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A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, sözleşmeli pejrsonel statüsünün 
ücretlerde meydana getirdiği farklılık ve ya
rattığı tedirginlik konusunda gündem dışı ko
nuşması 

Sayfa 
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271 

271' 

271:272 
(B) Tezkereler -ve önergeler 
1. — Fas Krallığını resmen ziyaret edecek 

olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönü
şüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Kara-
duman'ın vekillik edeceğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1281) 

2. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tene-
keci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezlkeresi (3/1282) 

272 

272 

272: 
273 

Sayfa 
3. — Tunus'a giden Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu'nun dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1283) 

4. — Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Ce
lâl Güzel'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1284) 

5. — Fas'a gidecek olan Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşü
ne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1285) 

6. — İtalya'ya gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşü
ne kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1286) 

273 

273 

273 

273 
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Sayfa 
7. — Kenya'ya gidecek olan Bayındır

lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
((3/1287) 273 

'8. — Birleşik Arap Emirliklerine gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
,(3/1288) 273 

9." — Kanada ve Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli' 
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1289) 273 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir Öğünç'ün, 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Değiştirilmesine İlişkin kanun teklifi
nin, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (2/243; 4/313) 273': 276 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun §a-
kir Öğünç'ün, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununun Değiştiril
mesine İlişkin kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 
inci maddesi gereğince doğrudan doğruya gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (2/244; 
4/314) 276:': 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, 1475 Sayılı İş Kanununun Değiş
tirilmesine İlişkin kanun teklifinin İçtüzüğün 
38 inci maddesi gereğince doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/110; 
4/315) • 281':: 

13. — Bazı milletvekillerine izin verilme
sine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1280) 282:2 

C) Çeşitli İşler '; 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan 

Millet Meclisi Başkan ve üyelerine Başkan 
tarafından «Hoş geldiniz» denilmesi '1 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 283 

A) Öngörüşmeler 283,285 
1. — Kars 'Milletvekili Ömer Kuşhan ve 

19 arkadaşının, hayvan üreticilerinin ve hay
vancılığımızın içinde bulundukları durumu ve 
bu konuda alınması gerekli önlemleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/46) 283'1:284,285:305 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu ban
kasının Türkiye öğretmenler Bnkasına or
tak olmasıyla ilgili karar ve işlemlerin ince
lenmesini sağlamak ve yapılan operasyonun 
sorunlarını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişlkin önergesi (10/48) 305:318 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 319 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 319 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 

un, 1987 yılına ait yatırımların illere göre 
dağılımına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı 
cevabı (7/1606) 319:320 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, montajdan sonra ihraç etmek üzere 
geçici kabul yoluyla yurda soktukları elek
tronik cihazları piyasaya sürdükleri iddiasıyla 
bazı işadamları hakkında açılan davaların 
sonucuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı 
cevabı (7//1615) 320:3:21 

3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Devlet Malzeme Ofisinin 1982 yılın

d ı 
da açtığı ampul ihalesinde usulsüzlük yapıl
dığı iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/1622) 321:322 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
i'82 un, Bandırma - Doğruca Köyünde ikinci bir 

cami yapma girişiminin köylüler arasında ih-
tilafa neden olduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-

İ84 ' say'ın yazılı cevabı (7/1632) 322:323 
5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 

un Bakanlar Kurulu üyelerinin bugüne kadar 
184 J görevli olarak kaçar defa yurt dışına çık-
— 266 — 
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Sayfa 
tıklarına ve bu gezilerinin maliyetine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1635) 323 

6. — Balıkesir M'illetvekili Cahit Tutum' 
un, tapu tahsis belgelerini ve tapularını alan 
ve alamayan gecekondu sahiplerine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı ceva'bı (7/1642) 323:324 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Si
nop - Boyabat İlçesi Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi yöneticilerince belediye baş
kanı aleyhine yapılan şikâyetlerin dikkate 
alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/1645) 324:326 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ve 
Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumunun 1980 
- 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/16'53) 326: 

345 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın TAKSAN, TÜMOSAN, AKMO-
SAN, TESTAŞ ve Asil Çelik Sanayi ve Ti
caret A. Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/1654) , 345:348 

10. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir' 
in, 12.9.1980 tarihinden bugüne kadar T. C. 
vatandaşlığından kaç kişinin çıkarıldığına ve 
nedenlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1657) 348:352 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çay İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Malzeme Ofisinin 1980 - 1986 yılla-

Sayfia 
I nnda iştirak ettikleri şirketlere ilişkin soru

su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Aiptemoçin'in yazılı cevabı (7/1661) 352: 

355 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Arı
kan'ın, bazı kuruluşların 1980 - 1986 yılla
rında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu 

I ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı (7/1684) 355:356 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1966 yılında Erzurum'da mey
dana gelen deprem nedeniyle hak sahipliği 
tespit edilmesine rağmen hâlâ yapılmamış 
olan deprem konutlarına ilişkin sorusu ve 

j Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'ın yazılı cevabı (7/1690) 357 

I 14. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde 

I yer aldığı ve odasında yasa dışı kişilere ait 
silah bulunan İzmir Narkotik Şube Müdürü 
hakkında yapıldığı iddia edilen soruşturma
nın sonucuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ce
vabı (7/1697) 357:358 

15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, 28.5.1981 tarihli gazetelerde 
yeraldığı ve aldıkları düşük faizli ihracat 
kredilerini tekrar yüksek faizle çalıştırdıkları 
iddia edilen firmalar hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 

I Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Aiptemoçin'in yazılı cevabı (7/1700) 359:360 

I 16. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, davetli olarak ülkemize 
gelen Yunanlı, bir parlamenterin tavrına iliş
kin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef-

I oğlu'nun yazılı cevabı (7/1714) 360:361 
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I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'de toplanarak 
üç oturum yaptı. 

Hatay' Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, 
Yunan Hükümetinin Ege Kıta Sahanlığı konusunda
ki uzlaşmaz tutumu ite, Bern Antlaşmasına rağmen 
uluslararası sularda petrol arama girişimleri karşısın
da takınılacak tavırla ilgili olarak, hükümetin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermesi ve deste
ğini alması gerektiği konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 1'8'2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyonları rapor
ları (1/114; 1/509) (İS. Sayısı : 532) 

Manisa Milletvekilli Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlik ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
ı(2/330) (S. Sayısı : 512) ve 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in; 
Arıcılık Kanunu Teklifi ile, 
îpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman 

ve Köyişleri Komisyonu raporlarının (2/348; 2/139) 
(S, Sayısı ': 514; 515) görüşülmeleri, komisyon yet
kilileri ve hükümet temsilcileri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 ar
kadaşının, 17.110.1983 Tarihli ve 2926 sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (2/319) (S. Sayısı : 526), 

13 Mart 1913 Tarihli Idarei Umumiye Vilayat 
Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ha
lil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rının (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 
531'e 1 inci Ek) görüşülmeleri, komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

JTANAK 0ZETİ 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında
ki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yet
ki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının (1/827) (S. Sayısı : 541) görüşülmesi, hükümet 
yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere, 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekilli Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balibey, Si
vas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
MilletVekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
görüşülmesi de, alınan karar gereğince, çarşamba 
günleri yapılacağından; 

Ertelendiler. 

Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 arkada
şının, 26 Kişi Hakkında özel Af Kanunu Teklifi ve 
Teklifin Reddine Dair Adalet Komisyonu Raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 520) -kabul edildi ve kanun tek
lifinin reddedildiği açıklandı. 

647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/797) (S. Sayısı : 522) ile, 

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/810) 
(S. Sayısı : 521) ve, 

Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında (1 /812) (S. Sayısı : 525); 

Kanun tasarıları kabul edilerek kanunlaştılar. 
Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 3065 Sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/386) (S. Sayısı : 

' 524), 
Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına 

Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/780) (S. Sayısı : 527), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin 
Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) (S. 
Sayısı : 528), 

Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/778) (S. Sayısı : 529), 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cum- I 
hurüyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî Kararların 
Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/815) (S. Sayısı : 530), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka De
mokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/779) (S. Sayısı : 
533), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti 
Hükümeti Arasında Tl Mart 1985 Tarihinde İmzala
nan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Buunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) I 
(S. Sayısı : 534), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosya
list Cemahiriyesi Arasında Suçluların Geri Verilmesi I 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna I 
Dair Kanun Tasarısı (1/713) (S, Sayısı : 535), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan De- I 
mokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan I 
2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onay- I 
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa- I 
rısı (1/44!) (S. Sayısı : 536), | 

II. — GELEN 
30 . 3 . 19ff 

Teklif | 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kat Ma

liklerine Ait Para ve Evrak Üzerinde işlenen Suçların 
Cezalandırılmasına İlişkin Yasa Önerisi (2/428) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

Tezkereler 
1. — Kastamonu Milletvekili Erol Bülent Yalçın-

kaya'nın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ($11211) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

2. — Necdet Sözbir Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1278) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.3.1987) 

3. — Mehmet Ör Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1279) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : J 
26.3.1987) ] 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zaire Cum
huriyeti Yürütme Konseyi Arasında İmzalanan 16 
Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/440) (S. Sayısı : 537);! 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümleri açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarı ve tek
liflerin (kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Kanun teklifinin Anyasa Komisyonunda görü
şülmesinin sağlanmasına dair verilen önergenin oy
lanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığından 
31 Mart 1987 Sah günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
IBaşkanveküi 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Tokat 

Yavuz Köymen Mehmet Zeki Uzun 

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sovyet

ler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, nakline 
ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/961) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1987) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NATO 
Genel Sekreterinin Türk - Yunan münasebetlerindeki 
tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/962) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3-1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 

kira sorununun çözümlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1771) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptırılan 
hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete bağışlan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
BAĞ - KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçileri
ne uygulanmadığa halde Emekli Sandığı iştirakçilerine 
uygulandığı iddia edilen bazı koşulların kanun met
ninden çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
12.8.1986 tarihinde Yargıtay'a gönderilen, Erzurum -
Aşkale - Kandilli Belediye Başkanı ile ilgili dosyanın 
akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner 
gesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

5. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağlık 
meslek okulları mevcut iken sadece kurs verilerek 
yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1987) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, hafif 
nakliye uçağı üretimiyle ilgili çalışmalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 27.3.1987) 

31.3.1987 Sah 
Sözlü Soru Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) (Başkan
lığa geliş tarihi : 30.3.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara ıMil'lettvekili Sururi Bayfcal'ın, işsiz

lik konusundaki bir 'beyanına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1777) '(Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.3.1987) 

2. — Istaribul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen karşı
lama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket edil
diği iddiasına ve bu tören için belediyelerce masraf 
yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi ((7/1778) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.3.1987) 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 

oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.3.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
'Bakanlar Kurulu üyelerinin 6 Kasım 1983 tarihinden 
•bu yana resmî ziyarette bulundukları ülkelere ve bu 
seyahatler için yapılan ödemelere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkaahğa geliş 
tarihi: 30.3.1987) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
dernek ve vakıflarla politik bağlantı kuran siyasî 
partiler ile amaçları dışında faaliyette bulunan der
nek ve vakıflar hakkında takibat yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1781) '(Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1987) 

6. — İstanbul Milletveıcili Günseli Özkaya'nın, 
Ankara-Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.3.1987) 

7. — İstanibul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve 'bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 30.3.1987) 

8. — İstanibul Milletvekilli Gİünseli Özkaya'nın, 
1986 yılında İstanbul - Sarıyer Cumhuriyet Savcılı
ğına intikal eden hazırlık dosyalarına ve sonuçları
na ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1784) ((Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1987) 

9. — İstanibul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
«Kanunî Sultan Süleyman Sergisi» için Amerika Bir
leşik Devletlerine gönderilen tarihî eserlere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
<(7//1785) ((Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1987) 

10. — llsitaribul Milletvekilli Günseli özkaya'nın, 
ülkemizde mevcut vakıflara ve »bunlardan siyasî 
amaca yönelik- faaliyette bulunan olup olmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili tskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BASRA'N — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Eskişehir Milletvekili İsmet Oktay'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR % 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanîoğlu' 

nun, sözleşmeli personel statüsünün ücretlerde mey
dana getirdiği farklılık ve yarattığı tedirginlik konu
sunda gündem dışı konuşması 

(BAŞKAN — Bir arkadaşımız gündem dışı söz is
temiştir, kendisine söz veriyorum. 

Sözleşmeli personel hakkında konuşmak üzere, 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Bugün, kamu personelini tedirgin eden bir konu
dan, sözleşmeli personel sorunundan bahsetmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz, 1975'te 1897 sayılı ve 1980 yılında 
da. 2333 sayılı kanunlar ile kamu personelinin söz
leşmeli yapılabilmesi olanağı, hükümetlere verilmişti. 
Bu yasa gereği, şimdiye kadar mevcut memurlardan 
ne kadarı ve yeni alınan personelden de ne kadarı 
sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir bilmiyo
rum; ama bildiğim bir şey varsa, o da, sözleşmeli 
personel statüsü ortaya çıktığından beri devlet ve ka
mu personelinin tedirgin olduğudur. Bu tedirginlik, 
politik kadrolaşmayı güden bakanlıklarda, kamu ku
rum ve kuruluşlarında daha da çok göze çarpar ve
ya kamuoyuna yansır olmuştur, örneğin; bu bakan
lıklardan biri (X) bakanlığı ve buna bağlı olan ku
rum ve kuruluşlardan, (Y), (W), (Z) gibileri de son 
zamanlarda daha çok sorun olmaya başlamıştır. Bi

linmeyenler çok diye bu problem çözülmüyor diye
mezsiniz. (X)'in yerine herhangi bir bakanlığı ikame 
ederseniz (Y), (Z), (W) de belli olur. Örneğin buna 
Bayındırlık Bakanlığı veya Ulaştırma Bakanlığı diye
bilirsiniz. 

Kısaca belirtmek isterim ki, bu sözleşmeli perso
nel uygulamasının, bu hükümet eliyle ve hele hele bu 
hükümette politik kadrolaşmayı hedefleyen bakanlar 
elindeki bakanlıklarda uygulamaya konmuş olması, 
çok olumsuz ve sancılı sonuçlar gündeme getirecek
tir. Hele, genel müdürler de bu tandanslı kişilerden 
olursa... 

Bu konuların güncel olan birkaçına işaret etmek 
istiyorum. Bugünlerde igrek (Y) ve double V (W) 
sözleşmeli personel uygulaması sancılı biçimde başla
mıştır. (Y) kurumunda «Daha iyi üretim ve hizmet» 
sloganıyla genişletilmeye başlanan sözleşmeli personel 
uygulaması çalışanlar arasında tedirginlik de ortaya 
çıkardı. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Igrek nedir, igrek? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Çalışan

lar, sözleşme süresinin bir yıl olduğunu, tüm yetkile
rin yöneticilerin elinde bulunduğunu söylüyorlar. Yö
neticinin, sözleşmeli personelin maaşından, görev be
lirlemesine değin tüm yetkileri elinde bulundurması, 
huzursuzluğun ana nedenini oluşturmaktadır. Geniş 
boyutlu olan bu yetkilerin çalışanlar açısından olum
suz sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur. Bu yöntem, 
hiç kuşkusuz, politik kadrolaşma amacına dönük kul
lanılabilecektir. Sözleşmeli personelle imzalanan hiz-
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met sözleşmesinin ekinde yer alan, işe alınma özel şart
larında, özellikle, «Teşekkül, personeli başka bir yerde 
sürekli olarak görevlendirebileceği gibü farklı ücret 
verilmesi gereken aynı veya değişik unvanlı göreve de 
nakledebilir. Bu durumda, daha üst bir göreve atanan 
personele yeni görevi için, bulunduğu görevden da
ha alt bir göreve atananlarda da bu görevleri için 
tespit edilen ücret üzerinden devam eden mukavele 
süresi içerisinde kalmak üzere ödeme yapılabilir» den
mektedir. Bu madde, bu koşul, «Personeli istediğin 
gibi kullan, tepe tepe kullan» demektir. 

Sormak isterim: Bu koşul, personeli, yönetimin kö
lesi, hem de hiçbir itiraz hakkı olmayan bir uşağı du
rumuna düşürmez mi? Hani insan hakları, hani hak
kı müktesep? Devleti despot, memuru robot mu yap
mak istiyorsunuz? 

Sözleşmeli Personel Yasasının yürürlüğe girmesiy
le birlikte, büyük personel kapasitesine sahip kurum 
ve kuruluşlar ne yapacaklarını kestiremez bir tutum 
içinde sessizliğe bürünürken," (W) de... 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Double V ne?.. 
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ben 

onun ismini vermemek nezaketini gösteriyorum, siz 
de anlayışla kabul edin. 

(W) de, elini daha çabuk tutmuş. Bu müessesede 
koşullar son derece özendirici idi; aylık maaşı 50 - 60 
bin lira dolayında olan personele 150 bin lira teklif 
ediliyordu. (W)*de çalışan personelin çoğunluğunun 
özel yetiştirilmiş olması, buna bağlı olarak işten çı
karılma korkusunun azlığı nedeniyle personelin bü
yük bölümü düşünmeden sözleşmeli statüye geçmiş 
ve yüzde 70 - 80 olan bu oran daha da artırılmak için 
son günlerde de gayret sarf edilmektedir. Personel, 
(W) özel sektöre mi devredilecek kuşkusu içerisinde. 
Yetkililer ayrıntılı açıklama yapmıyorlar. Şu anda 
(W) kapsamında beş ayrı statüde personel çalışıyor: 

1. Kadrolu personel, 
2. Sezonluk personel, 
3. Geçici sözleşmeli personel, 
4. Daimî sözleşmeli personel, 
5. Bir yıllık sözleşmeli personel. 
(W)'de temizlik işlerinde çalışan bir hizmetli 61 

bin lira brüt ücret alırken, bir yıllık sözleşmeli bekçi
nin aylığı net 120 bin liraya çıkarılmış. Bu büyük 
farklılık, elbet, belirli sorunları beraberinde getirir ve 
tedirginlik de yaratıyor. Kuşkusuz ki, maaşlar ara
sındaki ayrım, kamu iktisadî kuruluşlarında bir dal
galanmaya da yol açacaktır. Z'de de durum aynı özel

likleri taşıyor. Bu kurumda çalışanlarda ve hatta di
ğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarında çalışanlarda 
tedirginlikler ve endişeli beklemeler vardır. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bağlı

yorum Sayın Başjkanım, emrettiniz. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Sözleş
meli personel konusu devlet sorunu olarak ele alın
maz, çalışanlara bir garanti getirmezsek, hükümetle
rin ve hele hele politik uygulamayı amaçlayabilecek 
bakanların ve genel müdürlerin uygulamasına terk 
edersek, her devrede tedirgin olan ve endişe ile görev 
sürdüren personeli çoğaltmakta devam ederiz ve bu 
tedirgin personel bünyesinde tedirgin devlet olmaktan 
kurtulamayız. 

Konuya akıl ve vicdan yoluyla ulaşmak zorunlu
luğundayız. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbant-
oğlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fas Krallığını resmen ziyaret edecek olan 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar, 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1281) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır. Okutup bil

gilerinize sunacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fas Kralı II. Hasan'ın davetlisi olarak 30 Mart -

2 Nisan 1987 tarihleri arasında Fas Krallığı'nı res
men ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhur
başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 
ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Necmettin Karaduman vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali 

Bozer'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mart 1987 ta

rihinde Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali 
Bözer'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik çtmesinin, 
Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı. 

»BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Tunus'a giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 Mart 1987 gün ve 39-06-22-87-112 sayılı 

yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, Tunus'a giden, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. Mükrerrem 
Taşçıoğlu'nun, 27 Mart 1987 tarihinden dönüşüne 
kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarını 

Kenan Evren 
Curhhufbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halef oğlu'nun dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığına 
tezkeresi (3/1284) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 1987 ta

rihinde Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Ha-
lefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Fas'a gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba

kanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1285) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşmelerde bulunmakta üzere, 30 Mart 1987 
I tarihinde Fas'a gidecek olan Bayındırlık ve tskân 
I Bakanı 1. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık 
I ve tskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
I kanı Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin Başbakan 
I Vekilinin teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
I bilgilerinize sunarım. 

