüler) Sadece, söylediğim hadise şudur : Sayın Başbakanın kafa
sında bu meseleyi çözebilmek için geçerli bir çaresi yoktur; söylediğm bundan ibarettir. (DYP 
sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Mesele tavzih edilmiştir arkadaşlar. 
Buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizi, iktidarda olduğumuz 2 800 küsur günde bu me

selenin üstesinden gelememekle suçladınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Memleketin içine ettiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "Bunlar memleketi kötü idare ediyor..." (DYP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Oturunuz, arkadaşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — "... ben geleyim sizi kurtarayım" dediniz ve sonunda 

yarım da olsa iktidar oldunuz; ama, artık bizi şikâyet ederek yolunuza devam edemezsiniz; 
çünkü, o zaman, benim de tutup size şunu sorma hakkım doğar : İktidardan uzak geçirdiğiniz 
4 084 günde neden bu meselelere hiç kafa yormadınız? (ANAP sıralarından alkışlar^ Daha 
önemlisi, neden, çözümünüz yokken varmış gibi milleti aldattınız?... (DYP sıralarından gürül
tüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, bu konuda daha mütevazı, daha gerçekçi olmak zorundasınız. Siz sandı
nız ki, bazı babacan tavırlar takınıp, «demokrasi havariliği yaparak terörü durduracaksınız. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — O elini bu 
tarafa doğru sallama. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dört ayda böyle bir tılsımınızın olmadığı ortaya çıktı. 
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Bakınız, en önemli yanlışınız şuradadır : Terörist, devlete düşmandır. Terör devletin düş
manıdır. Terörist için, devletin başında bizim veya sizin olmanız hiç fark etmez. 

LATlF SAKICI (Muğla) — Sayın Başkan, Genel Kurula konuşsun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Evvelki gün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 

bir bildiri yayımladınız. Dediniz ki, "Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, devle
tin varlık nedenidir. Bunun korunması da devletin en önemli hedefidir." Evet, en önemli hede
fidir; ama, bir yandan bu ilkelerden hiç taviz vermeden, yani devletin bütünlüğüne sahip çıkıp, 
öbür tarafta da bölücü teröristin bu eylemlerinden caymasını, vazgeçmesini bekleyemezsiniz; 
çünkü, bu, mümkün değildir; bu, işin tabiatına aykırıdır. 

, NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sen sekiz senedir ne yaptın? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, sizin bunu anlamanız için 4 ay geçmesi gerekti. 

Bakın sizin dediğiniz gibi... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Meclise hitap edin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —.... Nasıl ki, yabancı devletler, diğer devletler... 
BAŞKAN— Meclise hitap edin.. Meclise konuşun.,. 
Evet. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ..;. Türkiye ile ilişkilerinde Türkiye'nin başındaki in

sanları değil de, devleti esas alırlarsa, aynı şey terör için de gerçeklidir; çünkü, terörün hedefi, 
devleti yıkmaktır. 

Bir başka büyük hatanız daha var. Diyorsunuz ki, "Bu meselede bir millî mutabakat ku
ralım. Bu meselede hep beraber olalım." Tamam kuralım; ama... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Seninle mi?I. Şu konuşmanla mı?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Millî mutabakata en fazla ihtiyaç duyulan devrede 

eski hastalıklarınız depreşiyor, kavga etmeye başlıyorsunuz. (DYP sıralarından gürültüler) 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Kavga eder gibi konuşan sensin. ! 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, gruplara değil, Meclise hitap edin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sözle uzlaşma arıyorsunuz, davranışlarınızla uzlaş

mayı öldürüyorsunuz... Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanıyla haftalık olağan görüşmesi
ne bile gitmeyerek... (DYP sıralarından gürültüler) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Ne alakası var?... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirda) — Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık eden kişi böyle 

açıklamalar yaparsa, ona sır tevzi edilir mi? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyin, cümlesini tamamlıyor. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
HAYRİ DOĞAN (Antaly) — Niye gidecekmiş?.. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, oturunuz... Oturunuz... Kimseye söz vermiyorum. 
Devam edin. • .; 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanıyla haftalık 

olağan görüşmesine bile gitmeyerek, bizzat kendisinin devlet meselesi dediği bir konuda, Dev
let Başbakanını.dışlamaya çalışıyor. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
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Milyarlık vergi kaçakçılarını üç gün erken affetmek için, İçtüzüğü alenen çiğnediniz. Par
lamentodaki muhalefeti karşınıza aldınız. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Kaçakçıları affeden sizsiniz, siz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, devletin güvenlik güçlerine de yanlış mesajlar 

verdiniz. Eskişehir Cezaevinin kapatılma kararının yanlış bir karar olduğunu daha önce bu 
kürsüden üç defa söyledim. Bana inanmadınız; ama, belki de cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
şehit arkadaşlarının cenaze töreninde "Hükümet istifa" diye bağıran polislere kulak verin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, bir bakıma, daha şanslı Hükümettir. Çünkü, terörle 
mücadelede devletin, çok daha önceden başlamış, bizim zamanımızda başladığımız hazırlığını 
da devralmıştır. Devlet, terörle mücadeledeki teknik yetersizliğini, donatım yetersizliğini gider
mek için, çok ciddî bir projeyi tamamlamak üzeredir. Orada görev yapan askerleri, acemi erle
ri, komandolarla değiştirmek suretiyle takviye eden, sayıca artıran geniş bir hazırlığın içeri
sindeydi. 

tÇÎŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — O tedbiri kim... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Siz devam ediniz... Sorulara muhatap olmayın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın İçişleri Bakanı, bütün teamülleri yıkıp, bana 

laf atıyorsunuz; ama, hiç olmazsa doğru atın. Hiç olmazsa doğru şey söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, laf atmak da yakışmıyor, tahrif etmek de yakış

mıyor. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz... Siz devam edin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının bahar harekâtıyla ilgili bir 

sözünü eleştirdiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz devam edin, Meclise hitap ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında kulaktan dolma bir habere dayanarak eleş

tirdiniz. Ama, ben, şimdi size bir şey söyleyeceğim; bahar harekâtından ilk bahseden, ilk söz 
eden, biraz önce bana laf atan İçişleri Bakanıdır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın sözcü yanlış söylü
yor; dözeltmesi gerek. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakınız, Sayın İçişleri Bakanının beyanıdır; gazete 
22 Ocak tarihlidir, Sayın. İçişleri Bakanının İstanbul'da yaptığı basın toplantısında söylenmiş
tir, basın toplantısı 21 Ocakta yapılmıştır; yanında en üst emniyet görevlileri vardır; söylediği 
şudur : "İlkbaharda mücadelenin karşılıklı olarak sert geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu arada 
kentlerde toplumsal olayların yoğunlaşmasına dönük provalar izleniyor. Baharda ayaklanma 
için hazırlık yaptıklarını öğrendik. İlkbaharda, taarruzu muhtemel bu örgütü, karşı taarruzla 
çökerteceğiz." Bunu söyleyen, İçişleri Bakanıdır. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CAVlT KAVAK (İstanbul) — Bekçi olamaz, bekçi! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Ne var bunda?.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu Hükümet dış dünyaya yanlış 
mesaj veriyor, millete yanlış mesaj veriyor, güvenlik güçlerine yanlış mesaj veriyor ve sonra olaylar 
tırmanınca, aynı, enflasyonda yaptığı gibi, bizim dönemimize sığınmaya çalışıyor "Bütün olay
ların kökü ANAP dönemindedir" diyor. (DYP sıralarından, "Yalan mı?" sesleri) Bir anda. 
sütten çıkmış kaşık gibi oluyor... Olağanüstü halin uzatılması için destek isterken, "Verilecek 
destek bize değil, Hükümete değil, devletedir" diyor. (DYP sıralarından, "doğru" sesleri) "Ve
rilecek destek devletin güvenlik güçlerinedir. Buna Millî Güvenlik Kurulu gerek görmüştür. Millî 
Güvenlik Kurulu böyle uygun gördüğü için bize destek vermeniz gerekir" diyor. Âdeta Hükü
met yokmuş gibi, devleti yürütecek en önemli organ Hükümet değilmiş gibi, kendinizi, tutup 
bir kenara koyuyorsunuz. (DYP sıralarından "Allah, Allah!" sesleri) 

Siz bizden bu konuda destek istediğiniz zaman ve biz size bu konuda her türlü desteği 
vaat ettiğimiz zaman, sizi bir konuda uyardık ve dedik ki, "Sizin bizden istedeğiniz desteği 
bizim size verebilmemiz için, daha da önemlisi, bizim gönüllü olarak vereceğim desteğin bir 
hüküm ifade edebilmesi için, bir işe yarayabilmesi için evvela, sizin kendi içinizde bir tutum 
birliğini sağlamanız lazım." Dört ayda bunu saglayamadınız; sağlayamadığınız, olağanüstü halin 
uzatılmasıyla ilgili oylamada bir defa daha ortaya çıktı. 

Sayın Başbakan çıktı buraya, "Eğert olağanüstü halin uzatılmasına ana muhalefet ret oyu 
verirse, hatta, çekimser kalırsa, memleketi kent, köy gezerim; sizi önce millete, sonra Allah'a 
şikâyet ederim" dedi. 

Şimdi merak ediyorum; acaba, Sayın Başbakan, koalisyon ortağının çekimser filan değil, 
ret oyu veren çoğunluğunu nereye şikâyet edecek? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, yine aynı konuşmasında hiç gereği yokken, hiç yeri değilken, birden bire 
kaltı, dedi ki, "Türk askeri orada işgal kuvveti değildir." Bizim çok hoşumuza gitti, alkışla
dık. Acaba, Sayın Başbakan bunu neden söyledi? Acaba Sayın Başbakan bunu kime söyledi? 

Ben söylüyorum; benim partimde böyle diyecek bir tek kişi bile yok. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) Benim bildiğim kadarıyla, muhalefet partilerinin hiçbirinde yok. 
Acaba, Sayın Başbakan, bunu kendisini destekleyen iktidar grubundaki bir milletvekili için mi 
söyledi? Ama, bakın, Sayın Başbakan, aslında, bunu bir güç olarak görüyor. Bakın ne diyor : 
"Bir yandan devlet PKK'nın üstüne gidiyor, bir yandan da bu örgütü desteklemekle suçlanan 
milletvekilleri Hükümete güç veriyor." Anlaşılan, Sayın Başbakan, koltuğun sıcaklığıyla, güç
le zaafı birbirine karıştırıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Tahrik ediyorsun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi, Nevruz olayına geliyo

rum. Devletin istihbarat güçleri, Nevruz kutlamalarında ayaklanma teşebbüsü yapılacağını çok 
önceden bildiriyor. Terör örgütü, bildiriler yayımlayıp, Nevruzun halk ayaklanmasının başlan
gıcı olacağını ilan ediyor. Bu bildiriler günlük gazetelerde yayımlanıyor. Yani, olaylar, öyle, sessiz 
filan değil, davulla, zurnayla geliyor. Nerelerde olay çıkacağı da belli. 

Şimdi, bunca insan öldükten sonra yapılan silah aramalarının acaba o zaman yapılması 
gerekmez miydi? -

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — O silahları kim verdi onlara? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Olay çıktıktan sonra, onca insan öldükten sonra ted

bir almak hangi kabiliyetin ispatıdır? 
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ADNAN AKIN (Zonguldak) — O silahları kim verdi o vatandaşlara? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, mesele başkadır. Sayın Başbakan teşhis hatası 

yapmıştır. Sayın Başbakan televizyona çıkıp, çiçekli, öpüşmeli, kutlamalı gösterilerle olayları 
önleyeceğine inanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İçişleri Bakanı, olayların olduğu ilk gece televizyona çıkıp, bir ilçemizde devletin aleyhin
de her türlü sloganı atan; ama olay çıkarmayan insanlara teşekkür etmiştir; ertesi gün, aynı 
yerde birkaç yüz törerist devlete ateş açmıştır; bilanço 10 ölüdür... 

Sayın milletvekilleri, tıpkı şu son geçtiğimiz 4 ayda olan felaketler gibi, bu olaya da takdi
ri ilahî deyip geçebilirsiniz. Evet, her şey Allah'ın takdirindedir; ama kula düşen de, tedbir al
maktır. Tedbir alacak olan da, herhalde şu muhalefet sıralarında oturan bizler değiliz; tedbiri 
alacak olan, Hükümet sıralarında oturan bu zevattır. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıra
larından gürültüler) 

Allah'tan ki, Sayın Erdal inönü Çıkmış, bu olayların sorumluluğunun bir terör örgütüne 
ait olduğunu açıklamıştır da, milletimiz tenvir olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, bütün bu saydıklarım, şaşkınlık ve kararsızlık alametleridir; aynı za
manda, hazırlıksızlık alametleridir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizinki de, hazımsızlık... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin, bölücü terör konusundaki teşhisleri yan

lıştır, tedbirleri eksiktir, politikası yoktur; ama Milletimizin sağduyusu ve devletine olan bağlı
lığı bu Hükümetin zaaflarını örtecek güçtedir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı olaylar, ar
tık, bu Hükümetin gözünü açmalıdır. Hükümet, her gün yeni yaklaşımlar arasında bocalayıp 
durmaktan kurtulmalıdır. Şirnak'taki, Cizre'deki, Nusaybin'deki vatandaşımız can korkusuy
la eşkıyaya teslim olmaktan kurtarılmalıdır. 

Beytüşşebap'ta yaşayan, 3 aydan beri dünyayla irtibatı olmayan, belediye başkanının Sa
yın Başbakana yaptığı müracaata rağmen bugün dünyayla haberleşme bağlantısı olmayan... 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen Beytüşşebap'ın yerini biliyor musun? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yolu açılmamış olan, erzakı gitmeyen Beytüşşebap'

taki vatandaşlarımıza, artık, Hükümet sahip çıkmalıdır. 
Hükümet, olayların arkasından sürüklenmek yerine, artık, olayların önüne geçmelidir. Söy

lediğim budur. (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dinleyelim lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, Hükümetin kararsızlığı, şaşkınlığı 

ve hazırlıksızlığı aynen dış politikada da geçerlidir. Sayın Başbakan, bu konuda, daha sonra 
netice verdiğini gördüğümüz haklı eleştirilerimiz karşısında, bu kürsüye gelmiş ve bizi ucuz 
Azerbaycan kahramanlığı yapmakla suçlamıştır. Sayın Başbakan tıpkı bu kürsüden, Karabağ'ın 
düşmesi Azerileri ilgilendiren bir meseledir diye gaf yapan Bakanı gibi, bu meseleyi de anla
mamıştır. Meseleyi, sadece Dağlık Karabağ meselesinden ibaret görmektedir. Meseleyi, sadece 
Azerbaycanla Ermeniler arasında bir mesele olarak görmektedir. Meselenin, Türkiye'nin millî 
menfaatlarını ilgilendiren bir mesele olduğunun farkında bile değildir. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sen Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanı idin... 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kaldı ki, şu kriz süresince, Azerbaycan'da yaşayan 
şu kriz süresince dış politikada attığı her adım, aldığı her tedbir daha önce söyledikleriyle ta
ban tabana zıttır. Daha önce, dış politika ciddi bir iştir, dış politika Dışişleri Bakanlığı dışlana
rak yürütülemez diyen Sayın Başbakan, Azerbaycan Başbakanının kendisine gelen ve kendi
sinden yardım talep eden mektubunu, bırakınız Dışişleri Bakanlığını, Dışişleri Bakanından dahi 
gizlemiştir; Dışişleri Bakanı, mektubu gazeteden öğrenmiştir. 

Sayın Başbakanın bize en çok yönelttiği eleştirilerden biri de, telefon diplomasisi idi. Sa
yın Başbakan, şimdi, nerede ise telefonun başından ayrılmaz oldu; ama telefon etmek için de
ğil, telefon ettiği zevattan telefon beklemek için telefon başında bekliyor. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Terbiyesizi . 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi bakınız, bu Azerbaycan meselesiyle ilgili veri

len bütün mesajlar yanlıştır. Bu meselede, tarafsız kalabileceğimizi düşünmek, bize bir arabu
luculuk, bir hakemlik rolü düşebileceğini düşünmek, sadece gafletten ibarettir. Bu meselede, 
herkes, alması gereken yerde yerini almıştır; yerini arayan sadece Türkiye Cumhuriyetidir. Böyle 
bir şeyi kabul etmiyorum; Türk Devletinin, kurye gibi, Batı ülkelerinin arkasında olmasını ka
bul etmiyorum. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Ne kadar terbiyesiz adamsın sen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakanın burada gelip, tedbir olarak, Sayın 

İnönü'nün Mitterrand'la görüşmesini bize söyleyebilmesini kabul etmiyorum. 
Türk Devleti 57 milyon nüfuslu bir devlettir. Türkiye'nin gücü sınırsız değildir. Türkiye'

nin bu meselede nerede ağırlık koyması gerektiği bellidir, kimden yana taraf olması gerektiği 
bellidir; Türkiye'nin ağırlığının bir sınırı var, onu kabul ediyorum; ama Türkiye'nin ağırlığını 
bu kadar küçümsemeye de kimsenin hakkı yok diyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan burada Bulgaristan meselesini dile getirdi. Anlaşılı
yor ki, o meseleyi da anlamamış. Kafası Uganda'ya takılıp kalmış. Bakınız, hadise şudur : 1989 
yılı mayısını takip eden 3 aylık süre içerisinde, mayısı izleyen 3 aylık süre içerisinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Bulgarisitan'dan 300 küsur bin göçmeni kabul ettik, kapıları
mızı Bulgaristan'daki soydaşlarımıza açtık. Bugün, dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile, bu ka
dar bir zamanda, bu kadar bir kitleyi massedemezler, kabul edemezler. 

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Geri gitti
ler, geri. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Bakan, bana laf atmayın. Siz daha Erzincan'
da 10 bin çadırı bile dağıtamadınız... 10 bin çadırı bile dağıtamadınız. (ANAP sıralarından 

' alkışlar DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyelim, Sayın Yılmaz, devam ediniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 300 küsur bin göçmeni kabul etmişiz. Şimdi bir düşü

nün bakalım, yanlış mı yapmışız, eğer Türkiye, o zaman, Bulgaristan'da mezalime uğrayan soy
daşlarına kapısını açmasaydı, acaba, bugün, Balkan Türklüğü böyle dipdiri ayakta olur muydu. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Acaba, bugün, Türkiye Cumhuriyeti, sadece Bal
kanlarda değil, dünyada yaşayan bütün Türkler için bir ümit ışığı olur muydu? (DYP sıralarından 
gürültüler) Her hadise, bizim sübjektif ölçülerimize göre değil, kendi sonuçlarına göre değerlendirilir. 
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Türklere yaptığı mezalim, Jivkov.'un sonu oldu; Jivkov sanık sandalyesine oturdu; ama 
orada mezalime uğrayan Türkler, bugün, parlamentoda temsil ediliyorlar. Kırcaali'deki bele
diye başkanı Türktür. 

Yunanistan'ın, Batı Trakya'dan neden bu kadar rahatsız olduğunu, niye bu kadar huzur
suz olduğunu düşünsenize. Türkiye'nin, Bulgaristan meselesindeki tutumunun acaba bunda 
ne kadar etkili olduğunu düşünsenize; ama anlaşılan odur ki, Sayın Demirel, Anavatan İkti
darının bu atak politikasını dahi anlamamıştır veyahut da anladığı halde siyasî polemik uğru
na bunu tezyif etmeye çalışmaktadır. (DYP sıralarından gürültüler) 

TEVFİK DİKER (Manisa) — Atak politikadan niye kaçtın, niye istifa ettin? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, anladım ki, bana tahammül gös

terecek kadar demokrasiden nasibinizi almamışsınız. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Benim burada konuşmamı engellemekle Türkiye'nin önündeki meselelerin hiçbirini çöz
mezsiniz; hiçbirini çözemezsiniz; Hepsini daha çözümsüz hale getirirsiniz. Benim gayem, kim
seyi suçlamak falan değil; ama bu Hükümetin yetersizliği varsa, eksiği varsa, yanlışı varsa, onu 
buradan, milletin kürsüsünden dile getirmek benim görevim. Milletin, bana muhalefet görevi 
verdiğini siz söylemediniz mi? (DYP sıralarından gürültüler) 

O halde, beni susturmakla meselelere hiçbir katkıda bulunamazsınız. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, şimdi, acaba, Türkiye'nin önündeki tablo böyle kapkara bir tablo 
mudur, hiçbir ümit ışığımız yok mudur? İtiraf edeyim ki, vardır. Son günlerde Sayın İçişleri 
Bakanının bir beyanı var, bu beyan, daha önceki beyanlarla bağdaşmıyor. Koalisyon ortağıyla 
da ne kadar bağdaştığını bilemem; ama bu beyan bize, Hükümetin, olayların vahameti karşı
sında artık uyanmaya başladığının bir işareti gibi geldi. 

Sayın Bakan diyor ki, "Devletin olmadığı yerde demokrasiden de, hiçbir hürriyetten de 
bahsedilemez. Yani, devlet olmayan yerde, devletin hâkim olmadığı yerde, ne demokrasi olur 
ne de başka hürriyetler olur." 

Biz bunu, Hükümetin, yanlış yaklaşımlardan kurtuluşunun, Hükümetin bu konudaki yak
laşım değişikliğinin bir işareti, bir müjdecisi olarak alıyoruz ve bu yaklaşımın kalıcı olmasını 
diliyoruz. Diyoruz ki, ceberut devlet, zalim devlet, ezici devlet korkusuyla teröre yol vermeye
lim. Diyoruz ki, hürriyet ortamını devlet boşluğuyla boğmayalım. Devletin, eğer münferit yan
lışları varsa, devlet adına iş gören insanlar belli noktalarda yanlış yaparlarsa, o yanlışları dü
zeltmek biz siyasilerin görevidir; ama teröristin görevi devleti tahrip etmektir. 

Terörün ekmeğine yağ sürecek davranışlardan kaçmamız lazım. Teröre ihkakı hak diyen
lerle kolkola girerek terörün üstesinden gelemeyeceğimizi bilmemiz lazım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) Ama, terörü açıkça lanetleyen, te
rörle arasındaki her türlü bağı koparan, terörden kurtulan insanlara, herkese kucağımızı aç
mamız lazım. Terörün bulaşmadığı, teröre bulaşmayan her düşünceyi, her fikri mutlaka zin
cirlerinden kurtarmamız lazım. Eğer bugün, yasalarımızda, Anayasamızda hâlâ atmamız ge
reken başka zincirler varsa, bunları da bir anda söküp atmamız lazım. 

