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'HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Gaziantep Valisi Hıfzı Ege, rahmetlik Menderes ile be
raber Yassıada'da yatan adam. 29. 4. 1957 tarihinden bugüne kadar elimdeki evraklar hali hazırda 
mevcut. Ondan sonra, Sayın Başbakanımız, biliyorsunuz, 18 Ağustosta Kilis'e gitti. Biz, 27 Mart 
Seçimlerini kaybetmiştik, orada, Allah rahmet eylesin ölen doktoru severlerdi, kibar bir adamdı, 
çalışkan bir adamdı; fukaraya yardımcı olurdu; vatandaş da ona reyini verdi, bizi, aynen dördüncü, 
beşinci parti etti; öteki birinci partileri, hep dördüncü beşinci parti etti. Niye etti; vatandaş onu tak
dir etti. Benim hemşerilerim, 4 Haziranda Kilis'i il yapana falan değil, sevdiğine, tuttuğuna rey ve
recektir. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Anavatan'a... 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Anavatan Partisi Kilis'te dördüncü partidir; sen yaz ora

ya. ( DYP sıralarından alkışlar) Benim kazamsa, ben sana söylüyorum; Anavatan dördüncüdür. 
Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar, hepiniz, benim kazamdan bahsettiniz; ben de, tabiî, kazamı 

müdafaa etmek mecburiyetindeyim. Benim kazam, nüfus açısından, şöyle böyle, dördüncü beşinci 
sıraya giren kazalardan birisidir ve benim kazamın dışında, üç dört tane benim kazam kadar büyük 
kazalar da vardır. Benim kazamın il olması için, Anavatanı da, Refahı da, Ecevit'i de, Milliyetçi 
Hareket Partisi de, bağımsızları da, Cumhuriyet Halk Partisi de, Doğru Yol Partisi de, hepsi canı 
gönülden 38 sene 32 günden beri bugünü beklemektedir. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) - Bravo! 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Bütün Türkiye'nin her tarafındaki hemşerilerimiz bugü

nü beklemekte, bugün televizyonların başında sizin vereceğiniz kâran beklemektedir. Sizlerden, 
ayrıca bütün partilerden... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - İsmini yazdirsan da garanti olsa. • 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - İsmini değil, ayrıca ismi tabiî yazılacaktır; 45 tane kaza 

çıkacak; tabiî, bunların içinde var, dördüncü sırada olan bir kaza olmaz mı? 
Otuzsekiz seneden beri, rahmetli Menderes söz vermiş, her şeyini yaptırmış ve bugüne kadar 

gelmiş, sonra Meclisi şimdi idare,eden Meclis Başkanımız Sayın Kalemli'nin teklifi var ayrıca; 
ama, sekiz senedir gündeme girmemiş; o ayrı dava, fakat, teklifi var. Ondan sonra ben de teklif ver
mişim; 12.3.1992 tarihinde... 

BAŞKAN - Yani, önce ben teklif vermişim değil mi Sayın Özüberk? 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - Vallahi bilmiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun. < 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Sayın Kalemli doğru söylüyor, 199İ... 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla)-1992, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, ben de teşekkür ettim efendim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Devamla) - 8 arkadaşımla beraber vermişim. 
Sayın arkadaşlar, ben, fazla vaktinizi almayacağım. Yalnız, benim hemşerilerimi iyi tanıyın, 

hiçbir zaman için, ne yol için, ne il için, ne ilçe için ve ayrıca Türkiye'nin bütün bütçesini de ora
ya aktarsanız, o, bir tek reyini bütçeye değişmez, bunu da bilesiniz. (DYP ve CHP sıralarından "he
lal olsun" sesleri, alkışlar, RP sıralarından alkışlar[!]) O, reyini bütçeye değişmez. 

Çok sevdiğim sevgili ağabeyim Sungurlu, burada bir şeye dokundu -ben tabiî, bilgisi olsun di
ye söylüyorum- "Doktor yoktur" dedi. Sevgili arkadaşlar, doktor, şimdi eskisinden daha çoktur; fa
kat, gelen doktorların bir kısmı geri gidiyor, bizim hemşeriler kalıyor, yabancılar gidiyor; ama, 
1991 ,'de teslim aldığımız doktor sayısından çok fazladır şu anda; ayrıca, onun neticesini öğrensin. 
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