I Kenan Evren 
I Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

I 6. — İtalya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm Ba-
I kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Kültür ve 
I Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
I Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
I görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı \ tezkeresi 

(3/1286) 

I Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 
I «Uygarlıklar Ülkesi - Türkiye» Sergisinin açılışına 
I katılmak üzere, 31 Mart 1987 tarihinde italya'ya gi-
I decek olan Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yıl-
I maz'ın dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlı-
I gına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
I Emiroğlu'nun' vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
I teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
I sunarım. 

I Kenan Evren 
I Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

I 7. — Kenya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İs-
I kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, 
I Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
I Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin 
I uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke

resi (3/1287) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Birleşmiş Milletler tskân Komisyonu (HABİTAT) 
I Onuncu Dönem Toplantısına katılmak üzere, 3 Nisan 
I 1987 tarihinde Kenya'ya gidecek olan Bayındırlık ve 
I tskân Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Ba-
I yındırlık ve tskân Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kay-
I naklar Bakanı Sudi N. Türel'in vekillik etmesinin, 
I Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
I olduğunu bilgilerinize sunarım. 

I Kenan Evren 
I Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Birleşik Arap Emirlikleri'ne \ gidecek olan 

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1288) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Nisan 1987 ta

rihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gi

decek olan Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ah
met Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Nisan 1987 ta

rihinde Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gi
decek olan Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz'in dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Değiştirilme
sine İlişkin kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci mad
desi gereğince doğrudan doğruya gündeme alınma
sına ilişkin önergesi (2/243, 4/313) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, «Doğrudan doğruya gündeme alınma» 
önergeleri vardır. Okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım: 

Türkiye 'Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 

inceleme süresini düzenleyen 38 inci maddesinde ay
nen «Tasarı ve teklifler komisyona havale gününden 
nihayet kırkbeş gün içinde neticelendirilip Genel Ku
rula gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adı geçen tasan veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya 
teklif sahipleri istemek hakkını haizdirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine havale edilmiş 
olan bir mesele on gün içinde sonuçlandırılmak ve 
kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gerekir» denmek
tedir. 

Yüce Meclisimizin 
buçuk yıldır, Meclis 

açıldığı günden bu yana üç-
Başkanlığına usulünce sundu

ğumuz sosyal içerikli kırk kanun teklifimizin hiçbirisi 
ilgili komisyonlarında incelenmeye alınarak Meclis 
Genel Kurul gündemine intikal ettirilmemiştir. Zira, 
hükümet böyle istemektedir. 

iBugün ise, Meclisimiz 
dürmekte, kanun teklifimiz, 
lü olarak ele alınmamaktadır 

dördüncü çalışma yılını sür-
hâlâ maksatlı ve güdüm-

Yine aşağıda konusu açıklanan kanun teklifimiz 
de, hiçbir tutarlı gerekçe gösterilmeden yaklaşık üç 
yıldır ilgili komisyonda gündeme ve incelemeye alın
madan kasten bekletilmekte, böylece de, Meclis iç
tüzüğünün hükümleri ısrarla ihlal edildiği gibi, mil
letvekilleri olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğünden 
Idoğaın yajsaima halk, (giötföv ve ydtMierülmifc 'düpedüz 
baltalanmakta ve kısıtlanmaktadır. 

Bu neden ve gerekçelerle, anılan kanun teklifimi
zin, Meclis İçtüzüğümüzün 38 inci maddesi uyarınca 
doğrudan Meclis Genel Kurul gündemine alınmasını 
ve müzakere açılmasını önemle arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir Öğünç 

İstanbul 

Kanun teklifi: 2821 sayılı Sendikalar Kanunu de
ğişiklik teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, bu husus komisyona du
yurulmuştur. 

Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Öğünç. (SHP sıralarından alkışlar) 
Lehte tabiî, değil mi efendim? 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Azamî, iki lehte, iki aleyhte söz ve
rebiliriz; tabiî 10'ar dakikayı geçmemek şartıyla. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ko
nuşmama başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 
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23 Mayıs 1985 günü, milletvekili arkadaşlarımız
la birlikte, Türk sendikacılığının istemleri doğrultu
sunda hazırladığımız, 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bazı maddelerinin değişikliğini öngören kanun 
teklifimizi Meclis Başkanlığına usulünce sunduk. 

Anayasa, yasalar ve Meclis İçtüzüğünün millet-
veMMerıinlin yıals'aımıa ıforiksiıyonlaırıyla ilgili malddfclerkı-
de öngörülen hak, görev ve yetkilerimiz bugüne 'ka
dar kasten ve partizanca bir tutumla çiğnenerek, ka
nun tekliflimiz, içtüzük gereği 45 gün içinde ilgili ko
misyonda müzakere 'olunarak Genel Kuruıl gündemine 
sindirilmesi gerekirken, bu yapılmadı. 

Bunun üzerine, Meclis İçtüzüğünün 38 inci mad
desinden doğan hakkımızı kullanarak, kanun teklM-

.mıizin doğrudan doğruya, -bugünkü gibi- Meclis Ge
nel Kuruıl gündemine alınlmasını dilemek üzere gerek
li usûlü yürüttük. 6 Mart 1986 Perşemlbe günü, Genel 
Kurulda, gürültülerle, sataşmalarla geçen müzakere
ler sonucunda, kanun teklifimizin gündeme alınmasına 
ilişkin çok haklı istemimiz, özellikle değerli ANAP 
milletvekili arkadaşlarımızın oylarıyla reddedildi. 

«Bu ikinci müracaatımızdan tam bir yıl geçti, aynı 
tdkMflim>iz ilgili komisyonda bugüne kadar gündeme 
alınmamıştır. Bugün ise, 'Meclitşiımiz'in 4 üncü çalışma 
yılını sürdürmekteyiz, -bilmiyorum seçimler ne za
man yapılacaktır- seçimler normal zamanda yapılırsa, 
'beş yıldır bir ıtek kanun tdklifiimizi bırakınız Genel 
Kuruldan geçirmeyi, Ifcoirriisyonîarından dahi geçiremi
yoruz, 

Evet, iktidar miıllervekilleriiniin burada çoğunluk
ları ve ağırlıkları vardır, bunu kabul ediyorum ama, 
'bu kanun teklifi de 'herhalde ülkemiz için yararlı bir 
tekliftir, o niteliktedir. Geçenlerde, birtakım olaylar, 
yürüyüşler olduğunu gördünüz. Haklıdır veya haksız
dır; tartışılır, a)ma ıbiz 'her halükârda Türk sendika
cılığının, işçi hareketinin istediği bütün kanunları bir 
paket (halinde getirdik; üçbuçuk yıldır bir tanesi gün
deme alınmıyor. Arkadaşlar, o zaiman, böylesine bir 
uygulama ,İçinde, Türk parlamento içi demokrasisin
den Ibahsetmek mümkün olamamaktadır. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

iDemökrasinin temel kurumlarından olan sendika
ların kuruluşu, örgütlenmesi ve uğraşlarını düzenle
yen 2821 sayılı Sendikalar Kanununun yürürlüğe gir
diği Mayıs 1983 tarihinden günümüze kadar geçen sü
re içerisinde, -lütfen itimat buyurun- uygulamada 
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önemli boşluklar belirmiş, kanun koyucunun ama
cını aşan yorumlara ve uygulamalara imkân sağlayan 
durulmlar hâsıl olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, sendikaların, demokrasimin 
yerleşmesi ve. gelişmesi için taşıdığı fonksiyonel ro
lünün noksansız yerine getirilebilmesi, yanılmıyorsam, 
ülkede hepimizin özlediği çalışma barışının sürekli bir 
biçimde sağlanması, üretimin artırılması, çalışan ile 
çalıştıran arasındaki dengenin sağlam temellere otur
tulabilmesi için, Sendikalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirlilroesi, boşlukların doldurulması, aksak
lıkların giderilmesi zorunluluğu kaçınılmazdır. 

Ülkemizde çalışma barışının yerleşmesi, kanun ege
menli ğinin sağlanması ve demokrasinin sağlıklı ve ke
sintisiz bir biçimde yaşaması, temelde iş barışının sağ
lanması ile mümkündür. Çalışma barışının da Sendi
kalar Kanunu ile yerleşip yaşayacağından kimsenin 
kuşkusu bulunmamalıdır. 

Anayasa doğrultusunda, kanun koyucunun amacı 
içinde kalmak 'koşulu ile, -buraya lütfen dikkatinizi 
çekmek işitiyorum; yukarıda açıklanan düşüncelerle-
Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si, uygulamada görülen önemli boşlukların doldurul
ması için, bu değişiklik teklifimiz hazırlanmış ve Mec
lise sunulmuştur. 

Toplumumuzun ve özellikle elmekçi halikımızın kır
gınlığı, mutsuzluğu, umutsuzluğu, yoksulluğu, daiha 
da Öteye, günbegün artan kızgınlığının ne ANAP ik
tidarına, ne ülkemize ve ne de geleceğimize bir yara
rı yoktur. Ülkemizde, on binler, yüz binler, milyonlar 
baylanmakta; Türk çalışanları, örgütleri aracılığıyla 
demokratik ve yasal yollardan sıkıntılarını, acıilarını, 
dileklerini hükümete, siyasal partilere ve de özellikle 
Türk parlamentosunu oluşturan biz ve siz değerli mil
letvekillerine duyurmaya çakışmaktadırlar. 