Türk Milletinin muhteşem mozayiği herkesi kucaklayacak kadar zengindir. Orada kendi
sine yer olmayan tek güç, bölücü terördür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

— 629 — 



T.B.M.M. B : 61 25 .3 .1992 0 : 2 

BAŞKAN — Son 5 dakikanız Sayın Yılmaz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Türkiye'nin önündeki meselelerin güç mesele

ler olduğunu biliyorum; daha ilk günden bu Hükümeti ikaz ettim, işiniz zordur dedim. (DYP 
sıralarından "Zorlaştıran sizsiniz" sesleri, gürültüler) 

Bu Hükümetin işini zorlaştıran,, biz filan değiliz; bu Hükümetin işini zorlaştıran -biraz 
önce Sayın Doğan arkadaşımın da söylediği gibi- hiçbir hazırlık yapmadan, muhalefette geçir
diği süreyi sadece iktidara gelmek için, sadece koltuğa kavuşmak için harcayan bir hükümet 
olmasıdır. (DYP sıralarından gürültüler) 

Bakınız, Sayın Başbakan geçmişte söylediklerinin burada tekrarlanmasından hiç hazet-
, miyor, hatta sinirleniyor, kızıyor; soğukkanlılığını kaybediyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, bu müdahaleleri ne zaman önleyeceksiniz?... 
BAŞKAN — Siz konuşunuz efendim!.. 

, A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu şartlarda konuşamıyorum, lütfen, görevinizi ya
pınız. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... Sayın Başbakan, siz konuşunuz, siz bakmayınız! (ANAP 
sıralarından "Allah konuşturuyor siz Sayın Başkan" sesleri, alkışlar) Eski Başbakan... Sayın 
Genel Başkan, devam ediniz! 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, Sayın Başkanım, ben burada konuşmamı mı 
yapayım sizin görevinizi mi yapayım? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, görev hakkıyla yapılmıştır, sükûnet sağlanmıştır. Affedersiniz, siz 
yanlış bir kelime kullanarak ortalığı karıştırdınız, ben karıştırmadım!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) —- Lütfen mani olunuz Sayın Başkan; konuşamıyorum. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Artistlik yapma!.. 
BAŞKAN — Mani oluyorum... Susun arkadaşlar:.. (DYP sıralarından gürültüler) Durun 

arkadaşlar... 
Buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —Benim burada 10 mart tarihinde yaptığım konuşma

da, Sayın Başbakanın 1974 yılında, 1975 yılında, 1977 yılında, 1979 yılında bu kürsüden, Mec
lisin kürsüsünden yaptığı konuşmalardan alıntılar yaptım; Başbakanın sözlerini burada tek
rarladım; bugün söylediği sözlerin, bugün takındığı tavırların o sözlerle bağdaşmadığını söyle
dim. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başbakan buraya geldi -tabiî, sözlerini inkâr etmesi mümkün değil, hepsi Meclisin 
zaptından alınmış- şöyle söyledi: "O gün şartlar değişikti, bugün şartlar değişik, ben o sözle
rimin de sahibiyim, bugün söylediğim sözlerin de sahibiyim." 

Sayın milletvekilleri, dünyada, şartlar hiçbir zaman aynı kalmaz; bugünün şartları dün
den nasıl farklıysa, yarının şartlan da bugünden farklı olacaktır; ama değişen şartlara rağmen, 
dünyada değişmeyen ilkeler, prensipler var; değişen şartlara rağmen, o ilkelere bağlılığınızı sür
dürmeniz lazım. Siyasetçinin ilkeli insan olması lazım, siyasetçi, değişen şartlara göre, devam
lı, fırıldak gibi dönen insan olamaz. Ben, bunu onun için söyledim. (ANAP sıralarından alkış
lar) Siyasî tutarlılığınızın gereğini yapın diye söyledim... (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz konuşmanızı sürdürünüz. 
Arkadaşlar, susar mısınız?... Sayın hatip konuşmasını bitiriyor arkadaşlar, sabırla dinle

yiniz... (Gürültüler) Lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Son olarak söyleyeceğim şu... (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Arkadaşlar... 
Buyurunuz Sayın Yılmaz. (Gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, bu şartlarda siz konuşabilir misiniz? 

(DYP sıralarından gülrültüler) 
BAŞKAN — Efendim, konuşmaya çalışacağız. * ... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama sizin müdahalenizi yapmanız gerekir... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Sayın hatip "konsantre olamadığını" söylüyor, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben öyle bir şey demedim Sayın Başkan. (DYP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen susunuz, arkadaşlar lütfen... Müzakerenin selameti bakı

mından, program bakımından... tftar saati yaklaşıyor... 
Buyurunuz Sayın Hatip. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Son olarak söylemek istediğim şu sayın milletvekille

ri; Bu meselelerin üstesinden gelebilmek için, bir geniş uzlaşma lazım. Teröre karşı bir geniş 
cephe açmamız lazım. Bu uzlaşmayı sağlayabilmek için, siyasî görüşlerimiz birbiriyle bağdaş
masa bile, siyasî görüşlerimiz arasında dağlar kadar fark olsa bile, hiç olmazsa aynı siyaset 
anlayışında birleşmemiz lazım, aynı siyaset anlayışında anlaşmamız lazım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunu sen mi söylüyorsun? , 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yani, şunu söylüyorum; Siyasetçi, duvarın bu tara-

fındayken milleti düşünen, duvarın üstünden bu tarafa atladığı zaman devleti düşünen adam 
olmaktan çıkmalı. Siyasetçi, hem muhalefette olduğu zaman hem de iktidar sıralarında oldu
ğu zaman, hem devleti hem milletini düşünen insan olmalı. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu 
uzlaşmanın bir sonuç verebilmesi, bizi bu meselelerin üstesinden aşırabilmesi için, mutlaka bu 
siyayset anlayışında birleşmemiz lazım ve tabiî, birbirimize daha tahammüllü olmamız lazım; 
bu yaptığınızı yapmamamız lazım; ama demin de söyledim, milletimizin sağduyusu, milleti
mizin devletine olan bağlılığı, bu Hükümetin bütün saaflarını aşacak güçtedir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) —- Meclisin seviyesini düşürüyorsun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Her şeye rağmen, bütün güçlüklere, bütün engellere 

rağmen önümüz açıktır. 21 inci yüzyıl bizim yüzyılımız olacaktır. Şu süre, sadece bizim kay
bettiğimiz bir geçici süredir; ama bu süreyi telafi etmek de, yine bize nasip alacaktır. 

1992 yılı bütçesinin, milletimize hayırlı olmasını, Cenabı Allah'ın bu Hükümetin gözünü 
açmasını, milletimize yardımcı olmasını niyaz ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar, RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, siyasî partilerimizin sözcüleri konuşmuşlardır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Asiltürk, hiç olmazsa cümlemi tamamlayayım. Yani, siz 

beni bu elbiseyle gördünüz, buraya orkestra idare etmeyemi geldim zannettiniz. (Gürültüler) 
Burada Meclisi idare ediyorum. 
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Sevgili arkadaşlar, değerli milletvekilleri, iftar saati de yaklaşıyor. Yalnız, Sayın İsmet Sezgin 
ve Oğuzhan Asiltürk, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre söz istemişlerdir. 5'er dakikayı geçme
mek şartıyla, önce Sayın İsmet Sezgin'e, sonra size söz vereceğim. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMAK VE CEVAPLARI 
1, — ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine at/olunması nedeniyle içişleri Ba

kanı ismet Sezgin'in şahsı adına konuşması 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sezgin. (DYP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 

kürsüye üzülerek çıktığımı ifade etmek istiyorum. Bu bütçe müzakereleri bir şeyi kanıtlamış 
bulunmaktadır, o da, sevgili arkadaşlarım, hasbelkader Başbakan olunabiliyor; ama hasbelka
der devlet adamı olunamlyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Bekçibaşı olamazsın!.. 
BAŞKAN — Sayın Sezgin... Sayın Sezgin... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

ben, Sayın Yılmaz'ın düzeyine inmek istemiyorum. (ANAP sıralarından şiddetli gürültüler) 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul);— Terbiyesizlik yapıyorsun... Türkiye Cumhuriye

tinin bakanına terbiyesizlik yakışmıyor. Sözünü geri al! 
BAŞKAN — Sayın Sezgin... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben Sayın Yılmaz'ın düzeyine inmek 

istemiyorum; ama Sayın Yılmaz konuşmalarında... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Hasbelkader Başbakan olunmaz. 
BAŞKAN— Sayın Sezgin, yeni sataşmalara sebebiyet vermeyin. 
Türkiye Cumhuriyetinde hasbelkader Başbakan olunmaz. , 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Terbiyesiz adam, sözünü geri al! Böyle konuş

makla, terbiyesizlik yapıyorsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben bunlara aldırmam; bunlar be

nim için para etmez. 
Bakınız efendim... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin... 
Ama, hasbelkader Başbakan olunmaz. Arkadaşlarımıza saygı gösterin. İçtüzüğe göre, te

miz bir dille konuşalım. Düzeltir misiniz? (ANAP sıralarından şiddetli gürültüler) 
Bir dakika efenim... Düzeltecek... 
Bu "hasbelkader" cümlesini düzeltir misiniz? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, bendeniz... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Senin görevin güneydoğuda.., Burada meydan 

okumak değil. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Müsaade ediniz de konuşayım. 
BAŞKAN — Efendim, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — İki saatten beri hangi seviyede ko

nuştu Genel Başkanınız, gördünüz. Ben de konuşayım. Niçin konuşturmak istemiyorsunuz? 
(ANAP sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 
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MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sözünü geri al! Terbiyesiz adam! 
BAŞKAN — Sayın Kavak, oturunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Gocunacak bir yeriniz var mı? 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Terbiyesiz! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — O terbiyesiz sensin! 
BAŞKAN — Oturunuz efendim!.. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Terbiyesiz! 
BAŞKAN — Efendim, oturunuz. Sayın Kavak, oturunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — O terbiyesiz sensin!.. O terbiyesiz 

sensin!.. 
BAŞKAN — Sayın Kavak, oturunuz efendim, oturunuz. 
Sayın Sezgin, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

bir meşru... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına terbiye

sizlik yapıyor... Terbiyesiz adam!.. Sözünü geri al!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — O terbiyesiz sensin, sensin terbiyesiz. 

(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın Kavak, oturun yerinize! 
Sayın Bakan tecrübeli bir devlet adamıdır... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) —- Bu telaşınız nedir anlamıyorum ya

ni. Bu telaşınız suçluluğunuzdan ileri geliyor, suçluluğunuzdan. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Kendinizi 
suçlu hissediyorsunuz, suçlu. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sensin suçlu! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Konuşturmuyorlar ki, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika durur musunuz? Herkes bir sussun. 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Senden bakan olursa, Türkiye'nin hali böyle olur. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşım otur, yerine!.. Oturun yerinize... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şu halinize bakın, burası Millet Mec

lisi, ahır değil. (ANAP sıralarından "Yuh" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
MEHMET GEDlK (Bursa) — Siz halinize bakın. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Ahıra sen layıksın sen!., ahıra sen gir, sen!.. 
(ANAP ve DYP milletvekilleri kürsü önünde toplandı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, şartlarınızı biliyoruz; ama... Arkadaşlar, yeri

nize oturun!.. Oturumu tatil ederim... Herkes yerine otursun! 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Senin gibi insan bakan olursa, Türkiye böyle olur, 

böyle. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Şu halinize bakın, şu halinize ba

kın... Şu haline bak. 
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BAŞKAN — Herkes yerine otursun!.. Eğer yerinize oturmazsanız oturumu tatil edece
ğim. Herkes yerine otursun!., tdare amirleri... Buyurunuz yerinize... Buyurunuz yerinize... Sa
yın Yavuz, yerinize oturunuz. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, burası ahırsa kendisinin ne işi var burada 
içişleri Bakanı olarak? İstifa et, istifa!.. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz. Sürçülisan oldu efendim; hallederiz, oturunuz yerini
ze... Değerli arkadaşlar oturunuz... , 

Sayın Bakan, herhalde sürçülisan oldu; bunu bir tavzih edermisiniz? Siz, tecrübeli bir devlet 
adamısınız/Buyurun... 

Yüce Meclisin, bahsettiğiniz kelimeyle tavsifi bile çok çirkin; düzeltir misiniz? 
Buyurunuz efendim, oturunuz... Oturunuz efendim... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, bundan sonra nasıl İçişleri 

Bakanlığı yapacak?.. İstifa etsin! Böyle şey olmaz! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, herhalde sürçilisan oldu... ' 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) O sözünü geri al! 
BAŞKAN —Değerli arkadaşlar, buyurunuz yerinize... Takip ediyorum müzakereyi... Otu

runuz yerinize. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O sözünü geri almazsa, olmaz! 
BAŞKAN — Hasan Bey, her şeyi sen mi biliyorsun... Otur yerine kardeşim be!.. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Bir bayan milletvekili olarak, teessüf ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söyledik... Düzeltecek... Duyduk... 
Buyurunuz efendim, tavzih buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım, efendim, Sayın Yıl

maz, benim söylemediğim bir beyanı bana izafe etmişlerdir. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, önce tavzih var... Tavzih olmadan ol

maz, mümkün değil. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan... Sayın Sezgin, bu "Ahır" kelimesini bir tavzih 

edin. (ANAP sıralarından gürültüler). 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başbakanım, konuşmama izin 

vermiyor ki muhterem arkadaşlarım, ne yapayım?.. 
BAŞKAN — Oturun arkadaşlar, tavzih edecek Sayın Bakan. Buyurunuz... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ne yapayım, konuşmama izin ver

miyorlar. 
BAŞKAN — Herkes yerine otursun, siz de oturun arkadaşlar. Oturarak takip daha rahat 

oluyor. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Önce, özür dile. 
BAŞKAN — Efendim, bekliyoruz, Sayın Bakan tavzih edecek. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Medenî ol önce, efendi ol. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ben, medeniyetimin... 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Senin gibi bakan yüzünden bu memlekete yazık oluyor... 

Medenî ol, medenî, 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bana medenî ol diyenlerin haline ba

kın sevgili arkadaşlarım. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan; o kelimeyi bir tavzih edin veya geri alın. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bana medenî ol diyenlerin haline ba

kın, şu halinize bakın efendim, 
BAŞKAN — Sayın Bakan, uğrunda mücadele ettiğimiz Meclise ahır diyemezsiniz, ben

zetme de yapamazsınız! Lütfen, bu kelimeyi geri alın. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" 
sesleri, alkışlar) Bu Meclis için siz de çok kavga verdiniz; hep beraber verdik. Bu Yüce Meclise 
ahır benzetmesi yapılamaz! 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Ahır diyemez buraya; hepimizi hayvan yaptı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Hayır, o zata söyledim o zata, hepi

nize değil. Sen neden üzerine alıyorsun? Ben o zata söyledim, o zata, o kimse o. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan; sizin tecrübenize yakışan biçimde tavzih edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Yılmaz, ben

denizin söylemediği bir husus üzerinde, bana izafeten, bahar taarruzunda... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü kestim; tavzih etmediniz, sözünüzü kestim... (ANAP 

sıralarından"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

Buyurun... 
Sayın Oğuzhan Asiltürk'e gelecek oturumda söz vermek ve saat 19.00'da toplanmak üze

re, oturumu kapatıyorum. 
t 

Kapanma Saati : 17.30 

— 635 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 .1992 0 : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

_ ,—,— 0—, 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, 61 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI (Devam) W 

J. — ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle içişleri Ba
kanı ismet Sezgin'in şahsı adına konuşması (Devam) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin sözlerini tavzih edecektir. 

Buyursunlar. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ "BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üye
leri, aziz milletvekili arkadaşlarım; bundan önceki oturumda, bir arkadaşım, söylemediğim 
bir sözü bana izafe ederek, bununla ilgili bir kupürden sözlerimi nakletti. Kupürden naklettiği 
şekliyle dahi, sözünü ettiği cümleyi benim söylemediğimi bizzat kendileri kanıtladılar. Konuyu 
arz etmek üzere kürsüye çıktığımda, konuşmama başlarken, ANAP'It milletvekili arkadaşları
mın yoğun hücumlarına maruz kaldım, Büyük bir gürültü oldu, kalabalık oldu. Bu arada Sa
yın Başkanın ikazını duyamadım. Bu sırada, ANAP sıralarında, şu anda kim olduğunu bilme
diğim bir zat, bu Meclisin mehabetine yakışmayan, her şeyden önce bu Yüce Mecliste sarf edil
mesi ayıp olan bir kelimeyi söyleyince, kendilerine, "Burası ahır değil, bu kabil kelimeler 
söyleyemezsiniz" dedim. Bu esnada da gürültü olduğu için, Sayın Başkanın müdahalesini yine 
duyamadım değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; tabiatıyla, gerek bendeniz gerek partim, yıllardır 
bu Meclisin, bu büyük çatının mehabetini ve yüceliğini kanıtlamak için gayret gösterdik. (DYP 
ve SHP şıralarından alkışlar) Gerek Sayın Yılmaz'ın ve gerekse müdahalede bulunan sayın mil
letvekillerinin sözlerine buradan cevap vermeye çalışmamızın nedeni, Yüce meclise olan saygı
mızdan kaynaklanmaktadır. Ben, bu Yüce Meclisin mehabetine toz konmaması için ve bu Meclise 
yakışmayan sözlerin söylenmemesi için, bir ikazda, bir ihtarda bulunmak istedim ve şahsen 
burada söyleyemediğim cümleleri ifade eden arkadaşımıza, "Burası Meclistir, ahır değil" de
dim. Eğer bu sözümü yanlış anladılarsa özür diliyorum. Sözüm, Yüce Meclisimiz için değil, 
muhterem ANAP Grubu için değil, hiçbir ANAP'lı milletvekilleri için değil; sadece, o sözü 
söyleyen o arkadaşımıza aitti. Ona da kötü bir şey söylemedim, "Kendinize gelin, burası ahır 
değil" dedim değerli arkadaşlarım. 

Bu vesileyle, bana tekrar söz veren Sayın Başkana teşekkür ediyor ve Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

2. — ileri sürmüş oldukları görüşlerden farklı görüşlerin kendilerine atfolunması nedeniyle Malatya 
Milletvekili Oğuzlıan Asiltürk'ün RP Grubu adına konuşması 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, yine, içtüzüğün 70 inci maddesine göre söz isteyen Sayın 
Oğuzhan Asiltürk'e söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Asiltiirk. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime, bu Meclisin çalıştırılması görevi, her ne kadar bütün parlamenterlere 
ait olsa bile, öncelikle ve özellikle iktidar grubuna ait olduğunu ifade ederek başlamak istiyo
rum. Burada sert tenkitler yapılabilir; ama, bu sertlikleri biraz daha fazlalaştırmak, zannedi
yorum ki, faydalı olmaz. Sayın Demirerin konuşmalarındaki üslubu hepiniz görüyorsunuz. 
Sırasında, tansiyonu düşürmek için espri de yapıyor, bazı şeyleri duymazlıktan da geliyor; ama, 
siz çıkıyorsunuz burada âdeta harp eder gibi konuşuyorsunuz... Bunun bir faydası olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, konuyla ilgili konuşun lütfen. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Konu, bize de aynı şeyin yapılmasıdır. 
Değerli arkadaşlarım, bunda duyarlı olmakta fayda var. Sayın Başbakanın üslubunu eğer 

sizler de aynen yerine getirirseniz, herhalde fazla bir gürültü de çıkmaz, sataşmadan dolayı 
söz alma, ihtiyacı da olmaz. 

DYP'nin sayın sözcüsü, Grup adına konuşuyor ve diyor ki, "Siz, olağanüstü hale oy ver
mediğiniz için eziklik içerisindesiniz, birtakım şeylerle tevil ediyorsunuz." 

Değerli arkadaşlarım, biz, sizin ortağınız değiliz, sizin bir ortağınız var, önce siz ona bir 
sorun bakalım o niye oy vermemiş?.. (DYP sıralarından "Verdiler, verdiler" sesleri) Yarısın
dan fazlasının oy vermediği ortada. Rica ederim... Bütünüyle ilan edildi. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, siz, sataşma sınırları içinde kalın lütfen. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla).— Değerli arkadaşlarım, bizden, kimsenin, Hükü

met ortağıymışız gibi, oy istemeye hakkı yok ki. Eğer sizin gücünüz yetiyorsa, bir iktidar ol-
muşsanız, Mecliste de ekseriyetiniz varsa, kararlannızı alırsınız, yürürsünüz; biz kimsenin elinden 
tutmuyoruz ki, niye bizden illaki böyle bir şeyi bekliyor ve istiyorsunuz anlayamıyorum. Bu
nu, kimsenin, bizden istemeye hakkı yoktur. 

Gene, arkadaşımız diyor ki, "Sayın Erbakan başbakan yardımcısı oldu, faizi kaldırdınız 
mı, içki fabrikalarını kapattınız mı? Sayın arkadaşım şahsı adına bir konuşma yapsa, ben bu
rada, buna cevap vermem; ancak, DYP Grubu adına konuşuyor. Sayın arkadaşımın DYP Gru
bu adına söylediği bu sözleri, zannediyorum DYP'Ii arkadaşlarımız da yadırgamalardır. Mec
lisimiz de, kanunlar, Meclisteki ekseriyetin kararı ile çıkar, başbakan emretti, başbakan yar
dımcısı emretti diye faiz yasak olmaz ki, şimdi de istiyoruz ve bununla ilgili olarak bir kanun 
teklifi verdik zaten. Gene buraya gelecek, gene reddedilecek ve sizin oyunuzla reddedilecek. 
Sanki, Meclis bizim emrimizde ve irademizdeymiş gibi "Niçin bu faizi kaldırmadınız?" diyor
lar. Ortağınız olduğumuz halde siz bize destek olmadınız, onun için kaldıramadık. (RP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kaldıracağız faizi, kaldıracağız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ayrıca, konuşmamız sırasında "İşbirlikçi" demi

şiz. Nerede işbirlikçi; bu faiz düzeninin yürümesinde işbirlikçi. Biz de müşterek hükümet ol
muşuz, bize soruyor değerli arkadaşım, "Siz müşterek hükümet olduğunuz zaman işbirlikçi 
değil miydiniz?" diyor. Niye değiliz söyleyeyim : Sayın Başbakan şahididir; faizlerin artırılması, 
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para değerinin düşürülmesi için -ki, rahmetli Cihat Bilgehan Maliye Bakanıydı, Sayın Seyfi 
öztürk Devlet Bakanıydı- aylarca bizi ikna etmek hususunda gayret gösterdiler; sonunda iş 
tıkandı ve konu Bakanlar Kuruluna geldi. Bakanlar Kurulunda dört beş saat bu işin münaka
şası yapıldı ve neticede biz şunu söyledik : "Eğer siz bunu istiyorsanız, kendinize başka bir 
ortak bulursunuz." tşte, biz, onun için, faizin yürümesinde işbirlikçi değiliz. İşte bunun için, 
beraberce yürüttüğünüz için size bu söz söylenmiştir, başka bir manada değil; beraberce bu 
işi yapıyorsunuz manasında söylenmiştir, Işbirlikçiliği, faizin yürütülmesinde yapıyorsunuz, yani, 
bu, başka manalarda alınacak bir söz değil. 