Bu yükselen olgunun sosyal ve reaksiyoner geliş
melerinin belirtileri ortadadır; Türk - İş, Türk sen^ 
dikacılığı, bir genel grevin eşiğine kadar gelmiştir. 
Bir kez dana ısrarla vurgulayarak açıklamalı ve anım-
saltmalıyım k'i, Türk sendikacılığı Ve hükümet ara-
sındaikii kopukluk, -beni fazla ilgilendirmez; siz dü
şünün- anlamsız zı'tlaşma 'hiç kimseye yarar getirme
yeceği gibi, hatta ülkemize zarar getirecektir. 

Toplumumuz ne ilstîyor? Ekmek işitiyor. Toplumu
muz ne işitiyor? Barış 'istiyor. Toplumumuz ne isti
yor? özgürlük ve demokrasi işitiyor. Kimsenin, anarşi, 
'terör, bölücülük istediği yoktur. Gerçekçi, iyi niyetli, 
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yurtsever seslere 'iç'tenlikle kulak vermeliyiz arkadaş- | 
Har. (SHP sıralarından alkışlar) Kırgın, kızgın, yok- I 
sul ve hırslı toplumların, ülkelere huzur geifcirdUği I 
görülmemiş'tiir. Bu 'böyle 'bllünırroelli ve 'buna yürekten I 
lînanılmalıdır. I 

Bu kısa girişten sonra kanun teklifimizin ayrıntı- I 
İarına gire'biİriz. Eğer, oylarınızla ıbeniim 'bu önerge- I 
mi de'stelklersenüz, size, kanun telkliflimiziın ayrıntıliân I 
hakkında dilimin döndüğü kadar 'bilgi sunmaya çalı-. I 
saçağım. I 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) I 
IBAŞJKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öğünç. I 
'Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. I 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 

Kalbül etmeyenler.,, önerge kalbul edilmemıiştir efen-
ıdtrm. I 

İL — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' I 
ün, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt I 
Kanununun Değiştirilmesine İlişkin Kanun teklifinin, I 
İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan doğru- I 
ya gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/244, 4/314) I 

BAŞKAN — Diğer önergeyi 'okutuyorum : I 
Türküye Büyük Millet Medİlsi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Medlis İçtüzüğümüz kanunları in
celenle sür esini düzenleyen 38 inci maddesinde aynen, I 
«Tasarı ve teklifler komisyona havale gününden niha- I 
yöt kırkbeş gün dçinde neticelendirilÜp Genel Kurula I 
gönderilmek lazımdır. I 

Aksi takdirde adı geçen basarı veya teklifin doğ- I 
rudan doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya I 
teklif sahipleri istemek hakkını faaizdÜr. I 

'Bir komisyon 'tarafından düğerine 'havale edilmiş 
olan 'bir mesele on gün içinde sonuçlandırılmak ve 
ka'biıl olmazsa gerekçesi 'bildirilmek gerekir.» denmek- I 
itedir. I 

Yüce Meclisimizin açıldığı günden bu yana üç- I 
'buçuk yıldır, Meclis Başkanlığına Usulünce sunduğu- I 
muz sosyal İçerikli 40 kanun teklifimizin (hiçbirisi il- I 
ıgiLi korn'İsyonlarında incelemeye alınarak Meclis Ge- I 
nei Kurul gündemline intikal etltiırilmemiştür. Zira, hü- I 
IkÜmet b'Öyle İstemektedir. I 

Bugün lise, Meclisimiz dördüncü çalışma yılını sür- I 
dürtmekte, 'kanun tekllilfÜmiz, 'hâlâ maksatlı ve güdümlü ı 
olarak ele alınmamıak'tadır. I 

Yine, aşağıda konusu açıklanan (kanun teklifimiz I 
de hliç'bir tutarlı gerekçe gösterilmeden yaklaşık üç [ 
yıldır ilgili komisyonunda gündeme ve incelenımeye I 
alınmfadan kasten bekletilımekte, (böylece de Meclis j 
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İçtüzüğünün hükümleri ısrarla ihlal edildiği gibi, mıil-
letveki'l'i olarak, Anayasa ve Meclis İçtüzüğünden do
ğan yasama halk, görev ve yetkilerimiz düpedüz bal-
talanmalkta ve kısitlanmak'tadır, 

Bu neden ve gerekçelerle, anılan kanun telkffiıfimü-
zin, MeöMls İçtüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca doğ
rudan Meclis Genel Kurul gündemine alınmasını ve 
müzakere açılmasını önemle arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir ö p n ç 

istanbul 

Kanun teklifi : 28:22 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu Değişiklik Tdkiifi. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Lehinde Sayırt Özgenç ve Sayın Şişman, aleyhin-
de ise Sayın Dizdaroğlu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu, söz iste
mektedir. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önerge sahibi olarak ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda iki lehte, iki 
aleyhte konuşma yapılabilir; önerge sahibi' olarak söz 
Veremem. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — O za
man, Jehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte, iki konuşmacı söz istediler. 
Buyurun Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, saygıde

ğer milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Feri
dun Şakir Öğünç, Yüce Divana sunmuş olduğu öner
gesi ile ve az evvel yapmış olduğu konuşmada, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden, özellikle mu
halefet kanadına mensup milletvekillerinin sunmuş ol
duğu yasa tekliflerinin, şu veya bu sebeple Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine sevk edilmediğini, 
komisyonlarda görüşülmeye arz edilmediğini kısaca 
izah ettiler. 

Gerçekten, zaman zaman rastladığımız şekilde 
ve maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yıllar
dan beri alışagelmiş olduğu, örf ve teamül haline ge
tirmiş olduğu, güzel geleneklerinden birisi olan, yasa 
tekliflerinin komisyonda incelenmesi ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmesi du
rumu giderek terk edilmiş, sadece ve sadece hükümet 
mensuplarının, bir ölçüde, teknisyenlerine hazırlatıp 
yüce Meclise sunmuş olduğu yasa tekliflerinin, alel
acele komisyonlardan geçirilmesi, komisyonlarda ik-
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tidar çoğunluğunun oylarıyla, ülke menfaatına olan 
ve ilgili bulunduğu konulara oldukça büyük ve önem
li çözümler getirebilecek nitelikte değerli birçok yasa 
teklifinin - maalesef bu tabiri kullanacağım - parti
zan bir tutum ve davranış içerisinde, hiçbir değer
lendirmeye tabi tutulmadan reddedilmesi ve reddedil
miş şekliyle, zaman zaman, Genel Kurula indirilmesi, 
bazan da komisyonlarda aylarca ve hatta yıllarca 
bekletilmesi teamül haline getirilmiş bulunmaktadır. 
tşte, saygıdeğer arkadaşımızın bir önergeyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine doğrudan doğruya indirilme
sini ve görüşülmesini arzu ettiği yasa teklifi bunlar
dan bir tanesidir. 

Geçmişte acı günler geçirmiş bir toplumun insanı 
olarak, demokrasinin tarzı tecellisi için ve oldukça 
önemli bulduğumdan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arz etmiş olduğum buna benzer yasa teklifleri
nin, az evvel izah etmiş olduğum düşünce tarzı ne
deniyle reddedilmiş olmasını, demokrasinin yaşama
sı ve ülke menfaatlarının bütünlüğü açısından olduk
ça zararlı gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Yasa teklifinin muhtevası nedir; o konuda izahat 
vermeden önce, bir hususu üzülerek ifade etmeye ça
lışacağım. 

Bir taraftan çalışanların ve öbür taraftan işveren
lerin barış içinde, uyum içinde yaşayabilmelerinin 
sağlanabilmesi düşüncesi doğrultusunda hazırlanmış 
olan, özellikle demokratik işçi hakları ve demokratik 
sendikal haklar doğrultusunda, prensipler doğrultu
sunda düzenlemeler getirmek üzere düşünülmüş ve 
planlanmış bu yasa tekliflerinin burada görüşülme
mesi, Anayasa Komisyonunda değerlendirmeye tabi 
tutulmaması, zaman zaman, hep birlikte hissettiği
miz birtakım sıkıntılar meydana getirmektedir. Ha
zırlanan bu yasa teklifleri, şu veya bu şekilde mim
lenmiş veya geçmişteki hatalı hareketleri yüzünden 
münfesih olma durumuna getirilmiş bir sendikanın 
getirmiş olduğu teklifler değil, bu teklifler, bugün 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, rejime saygılı ve her 
türlü karanlık ilke ve prensiplerden kendini uzak 
tutmasını bilmiş, Türk - Iş'in hazırlamış olduğu ve 
onların düşünce tarzı doğrultusunda hazırlanmış bu
lunan yasa teklifleridir. 

Bundan bir müddet evvel Meclis kürsüsünde yap
mış olduğum bir konuşma sırasında, demokratik işçi 
haklarının kazandırılmasının, çalışma barışına önemli 
nitelikte menfaatler temin edeceği hususunu arz eder- j 
ken, iktidara mensup bir arkadaşımın bu kürsüden 

grup adına konuşurken sarf etmiş olduğu sözlerini 
üzüntüyle karşıladım. Bu itibarla, burada kısmen de 
olsa ona cevap verme imkânını buldum. Bu arkada
şımızın ifadesi; işçi haklarının, demokratik işçi hak
larının, sendikal faaliyetlerin, sendikal hak Ve özgür
lüklerin topluma kazandırılmasının, bu ülkeye ko
münizmin getirilmesi, işyerlerindeki makinelerin ve 
üretim vasıtalarının tahribi anlamına geldiği ve geç
mişteki kargaşalı günlerin tekrar gündeme getirilmek 
istendiği mütalaası doğrultusundaydı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu düşünce yüzündendir 
ki ve bu düşünceye bu şekilde hizmet eden arkadaş
larımız yüzündendir ki, bu Mecliste, gayet halisane 
ve çalışma barışım, bu ülkede sefaleti ve sınıf farkı
nı ortaya getirmeden, barış içerisinde götürebilecek 
nitelikte düşünülmüş" yasa tekliflerinin, bu şekilde 
karşılanmasının, Türk toplumu için, çalışma hayatı 
için oldukça yanlış Ve tehlikeli bir tutum olduğunu 
vurgulamak isterim. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç arkadaşımızın sun
muş olduğu, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hu
kuku konusunda iş hayatında karşılaşılmış olan ak
saklıkların giderilmesine ilişkin yasa teklifinin bura
da incelenmesi sonucunda görülecektir ki, bu yasa 
teklifi, Türkiye'de, Uluslararası Çalışma Örgütünün 
- ki, bu çalışma örgütüne rahmetli Atatürk'ün im
za koyduğu hepinizce malumdur - koymuş olduğu 
prensipler doğrultusunda, çalışan kesimin işverenle 
barış içerisinde mücadele etmesine, hak ve menfaat
lerini koruyabilmesine yönelik birtakım tedbirler, işçi 
lehine geliştirilebilecek nitelikte çözüm tarzları getir
mektedir. 