Aynı şekilde, yeşil kartın doğuda verilmesine sanki biz karşıymışız gibi bir üslupla konu
şuyor değerli kardeşim. Keşke verseniz... Kim size mani oluyor, niçin biz karşı olacakmışız? 
Biz, sizin, bunu yapmadığınız halde söylemenize karşıyız. Yapmıyorsunuz; ama, söylüyorsu
nuz... Keşke, yarın başlasanız; Şırnak'tan, Mardin'den, Cizre'den başlasanız, biz de buradan 
sizi tebrik etsek. v 

Aynı şekilde, asgarî ücretten vergi alınmasına sanki karşı değilmişiz... Biz, bütün vergile
rin kaldırılmasından yanayız, değil asgari ücretten vergi alınmamasına... Bunların da nasıl ola
cağını, yani, devletin gelirlerinin nereden temin edileceğini de söylemişiz. . 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Dün ne konuştular burada?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Senin gibi... 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen, 70 inci madde sınırları içinde konuşun ve bağlayın 

sözünüzü. • . , 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —• Ne yasak biliyorsunuz ne kitap; zavallılar!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, uyuyorum sözünüze. 
Biz, dar gelirliden, memurdan, işçiden değil; maddî gücü olandan vergi alınacak bir dü

zenlemeyi getireceğiz, yapacağız; ekseriyet olduğumuz zaman yapacağız. (RP sıralarından al
kışlar) O zaman görürsünüz, değil ki, asgari ücretten vergi almamak. 

Eksik yatırımların tamamlanmasına sanki karşıymışız gibi takdim ediyorlar. Oraya yatırı
mı götüren biziz. Biz ayrıldıktan sonra, 1978 başında Sayın Ecevit geldi, programdan çıkardı, 
sonra Sayın Demire! tek başına iktidar oldu, plandan da çıkardı. Programdan da çıkardı o ya
tırımları. (RP sıralarından alkışlar) Şimdi, sanki o yatırımları isteyenler, ona mani olanlarmış 
gibi takdim ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, buralarda bazı şeyleri söylerken biraz ölçülü olmamızda fayda 
var. Biz, konuşmamızda, bütün çareleri şu Meclise takdim ettik. "Bu çarelerde biz hemfikir 
değiliz" diyebilirsiniz; ama, DYP Grubu adına konuşan arkadaşımız, "Sayın Erbakan hiçbir 
çare söylemedi" derse, millet, çarenin söylenip söylenmediğini biliyor; çareleri gösteriyoruz ve 
ifade ediyorum ki, güneydoğudaki ateşi ancak biz söndürürüz. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

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

1, — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/325) (S. 
Sayısı : 25) (Devam) 
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2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yüı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı : 48) (Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasartst ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Devam) 

4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yüı Katma Bütçeli idareler Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. Sayısı : 46) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 
Şimdi, Hükümet adına, Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü ko

nuşacak. 
Buyurun Sayın Erdal İnönü. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bütçenin tümü üzerinde, Hükümet adına son konuşmayı yap
mak ve eleştirilere cevap vermek için huzurunuzdayım; Yüce Meclisin değerli, üyelerini saygıy
la selamlıyorum. Televizyonları başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarımıza da saygılarımı su
nuyorum. 

Bütçenin Büyük Millet Meclisinde ele alındığı süre içinde, çok yazık ki, birbiri arkasından 
acılı olaylar yaşadık; güneydoğuda bir çığ felaketi, Zonguldak'ta grizu kazası, Erzincan'da bir 
deprem, nevruz günü meydana gelen olaylar... Bütün bunlar birçok vatandaşımızın ölümüne 

> neden oldu. Burada, bütün bu üzücü olayları bir defa daha hatırlarken, kaybettiğimiz vatan
daşlarımıza, madende görevi başında şehit olan madencilerimize, asker -polis, ülkenin güven
liğini korumak için şehit olan güvenlik güçleri mensuplarımıza, gene görevi başında şehit olan 
gazeteci İzzet Kezer'e Tanrı'dan rahmetler diliyorum; yakınlarına ve bütün ulusumuza başsağ
lığı diliyorum; bu acıları bir daha yaşamamamızı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir kez daha, yoğun bir bütçe çalış
ması dönemi yaşadı. Neredeyse, 20 Ekim seçimlerinden sonra, Parlamentomuz sürekli bir büt
çe çalışması yaptı, önce, üç aylık geçici bütçe vardı ve ardından asıl bütçe çalışmaları geldi. 
Hepinizi, bütün çalışmalarınız, eleştirileriniz, uyarınız ve katkılarınız için, hem kutluyor, hem 
candan teşekkür ediyorum. 

Demokrasimizin temeli, ulusal egemenliğin odağı Yüce Meclistir. Bu çatı altında, ülkemi
zin sorunları en açık şekilde dile getirildi, her şey özgürce söylendi. Hükümet olarak görevi
miz, bütün bu söylenenleri dikkate almak, eleştirilerin üzerinde durmak, gelecek yıl yeni büt
çeyle huzurunuza geldiğimizde, hedeflediklerimizi gerçekleştirmiş olmaktır. 

Ülkeyi birlikte yönetiyoruz; iktidar-muhalefet, demokrasinin "olmazsa olmaz" unsurla
rıyız. Hepimiz, üzerimize düşen görevi yerine getirerek, halkımızın daha mutlu, ülkemizin da
ha ileri, yurdumuzun daha güzel olmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Burada, biraz önceki -aradan önce- eleştirileri dikkatle dinledik. Konuşmalarımın ayrıntı
larına girmeden önce, bize eleştiriler yönelten muhalefet sayın liderlerinin yaklaşımları üzerin
de bir iki şey söylemek istiyorum : 

— 639 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 O : 3 

Sayın Erbakan, zevkle dinlediğim konuşmasında, dikkatle dinlediğim konuşmasında, ya
zık ki, bizi eleştirmekten çok, bizi yönetmek isteyen isteyen bir tavır içindeydi. (RP sıraların
dan alkışlar) Yalnız, bir eksiği vardı: Ülkeyi kimin yöneteceğine Sayın Erbakan karar vermi
yor, ülkeyi kimin yöneteceğine halkımız karar veriyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Hal
kımız da bu kararı 20 Ekim seçimlerinde verdi. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Amerika veriyor, Amerika... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISIERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi 

muhalefete düşen şey, sanki onlar seçimi kazanmış gibi, ülkeyi yönetmek değil, öyle akıllar 
vermek değil; bizi eleştirmek. O konuya gelince, Sayın Erbakan'ın eleştirilerini dinlerken, göz
ümün önünde, bir taraftan, geçmiş bir zamanın tarihte okuduğumuz hatıraları, bir taraftan 
da, hiçbir zaman gerçekleşemeyecek hayallerin karmaşık bir tablosu canlandı. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) " 

ABİT KIVRAK (Konya) — Size göre öyle. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Erbakan diyor ki : "Batı dünyasını karşınıza alın -yani hemen hemen bütün dünyayı karşı
nıza alın- borcunuzu ödemeyi falan bırakın, para basın, üretimi artırın..." 

Sayın milletvekilleri, bu akıllara uyan bir iktidar Türkiye'ye bir gün gelirse, bu güzel ülke
miz, ANAP'ın yaptığından kat kat daha perişan olmaktan başka, dünyada yapayalnız kalır. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Saadet gelecek, mutluluk gelecek, refah gele
cek, adil düzen gelecek... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bi
raz sonra konuşurken daha ayrıntılı noktalara değineceğim; ama, şimdi genel olarak bunu söy
lemek istedim. , 

ANAP sayın sözcülerine gelince : Sayın Doğan ve Sayın Yılmaz'ın, sekiz yıl iktidar ola- ' 
rak ülkemizi yönetmiş olan partinin değerli sözcülerinin büyük bir sıkıntı içinde olduklarını 
gördüm. Tabiî, bunu da anlıyorum. Ben de onların yerinde olsam geceleri uyuyamazdım, uy
kum kaçardı. Sekiz yıl ülkeyi yönetmişim, ülkede ekonomiyi, iç huzuru bir batağa batırmışım; 
sağa dönmüşüm, sola dönmüşüm, çare bulamamışım, Sayın Yılmaz'ın biraz önceki tabiriyle, 
biçare duruma düşmüşüm ve çare olarak aklıma gelen şey erken seçim yapayım kaçayım demi
şim; ama, ülke burada ve bugün Meclisteyim ve şimdi bizim sekiz yıllık iktidarımız sonunda 
ülkenin ne halde olduğunu İktidar söylüyor, herkes söylüyor, bunun sorumlusu biziz. Böyle 
bir sıkıntı içinde ne yapmalı? İşte, ANAP sözcüleri bu durumda. Görüyorum ki, bir yol ola
rak, bugünkü İktidara en şiddetli şekilde hücum etmeyi buldular; ama, bunların ne faydası 
var sayın milletvekilleri; hepimiz, sekiz yıldır ne olduğunu bilmiyor muyuz, adım adım nasıl 
buraya geldiğimizi hepimiz her an hatırlamıyor muyuz?.. 

Biraz evvel bize bakarak, Sayın Yılmaz, kaşlarını çatarak birtakım şeyler söylüyordu. Bi
zi, terörü ödeyememekle itham ediyordu. Ben de içimden düşünüyordum, bu kaşlarınızı, da
ha evvel iktidarda iken, niye bu teröristlere çatmadınız, niye onları etkisiz hale getirmediniz?.. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi bize kaşınızı çatıyorsunuz, sekiz 
yıldır, terörün nasıl azgınlaştığını sanki herkes unuttu mu da, onları unutturmak için bize dört 
ayda ne yaptığımızı soruyorsunuz!.. Biraz sonra bu konuya geleceğim, ayrıntılarıyla anlatma
ya çalışacağım. 
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Sayın Doğan'a da, burada yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum : O da, bize, enflas
yon konusunda güzel akıllar verdi; çok teşekkür ederim. Şimdi, bakınız, bir konu varsa -ki, 
ANAP sözcüleri uzman olmaları gerekirdi- işte o konu, enflasyon konusudur; çünkü sekiz yıl
dır, başlarken "enflasyonu ortadan kaldıracağız" diye başladılar; ama, her yıl arttı ve her yıl 
artan bir tempoda ilerledi ve her sefer de başka bir neden gösterdiler niçin enflasyon var diye. 
Demek ki, birtakım incelemeler yapıyorlardı... Araştırma böyle olur; her sefer başka bir şey 
söylersiniz, bakarsınız oluyor mu diye, olmuyorsa, o zaman dersiniz ki, yanlışmış; başka bir 
şey söylersiniz, araştırırsınız, yine olmuyor... işte böyle böyle, ANAP'Iılar, sekiz yıl, enflasyon 
konusunda araştırma yaptılar; ama, bu araştırmayı kimin hesabına yaptılar?.. Her araştırma
nın bir bedeli vardır. Bu araştırmanın bedelini bizim vatandaşlarımız ödedi, köylümüz ödedi, 
işçimiz ödedi, esnafımız ödedi, emeklilerimiz ödedi, memurumuz ödedi, dul ve yetim kardeş
lerimiz ödedi. 

Peki, bu kadar zahmetle yapılan araştırma sonunda, acaba ANAP'lı arkadaşlarımız bu 
konuyu öğrendiler mi; daha öğrenmemişler. Sayın Doğan'ın konuşmasından aldığım izlenim, 
daha öğrenmedikleri şeklindedir. Değerli milletvekilleri, ben iyimserim. Kendileri muhalefet
tedirler, daha çok vakitleri var, elbet öğreneceklerdir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, izin verirseniz, daha küçük sayılabilecek bir konuya bir nebze değinmek istiyorum : 
Her yıl, bütçe görüşmeleri sırasında ortaya çıkan, sonra unutulan bir eleştiri var. Bu eleştiriyi 
hatırlatarak, Sayın Başkandan ve Yüce Heyetinizden, gelecek bütçe görüşmelerine kadar bu 
soruna bir çözüm getirmenizi diliyorum. Biliyorsunuz, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel 
Kurulda, bütçenin ayrı ayrı görüşülmesi, Komisyonda 55 gün süreyle en ayrıntılı şekilde tartı
şılan bütçenin, Genel Kurulda uzun süre yeniden görüşülmesi; sistemin eleştirilmesine yol açı
yor. Aylarca bütçeyi görüşen, yoğun emek tüketen Parlamentomuz, en başta siz, her toplantı
ya gelmek sabrını ve azmini göstermiş siz sayın milletvekillerimiz; âdeta, Parlamentoda çalış-
mıyorlaşmış şeklinde televizyonda yansıtılıyor. Bunun elbet bir çaresi olmalı. Gelecek yılki bütçe 
görüşmeleri sırasında aynı eleştirileri yaşamamalıyız. Onun için, bu konunun, Meclisimizin gün
deminde olmasını ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki, hem ayrıntılı ve hem de ödenekler üze
rinde belirleyici çalışmadan sonra, Genel Kuruldaki görüşmeleri, daha kısa, daha etkin hale 
getirecek değişiklikleri gerçekleştirmeliyiz diyorum. Bunun için Anayasada değişiklik yapmak 
gerekirse, onu da yapmalıyız. Zaten, Anayasada birçok değişiklik yapmak sözkonusu, onları 
bir an önce yapmak için hazırlıklarımız var; bu arada, bunu da ele almalıyız diye düşünüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin teminatı, gözbebeğimiz; onu sakınmak, üze
rine gölge düşürmemek zorundayız; bu, yalnız bizim için değil, bütün ülke için, bütün vatan
daşlarımız, bütün kurumlarımız için de böyle. ( 

Sayın milletvekilleri, 13 Mart akşamı Erzincan'da meydana gelen deprem, bütün ulusu
muzu derin acıya boğdu. Anında, bütün ulus ve devletin olanakları Erzincanlıların yardımına 
koştu; başta Sivas, Elazığ ve Bayburt valilikleri olmak üzere, tüm yakın iller Erzincan'a ulaştı; 
haber Ankara'da duyulur duyulmaz, Başbakanlıkta bir kriz merkezi kuruldu ve bütün gücü
müzle Erzincan'a yardıma giriştik. Erzincan'da, sadece kent merkezinde. 10 bine yakın bina 
depremden etkilendi, 2 000'den fazla bina hasar gördü, yıkıldı, kent içindeki 51 okul hasarlı, 
14 okul oturulamayacak hale geldi. Enkaz kaldırma çalışmaları tümüyle sona ermediği için, 
kesin ölü sayısını henüz veremiyoruz; ancak, şu ana kadar bu depremde hayatını kaybeden va
tandaşlarımızın sayısı 487'yi bulmuştur. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan vatandaşları
mızdan 700'e yakını, Ankara, Erzurum ve Sivas hastanelerinde tedavi edilmektedir. Erzincan'a 
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ulaştırılan toplam çadır sayısı 25 binden, battaniye sayısı 150 binden fazladır. Sürekli, yiyecek, 
giyecek, temizlik malzemesi, hayvan yemi, kömür yardımı yapılmaktadır. Kızılay tarafından 
günde 18 bin kişiye üç öğün sıcak yemek servisi yapılmaktadır. Erzincan'da 3 numaralı gece
kondu önleme bölgesinde 1 000 prefabrike konut montajına başlanmaktadır. Bu 1 000 konutta 
2 000 aileyi barındıracağız. 

Bunun ötesinde, Erzincan'ın ekonomik ve toplumsal hayatına canlılık getirecek planlan 
hazırlıyoruz. Konutunu ve işyerini kaybeden afetzedelere sağlanacak yardımları, vergi yüküm
lülerinin sorunlarının çözümünü, esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilerin borçlarına getirilecek ko
laylık ve muafiyetleri, kamu görevlilerinin durumlarının' düzeltilmesi düşüncelerimizi, asker
likte erken terhis, erteleme gibi kolaylıkları, kimsesiz çocuklar ile dullara yönelik çalışmaları
mızı bu çerçevede belirtmek isterim. 

Devletimiz, Erzincan'da bütün gücüyle yaraları sarmaya devam edecektir, bundan hiç kuş
kunuz olmasın. Erzincan'ı ve Pülümür'ü, bir daha yıkılmayacak şekilde yeniden, en kısa za
manda inşa edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşadığımız bu acı olay, bazı gerçekleri de ortaya çı
kardı; en önemli ve üzücü olan, deprem, kuşağında yer alan ülkemizde, bu konuda uzmanlaş
mış, eğitilmiş, yetişkin, düzenli ve sürekli bir örgütlenmenin olmadığıdır, bugüne kadar yapıl
mamış olduğudur. Anamuhalefet Partimiz sözcülerinin, deprem sonunda, bir türlü örgütlene-
mediğimiz, Hükümetin yetersiz kaldığı eleştirilerini duyduğumuz için, bir noktaya kısaca de
ğinmek istiyorum : Bakınız, Türkiye'de bu tür doğal afetlerde görev yapacak tek örgüt Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğüdür. 7126 sayılı Yasayla bu genel müdürjüğe verilen görev; savaşta, 
düşman taarruzlarında; ama, deprem, su baskını, toprak kayması, çığ veya kaya düşmesi gibi 
tabiî afetlerle, büyük yangınlarda; gerektiğinde, bina ve maden ocağı çökmeleriyle trafik kaza
larında hafriyat kaldırmak, enkaz altında kalanları kurtarmak, acil ilk yardımları yapmaktır. 
Yani, bir depremde, hemen yardıma koşması gereken örgüt budur; fakat, bu genel müdürlü
ğün, afet anında kullanacağı eleman sayısı yalnızca 49 kişidir. Bunların 38'i er, ll'i Genel Mü
dürlüğün memurudur. Bu kadar insan, büyük bir deprem karşısında sayıca elbette yetersizdir. 
Erzincan'da bu görevliler canla başla çalıştılar, onu da söyleyeyim, örneğin; dokuz gün enkaz 
altında kaldıktan sonra bir hemşiremizi kurtaran, yine bu görevlilerdir. 

Sayın milletvekilleri, eğer, bu örgüt, zamanında genişletilip, güçlendirilip, ülke çapında 
oluşturulabilseydi, şüphesiz, Erzincan'da daha çabuk daha etkin faaliyet gösterebilirdik. Şim
di, "niye yapmadınız?" diyeceksiniz : Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bu amaçla, dokuz il
de, her biri 40 kişiden oluşan birlik kurmak istemiş, başvurusunu da yapniış. Geçen iktidar 
döneminde kendilerine verilen cevap, "Ne gereği var?" olmuş!.. Sivil Savunma Genel Müdür
lüğü, talebini, Ankara, İstanbul, Erzurum olmak üzere üç ile indirmiş, 40 kişilik kadro istemiş 
ve yine "hayır" denmiş. Elimde bir başka belge var; "Erzincan için örgütümüzü güçlendirelim" 
demişler, ona da "hayır" denmiş. Görüyorsunuz ki, bizim hazırlığımızın eksik olduğunu söy
leyenlerin, hatta, bize, "partizanlık yapıyorsunuz" diyenlerin burada hiç böyle bir şey söyle
meye hakları yok. 

Sayın milletvekilleri, asıl partizanlık nerede biliyor musunuz?.. Cumhurbaşkanı, ANAP 
Genel Başkanı ve ANAP milletvekillerinden oluşan bir heyetle, Hükümetten ayrı olarak Er
zincan'a gidiyor!.. Cumhurbaşkanı ve ANAP ayrı, Hükümet ayrı; böyle bir görünüm veriyor!.. 
Şimdi, böyle bir görünüm vermek, partizanlığa katkı mı yapar, partizanlığı ortadan mı kaldırır?.. 
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Sayın milletvekilleri, isterseniz konuyu biraz daha açayım : Bu Hükümet, bir Koalisyon 
Hükümeti. Muhalefet sözcülerinin de değindiği gibi, iki partinin oluşturduğu bir Koalisyon 
Hükümeti, ortak sorumluluk taşıyan bir Hükümet. Bu Hükümet kurulurken çok kaygılar ileri 
sürüldü, birtakım kuşkular ileri sürüldü. Zaten, daha evvel, seçimden önce ve seçim sırasında, 
"Koalisyon fenadır" hele seçimden sonra "Koalisyon zararlıdır" şeklinde propogandalar duy
duk; ama, sonuçta, vatandaşın iradesi doğrultusunda kurulan Koalisyon Hükümeti tam bir 
ahenkle çalışıyor. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Maşallah, maşallah... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu

nu kıskananlar, bundan rahatsız olanlar var, olabilir; özellikle de Anamuhalefet Partimiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar!..) Ama, bu Anamuhalefet Partimiz yalnız değil; sizin de ahenk içinde 
olduğunuz bir makam var; Sayın özal, Sayın Cumhurbaşkanı!.. Siz de, Sayın Özal'la çok iyi 
bir ahenk içindesiniz!.. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Onun için, bize bu konuda kıs
kançlık göstermeye hiç hakkınız yok. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Sizin de olsun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, yalnız, bir fark var : Bizim koalisyondaki ahengimiz, halkın isteği doğrul
tusunda, Anayasaya uygun, demokratik geleneklere uygun. Gelişmiş demokratik ülkelerde gö
rülen bir manzara. Halkın isteği doğrultusunda tek bir parti, tek başına iktidar olamayınca, 
iki büyük parti bir araya geliyor ve ülkenin büyük sorunlarını, geçen iktidarın, artırarak dev
rettiği büyük sorunları çözmek için bir Koalisyon Hükümeti kuruyor ve bu Koalisyon Hükü
meti, demokrasiye uygun, Anayasaya uygun olarak vatandaşların istediği gibi tam bir ahenkle 
çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, peki, Sayın Cumhurbaşkanının, Anamuhalefet Partisiyle tam uyum 
içinde olması nereye uyuyor? Anayasada böyle bir şey var mı? (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) Anayasa, "Cumhurbaşkanına, Anamuhalefet Partisiyle uyum halinde çalışın, onlara 
her fırsatta akıl verin, bu akıllarınız basında duyulsun, bütün devlet görevlileri ayaklarını bu
na göre uydursun" diye bir şey söylüyor mu? 