Buna, şu veya bu şekilde yaklaşmak lüzumunu 
hissetmiyoruz. îşte bu nedenle de, zaman zaman, Tür
kiye'de Türk - tş gibi, rejime oldukça saygılı oldu
ğunu gördüğümüz bir sendikal faaliyetin ve federas
yonun yürüyüşe geçmesi, Meclise kadar intikal et
mesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şu 
veya bu şekilde değişik tedbirler ve paketler sunma
sı, bunların hiçbirisine hükümetin kulak vermemesi, 
toplumu derinden yaralayan, demokratik işçi hakla
rını zedeleyen çok önemli bir durumu birlikte getir
mektedir. 

Bugünkü yasa ile, grev ve lokavt işlemez halde
dir. Özellikle grev, hükümetin bu konuya bakış açı
sı nedeniyle, patlamaz bir silah haline getirilmiş, grev 
gözcülüğü âdeta bir korkuluğa çevrilmiştir. Bütün 
bunların incelenmesi ve bu teklifin yüce Mecliste te-
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zekkürü sırasında, teklifin, Türk toplumunun, işve-
reniyle, işçisiyle huzur ve barış içerisinde çalışmasını 
temin edebilecek ortamı hazırlayabilecek bir teklif 
olduğu görülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, önyargı içerisinde olma
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ye
min etmiş, yeminimize sadık, kendi vicdanı, hür ve 
özgür düşünce tarzıyla hareket edebilen milletvekil
leri olarak, gelin, bu teklifin, burada müzakere edil
mesine hep birlikte izin verelim. Böylece, geçmişte 
olduğu gibi, bundan sonra da, Türk işçilerinin içinde 
bulunduğu huzursuzluğu ve rahatsızlığı ortadan kal
dırabilecek nitelikte bir tutum ve davranış içerisine 
hep birlikte girelim. 

Bu yasa teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, 
Türk iş hayatına önemli ve büyük ölçüde faydalar 
temin edecektir; görüşülmesi dileğiyle, hepinize say
gılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç. 

Aleyhinde, Sayın Ali Dizdaroğlu, buyurun efen
dim. 

ALİ DİZDAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Öğünç ve arkadaşları
nın, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesini öngören kanun teklifleri, sen
dikaya üye olma veya üyelikten ayrılmada, işverene 
bildirim mecburiyetinin kaldırılması, işyerinde çalışan 
işçilerin belli bir kısmını üye kaydeden sendikanın 
faaliyetlerini başlatabilmesi için, toplu iş sözleşmesi 
akdedip etmediğine bakılmaksızın, o işyerine temsil
ci atanmasının temini, sendika temsilcilik görevinin, 
toplu iş sözleşmesi bitim süresiyle bağımlı olmasına 
son verilmesi, işverenin aidat kesme mecburiyetinin, 
işyerinde uygulanacak toplu iş sözleşmesinin varlığı 
şartına bağlanmasından vazgeçilmesiyle ilgili husus
ları içermektedir. 

Yine, Sayın Öğünç ve arkadaşlarının vermiş bu
lundukları, 2822 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesini öngören tekliflerinde ise, adı geçen 
kanunun, yetki, yetki itirazı, yetki belgesi, toplu gö
rüşmeye çağrı, uyuşmazlığın tespiti, arabuluculuk, 
arabuluculuk görevi, yasağın bulunduğu işler, grev ve 
lokavtın başlaması, grev ve lokavtın uygulanmasında 
işyerinden ayrılma zorunluluğu, işçi alma ve başka 
işe girme yasağı, grev gözcüleri ve Yüksek Hakem 
Kurulunun kuruluşu» başlığını taşıyan maddelerinde 
değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 
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Komisyonumuza bu teklif iler şgelüiiklbem sonra, hü-
'kiiımıeitiımiiızin koimlisyonuimuza göndermiş buluniduğu 
hüik'ümdt görüşünde, hülkümeitiımizıce, Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lolkaıvlt Kaınunuinlda aynı konuda de
ğişiklik yapılması konusunda çahişimalar sürdürülmeik-
•te bulunduğundan ve keza 28İ2İ1 sayılı Yasa ile ilgili 
talsarı çaılıişlmaları sön aşaımasına gelmiş bulunduğun
dan:, bu tekliflerin hükıüırndtlten gelecek tasamyla bir
likte ele alıınımasının, teklifin içeriği ve önemi balkı
mımdan daha uygum olacağı görüşü ba'intikniş bulun
makla, kömisyoınümuz ıbu tekliflerim ele alınmasını, 
'tasarınım gelmesine bırakmış .bulunmaktadır. Yoksa, 
sayım teklif sahibimin bu yübe kürsüde ifade etekle
ri gibi, «Kals'fen vte partizanca bir tultuimia bu teklif
lerin bekldtiilmes'i» (gibi bir durum a'sla söz konusu 
değildir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Bir yasa teklifi dlörit 
yıl belkler mi? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın muha
lefet üyelerinin pek çoğunum, özellikle Adalet Ko
misyonu üyesi pdk çok muhterem arka&aşıimın ya
dımdan bildiği gibi, mulhalefelte mensup arkadaşları-
mızıin vermiş bulundukları pek çdk teklif, bir kısmı 
kanuni aşarak bu yüce Meclisten geçmiş, bir kısmı da 
kanunlaşmadan, keza, bu yüce Meclisten geçmiş bu
lunmaktadır. 

İBu nedenle, ıbu ifadeden dolayı, Adalet Komis
yonu Başkanı olarak, Sayın Öğünç'e üzüntülerimi bil
dirir, hepinize saylgılaır sunarımı. 

(BİAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
LehJte konu'şimak üzere, Sayım Bilal Şişman, bu

yurun. 

ıBİLAL ŞİŞMAN (fetamıbuJ) — Sayım Başkan, 
yüce Meclisim değerli üyeleri; 282(1 sayılı Sendikalar 
Kanunu değişiklik teklifinin yüce Meclise verildiği 
tarih 23 Mayıs 198*5. Yani, aradan, yaklaşık ikibu-
çuk yıl geçmiş.-

Biraz evvel lelbJte konuşan arkadaşım; «Efendim, 
Sendikalar Kamunu ile Toplu tş Sözleşmesi Kamunu
num, hiülküimelt .tasarılarınım gelmesiyle birlikte müza-
'kereye 'talbi'tdtulaeağındam» söz eteler. Zihinlerimizi, 
ibumdan bir hafta evvelime çevirecek olursak, görece
ğimiz şuldur : İlkİbüçulk yıldan beri, sosyal içerikli 
bir kanunum hâlâ, hülküm'eit taşanları geitirilerek 'bir-
loş'dirilmesi sureltiyle çıkarılacağımdan söz edilmekte
dir; ama bundan bir haltta evvel bu Mecliste, şirket 
kuritarmıaik içim 'bonkör davranan arkadaş! arımız im, ku-



T. B. M. M. B : 83 

lakları çınlasın diyeceğim. Niçin, işçiler için bu ka
dar nekes davranıyorlar? (SHP ve DSP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 

Yirne, size, kısa ittir süre önce olan bir şeyi ha-
tırîataıafc istiyorum : Bugüne kaldar, Türlk çalışanlar 
tarihinde tutumlarıyla Çolk müspet intiba bıraikımıış 
olan bir işçi örgülrünün Meclise kadar dilekçe verme 
durumuna getirilmesi, size hiçlbir şey hatırlatmıyor 
mu acaba?( 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hatırlatı
yor..., 

BİLAL ŞİŞMAN (Devatmla) — İşçiler, giderek, 
«Artık bıçak kemiğe geldi» diyarlar. İşçiler fazla bir 
şey işitemiyorlar, işçiler foek şey işitiyorlar; toplu söz
leşme hürriyetlerinin kendilerime verilmesini istiyor
lar. Onlar kendi kanunlarını kendi güçleriyle yapa
cak haldedirler, ama Meciliis bir türlü, bu kanunu on
lara vermek işitemiyor. Onun için, Türk-lş kuruluşu 
Mecflıise dilekçe vermek durumunda; ama bu dilekçe
yi bile verebilme imlkânımdan mahrum bırakılıyor. 