Bakınız, Anayasa, Cumhurbaşkanına verdiği görevlerde ne diyor : Yeminini okumayayım; 
çünkü, onu herkes hatırlıyor. Cumhurbaşkanının yemininde "bütün bu görevleri tarafsızlıkla' 
yapacağıma" diyor, "namusum üzerine andiçerim" diye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşka
nımız eskiden de tarafsız değildi, şimdi de tarafsız değil... 

Bir şey daha var; burası daha önemli: Anayasamızın 104 üncü maddesi bakınız ne diyor : 
"Cumhurbaşkanı, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış
masını gözetir." Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı, çıkıyor, "Bu Koalisyon başarılı olamaz" diyor, 
"bu Hükümet gidicidir" diyor; bunu basın yazıyor, hiçbir şekilde yalanlanmıyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı, devletin organlarının, Hükümetin, devlet görevlilerinin uyumlu ça
lışmalarını nasıl gözetiyor?.. "Bu Hükümet gidicidir" diyor, "Siz bunlara bakmayın" diyor. 
Cumhurbaşkanı görevini yapıyor mu? Anayasa burada... 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — "Dikkat edin" diyor. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Yü
ce Meclisimizin kürsüsünde bunu dile getiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasaya uyarak 
görevini yapmak durumundadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) "Hükümet gidicidir, Hü
kümet başarısızdır" gibi şeyler söylemeye hakkı yoktur. Bunu yapmak, görevini yapmamak 
demektir. 

CEM KOZLU (İstanbul) — Siz de başarılı olun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, bütçenin içeriği ve ekonomik durum üzerinde bize yö
neltilen eleştirilere bazı cevaplar vermek istiyorum; ancak, tabiî, biraz da durumumuzu ve Hü
kümet olarak yaptıklarımızı anlatmam gerekir. Bunu yaparken, önce, geçen iktidarın bize dev
rettiği tabloyu birkaç rakamla tekrar belirtmek zorundayım. Belki, "niçin tekrar bunu 
yapıyorsunuz" diyeceksiniz; ama, herhalde bunu diyemezsiniz; çünkü, 1980'den öncesini sık 
sık bize hatırlatmaya çalışanlar, daha dört ay öncesini göz önüne serdiğimde herhalde bir şey 
söyleyemezler. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetleri zamanında bütçe harcamaları 48,5 kat artar
ken, bütçe açığı 112 kat büyüdü; yani, bütçe açığı, harcamaların 2 katı kadar büyüdü. Bütçe 
açığının millî gelire oranı yüzde 2,5'ten yüzde 7,1'e yükseldi; 150'deh fazla fon oluşturuldu. 
Thbiî, bütçenin tekliği kayboldu; halkımız, vergisinin nereye gittiğini göremez hale geldi. İç borç 
tutarı 90 trilyona, dış borç tutarı 46 milyar dolara çıktı. Kısacası, bugün, bir değerli arkadaşın 
da söylediği gibi, her vatandaşımız 6,5 milyon Türk Lirası iç ve dış borç yüklenmiş hale geldi. 
Diyeceksiniz ki, "işte, ANAP, vatandaşlarımızı böyle zenginleştirdi; herkes, durup dururken 
6 milyon lira borçlandı. Eh, elbet zenginler borçlanır, demek ki, herkes zenginleşti!.." Ama, 
hiç de öyle değil; çünkü, şimdi, vatandaşlarımız, bugün düştükleri durumdan daha iyi hale 
gelmek için, önce -hep beraber- bu borcu ödemek durumunda, onu yaparken de durumlarını 
düzeltmek zorundadır. İşte, bize yüklenen durum bu; bu borcu ödeyeceğiz, aynı zamanda, va
tandaşımızın durumunu düzelteceğiz. Bunu yapacağız... 

ANAP'ın bütçelerinde ve bize devrettikleri durumda, vergi gelirlerinin, neredeyse tama
mı; bütçe gelirlerinin yarıdan fazlası borç ödemelerine gidiyor. Bakınız, 1983'te, vergi gelirleri
nin borç Ödemelerine ayrılan kısmı yüzde 30 idi; 1991'de bu oran yüzde 81'i buldu, vergi gelir
lerinin yüzde 81'i borç ödemelerine gidiyor. Bütçe gelirlerinin borç ödemelerine giden kısmı, 
1983'te yüzde 25 iken, 1991'de yüzde 64 oldu. KİT'ler, devletin geçmiş bütün birikimleriyle 
kurmuş olduğu bu önemli kuruluşlar, millî gelirin yüzde 4'ü kadar kâr ederken, ANAP döne
minde millî gelirin yüzde 3 'ü kadar zarar eder hale geldiler. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Özelleştirmeye alındılar da onun için. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 

1984'te gayri safî millî hâsılaya göre yüzde 4,4 kâr ediyorlardı; 1991'de yüzde 2,7 zarar eder 
hale geldiler. 

Toplam kamu açığının millî gelire oranı ise, yüzde ö'Uan yüzde 12,6'ya -hibeler dışarıda 
tutulursa- yüzde 14'e yükseldi. , 

Toptan eşya fiyatları endeksi, resmî rakamlara göre, 1983 -1991 yılları arasında yüzde 2 430; 
tüketici fiyatları endeksi de, yüzde 2 935 oranında arttı. Bunlar, bildiğimiz rakamlar; ama, ha
tırlamakta yarar var. 
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Enflasyon; dar gelirliden, sabit gelirliden parayı alıp, zengin kesime aktaran büyük eko
nomik hastalık... Bu enflasyondan, işçimiz, köylümüz, memur ve esnafımız en fazla etkilendi, 
gelir dağılımı bozuldu. En alt gelir düzeyindeki yüzde 20'lik kesim, millî gelirin yüzde 5'ini 
alırken, en zengin yüzde 20'lik kesim, millî gelirin yüzde 50'sini alır hale geldi. 

Sonuçta ortaya çıkan tablo şudur : Ülkemiz, 129 ülke içerisinde, gelir dağılımı en fena, 
en kötü ilk 10 ülkeden biri haline geldi. Nüfusun yarısı sosyal güvenlikten yoksun. 

Peki, bu fedakârlıklara karşı, ülkenin üretken kesimleri harekete geçirildi, kalkınma sağ
landı mı? ANAP'ın söylediğine göre, güya özel sektör devreye girecek, ön plana çıkacak ve 
kalkınmayı sağlayacaktı; ama, olmadı. Sanayici, hem yüksek enflasyon nedeniyle yaptığı yatı
rımın maliyetini hesaplayamaz hale geldi, hem de devletin inanılmaz boyutlara ulaşan iç borç
lanması sonucunda, yatırım için para bulamaz hale geldi. Üretken yatirımlara yönelmek yeri
ne, kendisine kısa vadede getiri sağlayacak hizmet sektörüne yöneldi. „ 

Sayın milletvekilleri, toplam yatırımlar içinde üretken sektörlerin (imalat sanayii, maden-
cilik, enerji ve tarım gibi) payı, yüzde 60'dan, yüzde 30'lara düştü. Hizmet sektörünün payı, 
yüzde 40'tan, yüzde 60'a çıktı. Ama* imalat sanayiini tek başına ele alsak, durum daha da 
fenadır; imalat sanayiinde, kamudan boşalan yeri özel sektör dolduramamıştır. Toplam kamu 
yatırımları içinde imalat sanayiinin payı, yüzde 20'lerden, yüzde 5'e düşmüştür, özel sektör 
yatırımları içinde imalat sanayiinin payı da yükselmemiş; aksine, yüzde 35'ten yüzde 26'ya düş
müştür. 

özetliyorum : Bütün bunların sonucunda, Türkiye'nin son 20 yıllık çabası içinde yer al
mış olan karma ekonomi ile kalkınma stratejisinden, yerine, yeni bir model öngörülmeden, 
vazgeçilmiş; sonunda, karma olmayan, kalkınma da olmayan acayip bir ekonomi ortaya çık
mıştır. Bu, sanayileşmeden vazgeçilmesinin işaretidir. Sanayileşmeyen bir ekonominin, işsizliği 
önlemesi, topluma refah sağlaması düşünülemez. 

1991 yılı, yüzde 1,5 dolayında, son 10 yılın en düşük büyüme hızıyla kapanmıştır ve Tür
kiye, 24 OECD ülkesi içinde, kişi başına yıllık 2 bin doların altındaki geliri ile en fakir ülke 
olmak durumundan kurtulamamıştır. 

Şimdi de bu durumda devraldığımız ülke ekonomisini, yeniden kalkınma sürecine sok
mak için neler yapacağımıza değinmek istiyorum : 

, Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetleriyle, aramızda temel bir anlayış farkı var; bizim, 
daha önce görülmemiş uzun dönemli bir yaklaşımımız, bir vizyonumuz var. Aysbergin su üs
tündeki bölümü gibi olan ekonomik sorunları bir yandan çözerken, bir yandan da, esas, sual
tında olan büyük bölümünü; yani bu sorunların altındaki yapısal nedenleri ortadan kaldırma
yı amaçlıyoruz. Onun için, uygulamaya başladığımız ekonomik program gereğince, bir yan
dan, ekonomik sorunları ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmaya, uzun vadeli tedbirlerle 

I yönelirken, bir yandan da, ciddî devlet anlayışı içinde, devletin, durmuş olan ödeme çarklarını 
| çalıştırmak için, çiftçilerimize, üreticilerimize, belediyelere ve müteahhitlere, geçen hükümet 
I döneminden kalan borçları ödüyoruz. Seçim sonrasından bu yana ödediğimiz kamu borcu 42 
| trilyon lirayı bulmaktadır. 
i • '' ! 

! Başka bir ilginç nokta daha var : Bu borçları zamanında ödemeyip, bu yılki borç vadele
rini de, ay ortasındaki memur maaş ödemeleriyle üst üste gelecek şekilde belirleyen geçen ikti
dar, şimdi emisyon artışından şikâyet ediyor. Tabiî, meşhur sözü söyleyen "Seçimden önce zam 
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yapacak kadar enayimiyiz" diyen bir yönetimden devlet ciddiyeti beklemek yanlıştır. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Ama, bunun başka bir açıklaması var : Borç vadelerini bu şekilde, 
ayın ortasına gelecek şekilde düzenleyenler, öyle görünüyor ki, seçimi kazanamayacaklarını bi
liyorlardı. Seçimden sonra geleceklere daha büyük zorluk çıksın diye bu tertibi almışlar. 

Ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen 26 trilyonluk borç ödemesi... Geçmiş dö
nemde, ay ortasına gelen 5 trilyonluk maaş ödemelerinin yapıldığı zamana, bu borç ödemeleri 
de gelmiyordu; fakat, şimdi, hepsi üst üste geldi ve biz bunların hepsini ödedik. Bu, elbette 
ağır bir yüktü, bunu karşıladık. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Devletin borcu o, sizin borcunuz değilki, elbette öde
yeceksiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şu
nu da söyleyeyim : 1992 yılının ilk üç ayı içinde vadesi gelen 26 trilyonluk iç borcu aksatmadan 
ödedik. Bu arada, öngörülen vergi tahsilatının üzerinde, 23 trilyonluk vergi geliri elde ettik; 
ama, bu gelir bile, ANAP Hükümeti tarafından bize devredilen borcu ödemeye yetmedi. An
cak, biz, vergi gelirini aşan borç ödemesini yaptık. Çünkü, halkımızın, devlete karşı yitirmiş 
olduğu güvenini tekrar kazanabilmek için, her türlü bedele razıyız. Bir taraftan da, sorunu 
daha kalıcı bir önlemle çözmek için, Hazinenin borçlanma yapısını uzun vadeye kaydırma ka
rarı aldık. Buna ilişkin yasal önlemler Resmî Gazetede yayımlanmıştır, tç borç faiz oranını da 
yüzde 75'ten yüzde 70'e indirdik. 

Sayın Erbakan'ın eleştirileri arasında yer alan bir iki noktaya değinmek istiyorum : "Faiz
leri düşüreceğiz dediniz, düşürmediniz" gibi bir şey söylediler. Daha dört aylık bir iktidardan 
her şeyi yapması beklenemez; ancak, Hazine ihalelerinde, bono ve tahvil ihalelerinde faizler 
düşmektedir. Ekim 1991'de üç aylık faiz 72.36 olduğu halde, 1992 Mart ayında üç aylık faiz 
67'dir; yani 72'den 67*ye düşürülmüştür. Bir yıllık ise Ekim 1991'de 76.3'ten Mart 1992'de 71.5'e 
düşmüştür. 

Döviz kurunun sürekli arttığından bahsettiler; döviz kuru, enflasyonun altında durmaktadır. 
îç borç ödemelerinde eski usulü devam ettirdiğimizi söylediler; durum öyle değildir, tç 

borç ödemelerinde, borcun toplamını artırmayacak bir yola girdiğimizi söylemek istiyorum. 
Bakınız 1 Ocak 1992 ile 18 Mart 1992 arasında 23.8 trilyonluk bir ödeme yapılmıştır; buna 
karşılık, yeni iç borçlanma için satış 20 trilyondur; 3 trilyon azalmıştır. 

Sayın Erbakan, Meybus'tan bahsettiler; "Meybus'un çıkardığı işçilere niçin çare bulmu
yorsunuz?" gibi bir şey söylediler. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) —- Beş aydır maaş alamıyorlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Evet; 

uzun süredir maaş alamadıklarını söylediler. 
Kendisine teşekkür ederim; biz, geçmiş dönemde müşkül duruma düşen kuruluşların işçi 

çıkarmalarından son derece rahatsızız. Bu çıkarmalara karşı uğraşıyoruz; işçilerimizin parala
rını almaları için uğraşıyoruz, bu ekonomik bozukluğu düzeltmeye çalışıyoruz; hepsini birlikte 
yapıyoruz. Meybus da bu çerçeve içinde ele alınmaktadır, hiç merak etmeyin. 

Sayın Erbakan bana Meybus'un durumunu anlatıyor; onun sıkıntısını biliyorum; Pancar 
- Motor'un da sıkıntısı var, onun da çaresini arıyoruz; ama, Sayın Erbakan o konudan bahset
medi; o konuda da ilgisini dilerim. 
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Sayın Erbakan, "Türkiye'nin millî geliri, İspanya'nınkinden çok düşüktür" diyerek, bizi 
İspanya ile mukayese etmek istedi. Doğrusu bunu da anlayamadım, çünkü, niçin İspanya'yı 
bize örnek olarak gösteriyor? İspanya'nın ilerlemesinde çok önemli iki etken kendini göster
miştir; bir tanesi, Avrupa Topluluğuna girmesidir. Avrupa Topluluğuna girdikten sonra sana
yiinde, yabancı sermayenin gelmesiyle büyük bir ilerleme sağlamıştır. Ama, Sayın Erbakan, 
"AT'ye sakın girmeyin" diyor. 

İspanya'nın kalkınmasında önemli diğer bir etken de, turizm yatırımları olmuştur, turizm
deki ilerleme olmuştur. Sayın Erbakan, o konuda da bize hiçbir özendirici şey söylemiyor. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Siz, yapacaksınız; şikâyet edemezsiniz. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Taklitçi olmayacaksınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bir

takım korumacılık yaptığımızdan bahsederken veya bizi öyle eleştirirken; "Dokumacıların so
rununu çözmediniz, pamuk ipliğinin koruma oranını artırdınız. Dokumacılar şimdi pamuk 
ipliğini pahalı alıyorlar" gibi bir şey söyledi Sayın Erbakan. Biz, sanayimizin -küçük sanayi 
ve büyük sanayi- zor durumda olmasını istemiyoruz; sanayimizin haksız rekabet karşısında, 
dampingler karşısında müşkül durumda bulunmasını kabul etmiyoruz. Bunun için, gerekeni 
yapıyoruz. Bunun için, pamuk ipliği konusunda da, dokuma konusunda da gerekli korumayı 
yaptık. Bakınız, pamuklu dokuma oranı yüzde 17'lik bir artış gösterdi. Pamuk ipliğindeki ko
ruma ise, yüzde 8'lik bir artış gösterdi. Yani, dokumadaki koruma daha etkili oldu. Bunları 
kısa cevaplar olarak söylemek istedim. 

Yeri gelmişken, Sayın Erbakan'ın gemi ile ilgili sözlerine de cevap vereyim. Keyp Maleas 
isimli Güney Kıbrıs bandıralı bir ticaret gemisine, silah taşıdığı için el konulduğu ve yöneticile
rinin ve kaptanın mahkemeye verildiği, bildiğiniz bir konudur. Sayın Erbakan, bu konuyu bize 
mal etmeye çalıştı. Bu geminin durdurulması, 22 Ekim 1991 tarihinde olmuştur. 22 Ekim 1991 
tarihinde İstanbul Boğazının girişinde Türk karasularında durdurulmuş. Yani, 20 Ekim seçim
lerinden iki gün sonra, ANAP İktidarı döneminde olmuş ve adalete verilmiştir. Biz iktidara 
geldiğimizde konu mahkemede idi. Mahkemedeki bir konuya müdahale edilemeyeceğini Sayın 
Erbakan da bilir. 

Şimdi tekrar esas konuma dönüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlete kaybetmiş olduğu ciddiyeti yeniden kazandır
maya çalışırken, bir yandan da, sosyal refah devleti olmanın ilkelerine uygun davranıyoruz. 
Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı rahatlatmak istiyoruz. Geçen iktidarın getirdiği bütün sı
kıntılardan, yavaş yavaş; ama, sürekli olarak kurtarmak istiyoruz. 

Bir iki örnek vereyim : Halktan gelen isteğe cevap vererek, küçük çiftçi ve köylülerin 5 
milyon ve daha aşağı düzeydeki borçlarının, anaparalarının ödenmesi şartıyla, 577 milyar Türk 
Lirası tutan faizlerini sildik. Erkeklerin 25, kadınların ise 20 çalışma yılını doldurmaları duru
munda emekli olmalarını sağladık. Sağlıkta, Yeşil Kart uygulamasını pilot uygulama olarak 
henüz başlattık. (ANAP sıralarından "Nerede" sesleri) Ama, yakında asıl güneydoğuda baş
latacağız. Bunların hepsini, kaynak sorununun bilincinde olarak yaptık. Bunları eleştiriyor
lar; popülizmdir, demagojidir... 

Sayın milletvekilleri, şimdi size sorayım : Hangisi ciddî ve sorumlu devlet anlayışıyla bağ
daşır; bizim politikalarımız mı, halkımıza verdiğimiz vaatleri yerine getiren davranışlarımız mı, 
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yoksa, ülkeyi bu sorunlu hale getirdikten sonra, bizi bir taraftan eleştirirken, bir taraftan da, 
artık dünyada sosyal devlet kavramı kalmadığını söylemek mi?.. (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son katıldığım bir uluslararası toplantıda, Avrupa Topluluğunun Ko
misyon Başkanı Delor -tanınmış yönetici ve siyaset adamı- bize, Avrupai Topluluğu içindeki 
önemli ve beklediği gelişmeyi şöyle anlattı: "Avrupa Topluluğu, ekonomi açısından bir araya 
gelen ve medenî düzeyleri de aynı olan ülkeler; ama, önemli bir hedefleri var, onu yapmak 
zorundalar. O da, bu Avrupa Topluluğunu, bir zenginler kulübü görünümünden çıkarıp, bir 
sosyal topluluk haline getirmek. Bir sosyal devlet anlayışını, Avrupa Topluluğu içinde gerçek
leştirmek... önümüzdeki önemli hedef budur. Bunun için uğraşıyoruz" dedi. Avrupa'nın en 
gelişmiş ülkelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan toplulukta, sosyal boyutun daha öne çık
ması için uğraşıyorlar ve bîr taraftan da, Sayın özal, bize, "Sosyal devlet kavramı artık kalmadı" 
diyor. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Siz dışarıdakilerin dediklerine mi bakıyorsunuz?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ne

rede kalmadı Sayın özal?.. Ayda desem, ayda her zaman insan yaşamıyor, ancak oraya giderse 
yaşıyor; nerede kalmadı sosyal devlet kavramı?.. Dünyada sosyal devlet kavramı bütün ağırlı
ğıyla ilerliyor ve gittikçe daha geniş bir kitleye, gittikçe daha yaygın yerlere, daha geniş ülkelere 
yayılıyor. Sosyal devlet kavramı insanların mutlu yaşaması için şart olan bir kavram; bunu kimse 
ortadan kaldıramaz. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — O, Uganda'da var, Uganda'da... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)—Sosyalist Enternasyonalde nefes kalmadı... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, bizim için şimdi en önemli sorun; tabiî geçmişten devraldığımız en önemli 
sorun nedir diye sorduğunuzda, enflasyon hemen öne çıkıyor... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — İyice de artırdınız maşallah. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ha

yat pahalılığı hemen öne çıkıyor. Vatandaşın gözünde böyle, gerçek böyle. Peki, enflasyonun 
nedeni nedir?.. Kamu açıkları. Bu açık neden oluşuyor?.. Yarısı konsolide bütçenin açığı, yarı
ya yakını da KİT'lerin ve fonların açıkları. 

Sayın milletvekilleri, biz bu sorunu çözmek için, 1992 yılı bütçesini, bir derlenme, topar
lanma bütçesi olarak görüyoruz. Yani, bu bütçe geçmiş dönemin ipoteği altında olan, sınırlı 
imkânları olan bir bütçe; ama, gene de bunu derleyip toparlamak bizim görevimiz. Onun için, 
bütçe açığını, geçen yılın düzeyinde, yani 32 trilyon dolayında tutmak, hedefimizdir. Bunu ya
parken de, yüzde 5,5'lik bir büyüme hızını da gerçekleştireceğiz; böyle planlıyoruz. Ekonomi
nin en önemli sorununu ortadan kaldırmaya çalışırken, büyümeden de vazgeçmeyeceğiz. 

KİT'leri, serbest piyasa koşulları içinde faaliyet gösterebilecek özerk kuruluşlara dönüş
türeceğiz. Bu amaçla oluşturduğumuz kurum, Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve 
Özelleştirme Kurumu (TÖYÖK) KİT'leri özerkleştirecek, idarî ve malî bağımsızlığa kavuştura
cak, yeniden yapılandıracak. Ondan sonra, hangi kuruluşun özelleşmesi gerekiyorsa, ona bu 
özerk kuruluş, yani TÖYÖK karar verecek. Tabiî, Hükümet denetleyecek; ama, esas karar 
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buradan gelecek.Ne yapsaydık -bizi şimdi eleştiriyorsunuz- KİT'leri verimsiz olarak bırakıp, 
bu halleriyle mi satsaydık?.. KİT'lerin 1991 yılı zararı 12,5 trilyondur. Kim alır verimsiz bir 
işletmeyi?., öteyandan, bunu düzeltmeyip, verimli şekilde çalışmalarını engelleyen bu tertibi 
mi devam ettirseydik?.. Eleştirilerde tutar taraf yok sayın milletvekilleri. 

Onun için, bizim getirdiğimiz program, bizim başlattığımız yaklaşım, Türkiye'de KİT'le
rin sorunu diye bilinen sorunu da çözecektir. KİT'lerin sorunu diye bilinen sorunu da siz ya
rattınız sayın ANAP milletvekilleri, sayın ANAP dönemi iktidarı; ama, onu şimdi bir tarafa 
bırakıyorum. Bu sorunu biz çözeceğiz sayın milletvekilleri. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

. özelleştirme konusunda, ANAP hükümetini, yanlış uygulama yaptığı için mahkemeye ver
dik muhalefetteyken. Bize teşekkür etmeli geçen iktidar. Onlara neyin, nasıl yapılacağını gös
terdik; yanlış uygulama yapmalarını önledik. Şimdi, onların almış olduğu bir özelleştirme ka
rarını, devletin ciddiyeti ve sürekliliği içinde düzelterek uygulamaya çalışıyoruz diye bizi eleşti
riyorlar. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Baykal geliyor, Baykal... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İp-

ragaz'ın satışına 1987 yılında karar verilmiş ve Eylül 1991'de, Yüksek Planlama Kurulunun ka
rarıyla yüzde 51 hisse satışa çıkarılmıştır. Biz bu hisselerin satışını zorla durduracak mıydık?.. 
Devam ettirdik. Eleştirilerde gerçek payı görmüyorum sayın milletvekilleri. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Hukuk devleti anlayışınız bu mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ka

mu açığını azaltmaya yönelik bir başka köklü önlemimiz de, malî disiplini altüst eden ve sayı
ları 150'yi aşan fonların gelir ve giderini teker teker incelemeye alarak onları bütçeye dahil et
menin yolunu açmaktır. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Grubunuz niye hiç alkışlamıyor sizi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 1992 

yılı sonunda bu fonlardan bütçeye aktarılması beklenen miktar, 17,3 trilyondur. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Grubunuz da inanmıyor size Sayın İnönü... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Eko

nomimizin asıl önemli sorunu kaynak sorunudur. Bu sorunu çözmek için elimizden geleni ya
pacağız. Devlet bütçesinin finansmanında, sağlam ve aslî kaynakların payının artırılması şart
tır. Denk bütçe gerçekleştirmek için bütçeyi her yıl sınırlı tutamazsınız. Sorunlar çözüldükçe 
büyüme daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Biz, büyüyen bir devlet bütçesinin finans
manının, verimli ve adil bir vergi sistemiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ekonomimizin en çok 
ihtiyaç duyduğu vergi düzenlemesi çalışmalarını başlattık. Bunu, bütçe görüşmelerinden son
ra Yüce Meclisimizin gündemine getirmeyi umuyoruz. 

208 trilyonluk bu bütçeyi küçük bularak eleştirenler de var; ama, şunu söyleyeyim ki, kay
naklarının çok sınırlı olmasına karşın, gene de, 1992 yılı bütçesinin ödenekleri, gayri safî millî 
hâsılanın yüzde 28'i oranındadır. Bu oran, geçen yıl hariç, son yılların.en yüksek oranıdır. 

Tabiî, biz bu bütçeyi de yeterli görmüyoruz; ama, bütçenin, büyüklüğünden çok, sağlam 
kaynaklara dayanması;-borçlarla ayakta durmaması ve büyük açıklar vermemesi elbet daha 
önemlidir. 
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Tekrar ediyorum; bu yılki bütçe, kamu açıklarını azaltma hedefine yönelik bir onarım ve 
rehabilitasyon bütçesi olarak ortaya çıkmıştır. Hasta bir insanı yürütmek için elbet önce ayağa 
kaldırmak gerekir. Bu yılki bütçeyle, ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, ayağa da kaldı
racağız. 

Geçen yılın bütçesi, gayri safı millî hâsılanın yüzde 7'sini bulan bir açıkla kapatılabilmiş-
ti. Biz, bu oranı, 1992 yılında yüzde 4,4'e indirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu bütçedeki 27 trilyonu bulan yatırımlar, bütçenin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Bütçeyi 
hazırlarken bir seçim yapmak gerekiyordu; ya devletimizin memurlarına, durumlarını bildiği
miz memurlarımıza enflasyon oranından daha düşük bir maaş artışı verecektik ya borç öde
melerini,devlete güveni sarsma pahasına aksatmayı göze alacaktık ya da yatırımları kısacak-
tık... Hangi birini yapmalıydık?.. Biz, memurumuzu enflasyona ezdirmemeye karar verdik. Enf
lasyonla zaten ezilmiş olan memurumuza, bütçeden verilen ödeneği, geçen yıla göre yüzde 70 
artırarak, bütçenin yüzde 40'ını bu şekilde kullandık. Borç ödemelerini aksatmaksa, devletin 
sürekliliği anlayışımızla bağdaşamazdı. Sonuçta, transfer ve personel giderlerinin payı arttı ve 
bütçenin yüzde 75'ini aştı. 

Yeni iktidara gelmiş bir hükümetin bu yapıyı çok kısa sürede halkın yararına olacak şekil
de değiştirmesi elbet mümkün değildi; ama, bütün bu nedenlerle, biz, ilk önce ağırlığı önemli 
yatırımlara verdik. Onbeş onaltı yıldır devam eden yatırımları sonuçlandırmak azmindeyiz. İma
lat sanayii yatırımlarında yüzde 7'lik, içme suyu ve kanalizasyon gibi sosyal altyapı yatırımla
rında da yüzde 24'lük reel artış gerçekleşecektir. 

Bugüne kadar, dericilik, gemicilik ve besicilik sektörlerinde yarım kalan yatırımları bitir
mek için, toplam 850 milyarlık düşük faizli kredi verilmiştir. 

Şanlıurfa tünellerinde ödenek yetersizliği nedeniyle durmuş olan çalışmalar, 20 milyar li
ra sağlanarak yeniden başlatılmıştır. . 

ANAP döneminde unutulmuş olan sosyal devlet anlayışını geri getirmek için, eğitim ve 
sağlık yatırımlarına özel bir önem verdik. 1992 bütçesine, geçen yılların en yüksek eğitim ve 
sağlık ödenekleri konmuştur. 1991 yılında eğitime gayri safi millî hâsılanın yüzde 4,1'i oranın
da ödenek ayrılmışken, bu pay, 1992 yılında yüzde 5,5'e yükseltilmiştir. Eğitim yatırımlarında 
yüzde 158'lik bir artış öngörülmüştür. Sağlıktaki artış ise yüzde 114 olmuştur. 

Bu yıl, imalat sanayii yatırımlarında yüzde 7'lik bir reel artışı öngördüğümüzü söylemiş
tim. 1992 sonuna kadar, 6 565 işyerini kapsayan 28 küçük sanayi sitesi ve sanayileşmenin tüm 
yurt düzeyinde yaygınlaşmasını sağlayacak 8 organize sanayi bölgesi kurulacaktır. Bunlar, Burdur, 
Çankırı, Çorum, Hatay, Mardin, Niğde, Uşak ve İzmir - Çiğli'de kurulacak; küçük ve orta 
sanayie yeniden önem verilmeye başlanacaktır. 

Yıllardır söz edildiği halde bir türlü çıkarılamayan tüketicinin korunması yasası son aşa
masına gelmiş, kamuoyunda tasarı tartışılmaya açılmıştır. Tasarının en önemli özelliklerinden 
biri, özellikle tüketicinin sorunlarıyla uğraşacak tüketici mahkemelerinin kurulacak olmasıdır. 
Ayrıca, tasarıyla, tüketicilerin, sivil toplum ilkeleri çerçevesinde örgütlenmesi ve bilinçlendiril
mesine olanak sağlanacak, aldatıcı reklamlar önlenecek, bozuk malın değiştirilmesi bir yasal 
zorunluluk haline getirilecek ve sanayi ürünlerinin garanti belgesiyle birlikte satılması sağla
nacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, daha sağlıklı bir piyasa ekonomisinin tam anlamıyla yerleşmesini sağ
lamak amacıyla, daha rekabetçi bir yapının oluşması için gereken düzenlemeleri içeren bir re
kabet yasası hazırlanmaktadır. Yasa tasarısı, umuyorum nisan başında son şeklini almış ola
cak ve bu yasa, son derece önemli, çağdaş bir atılım olacaktır. 

Çağdaş sanayi toplumlarının en önemli özelliklerinden birisi de, gelişmiş bir sosyal gü
venlik sistemidir, özellikle, özel kesimin ağırlık kazandığı ekonomilerde, sosyal güvenlik siste
minin geliştirilmesine özel önem verilmiştir. Biz de bu anlayıştan hareket ederek, iş yaşamını 
düzenleyen 1475 sayılı tş Kanununda, iş güvencesini sağlamak için bir değişiklik getirerek, iş
ten çıkarmalarla ilgili bir yargı denetimi sağlamaya çalışıyoruz.' Hukuk sistemine güvenenle
rin, bu yasa değişikliğinden rahatsız olmamaları gerekir, örneğin, Almanya ve İtalya gibi çağ
daş sanayi toplumlarında uygulanmakta olan bu yasanın taslağrda hazırlanmış ve kamuoyun
da tartışmaya açılmıştır. 

İşsizlik sigortası yasa tasarısı çalışmaları da son aşamasına gelmiştir. 
Bu arada, Bağ-Kur'un, yeniden yapılanarak çağdaş anlamda bir sosyal güvenlik kuruluşu 

haline getirilmesi için bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Taslak, bakanlıkların ve ilgili meslek ku
ruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. Taslağın yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürerken, Bağ-
Kur emekli, dul ve yetimlerine ödenen aylıklar, 1992 yılı başından itibaren, yüzde 60 oranında 
artırılmıştır. Primlerini ödeme zorluğu çeken Bağ-Kur sigortalılarını yeniden prim öder hale 
getirmek için bir af yasası çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, bugüne kadar, bütün övünmelere, bü
tün propagandalara rağmen aslında ihmal edilmiş olan konut sorununa, vatandaşın bir konut 
sahibi olması sorununa çözüm getirmek için, yeni bir anlayış içinde, gerçekçi projeler geliştir
miştir. Geçmiş iktidar döneminde, Toplu Konut Fonu aracılığıyla, orta ve üst gelir gruplarının, 
piyasada zaten üretilmekte olan konut talebi karşılanmıştır. Yani, daha basiti, bir evi olanlara 
bir ikinci ev, bir üçüncü ev sağlamak için bir düzen yürütülmüştür. Konut kredileri asıl ihtiyaç 
sahiplerine yönlendirilememiştir. Getirdiğimiz yeni anlayış çerçevesinde, işte bunun tam tersini 
yapıyoruz. 

Konut talep ve arzıyla, konut finansmanı yöntemlerinde çeşitlilik yaratıyoruz. Toplu Ko
nut İdaresi ve belediyeler, kooperatifler, toplu konut yapımcıları ve bankalar, konut üretimin- . 
de çeşitli görevler üstleneceklerdir, tik olarak, gecikmelerin, inşaat maliyetlerini artırıcı özelli
ğini de dikkate alarak, Toplu Konut İdaresi tarafından kredilendirilen ve inşaatları halen de
vam eden kooperatiflerden, inşaat seviyesi yüzde 75 ile yüzde 95 arasında olanlarına, bu yıl 
içinde inşaatlarını tamamlayabilmeleri amacıyla, konut başına 10 milyon liraya kadar hızlı bi
tirme kredisi verilmesi uygulamasına başlanmıştır. 130 bin konutu kapsayan, yaklaşık 1 trilyon 
tutarındaki kredinin finansman ihtiyacı, tümüyle Toplu Konut bütçesinden karşılanacaktır. 

Konut politikasındaki ikinci projemiz, dar gelirliler için toplu konut projesidir. Bu amaç
la, 1992 yılı inşaat sezonu içinde, Ankara - Eryaman'da 6 bin, İstanbul - Halkalı'da 9 bin, Ata
köy'de 1 600 konutluk projelerin ilk bölüm ihaleleri yapılacaktır. 

Üçüncü uygulama ise, belediyelerle işbirliği yapılarak, belediyelerin elinde bulunan konut 
alanlarının, hızlı ve en ekonomik biçimde ihtiyaç sahiplerine konut olarak devredilmesini sağ
lamaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin kalkınmasını yalnız sanayi de görmüyor, sanayi 
ve tarımın bütünleştirilmesiyle yürüyen bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarımın sorunla
rının çözümü, kalkınma için şart. Tarımın içinde, 4 milyonun üzerindeki köylü ailemizin, çift
çimizin bugünü ve geleceği var, Bu nedenle, uzun zamandan beri, ilk kez Hükümetimiz, tarımı 
ekonomiye yük saymayan, kalkınma ve atılım aracı olduğuna inanan bir yaklaşımla politika
larını geliştirmektedir. 

Hükümet programımızda belirtilen şekilde, toprak ve su kaynaklarının korunarak tarım
sal altyapının geliştirilmesi, ülke şartlarında yeni teknolojiler üretilerek çiftçimize yansıtılma
sı, desteklenecek kırsal sanayilerle tarımsal ürün katma değerinin artırılması, kırsal kesimde 
iş olanaklarının geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve çiftçimiz için gelir dağılımının düzel
tilmesi, tarımda temel hedeflerimizdir. 

Küçük çiftçimizin, Ziraat Bankasınca idarî takibe alınmış 1,3 trilyon, kanunî takibe alın
mış 711 milyar lira kredi ödemelerini 1992 sonuna kadar uzattık. 577 milyar lira faiz borcunu 
da sildiğimizi biliyorsunuz. Bunu, şunun için tekrar söyledim : Küçük çiftçimizin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının faizinin bir defalık silineceğini, seçim meydanlarında halkımıza vaat 
etmiştik; SHP de, DYP de bunu yapmıştı. Biz bu sözümüzü tuttuk, ama bundan gocunanlar, 
engellemeye çalışanlar oldu. Üç aylık gecikme sonunda yasa çıktı. Bu üç aylık gecikme kime 
yaradı?.. Bu üç aylık gecikme yeni maliyetler yarattı, çiftçimize zarar verdi. Bu üç aylık gecik
menin çiftçimize zarar verdiğini, bundan sonraki gecikme ihtimallerinde hep hatırlamanızı is
tiyorum sayın milletvekilleri. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat ve bakliyat üreticisine olan 1 trilyon 241 milyar lira
lık ürün bedeli borcu, tüm kaynak sorunlarına rağmen kısa zamanda ve tümüyle ödenmiştir. 
Bu ürün, 1991 yılı mayıs ayından ağustos ayına kadar alınmıştı ve bedelinin de o zaman öden
mesi gerekirdi. 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinden, ayçiçeği, kuru üzüm, incir, soya, kırmızı biber, 
limon, gül çiçeği ve yaş üzüm üreticisinin alacağı kalmamıştır. Pamuk, soya, yerfıstığı, zeytin
yağı ve antepfıstığında öncekileri aşan ödemeler yapılmıştır. Geçen yıla ait 3 trilyon 500 mil
yarlık toplam ürün alım değerinin 1 trilyon 286 milyarlık bölümü, Hükümetimiz döneminde 
ödenmiştir. Kalan borç ödemesini de çiftçimize hızla yapıyoruz. Amacımız, çiftçimizin devlet
ten hiçbir alacağının kalmamasını sağlamaktır. 

14 Mart tarihinden başlamak üzere pancar borç ödemeleri hızlandırılmıştır. Geçtiğimiz 
hafta, avanslarla birlikte üreticiye, 295 milyar lira pancar bedeli ödenmiştir. Kalan borcun bü
yük bir kısmını da bayram öncesinde ödeyeceğiz. Pancar konusunda ödemeyle yetinilmemiş, 
pancar ekim alanlarının daraltılması yolundaki karar değiştirilerek, 600 bin dönüm artışla pancar 
ekim alanı 400 bin hektara çıkarılmıştır. 

Bitkisel yağ açığının kapatılması, dışsatım olanaklarının geliştirilmesi hususları gözetile
rek, zeytin ürünümüz, Ege ve Marmara'nın zeytin üreticisi yurttaşımız, destekleme kapsamına 
alınmıştır. 

Çiftçimizin en önemli girdisi olan gübre üzerinde oynanan oyunları, iktidarımızın hemen 
ertesinde ortaya çıkardık; TÜGSAŞ'ın elinde ne kadar stok fazlası olduğunu, ihalelerde nasıl 
oyunlar oynandığını kamuoyuna açıkladık. / 
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Bütün bunların sonunda, ilkbaharda kullanılan en önemli gübre olan, yüzde 26 azotlu 
amonyum nitratın kilogram başına fiyatı 60 lira ucuzlatılmıştır. Böylelikle, hem gübre kulla
nım oranı yükseltilmiş hem üreticimize destek verilmiş hem de bu alanda oluşmaya başlayan 
tekelci eğilimler kırılmıştır. 

Ayrıca, çok kısa sürede, yalnızca TÜGSAŞ'ın elindeki stokun 200 bin tondan fazlası üre
ticiye aktarılmıştır. Hükümetimizin titiz ve özenli yaklaşımıyla, TÜGSAŞ gübre taşıma ihale
si, enflasyona rağmen, 20 milyar Türk Lirası daha düşük bir bedelle yapılmıştır. 

Köylümüze yönelik iyileştirme çalışmalarımızın kısa bir özetini sundum sayın milletvekil
leri. Bütün bunlar, güçlü bir üretici örgütlenmesiyle bütünleştirilerek, daha etkili, kalıcı ve ve
rimli hale getirilecektir. 

Böyle bir yapılanma, demokrasinin kırsal alanda yaygınlaşması, üreticilerin ekonomik güç 
kazanmış olarak kendileriyle ilgili tüm kararlarda söz sahibi olmaları, yönetime doğrudan ka
tılmaları anlamında çok etkili olacaktır. 

Geçmiş iktidar döneminde sahip çıkılmayan, ürettiğinin karşılığını alamayan, horlanan, 
tarlasıyla, kavgalı hale gelip göç yollarına düşen,çiftçimizi daha etkin kılmanın bir başka şartı 
da, günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan kırsal alandaki resmî örgütlenmenin yeniden ele alın
masıdır. 

,İLHAN KAYA (İzmir) — Bunların hepsi hallolur da, teröre gel, teröre... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Oraya 

da geleceğim, oraya da geleceğim. 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar, dinleyelim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İl 

özel İdare Kanunu, Belediye Kanunu ve Köy Kanunu, bazı küçük değişiklikler dışında, 65 yıl
dır yürürlüktedir ve oluşturulan yapı aynen devam etmektedir. Bütün bu oluşumlar, merkez
den yönetim anlayışı ile yerinden yönetim anlayışının tekrar değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kamu hizmetlerinden en az yararlanan, bugünün resmî örgütlenmesi 
içinde en zayıf durumda bulunan, kırsal kesimimizdir. Onun için, kırsal kesimde devletin var
lığını yerel yönetim içinde ortaya koyacak çalışmaları başlattık ve bunları yasal düzenlemeyle 
sonuca götürme kararındayız. 

İlçe düzeyinde bir kalkınma odağı oluşturmak üzere, ilçede, özellikle kırsal kesime hizmet 
verecek biçimde bir ilçe yerel yönetimi kurulması çalışmaları başlatıldı; ilçe meclisleri toplan
dı. Aynı düşünceden hareketle il meclisleri uygulaması başlatılmıştır. 

Kırsal alan belediyeleri... 1 000'den fazla nüfusu olan köylerimizi belediye haline getire
rek kırsal alan belediyelerini yaygınlaştırmak, ilçe yerel yönetimlerini, il yerel yönetimlerini da
ha etkin hale getirmek, bizim kırsal kesime yönelen yönetim çalışmalarımızın en belirgin eser
leri olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe konuşması içinde dış politikamıza da biraz de
ğinmek istiyorum. Dış politikamızın bugün vardığı nokta, bizim muhalefetteyken yaptığımız 
eleştiriler, beklediğimiz gelişmeler doğrultusunda bir gelişmedir. Geçmiş iktidar döneminde aktif 
bir dış politika yapıldığı bize hep söylenirdi... Aktif dış politika, o zaman, her gün başka bir 
şey söylemek, her zaman başka bir şey yapmaya çalışmak, bir koyup üç almaya çalışmak, ama 
sonunda, üç almak şöyle dursun, beş vermekle sonuçlanan ve bir yere varmayan bir dış politi
ka idi. 
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Şimdi, İktidarımızın dış politikası, çok kısa zamanda Türkiye'nin, dünyada çok itibarlı 
bir yer kazanmasına yol açmıştır. Bunda elbet dünya olaylarının getirdiği değişik durumlar da 
faydalı olmuştur; ama, dış politikamızın bugünkü başarılı görünümü, aktif politikanın ne za
man faydalı olduğunu gösteren bir örnektir. 

Dünyadaki hızlı değişmeler ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni 
oluşumlar sonunda, Türkiye, Adriyatik Denizinden Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğra
fî alanda tarihî sorumluluklar üstlenmek durumunda kaldı. Bu geniş coğrafya içinde ortaya 
çıkmakta olan yeni bağımsız ülkeler, Türkiye'ye, örnek alınması gereken bir ülke olarak bakı
yorlar. Tarihî ve kültürel yakın bağlarımız bulunan bu ülkelerin, uluslararası toplumda, çağ
daş, onurlu ve bağımsız bir üye olarak yerlerini almalarını sağlamak için, olanaklarımız ölçü
sünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Coğrafyamızın dış politikasını uygulayarak, iyi komşuluk 
sorumluluğunun bilinci içinde hareket ediyoruz. Amacımız, bu geniş coğrafyada, bir refah ve 
demokrasi kuşağı oluşturmak; barış içinde birlikte yaşamak ve çalışmak anlayışının yerleşme
sini sağlamaktır. İhtilaf ve çatışmanın yerini, işbirliği ve dayanışmanın mutlaka alması için ça
ba sarf ediyoruz. Balkanlarda, Kafkasyada ve Orta Asya'da bağımsızlığına kavuşan cumhuri
yetlerin muhtelif uluslararası kuruluşlardaki sözcülüğünü de ülkemiz üstlenmiştir. 