Peki, ışimdiye kadar saıyın hükümet ve hüküm1:. 
yetkilileri, sosyal içerikli kanunlarda değişiklik yap
ma zaruretini hissettiler de, ikilbuçük seneden beri1 

niçin bu konuda herhangi bir hareket içerisinde de
ğiller?-

Değerli arkadaşlarım, işçiler, toplu sözleşme yap
ına, grev yapıma; sendikal hürriyetlere sahip olma gi-
'bi halklara Sendikalar Kanunu suretiyle kavuşsalar, 
hükümet ralhaitsız olmayacak. İşçiler, ihülküımdtlten ni
çin bir şey isitösümler? Onların kendi gücü, çalıştıkları' 
işyerlerinlden haklarını alabilmeye yeterlidir; ancak, 
onların toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının -grev
lerde hak ve menfaat grevinin- işler hale getirilme
siyle, toplusözleşme müzakerelerinde güçlü hale geti
rilmesiyle, hükümetler rahaltsıız olmayacak; rahatsız 
olalbilecefc olan, hak vermemek isitieyecek işverenler 
olacaktır. Bizim, sizden isltegiımiz, yani sendikaların 
yüce Mecliıslten istedikleri Cek şey, sendikal hürriyet
lere yakışır bir toplu sözlefşme kanunu ve düzeninin 
sağlanmış olmasıdır. Bunu yapmak için gecikmiş ol
mak, Ibirçok işçi örigültlerini ve işçileri giderek ralhait
sız hale getirmiştir; ıbuna da sizlin hakkınız yoktur. 
Biraz evvel söylediğim gilbi, şirketler için nasıl bon
kör davranıyorsanız... İşçiler için bonkör davranma
yın; ama onların doğal, demokratik haklarını verin 
yeter; bundan başka bir şey işitemiyorlar zaten. 
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ATİLLA SİN (Muş) — Bağırma, bağırma!.. 
IBİLAL ŞlŞMlAN (Devamla) — Ben, tezgâhta ça

lışan insanım, 'bağırırım; raihıaltsız oluyorsan dışarı 
çıkarsın; küsura bakma arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Şişman, lütfen efendim... 
BİLAL ŞİŞMAN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, zaman zaman çeşitli işçi kuruluşları tarafından 
üleri. sürülen dileklere kulak verecek olursanız -biraz 
evvel söylediğim gılbi- birbirimiz ralhaitsız olmayaca
ğız. Meselemin kökenlinde, sendikal halkların gereğin
ce verilmemiş olması yatmaktadır. Bunları biraz daha 
uzatacak olursanız, rahat'sızlıklar daha da çoğalacak, 
Ibu rahatsızlıklar 'başta hükümette, sonra da Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde -rnüracaaltlar yoluyla-
rahatsızlıklara settettiyet verecektir. Hiçbir insan ra
lhaitsız olmadığı bir konuda biir başkasını rahatsız et
mez. 100 ittin, lira maaşla geçinen insanları, toplusöz
leşme yapıp da bu hakkı alamayan insanları düşünün. 
Menfaat grevi söz könuisu değil; toplusözleşme yapı
yorlar, imzalıyorlar, -tatbikatta görüyorsunuz- ıbirçok 
işverenler yaptıkları toplusözleşmeleri uygulamıyorlar. 
Peki, bunları uygulatacak müeyyide nedir? İşte, ar
kadaş! arımızla vermiş olduğumuz kanun teklifinde 
almaç, tazyik edici mekanizmaların çalıştırılmasıdır; 
bunları istiyoruz. Ben yüce hükümetten ve sayın Ça
lışma Balkanından diliyorum; söyledüklerinin yüzde 
60'ını yapsınlar. Bunu yapmaları, lıalnde başarılı ola-. 
calkliardır; çünkü üzerinde çok ısrarlı duruyorlar; in
şallah yaparlar. Bugüne kadar verdiği 'beyanatların yüz
de 60'ını gerçdkleş'tirm'esii hainde, inanıyorum Saym 
'Balkan .başarılı olacaktır; ama 'bunların lafta kalmama
sını 'bekliyoruz. 

Bütün dilek ve temennimiz, işçilerin, demokratik 
haklara salhîp kılınarak huzura kavuşturulmasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce 'Meclise saygılar 
sunuyorum. {jSHP, DYP, DSP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şişman. . 
Aleyhte, Sayın Mükerrem Taşçıoğlu, buyurun efen

dim i 
Efendim, Sayın Mükerrem Taşçıoğlu aleyhte ko

nuşacak, neticeleri lehe götürecek. 
ÇALIŞMA VİE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
'Sayın 'Başkan, değeri milletvekilleri; gerçi aleyhte 
söz aldım; ama tahmin edeceğiniz gibi, biraz lehte ko
nuşacağım, meraklanmayın. 
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Şimdi, it)âb!iî, işi -taMri mazur görün- tahrike gö- 1 
'tünmeden halle çalışırsak daha salim bir yola başvur- I 
muş oluruz. Aslında, gerek önerge sahibi arkadaşları- I 
mızın, gerekse Mite konuşan arkadaşîarımızın burada I 
dile getirdikleri hususların çoğunu, ben yapmaktayım. I 
Şöyle arz eldeyim : Komiilsy onlara havele •edilmiş ve I 
omda beklenilmesinden şikâyet edilen kanun tekifle- I 
iri dahil, bu konuda li'lerü sürülen bütün fikirleri top- I 
'layalbilmdk ve eslkii tabirle; «Ağyarını mani efradını I 
cami» bir hale götürebilmek için bir faaliyetin içine I 
girdim ve bunu 'bir takvime tabi tuttum. Çalışma ha- I 
yatıyla ülgili, işçi işveren 'teşekküllerine dedim ki, «Bü- I 
tün is'te'klerinizi 10 Şubat tarihine kadar bana bİ'Mi- I 
ıriin.» I 

il'O Şubatta ben bu isteklerin hepsini yazılı ola- I 
rafc aldım ve 20 gün gibi kısa 'bir müddet İçerisinde ba- I 
(kanlık içi çalışmalarımızı bitirdik. D'ile getürilen bu I 
Sorunların acaba ne kadarı kabule şayandır, ne ka- I 
»darını niye kabul etmediğimizi iifade edebiliriz, bunu I 
'açıkça ortaya koyduk ve 20 gün sonra hize sorunla- I 
rını bildirmUş olan kimselere, belkii de, siyasî tarihi- I 
mizde ilk defa başl'atmış olduğumuz bir diyalogla, bu I 
fikirlerimıizii yazılı Olarak bildirdik ve dedik ki, «10 I 
Marttan itibaren, sizlin tespit edeceğiniz günlerde sizli I 
(karşılıklı tartışimaya çağırıyoruz.» I 

Geldiler, bir celse yaktık. Orada -o sırada kendi iiç I 
bünyelerinin doğurduğu 'birtakım hadiseler; bunlar- I 
dan bir tanesi, biraz evvel arkadaşımın biahsöttliği, I 
'Meclise yürüyüş namı altındaki hadisenin birkaç gün I 
evveline rastlaması sebebiyle- kendileri büze açıkça de- I 
diler ki, «Bizim, bu tasarılar üzerinde sizinle konuş- I 
maya pek vaktîmiiz yok, başımızı kaşıyacak halÜmliz I 
yok; müsaade edin on onbeş gün sonra yapalım.» De- I 
diım kü, gazetelerde okuyorum, hanli, Çalışma Blakanı I 
'boyuna konuşuyor, bir üş yapmıyor, bizi savsaklıyor I 
diyordunuz. Ben sizi sıkıştırıyorum, gün veriyorum, I 
'buyurun gelin. ,Ama «Bize müsaade edin» dediler^ Sı- I 
kınlılarını gördük müsaade etltik; top orada. I 

Şimdi, sadece 2821 ide değil, ben burada kendi 'ba
kanlığımın bütçesini konuşurken de arz etolşt'im, de- I 
metlim ki, siyasal hürriyetlerde olduğu gli'bi sendikal I 
hürriyetlerde ve haklarda da biirtakıtn kısitılamaliarı ha- I 
vıi mevzuatımız vardır; bunu İnkâr etmeye lüzum yok- I 
tur. Zemini, zamanı gelince bu kürsüye getireceğiz. I 
Bu çalışmam doğrudan doğruya ıbü sözlerimin, bu I 
taahhüdümün 'bir ne'tücestidir. I 

©iz İşverenle, işçi teşekkülleriyle ve hİraz evvel bür I 
arkadaşımın bahsetmiş olduğu Beynelmilel Çalışma I 
Teşkilatı (ILO) ile madde bazında karşılıklı görüş- | 

f meler içerisindeyiz ve çok kısa bir zaman sonra, (in-
I şallah tatilden evvel) tabiî normal prosedürü takip 
I ederek, hükümet tasarısı olarak, -Değerli Arkada-
I şım öğünç'ün teklifi dahil, verilmiş olan bütün tek-
I lifleri de nazarı itibare almak suretiyle - bunları, ko-
I misyonlara, komisyonlardan da yüce Meclise behe-
I mahal getireceğiz. Tabiî, takdir yüce Meclisindir. 

I Şimdi, konu buraya gelmişken müsaade buyurur-
• sanız bir ithama da küçük ve rakamsal bir şekilde 
I cevap vermek istiyorum. Bakınız, Plan ve Bütçe Ko-
I misyonuna gelen 195 teklifin 126 tanesi muhalefet-
I ten, 64 tanesi iktidardan, 5 tanesi de ortak teklif ola-
I rak gelmiş. Bunlardan, komisyondan çıkan, Meclise 
I sevk edilen 46 tane tekliften 21 tanesi muhalefetin, 
I 7 tanesi iktidarın, S tanesi ortak; yani iddia edildiği 
I gibi, iktidar partisinin teklifleri değil, - bir fazla da 
I olsa - muhalefetin sevk etmiş olduğu teklifler kanun-
I taşmış; partizanlık iddialarımın katiyen yeri yoktur, 
I rakamsal olarak ifade ediyorum. 

I O itibarla, biz, şu söylemiş olduğum rakamları da 
I nazarı itibara alarak, özellikle komisyonlarda - arka-
I daşlarımızın hepsi bilir- particilik gayretiyle bir ça-
I lışmanın değil, en salim, en faydalı kanunların çıka-
I bilmesini teminen bir çalışma atmosferi içerisindeyiz 
I arkadaşlarım. 

I Şimdi ben, Çalışma Bakanı olarak, çalışma ba-
I rışını teminle mükellef birisi olarak, zemin ve zama-
I nın ve değişen koşulların bizi mecbur ettiği birtakım 
I hususları bü kürsüye getireceğimi -demin de arz et-
I tiğim gibi- bütçe çalışmaları esnasında ifade etmiş-
I tim; bunlar tamamlanmak üzeredir. Bunun başka 
I türlü beyan edilmesi mümkün değildir; çünkü, Mec-
I lis kürsüsünden bir bakan diyor ki; «ben, 10 Şubat-
I tan beri ilgili kuruluşlarla yazılı, şifahî devamlı gö-
I rüşme içerisindeyim... Onu da derhal ifade edeyim, 
I birçok maddelerde de anlaşmış durumdayız. 
I Saygıyla arz ederim efendim. (ANAP sıralarından 
I alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taşçıoğlu. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sa-

I yın Başkan, son söz... 