Bir yandan bu ülkelerin refah ve kalkınmalarına katkıda bulunacak bölgesel işbirliği pro
jelerinin geliştirilmesine öncülük ediyoruz, diğer yandan bu ülkelerin Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansı, Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuru
luşlara üye olmaları ve bu kuruluşlarda gereken şekilde temsil edilmeleri için de Türkiye'nin 
ağırlığını koyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşkusuz, dış politika alanında son zamanlarda yaşadığımız en 
önemli gelişmeyi Yukarı Karabağ sorunu teşkil etmiştir. Türkiye, hemen yanı başında meydana 
gelen bu üzücü olaylar karşısında, dökülen kanın durdurulması için, ikili ve çok taraflı diplo
matik düzeylerde yoğun çaba sarf etmiş ve dünyanın bu sorunla yakından ilgilenmesini sağla
mıştır. Daha önce, Sayın Başbakan, Amerika'yı ziyareti sırasında, Azeri - Ermeni ihtilafının 
çözümünde, Batılı ülkelerin, yansız ve eşit mesafeli bir tutum izlemelerinin hayatî önemine işa
ret etmişti. Aksi takdirde, Kafkasyada, Arap - İsrail anlaşmazlığına benzer yeni bir anlaşmaz
lığın tohumlarının atılabileceğini vurgulamıştı. Türkiye, Kafkasyada barışın kalıcı bir şekilde 
tesisi için, mensubu olduğu tüm uluslararası forumları harekete geçirmiş, AGİK'te alınmasına 
öncülük ettiği kararla, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, sınırların dokunulmazlığı
nın teminat altına alınmasını ve bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini tescil ettirmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Avrupalı ülkeler nez-
dinde sürekli girişimlerde bulunarak, soruna, AGİK kararı çerçevesinde bir çözüm yolu aran
ması konusunda ağırlığını;koymaktadır. 

Dün Helsinki'de toplanan AGİK'te, Dışişleri Bakanımızın girişimleriyle alınan kararlar 
da, bu davranışımızın belirli bir sonuca vardığını göstermektedir. O toplantıda, Karabağ ko
nusunu ele alacak bir uluslararası konferansın toplanması kararlaştırılmıştır. Bu konferansa, 
Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Ermenistan, Çek ve Slovak Cumhuriyeti, Almanya, İsveç, İtalya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Fransa katılacaktır. Karabağ'ın seçilmiş tem
silcileri de bu konferansa, ilgili ülkelerle konuşmalar sonucunda davet edilecektir. Ayrıca, ateş
kesin devamı için gene tavsiyelerde bulunulduğu gibi, ateşkesin gözetilmesi için de AGİK Dö
nem Başkanının Karabağ'a gitmesi kararlaştırılmıştır. 
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Biraz evvel burada bizi eleştiren Sayın Mesut Yılmaz, bu hareketlerimizin önemsiz oldu
ğunu gösteren bir ifade kullandı ve örnek olarak da Bulgaristan konusunda yaptıklarını anlat
tı. Bulgaristan konusunda benim hatırladığım kadarıyla başka bir şey yapmadılar. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Bulgaristan'danTürkiye'ye gelen ve vatansız 60 bin soy
daşımız var; bunlar ne olacak Sayın tnönü? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Soy
daşlarımız Bulgaristan'da baskılar altında kaldıkları zaman, bu sorunu dünyanın forumlarına 
götürmeye çalıştılar. Ben o zaman, gene böyle bir forumda, biraz evvel sözünü ettiğim ve sayın 
milletvekillerimizin dikkatini çeken Sosyalist Enternasyonalin bir büyük toplantısında, Bulga
ristan'daki soydaşlarımızın uğradığt haksızlıkları anlatmıştım, bu hareketin kınanmasını iste
miştim ve bu hareket, benim girişimim üzerine o toplantıda kınanmıştı. O zaman, böyle bir 
uluslararası forumda bunun kınanmasını Sayın ANAP sözcüleri takdirle karşılamışlardı; ama 
şimdi, muhalefette oldukları için, uluslararası forumlarda, soydaşlarımızın başına gelenleri an
latarak, onların durumlarını düzeltecek kararlar aldığımız zaman, buna hiç önem vermiyorlar. 
Muhalefete geçince davranışları değişiyor... 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Türkiye'ye turist pasaportuyla gelen 60 bin soydaşımız 
var; gidemiyorlar; bunların durumu ne olacak, buna cevap verin Sayın İnönü? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Za
rarı yok; çünkü, bizim yaptığımız doğrudur; bu aktif politika -aktif sözünü de kullanmak iste
miyorum; çünkü, hemen akla geçen dönemdeki başarısız aktif politika geliyor- başarılı sonuç
larını vermektedir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, Yugoslavya'da yaşanan gelişmeleri bir 
Balkan ülkesi olmanın bilinç ve sorumluluğu içinde başından beri yakından izlemiş, tüm ilgili 
taraflarla danışma ve temaslarını sürdürmüş, Makedonya, Bosna - Hersek, Slavonya ve Hırva
tistan'ı da zamanında ve ilkeli bir tutarlılık içinde tanımıştır. 

Ulusal davamız Kıbrıs sorununun çözümü bakımından Hükümetimizin temel hedefi, Kıbrıs 
Türk Halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak, güvenlik ve esenlik içinde yaşaması için ge
rekli koşulları yaratmak ve eşitlik statüsünün üçüncü çevrelerce daha yaygın bir biçimde be
nimsenmesini sağlamaktır. Hükümetimiz döneminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ara
mızdaki dayanışma ve işbirliği pekiştirilmiş, ortak davamıza karşılıklı güven ve destek içerisin
de çözüm arama iradesi yenilenmiştir. Türkiye, Balkanlardan Kafkasyaya, Akdeniz'den Kara
deniz'e, Ortadoğu'dan Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine yayılan geniş coğrafya içerisin
de, bölgesel işbirliğini istikrarın güvencesi haline getirmek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi 
teşkilatları Avrupa'da oluşan ve ülkemizin de içinde yer aldığı yeni mimarinin tamamlayıcı un
surları durumuna sokmak, kısacası, imtiyazlı coğrafyamızın bize sağladığı olanakları barış ve 
istikrar doğrultusunda bir dayanışma havzası yaratmak amacıyla kullanmak azmindedir. 

Komşularımızla ilişkilerimizde, diyalog ve ortak çıkarlara hizmet edecek işbirliği anlayışı
nı esas alan bir yaklaşımımız var; ama bu yaklaşımımızın bir zafiyet olarak algılanmaması ge
reğini bir defa daha dile getirmek istiyorum. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini destekleyen 
ülkeleri bir kere daha uyarıyoruz. Suriye'nin, mutlak biçimde kendi kontrolü altında olmasına 
rağmen, başka bir ülke toprağı gerekçesini ileri sürerek Bekaa Vadisinde PKK teröristlerinin 
üslenmeleri için gerekli imkânları sağlamaya devam etmesi, kabul edilemez. İçişleri Bakanımız 
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yakında Suriye'yi ziyaret ederek, bu konudaki görüşlerimizi Suriye yönetimine en yüksek dü
zeyde duyuracaktır. Uluslararası ilişkilerin yeni dokusu, mutlaka, kanun hâkimiyeti ve meşrui
yet düzeyinde yükselecektir. Bu bağlamda, terörü destekleyen ülkelerin uluslararası toplum ta
rafından uyarılması ve tecrit edilmesi için, Türkiye, üzerine düşeni yapacaktır. Avrupa Toplu
luğu ile bu yıl başında imzaladığımız işbirliği protokolünün uygulaması sonucunda, aramızda, 
bir işbirliği ve yakınlaşma dönemini başlatmak arzusundayız. EFTA ülkeleriyle imzaladığımız 
serbest ticaret antlaşmasından sonra, Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya ile de işbirliği an
laşmaları imzalayarak, Avrupa'da, AT etrafında şekillenen işbirliği ağının tüm veçhelerinde 
yer alacağız. 

BAŞKAN — Sayın tnönü, 5 dakikanız kaldı, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi terör konusuna değinmek istiyorum. Bu konu günde
mimize ne zaman girdi... Bu konuda biraz evvel bize eleştiriler yönelten Sayın ANAP Genel 
Başkanı, bu eleştirileri kendisi iktidarda iken nasıl hatırlamadı. Size terörle ilgili bazı sayıları 
bir defa daha vermek zorundayım. Türkiye'de terör dört ayda mı bu hale geldi?.. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Çare bulamayacak mısınız? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bi

zim iktidara geldiğimiz bu kısa dönemde mi, o silahlar, o roketler, q havan topları Şırnak'a, 
Cizre'ye geldi? Bakınız elimdeki gazete kupürlerine; 1990'da 16 siyasî cinayet... 9 Kasım 1991 
- 1991'deki durum hatırlatılıyor güneydoğuda can güvenliğinden 709 okul kapanmış... Gene 
1991'de, İstanbul'da, 11 ayda 53 öldürme... PKK'nın 1991 eylemleri burada anlatılıyor. Bunları 
tekrar okuyarak hepinizi yeniden üzmek istemiyorum; ama, bütün bu olaylar yaşandı. Terör, 
özellikle güneydoğudaki PKK terörü, 1984'teki ilk hareketten itibaren, adım adım bugünkü 
durumuna geldi. Bu ayrılıkçı terörün güneydoğuda 3 019, Türkiye çapında ise 4 698 olay çıkar
dığını hatırlatayım. Bu olaylarda 842 güvenlik görevlisi şehit Oldu, 1 204 vatandaşımız öldü; 
karıştığı olaylarda 1 305 terörist öldü, 1 556 terörist yakalandı. Sekiz yıllık tablo bu sayın mil
letvekilleri ve bu tablo adım adım ilerleyerek bu duruma geldi. 

İlk günlerdeki değerlendirmeleri hatırlıyoruz; "birkaç çapulcunun işi, üzerinde durmaya 
değmez" deniyordu; o zaman ANAP'ın teşhisi buydu, yaklaşımı buydu. Şimdi bize, "bu olay
ların yürüdüğünü biliyordunuz, niçin önlem almadınız?" diyenler, 1984'ten beri, sekiz yıl, adım 
adım, bu terör örgütünün, bu ayrılıkçı hareketin ilerlediğini gördüler... Aldıkları önlemler bizi 
işte bugüne getirdi. Bunları söyleyerek bugünkü durumu elbette düzeltemeyiz, o başka bir şey
dir; ama, bugün bize eleştiriler yöneltirken, bizi âdeta kamuoyunda bugünkü terörün suçlusu 
gibi göstermeye çalışırken, ne kadar haksız, insafsız ve tamamıyla gerçek dışı bir iddiada bu
lunduğunuzu da söylemek durumundayım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Nevruz günü, hepimizi üzen, hepimizi büyük acılara gark eden olaylar yaşandı. Halbuki, 
biz Nevruz gününe yaklaşırken, bugünün rahatlıkla kutlanabileceğini her yerde söyledik; Sa
yın Başbakan söyledi, ben söyledim... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Silah atarak... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAIİ İNÖNÜ (Devamla) — Va

lilerimize, talimat verdik, vatandaşlarımızın bugünü rahatlıkla kutlaması, hiçbir şekilde bir kav
gaya yol açmaması için elimizden geleni yaptık. Böyle yapmamalı mıydık?.. Bir baskı koyarak, 
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daha başında insanları korkutma yolunu mu seçseydik?.. O zaman çıkacak olaylardan biz so
rumlu olurduk. Biz vatandaşlarımıza, bugünü rahatlıkla geçirmeleri fırsatını verdik; ama, böyle 
olmadı. Niçin olmadı?.. Biz her türlü kolaylığı gösteriyoruz, vatandaşlarımızın geleneksel bir 
günlerini istedikleri gibi kutlamalarını istiyoruz, buna imkân veriyoruz; ama sonunda bu ol
muyor... O zaman, niçin olayların böyle kanlı bir şekilde sonuçlandığı, bunun nedeninin ne 
olduğu ortaya çıkıyor sayın milletvekilleri; bunun sorumlusu PKK örgütü, ayrılıkçı örgüt! Bu 
örgütün, ülkeyi getirdiği batak, işte bu olayları karşımıza getiriyor. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Yanlış Batılılaşma... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

örgüt, Nevruzu, devlete karşı silahlı eylem göstermek için, silahlı güç göstermek için bir vesile 
diye kullandı, âdeta devlete karşı gücünü ispat etmek girişiminde bulundu; ama, bu tavır kar
şısında devlet kendisini korudu, korumaya da devam ediyor. Devletin gücünün, bütün bu giri
şimlerin hepsinin üstünde olduğunu bir defa daha gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz; 
bundan kimsenin kuşkusu olmasın. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Başka bir şey daha ortaya çıktı; sonuçta ayrılıkçı terörün bütün girişimlerine rağmen, hal
kımız, bu son olaylarda da, bu hareketlere karşı devletin gücünün yanında olmuştur. Evet, bir
çok üzücü olaylar olmuştur, birçok masum vatandaşımız ne olduğunu anlayamadıkları bu ha
reketler içinde, bu tahrikler içinde hayatlarını kaybetmişlerdir. Bunun için son derece üzgünüz, 
kendilerine Tanrı 'dan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz; ama bu olaylar 
dizisi, bu örgütün maksadını, ne yapmak istediğini herkesin gözü önüne sermiştir. Biz, koalis
yon protokolümüzde, ülkemizin güneydoğusunda ve başka yerlerindeki bu terör sorununa na
sıl çözüm getireceğimizi açıkça söyledik. Bizim getirdiğimiz çözüm, çağdaş demokrasilerin ay
rılıkçı terör hareketlerine karşı getirdiği çözümün aynısıdır. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Çözüm değil, hüzün, hüzün... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

çözüm, sekiz yıldır ANAP'ın yapmadığı, uygulamadığı çözüm, sekiz yıldır, ANAP'ın, uygu
lamadığı için ülkeye bu kadar vahim bir sonuç getirmiş olan bu olaylar karşısında uygulana
cak çözüm; ülkenin demokratik yapısını güçlendirirken, bütün vatandaşlarımızı, ülkede yaşa
maktan mutlu olduklarına inandıracak demokratik açılımları yaparken, ayrılıkçı terör örgütü
nü devletin güvenlik güçleriyle etkisiz hale getirmektir. Bunun başka yolu yoktur ve bu yol 
sağlam yoldur, çağdaş demokrasilerde uygulanan yol budur, biz bunu yapacağız... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Yanlış; zihniyet de yanlış, Batılılaşma da... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Biz 

bunu yapacağız, yapıyoruz. Nevruz günü ve ondan sonra yaşanan olaylar, ayrılıkçı terör örgü
tünün de bizim bu maksadımıza varacağımızı fark ettiğini gösteriyor. Şimdi, ülkede bir panik 
havası yaratarak, terör hareketlerini yaygınlaştırarak, bizim demokratik çözümümüz dışında 
bir ayrılık hareketini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu, beyhude bir gayrettir, bu gayret sonuçsuz 
kalmaya mahkûmdur. Bunun karşısında devletin güvenlik güçleri var, bunun.karşısında halkı
mızın birliği var, bunun karşısında geçmişten gelen birliğimiz var, muhafaza etmek istediğimiz 
birliğimiz var. 

Yurttaşlarımız arasında -ki, koalisyon protokolünde de söyledik- kültür, düşünce, inanç, 
dil ve köken farklarının olması doğaldır, bunlar başka ülkeler için de geçerlidir; ama bunlar, 
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demokratik ve Üniter devlet için bir zaaf değildir. Devletin resmî dili, bayrağı, sınırları, Türki
ye Cumhuriyetinin hükümranlık hakları, her türlü tartışmanın dışındadır. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

Ülkemizde huzur ortamını yeniden kuracağız. Ülke genelinde, güneydoğuda, sivil demok
ratik değerleri benimseterek, sosyal ve ekonomik farklılıkları gidererek, teröre karşı güvenlik 
güçlerimizin hareketini halkımızın desteğiyle güçlendireceğiz. 

Yeni anayasa çalışmaları, Siyasî Partiler Yasasındaki değişiklikler, diğer yasalardaki anti
demokratik hükümlerin ayıklanması çalışmaları... Bütün bunlar demokratikleşme hareketimizin 
parçalarıdır ve bütün bunlar, teröre karşı gücümüzü de artıracak hareketlerdir. 

Buradan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum : Yaşadığımız üzücü olaylar hepimize bir
çok ders verdi; kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarken, bu olaylardan hepimiz ge
rekli dersleri çıkarmalıyız. Devletimiz, halkın gönül rızasıyla kurulmuş olan bu devlet, halkı 
ezmek için değil, halkı korumak için vardır; devlet, halkın yanındadır; devlet, halkı öldürenle
re karşı, devlet, halka baskı yönetimi getirmek isteyenlere karşı halkımızı korumak için vardır. 
Halkımızı incitmeden korumak devletin görevidir. Vatandaşlarıma, devlete güvenmeleri için 
sesleniyorum; devlete güvenin; herkes bilmelidir ki, devletimizin kudret ve imkânlarını aşmaya 
kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Demokratik devlet 
yapımızın hukuk anlayışı ve şefkati, ayrılıkçı teröre cesaret vesilesi olamaz. Birlikte yaşayarak, 
birbirimizi severek, birbirimizi destekleyerek mutlu oluruz. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye, 
doğasıyla, doğal zenginlikleriyle, insanıyla zengin bir ülke. Bu zenginlikleri, mutluluğumuz için, 
refahımız için değerlendirmenin yolu, birlikteliğimizi korumaktan geçer. 

Güneydoğuda yaşayan aziz vatandaşlarım, biliniz ve inanınız ki, sizler bu milletin ayrıl
maz ve aziz bir parçası, bu vatanın da esas sahiplerisiniz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sizden, devlete güvenmenizi, yörede gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramayan her türlü 
silahlarınızı teslim etmenizi istiyorum, sizleri silahlarınızı teslim etmeye çağırıyorum. Sizi ko
ruyacak olan devlettir, devletin güçleridir. 

Çeşitli baskılar altında ayrılıkçı terör örgütüne kapılanlara da, devletin gücü karşısında 
çaresizliklerini hatırlatarak, adalete sığınıp teslim olmalarının en hayırlı yol olacağını duyur
mak isterim. 

Burada söz alan muhalefet sözcüleri, Sayın Yılmaz, Sayın Erbakan bizi çok eleştirdiler; 
onları muhalefette olmalarına veriyorum; ama, onlar da ülkenin birliğini korumak için vatan
daşlarımıza yararlı, faydalı çağrılar yaptılar. O açıdan, muhalefet sözcülerimize de teşekkür 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu sorunu birlikte çözeceğiz, bu sorunu demokratik 
hukuk devletinin yapısı içinde çözeceğiz; terörü etkisizleştireceğiz. Terörle, vatandaşlarımızın 
demokratik haklarını almak istemelerinin tamamıyla başka şeyler olduğunu, terörle demokra
tik hakları karıştırmamak gerektiğini bütün dünyaya göstereceğiz, anlatacağız ve bu sorunu 
böyle çözeceğiz. 

Teröre karşı güvenlik güçleriyle canla başla çalışanları burada tekrar saygıyla dile getiriyo
rum ve bu sorunu birlikte çözeceğimize olan inancımızı tekrar belirtiyorum; ama, bu tür acı 
olayları bir daha yaşamamak dileğimi de ifade ediyorum. 

Bütçenin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum; Yüce Meclise ve bizi dinle
yen, izleyen vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın İnönü, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, Bulgaristan'dan gelen 60 bin soydaş var; 

Türkiye'de kaldılar, ne olacak bunlar? Bir cevap verselerdi... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, şimdi, İçtüzüğün 87 nci maddesi uyarınca, oyunun ren
gini belirtmek üzere 2 sayın milletvekili arkadaşımıza söz vereceğiz. 

Tasarının lehinde konuşmak üzere Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu'na, aleyhin
de konuşmak üzere Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş'e söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Azimet Köylüoğlu. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin 1992 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmeden 
önce, Yüce Meclisin Sayın Başkanını, Bakanlar Kurulunun sayın üyelerini, değerli milletvekil
lerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Karış karış toprağına, yudum yudum suyuna, dağlarına, ovalarına kurban olduğum güzel 
ülkemin televizyonlarının başlarındaki güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımız, umutsuzluk ve yoksulluk çıkmazında çır
pmıyor. Vatandaşımızın aşı yok, işi yok. İşçi, memur, emekli, işsiz, esnaf, sanatkâr, köylü, kı
saca dar gelirli emekçi kesim, hayat pahalılığı ve enflasyon canavarının pençesinde her geçen 
gün inliyor, eziliyor, fakirleşiyor. / 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İktidarda mısın, muhalefette mi Köylüoğlu?.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — İşçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin durumu yü

rekler acısı... Malını yok pahasına dahi elinden çıkaramayan, tarlasına vereceği emeğin ve sarf 
edeceği paranın karşılığını alamadığı için ekin ekemeyen köylüler perişandır. [RP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!..)] Dinleyin, dinleyin... 

Köylüler kan ağlıyor, sendikası ve derneği olmadığı için köyüler haklarını savunamıyor
lar. İşçilerimize, memurlarımıza verdiğimiz aylıklar, bu insanlarımızın insanî ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzaktır. İşsizlik, toplumda ve ahlakî değerlerde çöküntü yaratan, kanayan bir yara
dır. 3 850 000 işsiz insanın bu Hükümetten tek beklentisi bir iş edinmektir. Bir ilkel odada 
pn nüfusuyla bir çulun altında saklanan Türkiye'nin insanları, bir somunu 5 külfetiyle paylaş
maya çalışan, Hint fakirleri gibi yaşam sürdüren Türkiye'nin çileli insanları, 12 500 köyünde 
köy yolu, 13 400 köyünde içme suyu olmayan, çağdışı yaşama mahkûm edilen Türkiye'nin köy
lüleri, Türkiye'nin insanları perişandır. 

Sayın Başbakanım, değerli bakanlarım; devraldığınız bugünkü Türkiye'nin tablosu, yu
karıda belirtmeye çalıştığım tablodur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Esas konu yeni geldi... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Geldi, geldi, geldi... Tabiî, sırasıyla, sırasıyla... 
Türkiye'nin köylüsünün de esnafının da memurunun da işçisinin de emeklisinin de dulu

nun da yetiminin de işsizinin de çağı yaşama hakkıdır. Yük fakirin, sofra zenginin olamaz! 
Yükte eşitlik, sofrada eşitlik istiyoruz! [RP ve ANAP sıralarından alkışlar (!)] Bunu bu Hükü
metin yapacağına da inanıyoruz. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Hükümetimiz, insan haklarına dayalı, özgürlüklere saygılı, toplumun çıkarını şahısların 
çıkarının önünde tutan bir politika izleyerek ekonomik değerlerin, ülke güzelliklerinin, nimet 
ve külfetlerin adil ve eşit bir şekilde bölüşüldügü bir politika izleyerek, Türkiye insanını içinde 
bulunduğu bu bunalımdan çıkaracağına yürekten inanıyorum. (ANAP sıralarından "Söyle
diklerine sen inanıyor musun?" sesleri, gürültüler) 

* REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen de inanıyor musun bu söylediğin şeylere? 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Dinleyin efendim... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
AZlMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kan gölü ha

line gelen Türkiye'yi, çok tehlikeli bir dönemeçten sonra, kader kavşağında, tarih beklemekte
dir. Tarihin bu kader kavşağında, Türkiyemiz için söylenecekleri değiştirme olanağını henüz 
yitirmiş değiliz sayın milletvekilleri. 58 milyon Türkiye insanının yazgısını, kendi yazgımızla 
birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz ve halkımızın yazgısını ve kara talihini değiştirmek sizlerin elinde
dir. Türkiye, bilinçli ve planlı bir şekilde, tükenişe doğru götürülmek istenmektedir. Ülkemizi 
tükenişe götürmek isteyenlere karşı bir an önce harekete geçmek kaçınılmaz ulusal bir görev
dir. Bu görev, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin omuzlarındadır. Olanları hep bir
likte önleyemez isek, olaylar bizleri de aşabilir; o zaman, yok olma kaderimizi değiştiremeyiz. 
Günümüz, rutin işlerle, ayrıntılarla uğraşma günü değildir. Türkiye nereye gidiyor?.. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ne düşünüyor?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor?.. 58 milyon 
Türkiye insanı, bu sorunların yanıtını, bu yüce kuruluştan bekliyor ve beklemeye devam ede
cektir. (Alkışlar) ' 

^ Anarşi, terör ve toplumsal bunalıma demokrasi içinde çare bulunacaksa, bu çareyi, Tür
kiye Cumhuriyetinin temel kuruluşu olan, en büyük kuruluşu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bulmalıdır ve mutlaka bulmalıdır. Ne yapılacak ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyeleri 
olan bizler yapacağız, sizler yapacaksınız... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Onun için, ret oyu vermen lazım bu bütçeye. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Dinle Sayın Belediye Başkanı. 
Yüce Türk Ulusunun, sizlerden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka güvene

cek kimsesi ve tutunacak dalı yoktur. Bir milletvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın 
Başbakanımıza, Sayın Meclis Başkanımızdan siyasî partilerimizin sayın genel başkanlarına, sayın 
milletvekillerinden sade vatandaşlarıma, sizlere, hepinize birlikte sesleniyorum; her türlü siya
sal ve kişisel çıkar dışında, salt Türkiye için, vatan Türkiye için birleşmemiz ve aklımızı başı
mıza toplamamız gerekmektedir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Zira, Türkiye varsa, biz varız. Türkiye varsa, siyasî partiler var ve onların menfaatları var
dır. Yüce Parlamentomuzun, yetkilerini kullanarak, tüm devlet olanaklarından yararlanarak, 
ülkemizi karanlığa götürecek olan bu oyunu, ütkemizi bir iç savaşın eşiğine götürebilecek olan 
bu oyunu, Yüce Parlamentonun gözleri önünde sergilenen bu oyunu, muhakkak bozacağına 
inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, Büyük Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı Ulusal Kurtuluş Sa
vaşı bilinci ve heyecanı doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı görevlere 
bağlıdır. Bu çalışmaları biz yapmak mecburiyetindeyiz sayın milletvekilleri. Aksi halde, bunun 
hesabını, tarihe; bunun hesabını, Mustafa Kemallere; bunun hesabını, 19 Mayısta Samsun'a 
çıkanlara; bunun hesabını, 4 Eylülde Sivas Kongresini yapanlara veremeyiz; bunun hesabını, 
Çanakkale şehitlerine, Dumlupınar şehitlerine de veremeyiz. (Alkışlar) 
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RASÎM ZAtMOĞLU (Giresun) — En güzel sen konuştun Sayın Azimet Köylüoğlu... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kim ne derse 

desin, kim neye inanırsa inansın, çıplak ve çağdaş gerçek şudur : Terörle, insanlık, dün bir yere 
varamadı, bugün de, yarın da bir yere varamayacaktır. Terör, çıkmaz sokaktır. Türkiye'deki 
bu kötü günler geçicidir. Türkiye, bu kan denizini, daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, 
daha çok eşitlik, daha çok hukuk ve daha çok sevgi temelinde yeni çözümler üreterek aşacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada bir Gazimoskova yoktur, bir Gaziberlin yok
tur; ama, bir Gaziantep vardır; dünyada bir Şanlılondra yoktur, bir Şanlıparis yoktur; ama, 

j bir Şanlıurfa vardır... (Alkışlar) 

, SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sivas, Sivas... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Dünyada bir Kahramamvashington, bir Kahraman-

tokyo yoktur; ama, bir Kahramanmaraş vardır. (Alkışlar) İline ilçesine "gazi" diyeceksiniz, 
"Gaziantep" diyeceksiniz; iline ilçesine "kahraman" diyeceksiniz, "Kahramanmaraş" diye-

| çeksiniz; iline ilçesine "şanlı" diyeceksiniz, "Şanlıurfa" diyeceksiniz; halkını da, Kürt diye hor-
l layaçaksınız; olamaz böyle bir şey. 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Yok zaten. 
! AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bin yıllık kardeşliğimizi kimse bozamaz. (ANAP 

ve RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Kimdir Nenehatun?.. Neredesiniz Erzurumlular, Karslılar?.. Kuvayı Milliyeciler kimdir?.. 

Neredesiniz dadaşlar, efeler, seymenler, uşaklar, kızanlar, zeybekler?.. Kimdir Sütçü İmamlar, 
Şahin Beyler, Karayılanlar?.. Neredesiniz Maraşlılar, Ayıntaplılar, Urfalılar, Sivaslılar?.. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Köylüoğlu, sen neredesin, sen?.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU. (Devamla) — Ben, Yüce Meclisin kürsüsündeyim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaşanan sıkıntılara, çekilen acılara, kısaca, bütün 

olumsuzluklara karşın, ben şahsen, Türkiye'yi çok iyi günlerin beklediğini düşünüyorum. Bü
tün bunlara karşı en büyük silahımız, sevgidir arkadaşlar, sevgi, sevgi... Sevgidir, ağılan bal eden... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İmandır, iman!.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Birbirimize tahammül etmekten, birbirimizi sev

mekten başka bir yol yoktur. Sizleri, Büyük Türkiye Halkını, sevgiyi paylaşmaya çağırıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir düş görüyorum; bir gün olacak, Türkiyemde, ye

diveren gülü Anadolu'da, Hacıbektaş Velilerin, Hacıbayram Velilerin yaşadığı Anadolu'da; Ah
met Yesevilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Pir Sultan Abdalların, Şeyh Bedrettinlerin, 
Mithat Paşaların, Mehmet Akiflerin ve Nazım Hikmetlerin... (ANAP ve RP sıralarından 
"Oooo" sesleri) Mustafa Kemallerin yaşadığı bu kutsal topraklarda, Kürt - Türk... 

BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Dinleyin, dinleyin... Dinleyin Selametçiler, dinle

yin Refahçılar, dinleyin... 
... Yaşadığı bu kutsal topraklarda, Türk - Kürt; Alevî - Sünnî; Çerkez - Laz; Gürcü - Aba

za; Müslim - Gayrimüslim ayırımı yapılmaksızın, meshepçilik yapılmaksızın, ırkçılık yapılmak
sızın, Anadolu'da yaşayan tüm insanlarımızı bir arada kardeşçe, kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak; dostça, mutlu ve keyifli bir hayat yaşayacaklardır. 
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Bir düş daha görüyorum; bir gün olacak, ülkemin semalarında ve toprakları üzerinde, 
insan haklan, kardeşlik, barış, demokrasi ve özgürlük en görkemli bir şekilde dalgalanacaktır. 

Bir düş daha görüyorum; bir gün olacak, güzel ülkem Türkiye'nin güzel insanlarının söy
leyecekleri, insan hakları, kardeşlik, barış, demokrosi ve özgürlük şarkıları ülkemin semala
rında en coşkulu bir şekilde yankılanackatır... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Uyan artık, uyan!.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Düşlerimin gerçek olmasını, gerçekleşmesini Yü

ce Allah'tan diliyor; bu duygularla bütçeye kabul oyu vereceğimi belirtiyor; laik cumhuriyetin 
Sayın Başkanını, değerli Bakanlar Kurulu üyelerini, sayın milletvekillerini ve televizyonlarının 
başında bizi dinleyen vatandaşlarımı saygıyla selamlıyor; hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Azimet Köylüoğlu. 
Şimdi, Sayın Alparslan Türkeş, (Yozgat Milletvekili) buyurunuz. (MÇP sıralarından ayakta 

alkışlar; DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş-
I . . . 

larken, hepinizi, en derin saygılarla selamlıyorum. 
Evvela, son bir iki ay içinde, gerek Erzincan'da meydana gelen deprem felaketi gerek Zon

guldak'taki grizu felaketi gerek güneydoğuda meydana gelen çığ düşmesi ve son olarak da Nevruz 
Bayramı kutlamaları dolayasıyla meydana gelen anarşik olaylar yüzünden hayatlarını kaybe
den bütün vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalan 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor; bu üzücü ve acı olayların son olmasını, bundan 
başka felaketleri Cenabı Hakkın milletimize göstermemesini niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, Erzincan'da meydana gelmiş olan deprem dolayısıyla, 
oradaki vatandaşlarımıza yardım için büyük bir fedakârlıkla çalışmış olan, başta Üçüncü Or
du Muhterem Komutanr olmak üzere, bütün askerlerimizin ve diğer görevli memurlarımızın 
göstermiş oldukları bu büyük gayretlerini minnetle, şükranla karşıladığımızı huzurunuzda be
yan etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, bunları belirttikten sonra, Türkiyemiz için çok önemli olan bazı 
konulara işaret etmek istiyorum. 

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları meselesi, memleketimizde hâlâ, çözüm
lenmesi gereken önemli konular olarak yer almaktadır. Bunlarla beraber, önümüzde bir de Ana
yasa meselesi vardır. Yürürlükte bulunan Anayasanın, demokratik olmayan şartlarda, demok
ratik olmayan usullerle meydana getirilmiş olan bir anayasa olduğu malumdur. Bu Anayasa, 
çalışanların teşkilatlanmasına imkân vermeyen, birçok hakları vatandaşlarımıza kısıtlayan ve 
mutlaka değiştirilmesi icap eden bir anayasadır. Bu Anayasanın demokratik yollarla ve usul
lerle ele alınarak değiştirilmesi ve düzeltilmesi, memleketimiz için hayatî önem taşımaktadır. 

Bununla beraber, demokrasinin de tam tecelli ettirilmesi gerekmektedir. Malum olduğu 
üzere, demokrasilerin tecellisini sağlayan temel mesele, eşit ve adil şartlarda seçimlerin yapıl- -• 
maşıdır. Memleketimizde çeşitli seçim dönemlerinde değiştirilen seçim kanunları ve en son olarak 
çıkarılmış ve uygulanmakta olan Seçim Kanunları eşit ve adil şartlarda seçim yapılmasına im
kân vermeyen kanunlardır. Bu kanunlarla, memleketimizin mutluluğunu sağlayacak şekilde 
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hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas alan demokratik bir düzenin gelişmesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan, Anayasa meselesi üzerinde, seçim kanunlarının düzeltilmesi meselesi 
üzerinde durulmasının, vatandaşlarımızın mutluluğu, demokrasimizin şaibesiz, gölgesiz bir şe
kilde gelişmesi ve işlemesi için şart olduğunu ifade ederek, Sayın İktidardan, bu meselelerin 
çözümüne eğilmelerini istirham ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, insan haklarıyla ilgili, memleketimizde yıllarca sürmüş olan birçok 
üzüntülü uygulama olmuştur. Bilhassa işkence meselesine temas etmek istiyorum. Bu işkence 
meselesini yurdumuzdan kesip, kazıyıp çıkarmamız lazımdır. Vatandaşlarımız, bilhassa olağa
nüstü dönemlerde, 12 Eylül döneminde, işkenceden çok acı çekmişlerdir. Mamak'ta kurulmuş 
olan, C-5 diye ün yapmış olan bir işkence barakasında, birçok hazırlık soruşturması işkence 
altında yapılmıştır. Bu işkence meselesini, hangi partiden olursak olalım, Hükümet-muhalefet 
el ele, birlikte, işbirliği yaparak, yurdumuzun adına leke getiren bu olayları kesinlikle yurdu
muzdan silip çıkarmamız lazımdır. Bu hususu da Sayın İktidarın dikkatine sunuyorum ki, bu 
meseleden de memleketimiz kurtulmuş olsun. 

Yine, memleketimizin önünde çok önemli bir konu olarak, iç ve dış güvenlik meselesi var
dır. Bölücülük faaliyetleri, bölücü terör, yıllardan beri yurdumuzun gündemini işgal etmekte
dir. tç ve dış güvenlik, birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir, tç güvenlik olmazsa, dış güvenlik de yara 
almış olur, dış güvenlik de sağlanamaz. Bu bakımdan, memleketini seven bütün insanlarımız 
el ele verip, bu bölücü terörün söndürülmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. (MÇP, ANAP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Bölücü terörün arkasında, Türkiyemizin düşmanı olan devletler vardır, emperyalist güç
ler vardır; bunlar bilinmektedir. Bunların birkaç tanesi komşumuzdur; müşterek sınırlarımız 
olan komşu devletlerdir. Düşmanlıkları kesindir. Bu düşmanca tavırlarını yıllardan beri ısrarla 
yurdumuza karşı sürdürmektedirler. Türkiyemize karşı, adı konulmamış, ilan edilmemiş bir 
savaş açılmış durumdadır. Acı gerçeği ortaya koymakta yarar vardır. Gözlerimizi yumarak acı 
gerçeklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Gönlümüz, içeride ve dışarıda barış istiyor, 
dostluk ve kardeşlik içinde halkımızın refahını temin edecek tedbirler üzerinde çalışmayı isti
yor; ama, vatanımızın bütünlüğüne yönelen, milletimizin varlığını yok etmeyi hedef alan düş
manca faaliyetleri mutlaka görmeliyiz; bütün şümulüyle görmeliyiz. Bölücü terör sadece sınır
larımızın içinde değildir; sınırlarımızın dışında da, komşu ülkelerde de, bize uzak ülkelerde de, 
geniş bir teşkilat kurmuş, her yerden destek alır durumdadır. 

Dış politikamızın başarılı olması, iç ve dış güvenliğimizin sağlam, emniyet altında bulun
ması, her şeyden evvel, millî savunma gücümüzün çok gelişmiş olmasına bağlıdır. Bu bakım
dan, millî savunma gücümüzü artırmak için, devlet olarak, millet olarak her fedakârlığı göze 
almalıyız. Millî savunma gücü ile ekonomik refah, birbiriyle zıt faaliyetler gibidir; ama, ba
ğımsız yaşamak, toprak bütünlüğümüzü korumak, milletimizin varlığını korumak, her şeyden 
önemli olan konular olduğu için, bu hususta, Türk Milleti, hiçbir zaman fedakârlıktan çekin
memiştir. 

Bugün de önümüzde, bize karşı açılmış, ilan edilmemiş, adı konmamış bir savaş yürütülü
yor. Bunun arkasında Kıbrıs'ı aparmak var, Ege'yi aparmak var, güney illerimizi bizden ko
parmak var, güney illerimizde, Türkiye'yi parçalayarak ayrı bir devlet kurma ihaneti var. Bü
tün bunları çıplaklığıyla görmek, ona göre tedbir düşünmek zorunda olduğumuz kanaatin
deyim. 
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Muhterem milletvekilleri, doğuda ve güneydoğuda Kürtçe dediğimiz ayrı bir şive, ayrı di
yalektle konuşan insanlarımız var. Bunlar, bizim milletimizin insanlarıdır, bizim kardeşlerimizdir, 
öz kardeşlerimizdir. (Alkışlar) 

Geçenlerde, bu yüce kürsüden yaptığım bir konuşmada da, bu kardeşlerimiz için görüşle
rimi huzurunuza sermiştim ve o zaman demiştim ki, bunlar ne kadar Kürtse, biz de o kadar 
Kürdüz; biz ne kadar Türksek, onlar da o kadar Türktür. Bu sözümü, yine burada tekrarlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu insanlarımızın bizden çalınmasına, bundan önce memleketimi
zi yönetmiş olan çeşitli iktidarların gafleti yüzünden, meydan verilmiştir. Hepsi değil; ama, 
içlerinden bir kısmı... (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) İçlerinden bazılarının aldatılması
na, kandırılmasına, bizden çalınmasına meydan verilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bizden başka devletlerde de ayrı diller konuşan, ayrı ayrı grup
lar vardır. Fransa'ya baksak, orada Korsika Adası vardır, köylülerin çoğu İtalyanca konuşur, 
İtalyan asıllıdırlar; Normandiya vardır, ayrı dilleri vardır; ama, bunların hiçbirisi, Fransız kül
türünün dışında bir kültür iddiasında bulunamazlar, özerklik iddiasında bulunamazlar; Fran
sa'dan ayrılıp ayrı bir devlet olma iddiasında bulunamazlar. Amerika Birleşik Devletlerine bak
sak, Dakota Eyaletinde Almanca konuşan 9 milyona yakın insan vardır; ama, bunların hiçbi
risi, Amerikalılığın dışında başka bir milliyet iddiasında bulunamazlar veyahut bir Alman devleti 
kurmak veyahut özerk bir alman bölgesi meydana getirmek kalkışmasında bulunamazlar. New 
York Eyaletinde, İtalyanca konuşan 10 milyon insan vardır; bunların hiçbirisi, kalkıp da, bir 
İtalyan devleti kurma iddiasında bulunamazlar. Kanada'da Quebec bölgesi vardır, Fransızca 
konuşurlar... Yani, bu misalleri çoğaltmak mümkündür. 

Amerika Birleşik Devletlerinin tarihine baktığımız zaman, 19 uncu Yüzyılın ikinci yarı
sında, malumlarınız olduğu üzere, güney eyatleri birlikten ayrılmaya karar verdiler, ayrı cum
hurbaşkanı seçtiler, konfedere ayrı bir devlet kurdular, ayrı ordu kurdular; ama, Amerikan Devleti 
bunu kabul etmedi, bunu isyan kabul etti ve isyancıların üzerine ordularını sevk etti, kanlı bir 
şekilde bu isyanı bastırdı, Amerikan Birliğini sağladı, Amerikanın parçalanmasına razı olma
dı. Yüz çeşit milletten meydana gelmiş bir devi et. olan Amerika dahi, buna razı olmadı. Biz 
ki, 900 senelik bir tarihe sahip Türkiye Devletiyiz, 900 senedir aynı dine mensup insanlar ola
rak birbirimizle haşır neşir olmuşuz, bir bölgedeki insanlarımızın bizden koparılmasına elbet
te Türk Milleti olarak razı olmayacağız, olamayız. (MÇP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, eline silah alıp devlete yönelen, devlete silah çeken, artık, tenkil 
edilmeyi hak etmiştir; eline silah alıp insan öldüren, devleti yıkmaya kalkan, her cezayı hak 
etmiştir. Güneydoğudaki meseleyi, o bölgenin ihmal edilmiş olması meselesi olarak görmek 
yanlıştır. O bölgede insan haklarının uygulanmadığı iddiasıyla ortaya çıkmak yanlıştır. O böl
gede olduğu bahsedilen bütün her şey başka bölgelerde de vardır. Sinop'u ele alsanız, Sinop'ta 
da birçok mahrumiyetler vardır, Kastamonu'da da vardır, Yozgat'ta da vardır; bir yer, bir böl
ge, orada yaşayanlar layık oldukları imkânlara kavuşturulmadı diye, oradaki insanlarımızın 
silaha sarılıp devlete karşı harekete geçmesi kabul edilemez. Bugün milletçe karşı karşıya bu
lunduğumuz durum budur. Bunu milletimize de hepimiz açıkça anlatmalıyız, Türk Milleti teh
likeyi görmelidir, bilmelidir. Acıdır; ama, acı gerçeği olduğu gibi görüp, ona göre ilacını dü
şünmemiz lazımdır. Aksi halde, devletimiz, milletimiz, bundan, daha büyük zararlar 
görebilir. 
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Değerli milletvekilleri, Türk Cumhuriyetleri meselesi, dünyanın gündemini işgal etmekte
dir. Bizim için de çok mutlu bir olaydır. Türk Cumhuriyetleriyle Türkiye olarak münasebetle
rimizi süratle geliştirmeliyiz. 

Ben, elli yıldan beri Türkiye dışındaki Türkler meselesiyle uğraştım. Bir zamanlar memle
ketimizde, bu mesele, çok büyük suç olarak ele alınır, öyle bakılırdı; bu yüzden, şahsen dört 
defa sıkıyönetim mahkemelerine verilerek yargılandım. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Emeklerin zayi olmadı. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ama, bugün çok şükür, bütün siyasî partilerimiz, 

bütün memleketin aydınları, düşünürleri, bu konuya büyük önem vermişler, konunun önemle 
üzerine eğilmiş bulunmaktadırlar; bu, çok mutlu bir gelişmedir, bizi de sevindirmektedir. 

Müşterek alfabe meselesini bir an önce gerçekleştirmek lazımdır. Bu Türk Cumhuriyetle
rindeki bütün aydınlar, ilim adamlarımız bir araya gelerek bu meseleyi görüşmüşlerdir ve bi
zim alfabemizi benimsemeyi kabul etmişlerdir, bunu bir an önce hayata geçirmek, gerek 
Türkiye için gerek orada yaşayan Türkler için çok önemlidir. Bunun için, Hükümetimiz, elden 
gelen bütün tedbirleri almalıdır. 

Karabağ meselesinden kısaca söz etmek istiyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bu
nu, Hükümet de, Sayın Dışişleri Bakanımız da çeşitli demeçlerinde ortaya koymuşlardır; ama, 
Ermeni çeteleri, orada Azerbaycan Türklerine çeşitli silahlarla saldırılar yapmışlardır, yapma
ya devam etmektedirler. Bunlar için de Türkiye olarak desteğimizi ve bu Ermeni saldırılarının 
bir an önce durdurulmasını, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak, Türk yurdu olarak özelli
ğinin korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak lazımdır. 