I BAŞKAN — Efendim, Sayın Mükerrem Taşçı-
I oğlu milletvekili olarak konuştu efendim. 

I ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Son söz 
I milletvekilinindir. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Bakan olarak ko-
| nuştu. 
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BAŞKAN — Bakan olarak değil efendim, millet
vekili olarak konuştu ve yalnız bir noktada açıklama 
yaparken, 70 inci maddeye sığınarak, orada bakan 
olarak da konuşmaya devam etti; o kadar efendim, 
fazla söz veremem. 

Efendim önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
son sözü vermiyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bunda son söz 
olmaz; usul hakkında efendim. 

Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. * 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, 1475 Sayılı İş Kanununun Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi gere
ğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (2/110; 4/315) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Meclis İçtüzüğümüzün kanunları 
inceleme süresini düzenleyen 38 inci maddesinde ay
nen; 

«Tasarı ve teklifler komisyona havale gününden ni
hayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmek lazımdır. 

Aksi takdirde adıgeçen tasarı ve teklifin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya teklif 
sahipleri istemek hakkını haizdirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine havale edilmiş 
olan bir mesele on gün içinde sonuçlandırılmak ve 
kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gerekir» denmek
tedir. 

Yüce Meclisimizin açıldığı günden bu yana 3,5 
yıldır, Meclis Başkanlığına usulünce sunduğumuz sos
yal içerikli kırk kanun teklifimizin hiçbirisi ilgili ko
misyonlarında incelenmeye alınarak Meclis Genel Ku
rul gündemine intikal ettirilmemiştir. Zira, hükümet 
böyle istemektedir. 

Bugün ise, Meclîsimiz 4 üncü çalışma yılını sürdür
mekte, kanun tekliflerimiz hâlâ maksatlı ve güdüm
lü olarak ele alınmamaktadır. 

Yine aşağıda konusu açıklanan kanun teklifimiz 
de, hiçbir tutarlı gerekçe gösterilmeden yaklaşık üç 
yıldır ilgili komisyonda gündeme ve incelenmeye alın
madan kasten bekletilmekte, böylece de Meclis İçtü
züğünün hükümleri ısrarla ihlal edildiği gibi, mil
letvekilleri olarak, Anayasa ve Meclis İçtüzüğünden 
doğan yasama hak, görev ve yetkilerimiz düpedüz 
ballanmakta ve "kısıtlanmaktadır. 

i Bu neden ve gerekçelerle, anılan kanun teklifimi-
I zin, Meclis İçtüzüğünün 3'8 inci maddesi uyarınca 

doğrudan Meclis Genel Kurul gündemine alınmasını 
ve müzakere açılmasını önemle arz ve rica ederim. 

I Saygılarımla. 
Feridun Şakir öğünç 

İstanbul 

Kanun teklifi: 1475 sayılı iş Kanunu değişiklik 
teklifi. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte söz isteyen?.. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Lehte 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, değerli arkadaşlar; bir konuşmamda mesle

ğimden bahsetmiştim. Ben, önce bir deniz işçisiyim, 
denizciyim, gemi adamıyım; saniyen de, bir sendika-

I cıyım. Gayet tabiî, bilmediğim konularda bu kürsüye 
çıkmak istemiyorum; ama şu meseleyi, çalışma haya
tını - sivri bir söz söylemiş olmayayım - çok iyi bili
yorum. Çünkü, otuzbeş kırk yıl bu kulvarda dolaştım 
ve bir iki kez Meclise girdim; bu mevzularda çalış
tım, sözcülük yaptım. Onun için, elbette ki getirece
ğim kanun teklifleri iş Kanunu olacaktır, Sendikalar 
Kanunu olacaktır, Toplusözleşme Kanunu olacaktır. 
Bana müteşekkir kalmanız lazım, ben sizi burada bir 
ölçüde asiste ediyorum; hiçbir duygusal tarafım yok. 

Şimdi, Değerli Bakanımız, «Bu hazırlıklar yapılı
yor, zamanı ve zemini gelince Meclise getirilecektir» 
diyor, teşekkür ederiz. Ne zaman, bunun zamanı ne? 

[ Benim mezar taşıma mı yazılacak bu 2821, 2822? 

| Şunu da söylemek istiyorum: Hükümet getirsin. 
i Biz fazla da iddialı değiliz; maksat bu kanunların çık

ması; çekeriz tekliflerimizi... 

Bunun dışında, Sayın Dizdaroğlu üzüntülerini ifa
de ettiler. Onun üzülmesine hiçbir gerek yok, benim 
de yüreğim parçalandı. Bir misal vereyim : Bundan 
bir süre önce Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı 
Meclise geldi. Benim kanun teklifim de aynı komis
yondaydı. Sayın komisyon başkanımız niçin ikisini 
teVhiden müzakere açmadılar? Esasında usul gereği 
kanun teklifiyle kanun tasarısının komisyonda bir
leştirilip öyle değerlendirilmesi gerekirdi; bunu yap
madılar. Şimdi diyorlar ki, «Sayın öğünç'ün kanun 
teklifleri de hükümet tasarısıyla birleşecektir.» 

Efendim, benim bu Meclise usulünce sunduğum 
kamun tekliflerinden üçbuçuk yılda bir tanesi, mucize 
kabilinden geçti. O da benim patentimdeydi, sonra 
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siz aldınız; yurt dışında çalışan işçilere seçimlerde oy 
hakkı verilmesiyle ilgiliydi, benim kanun teklifimi red
dettiniz, aynı kanun teklifini getirdiniz çıkardınız, te
şekkür ederiz. 

ikincisi, icra ve iflas işlemlerinde işçi alacaklarına 
öncelik tanınmasıyla ilgili kanun teklifim. Sayın ko
misyon başkanı hatırlayacaklardır, bu kanun teklifi 
de Adalet Komisyonunda hükümet tasarısıyla birleş
tirildi, kanunlaştı. Şu anda 36 - 37 tane kanun tekli
fimiz var. 

Değerli arkadaşlar, biz buraya, bu Meclise, kendi 
gücümüzce, memlekete, ulusumuza hizmet etmeye 
geldik. Burası - yani yanlış söylemiş olmayayım - bir 
rehabilitasyon merkezi değil, oturmaya gelmedik ki bu
raya... Biz de bu memleketin milletvekilleriyiz. Tek
liflerimizin hepsini reddediyorsunuz. Ne söylesek aynı; 
kaset doldurayım, her oturumda kaset çıksın konuş
sun. 

Şimdi Bakan söz verdiler, kendilerine teşekkür edi
yoruz, inşallah yakın bir zamanda getirirler, bizim 
tekliflerimiz de komisyonlarda değerlendirilir; ama 
ben, içtüzüğün bana verdiği hakkı muntazaman kul
lanacağım ve her hafta buraya bir kanun teklifimi in
direceğim. 

Teşekkür ederim. {SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öğünç. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

13. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/1280) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin ve
rilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının tezkeresi vardır, okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılma
ları, Başkanlık Divanının 26.3.1987 tarihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Adana Milletvekili Nurettin Yağanoğlu, 49 gün 

hastalığı nedeniyle, 23.2.1987 tarihinden geçerli olmak I 
Üzere, j 
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Adana Milletvekili Nuri Korkmaz, 30 gün maze
reti nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Ankara Milletvekili Halil Şıvgın, 36 gün mazereti 
nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, -

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil, 20 gün has
talığı nedeniyle, 11.3.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Bursa Milletvekili ismet Tavgaç, 49 gün hastalığı 
nedeniyle, 10.2.1987 tarihinden 10.3.1987 tarihine ka
dar 29 gün, 11.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere 
20 gün, 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin, 45 gün 
hastalığı nedeniyle, 3.2.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin, 20 gün 
mazereti nedeniyle, 24.3.1987 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

izmir Milletvekili Vural Arıkan, 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 13.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Rize Milletvekili Arif Ş. Bilgin, 22 gün mazereti 
nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Adana Milletvekili Nurettin Yağanoğlu, 49 gün 
hastalığı nedeniyle, 23.2.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adana: Milletvekili Nuri Korkmaz, 30 gün maze
reti nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Halil Şıvgın, 36 gün mazereti 
nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil, 20 gün has
talığı nedeniyle, 11.3.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

IBAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili ismet Tavgaç, 49 gün hastalığı 
nedeniyle, 10.2.1987 tarihden 10.3.1987 tarihine ka
dar 29 gün, 11.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere 
20 gün. * 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin, 45 gün 
hastalığı nedeniyle, 3.2.1987 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Halil ilbrahim Şahin, 20 gün 
mazereti nedeniyle, 24.3.1987 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar

kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Kars 'Milletvekili Ömer (Kuşlhian ve 19 arkadaşı
nın, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın için
de 'bulundukları durumu ve 'bu konuda alınması 'ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçltüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
üzerindeki öngörüşmelıere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi ıtekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1*03 üncü maddeleri ge
reğince, hayvancılığımızın ve hayvan üreticilerinim 
düşürüldüğü duruma ilişkin Ibir Mieclis araştırması
nın açıîmasını arz ederiz. 

Ömer Kuşhan (Kars) 
ve Arkadaşları 

GEREKÇE 
)Son günlerde özle İlikte üzerimde durulması gere

ken konulardan bir tanesi de, hükümetçe uygulanan 
yanlış politikalar nedeniyle hayvancılığımızın ve hay
van üreticisinin düşürüldüğü durumdur. Bu konunun 
blir başka yönü de, ülkemizde ıgün geçtikçe ciddî bo-
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, 20 gün hastalığı 
nedeniyle, 13.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili Arif Ş. Bilgin, 22 gün mazereti 
nedeniyle, 31.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

yuttarda azalan hayvan sayısı sonucu toplumun bes-
lenmıesinde çok önemli besin maddesi olan etin artık 
yeterince ve herkes tarafından tükeıtilemez hale gel
miş olmasıdır. Bu durumun âcil tedbirlerle önlenme
mesi ve bu gidişin durdurulmaması halinde, toplu
mumuz yarınlarda büyük 'boyutlarda sağlık sorunla
rıyla karşı karşıya gelecektir. 

iBu duruma millî açıdan bakmak ve olaya parti 
farkı gütmeden, konuyu politika malzemesi yapma
dan yaklaşmak vıe tüm siyasî partilerin iştirakiyle Ibu 
millî konuya bir çözüm bulmak zorunlu hale gel
miştir. 