Düşmanlarımız, çeşitli olayları, dışarıda ve yurt içinde, kendi mefaatlarına uygun şekilde 
aleyhimizde propaganda etmekte, değerlendirmektedirler. Halkoyunu yönlendirmek, çok önemli 
bir konudur; bu bakımdan, Sayın Hükümete, halkoyu meselesini ele alacak bir halkoyu aydın
latma bakanlığı kurulmasını düşünmekte yarar olduğunu öneriyorum. Halkoyu bakanlığı iki 
genel bölüm halinde teşkilatlanabilir; birisi Türkiye halkoyu, diğeri dünya halkoyu. Dünya hal
koyu da, kendi içerisinde, çeşitli ülkelerin durumlarına göre teşkilatlanabilir. Bunu, uzmanlara 
vermek lazımdır. Halkoyu meselesi, artık bir uzmanlık meselesidir; buna önem vermek gerek
tiği kanaatindeyim. 

Bunun yanı sıra bir de Türk dünyası bakanlığı kurulmalıdır. Gerek Avrupa'da gerek Ame
rika'da, Avustralya'da ve dünyanın diğer kıtalarında, diğer yerlerinde, artık bugün, serpilmiş 
ve yayılmış olan yüzbinlerce, milyonlarca Türk yaşamaktadır. Bunların hepsiyle ilgilenmek için, 
bakanlık seviyesinde bir teşkilatlanmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim, gerek Avrupa'daki iş
çilerimizin, vatandaşlarımızın gerek Amerikadakilerin gerek bağımsızlık ilan eden ülkeler, ba
ğımsızlık ilan etmemiş olanları da içine alan, bütün Türkleri ele alan, bunların meselelerini 
inceleyecek olan, uzmanlarla takviye edilmiş böyle bir bakanlığın, devletimiz ve milletimiz için 
çok yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Bunların yanı sıra, bir de, millî güvenlik enstitüsü kurulmalıdır, tlim adamlarımızdan ve 
uzmanlardan meydana gelen bir millî güvenlik enstitüsü, millî güvenlik meselelerimiz için ge
rekli ilmî araştırmaları yaparak, ilgililere doküman hazırlamak, yardımcı olmak bakımından 
çok yararlı olacaktır kanaatindeyim. 

— 665 — 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 0 : 3 

Sayın milletvekilleri, bunları belirttikten sonra, Nevruz dolayısıyla Güneydoğu Anadutu
muzda meydana gelen üzücü olaylardan dolayı, milletimize başsağlığı diliyorum. Bilhassa, o 
bölgede görev yapan polislerimize, jandarmamıza, askerlerimize, yöneticilerimize,kaymakam
larımıza, valilerimize, bütün görevli memurlarımıza, Büyük Meclisimizin, Hükümetimizin, mem
leketimizin bütün devlet teşkilatıyla destek olduğumuzu, müsaadenize güvenerek, sizler adına 
da bu kürsüden belirtmek istiyorum. (MÇP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Gerek valiler olsun gerek kaymakamlarımız olsun gerek polislerimiz olsun, jandarmamız 
olsun, onların başlarındaki subay ve komutanları olsun, askerlerimiz olsun, onların aileleri, 
çoluk çocukları; o bölgede terör örgütlerinin tehdidi altında her an heyecan içinde görev yap
maktadırlar; yaptıkları şerefli görevlerden dolayı, kendilerine minnettarız. 

Bölge halkını iyi tanırım; uzun yıllar o halkımızın içinde hizmet etmek fırsatını buldum. 
Halkımız, çok temiz, çok asil yaradılışlı insanlardır; ama, onların eşkiya tehdidi altında bu
lunmaktan mutlaka kurtarılması lazımdır; kanun hâkimiyetinin tesisi için her çareye başvurul
ması lazımdır kanaatindeyim; ama, bununla beraber de, eline silah alana karşı, asla müsama
ha gösterilmemesi gerektiği inancındayım. ' 

Bütçemizin, milletimize, devletimize hayırlı olmasını dileyerek, tekrar Yüce Meclisimize, 
Sayın Başkana saygılar sunarım, teşekkür ederim. (MÇP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alparslan Türkeş. 

Sayın milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım; bütçe görüşmeleri sona ermiştir. Şimdi, bir 
hatırlatma yapacağım: 

16 gündür tartıştığımız yasalar şunlar: 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1990 Malî 
Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 

Bu tasarıların oylanması için, şimdi okuyacağım teklif için oylarınızırica edeceğim: 1992 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açık oylamasının, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa 
kalkarak "kabul, ret ve çekinser" şeklinde, yüksek sesle oyunu belirtmek suretiyle yapılması
nı, diğer üç tasarının açık oylamasının ise, bir arada ve adı okunan sayın milletvekilinin, kürsü 
önüne konulacak 3 ayrı oy kutusuna oylarını atmaları suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Bu öneriyi kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir,. (ANAP sıralarından 
"Anlamadık" sesleri) 

Gayet basit; önce, Bütçe Tasarısını açık oylamaya sunacağız. Ad okunmak suretiyle, arka
daşlarımız oylarını "ret, kabul veya çekinser" diye izhar buyuracaklar. Bu arada, diğer 3 tasa
rı için de 3 tane oy kupası kürsünün önüne konulacak. Onlar için de tekrar ad okumak sure
tiyle sizleri buraya çağıracağız. Ayrıca, bu konuyu biraz sonra açıklayacağım. 

Şimdi,. 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylamasına başlıyoruz. 

Adı okunan arkadaşlarımız, "ret, kabul veya çekinser" diyecekler. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımına başlanıldı) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 tasarı için de kürsüye kupalar konmak suretiyle açık 
oylama yapılacaktır. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, 
seçim çevresini ve "ret, kabul, çekinser" şeklinde oyunu belirtmek ve imzalamak kaydıyla oy 
kullanabilirler. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oyladığımız kanun tasarılarının sonuçlarını açıkla
yacağım: 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum : 

Oy sayısı : 402 
Kabul : 260 
Ret : 142 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İ990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu* Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum : 

Oy sayısı : 396 
Kabul : 355 
Ret : 40 
Geçersiz : 1 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylama sonucunu açıklı
yorum : 

Oy sayısı : 396 
Kabul : 256 
Ret : 139 
Geçersiz : 1 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap kanunu Tasarısının oylama sonucunu 
açıklıyorum : 

Oy sayısı : 397 
Kabul : 356 
Ret ': 40. 
Geçersiz : 1 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, değerli oylarınızla, tasarıların tümü kanunlaşmıştır; ülkemiz, mem
leketimiz için hayırlı olmasını diliyorum; Hükümete de başarı dileklerimi sunuyorum. 

Sayın Başbakan, buyurunuz. (DYP sıralarından "Bravo" seslen, ayakta alkışlar; SHP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisimizin kabul buyurduğu 1992 malî yılı bütçesi, milletimize, memleketimize hayırlı 
uğurlu olsun. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından alkışlar) 

İki aya yakın zamandır Komisyonda., Genel Kurulda üzerinde pek çok konuşularak, he
men hemen her tarafı didik didik edilerek hazırlanmış bulunan bu bütçe, hepinizin çok iyi bil
diği gibi, bir geçiş bütçesidir. Normal olarak bütçenin 1 Ocak 1992*de başlaması lazım gelir
ken, seçimler dolayısıyla üç aydır geçici bir bütçeyle Türkiye idare edilmiştir. Şimdi 1 Nisan
dan itibaren, Türkiye, olağan bütçesine kavuşmuştur. Seçim yıllarında böyle durumlarla karşı
laşılmaktadır. Gayet tabiî ki, geçici bir bütçeyle ülkeyi yönetmek yerine, olağan bir bütçeyle 
ülkeyi yönetmek çok daha iyidir. 

Şimdi, huzur arayan, istikrar arayan ülkemize, huzur getirmeye, istikrar getirmeye çalışan 
bir siyasî iktidar vardır. Devletimizin bütün organları çalışır haldedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi görevinin başındadır. Onun güvenine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hü
kümeti görevinin başındadır ve devletimizin bütün organları işlemektedir. Devletimizin bütün 
organlarını daha iyi işletmek, devlete bir etkinlik getirmek hedeftir. Binaenaleyh, demokratik
leşmeye, devleti yeniden reforma tabi tutmaya yönelmiş yeni tasarılar ve yeni projeler önümüz
deki zaman içerisinde Yüce Meclisimizin huzuruna gelecektir. Vereceğiniz destek, gstereceği-
niz ilgi, yapacağınız eleştiri, memleketin yararına olacaktır ve Türkiye, istikrar arayan Türkiye, 
denge arayan Türkiye, mutlaka hem istikrara hem dengeye kavuşacaktır. İstikrar, ekonomide 
istikrar ye ülkede huzur ve güven; bunlar, bir günde olacak işler değildir; ama, mademki devle
timiz işlemektedir ve devletimiz ülkemizin bütün sorunlarına el koymuştur, mutlaka çaresi bu
lunacaktır; çare vardır ye ülkenin bütün sorunlarını biliyoruz, çarelerini de biliyoruz. Bütün 
olay, uygulamadır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından alkışlar) 

Aslında, en büyük çare, demokrasiyi işleterek geldiğimiz yerdedir. Tartışarak, konuşarak 
-konuşmaların dozu ne olursa olsun- tartışabilmemiz bir nimettir. Onun içindir ki, her şeyin 
çaresini bulacağız. Gayet tabiidir ki, plural bir ülkede, çoğulcu bir ülkede değişik fikirler ola
caktır, üsluplar da değişik olabilecektir; ama, nihayet, iş yapılıp başarıldıktan sonra, ülkenin 
yararına bir iş yapıldığına hepimiz kani olduktan sonra, sanıyorum ki, her şeye çare bulabileceğiz. 

Evet; Ülkemizde istikrar arıyoruz, ekonominin içerisinde istikrar arıyoruz. En büyük so
run, ekonominin içerisinde, enflasyondur. Tartışıldı... Burada, eğer önümüzdeki günler içere-
sinde, önümüzdeki zaman içerisinde bugünden görünmeyen birtakım zorluklarla karşılaşmaz
sak, yani dünya şartlarında birtakım zorluklar meydana gelmezse, bu bütçeyi uygulamadaki 
en önemli sorunumuz, mutlaka sarfları kontrol edebilmektir; yani, bütçedeki açığı muhafaza 
edebilmektir. Bunun kolay bir şey olmadığını biliyoruz ve bu da tartışıldı, "açık bu mertebede 
kalmaz" denildi. Açık bu mertebede kalmazsa, enflasyon, gayet tabiî tasavvur edilenin üstün
de olur. Bütün olay, açığı bu mertebede tutabilmektir. Sarfların kısa zaman içerisinde kontrolü 
o kadar kolay şeyler değil; ama, yüce Meclise şunu taahhüt ediyoruz ki, sarfları bu boyutlar 
içerisinde tutmak için azamî gayreti göstereceğiz. Ayrıca, milletimizin vergi paraları olan dev
let gelirleri, en iyi şekilde sarf etmek için gayret göstereceğiz, en yüksek gayreti göstereceğiz. 
her kuruşun yerli yerine gitmesi için gayret göstereceğiz ve israfla mücadele için, kırtasiyecilik
le mücadele için gayret göstereceğiz ve yatırımlarımızı yeniden rayına oturtmak, yarım kalmış 
yatırımlarımızı yürütmek, bir öncelikler sırası içerisinde bunları ülkenin hizmetine bir an evvel 
sokabilmek için gayretlar sarf edeceğiz. Velhâsıl, önümüzde, bu bütçe ile beraber yüklenmiş 
bulunduğumuz sorumlulukları yerine getirmek için, siyasî sorumluluklarımızı yerine 
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getirmek için, memlekette refaha, milletimizin mutluluğuna hizmet edebilmek için, güzel im
kanlar vardır. 

Evet; bu bütçe, bizim istediğimiz kadar güzel bir bütçe değildir, olması da mümkün değil
di; Çünkü, bu bir fiilî bütçedir, sarf edilmiş bir bütçedir. Bu da doğaldır. Onun için de kimseyi 
kütülûyor değiliz; geçiş böyledir. Binaenaleyh, geçerken hiçbir şey olmamış farz edemezsiniz, 
birçok şeyler yan yana gelmiştir; yükü alan, bu geçişin sıkıntılarını çekecektir. Biz, bu geçişin 
sıkıntılarını seve seve çekeceğiz. 

önümüz Bayramdır, sanıyorum, Meclisimiz Bayrama kadar toplanmayacaktır. Hepinizin, 
televizyonları başında bizi dinleyenlerin ve milletimizin tümünün mübarek Ramazan Bayramı
nı Hükümet adına tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, teşekkür ediyorum. 
Allah, memleketimizin, milletimizi, bayrağımızı korusun. 

Değerli arkadaşlar, gündemde bulunan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
26 Mart 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

îyi geceler. 

Kapanma Saati : 22.42 

o 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, son beş yılda Başbakanlık ve Devlet bakanlıklarına 

alınan demirbaş ve mefruşat alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
yazılt cevabı (7/58) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Başbakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim, Saygılarımla. 

Halil Demir 
Aksaray 

Son beş yılda Başbakanlık ve Devlet bakanlıklarına alınan demirbaş, mefruşat listesinin 
ve tutarlarının yıllar itibariyle dökümlü olarak bildirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.3.1992 

Sayı : B.02.0.006/100 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 18.2.1992 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/58-702/3117 sayılı yazıları 

Aksaray Milletvekili Sayın Halil Demir tarafından "Son beş yılda Başbakanlık ve Devlet 
bakanlıklarına alınan demirbaş, mefruşat listesinin ve tutarlarının yıllar itibariyle dökümlü olarak 
bildirilmesi" konusunda Sayın Başbakanımıza yazılı olarak yöneltilen ve cevaplandırılması görevi 
tarafıma verilmiş bulunan soru önergesinde istenilen hususlara ilişkin cevaplar ilişikte sunul
maktadır. 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 
Akın Gönen 
Devlet Bakanı 

(1) Soru cevabının ekleri Iıacimli olması nedeniyle yayımlanamamıştır. Cevabın aslı dosyadadır. 
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1992 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasnnsının Açık Oylamasına verilen oylann sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

450 
402 
260 
142 

48 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim Özdiş 
ıTimurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir IÇöse 
Haydar Oymak 
ANKARA , 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Al tun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
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Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI s 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Er tekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 

Nevzat Çobanoğlu 
Halil ÇulhaoğTu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
AbdÜlkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğl 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
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M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoglu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
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ŞERNAK 
Mahmut Alınak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Alttner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Dudak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

B : 61 25 . 3 

(Reddedenler) 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 

— 674 — 

1992 O : 3 

İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi îşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz. 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 



T.B.M.M. B : 61 25 . 3 . 1992 O : 3 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AFYON 
Gaffar Yakın 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Ankan 

(Oya Katılmayanlar) 

Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet" Küçükel 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
İsmail Cem 
Nami Çağan 
Salih Ergün 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
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Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 

İZMİR 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 

MALATYA 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
MANİSA 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
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MUŞ. . . 
Mehmet Emin Sever 
SAMSUN 
îrfan Demiralp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 

Naif Güneş 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 
VAN 
Remzi Kartal 

ZOGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1990 Malî Yılı Kcsinhcsap Kanun Tasansının verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
UgurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
M.Hal i tDağh 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil ibrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
tsmet Gür 
Mahmut öztürk 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon. 
Ali Karataş 
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Kanunlaşmıştır. 
•450 

396 
355 
40 
— 

• 1 
54 
— 

Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bılget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç. 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Fehlivan 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 

Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Flannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
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Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Ay kon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ati Su 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Melik Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
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Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 

Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erancı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Özbek' 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 

Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy ' 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehvilanoğiu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin laranoğlu 
SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt, 
Hüseyin Özalp s 

İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis . 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

ANKARA 
Ömer Ekinci 
t. Melih Gökçek 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu 

B : 61 25 . . 

Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

İSTANBUL 

Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Ali Oğuz 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

ADANA 
M. Selahâttin Kılıç 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AKSARAY 
Halil Demir 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Yücel Seçkiner 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLBJRFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 

(Geçersiz Oy) 

GİRESUN 
Ergun Özdemir 

(Oya Katılmayanlar) 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 
Rüştü Kâzım Yücelen (tz.) 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Nami Çağan 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Atilla Mutman (İz.) 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
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TRABZON 

Kemalettin Göktaş 

VAN 

Fethullah Erbaş 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (İz.) 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

VAN 
Remzi Kartal 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasanisına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoglu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 

tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 

Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 

Halil Demir 
tsmet Gür 
Mahmut öztürk 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

ANKARA 

Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
0. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 

Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

Kanunlaşmıştır. 
450 
396 
256 
139 

. — 
1 

54 

ARTVİN 

Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

682 
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BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç v 

Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 

İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
B. Doğancan Akyürek 
Osman Ceylan 

Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KUUKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek . 
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K I R Ş E H İ R 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut ; 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Ismail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA ^ 
Rıza Akçalı 
Ümit Ganuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 

Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 

îrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin ' 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğİu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 

Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 

Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 

Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 

Mahmut Alınak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 

Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 

Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 

Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 

Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal ' 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Adnan Akın^ 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz , 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin ö r üç 
Feridun Pehlivan 

(Reddedenler) 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Hınç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
ismail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
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Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak / 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜİAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 

NEVŞEHİR 
Mehmet Etkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoglu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali .Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VÂN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

(Geçersiz Oy) 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

ADANA 

M. Selâhattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 

AFYON 
Gaffar Yakın 

ANKARA 
Yücel Seçkiner 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 

Nizamettin Toğuç 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
Muharrem Şemsek 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 

İÇEL 
Aydın Güven Gürkan (tz.) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İz.) 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Namı Çağan 
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Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu, 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Atilla Mutman (İz.) 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk * 
Ali Yiğit (İz.) 

MUŞ 
Mehmet Emin Sever 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (İz.) 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
VAN 
Remzi Kartal 
ZOGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 

: T " 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

-

ADANA / 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaöğlu 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan \ ' 
Yaşar Eryılmaz 

(Kabul Edenler) 

AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
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Kanunlaşmıştır. 
450 
397 
356 
40 

• — . • ' . 

: 1 
53 
— 

Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül ' 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
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BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas Inceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya -

Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin * Alagöz 
Abdul kadir Ateş 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
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HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y: Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Organ Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
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Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
ismail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan TUzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy ' 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
Ersin Faralyah 
Erdal inönü 
ilhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
AbdÛIkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 

Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
MUnif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emir oğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğtu 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

BURSA 
Mümin Gençoğlu 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ŞANLnJRFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanhoglu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

(Reddedenler) 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Oğuz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
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MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 

ADANA 
M. Selâhattin Kılıç 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
AFYON 
Gaffar Yakın 
AKSARAY 
İsmet Gür 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BİTLİS 
Kâmran inan 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

SİVAS 

Ahmet Ankan 

Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

ŞANLBJRFA 

İbrahim Halil Çelik 

(Geçersiz Oy) 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

(Oya Katümayanlar) 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan (İz.) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İz.) 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Nami Çağan 
Temel Gündogdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğtu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Atilla Mutman (İz.) 
KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KOCAELİ 
ismail Amasyalı 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit (İz.) 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞIRNAK 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (îz.) 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

VAN : 
Remzi Kartal 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
61 İNCİ BİRLEŞİM 25 . 3 . 1992 Çarşamba Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Qy^^c) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

XI. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/325) (S. Sayısı : 25) (Dağılma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. —• 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) 
(S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi ; 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma 
Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 
3/141) (S. Sayısı : 46) 3 (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

(3^^ 

Q 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Aksaray Milletvekili İsmet 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) 

3. — 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) 

4. —-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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarım 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) 

9. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca birMcclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askeri 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) 

12. — 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, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) , 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmit İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — 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) 

18. — Sakarya Milletvekili Ccvat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

""' 20, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri
mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98. 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) " '• . • 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983.ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ye oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) '. 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30: — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

31. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

— nn ———:————=———————— 



5 
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32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarruf
ların ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. — Antalya Milletvekili Faik Al tun ve 21 arkadaşının, maden ocakların
da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların 
verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/40) 

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve 
ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, maden
cilik sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

41. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocakların
da çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan dep-
rerhinde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökpva Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

2. —: 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) . -

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

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

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

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

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

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

"k 
• 9. -—Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'-

nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/43) 

•k • ' 

10. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/44) v ' • 

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

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

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

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

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

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

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

* 18. — 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) 

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

20. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'm, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

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

22. — 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) 

23. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

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

25. — 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 (6/61) 

26. — 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) 

27. — 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) 

_ : _ — _ — : . — Q _ 
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28. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

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

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

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

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

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

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

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

36. — İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

37. — İstanbul 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) 

38. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğİu'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) 

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

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

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

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'ini Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Onnan Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

43. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'lc ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
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45. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğîu'nıın, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

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

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

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

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

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

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

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

'53. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

54. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

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

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

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

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

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

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

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

Q 
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62. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Kuru
lu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/99) 

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

64. -— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

65. -r- İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

66. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
' yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

67. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, belediyelere ödenen paralara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözKl soru önergesi (6/104) 

68. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

69. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) \ 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz, Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

71 # _ Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve.müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

73. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

74. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Afyon Milletvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili 
iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

78. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

79. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin ma
aşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) 
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80. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/117) 

81. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

83. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

84. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim 
edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) 

86. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

87. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

89. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

90. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

91. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye 
Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve 
tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

93. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü 
gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

94. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

95. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

96. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
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97. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

98. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ili Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

99. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/136) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

101. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'dc yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/138) 

102. .— Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'Ün, günlük bir gazetede 
ycralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 

103. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'Ün, T.R.T. Kurumunun idare . 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/140) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

110. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

111.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

112. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 
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113. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

115. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

116. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

117. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

118. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of- Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

119.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri Ü Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağ
lanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

121. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne 
bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

123. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

124. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

; 125. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

126. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

127. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

128. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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130. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

131. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır ili 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

132. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

135. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

136. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

137. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

138. —- Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

139. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

140. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

142.— Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

143. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1.81) 

144. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

145. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile Ugili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 
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146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuk
lar îş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) v 

147. —r Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

148. — Afyon Milletvekili ismet Attila'mn, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

149. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

150. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

154. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

156. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

157. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Va
kıflarına İlişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

158. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

161. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 
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162. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

163. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) , 

164. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri îline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

165. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

166. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

167. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen binaya ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

168. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) , 

169. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiyc Devlet hastanelerine ilişkin Sağhk 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

170. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

173. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

175. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

177. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 
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178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

179. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

181. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

183. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

184. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

185. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî 
Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

2. — 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) , 
' ... 3. — 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) 

4. — 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) 

5. — 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 6. — 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 7. — 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) 

8. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 9. —Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya : 

pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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12. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı.Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dişişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 15.— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasan ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/333) (S. Sayısı: 49) (Dağjtma tarihi: 3.3.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonlan 
Raporlan (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Dağjtma tarihi: 23.3.1992) 

(X) Açtk aylamaya tabi işleri gösterir, 