IBilim adamlarının konuyla ilgili açıklamaları in
celendiğinde de Türkiye hayvancılığının 'büyük so
runlarla karşı karşıya geldiğini gözlemekteyiz. Hay
vancılıkla ilgili kuruluşların yöneticilerinin çalmaya 
başladıkları tehlike çanlarının ıferyadını TBMM ola
rak duymazlıktan gelemeyiz. 

Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, özellikle 
bu konuda etkin devlet politikalarını geliştirip piya
saları yönlendirimek, ıtüıketioiyi korumak, üreticiyi 
teşvik ©tmek, üretim için yeni imkânlar yaratmak ve 
insan ibeslemmesinde en büyük payı olan, en önemli 
'besin maddelerinden Ibirisi, etin toplumun bütün kat
manlarına yeterli ulaşmasını sağlamak, onların alım 
gücünü aşmayacak ıbir 'fiyatla yeterli miktarda tüke
timlerine ısummak maksadıyla kurulmuş 'bulunan Et 
ve (Balıtk Kurumu Gemel Müdürlüğü, giderek fonk
siyonunu yitirmeye ve özel kişilere hizmet eder hale 
geltaeye başlamıştır. Bu yanhş uygulamaların düzel
tilmesi için ilgili bakanlıkları uyarmak yolunda da 
TBMM üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bunun 
da zamanı gelmiştir, haltta geçmektedir. 
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Konumun (bir başka yönü, üreticilerin, uygulanan 
yanlış kredi vie kredi faizleri politikası nedeniyle çok 
zor durumda olduklarıdır. Besiciliği teşvik, üreticiyi 
destekleme, üretimi yaygınlaştırma politikalarında da 
iligili bakanlıkların yanlış uygulamaları nedeniyle üre
timin çok büylük boyutlarda düşmüş olduğu gerçeği
ne de TBMM eğilmeli ve buna da ıbir çare ıbiulımıanın 
yolunu aramalı ve iligili bakanlıklara gerekli talimat
larını vermelidir. 

Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığının yaptırdı
ğı (bir araştırıma sonuçlarına göre, Ihayyan besicile
rinin yüzde 21 'inin işletmelerini tamamen kapattık -
'Darı ve yüzde 19"uınun da kapasitelerini düşürdükle
rini ortaya koymuştur. Ülkemizde uygulatılan yanlış 
polMkalar nedeniyle, 600 000 büyük baş besi yapılır
ken, hu miktar 100 0001e düşmüştür. 

Hükümetin yasaları uygulamadaki zaafı sonucu 
ve gene yanlış politikalar nedeniyle yüzlerce besici 
(besledikleri hayvanlıarını devlet eliyle değerlendire
mediği veya ihraç edemediği için ne idüğü belirsiz 
tüccara malını vermekte ve fakat parasını tahsil ede
memektedirler. Bugün Türkiyemizde verilen çekler, 
senetler reslmî beliğe olma hüviyetini (maalesef yitir
mişlerdir. Devletin ve yasaların sağladığı güvenceden 
yoksun faale gelmiş bulunmaktadır. Yalnız Kars tün
deki hayvan üreticisinin veya besicisinin foiu şekilde 
dolandırılanlarının sayısı yüzlerle ifade edilir hale 
gelmiştir. 

Uygulanan yanlış politikalar (sonucu korumasız 
hale gelen üreticinin bankalara olıan borcunun mik
tarı 40 milyardan 60 milyara yükselmiştir. Et ve Ba
lık Kurumuna veremediği malını Tüccara senet karşı
lığı satan üretici ve 'besici, 'tüccardan vadesinde pa
rasını tahsil edemediği için bankalara olan borcunu 
ödeyememekte ve kredi faizlerinin yüksekliği yanın
da temerrütle düşen üretici veya besici çok Kor du
numda kalmaktadır. Devlet buna da bir çare bulmak 
sorundadır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

J. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Millet 
Meclisi Başkan ve üyelerine Başkan tarafından «Hos-
geldiniz», denilmesi 

Bu gidişe dur denmediği ve sorunlara çare bu
lunamadığı takdirde korkarız ki, hayvan ihraç eden 
ülkemiz, bu defa da iç piyasa ihtiyacını karşılamak 
için et ithal elimıek durumunda kalabilir. 

Ayrıda, iç piyasadaki et fiyatları, gelir düzeyi 
alabildiğine düşfmüş bulunan tüketicinin alım gücü
nü Çoktan aşmıştır. 

IBuıgün ülkemizde uygulanan yanluş para ve fiyat 
politikaları nedeniyle iç piyasada 2 400 - 3 000 TL. 
arasında tüketiciye sunulan etin dış piyasada azamı 
1 600 TL.'ye satıldığı gerçeği de işin bir diğer acı Ve 
düşündürücü yönüdür. 

Bütün bunlar ve daha sayılması irdelenip ince
lenmesi gereken. yönlerinin enine boyunla tartışılıp, 
geleceği çıkmazda gözüken Türkiye hayvancılığının 
gerektiğince araştırılması ve TBMM.'cc ilgili bakan
lıklara gereken çıkış yollar inin gösterilmesi için Ana
yasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını arz ©deriz. 

İBAŞKAN — Şimdi, Uçtiüzüğümüzıe göre, Meclis 
araşftıriması açılıp açılimaması hususunda hükümete, 
ısiyasî parti gruplarına ve 'önergedeki birinci imza 
sahibine veya Onun göstereceği bir diğer imza sahibi
ne sıöz verilecektir. 

Hükümet ve gruplara sıöz süresi 20 dakika; şah
sı adına söz alanlara da süre 10 dakikadır. 

Şimdi söz alanları okuyorum : Hükümet adına, 
Tarım Onman ve Köy işler i Bakanı Sayın Hüsnü 
Doğan. 

'Gruplar adına : Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Feyzullah Yıldırır, Demokratik Sol Parti Gru
bu adına Sayın Ömer Kuşhan, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Aşkın Tokltlaş. 

Şimdi, söz sırası Sayın Bakanda; buyurun efen
dim. 

Süreniz 20 dakika. 
Sayın Bakan, bir dakikanızı istirham edeyim 

efendim. 

(BAŞKAN — ıMeclisiımizim davetlisi olarak ülke
mizi ziyaret etmekte olan Pakistan Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Hamit Nasır Çatha Başkanlığındaki 
Parlamento Heyeti şu anda Mıeclisimizi lonurlandır-
ımış bulunmaktadır. Kendilerine, yüce heyetiniz adı
na, haşgeİdiniz derim. ((Alkışlar) 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar

kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımı
zın içinde bulundukları durumu ve bu konuda alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (De
vam) 

'BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; hayvancılık konusunda 
Meclis araştırması isteyen önergeyi dinledik. Genel 
olarak, -gerekçede temas edilen hususlara bakıldığın
da- bu konuda yapılan faaliyetleri ciddî ve tam ola
rak ortaya koymaksızın, hizmetleri ve gelişmeleri göz 
ardı ederek, sathî gerekçelerle önergenin huzurunu
za getirilmiş olmasını, hükümetimizin ve bakanlığı
mın hayvancılığa verdiği önemle mütenasip görmedi
ğimi, sözlerime başlarken bilhassa ifade etmek iste
rim* 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Doğuya ve 
güneydoğuya sorun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Böyle bir vesi-, 
leyle de olsa, hükümetimizin uyguladığı politikaları, 
teşvik tedbirlerini, destekleme politikalarını, kredi ve 
faiz politikası ile hayvancılığımızdaki gelişmeleri, bu 
alanda yapılan hizmet ve faaliyetleri ve hedeflerimi
zi yüce Meclise açıklama imkânını bulduğum için 
memnuniyetimi belirtir, yüce heyetinizi en derin say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Gerek millî ekonomiye katkısı ve gerekse artan 
nüfusumuzun dengeli beslenmesi ve ihracaat potan
siyelinin aktive edilmesi yönünden, hayvancılığımızın 
ne kadar önemli bir sektör olduğu malumlarınızdır. 

Sektörün bu özelliği sebebiyle, öteden beri olduğu 
gibi, hükümetimiz döneminde de bu faaliyet alanına 
büyük bir öncelik ve ağırlık verilmektedir. Ülkemiz, 
doğal iklim şartları bakımından hayvancılığa uygun
dur. Özellikle doğu bölgelerimiz iyi kaliteli ve geniş 
mera imkânları ile, meraya dayalı hayvancılığa, en-
tansif tarımın uygulandığı ve sulama imkânlarının 
olduğu bölgeler ise, ahır hayvancılığına elverişli bu
lunmaktadır. 

Çiftçilerimizin önemli bir geçim kaynağını teş
kil eden hayvancılık, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
bugün dahi kırsal kesim için ekonomik önemini sür
dürmekte ve çiftçilerimizin üretim faaliyetlerinde 
önemli bir unsur olarak devam edegelmektedir. An
cak, hayvancılığımızın, ileri ülkelerle mukayese edil
diğinde, arzulanan seviyede gelişmediği ve hayvansal 
ürün 'tialebi dikkate alındığında, en fazla geliştirilmesi 
gereken bir sektör olduğu da 'açıktır. 

Hşıtie bu sebeptedir ki, hükümetimizce konuya ağır
lık ve öncelik verilerek, h'ayvancüığımiizın ıslahı, et, 
süt ve diğer hayvan ürünlerinin artırılması için her 
türlü 'tjeşvik tedbirleri uygulamaya fcomulımuşltuır. 

iŞimdi müsaadenizle,, önergede yer alan hususları 
da göz önünde bulundurarak, hayvancılık konusunda
ki izahattımrzı arza çalışacağım. 

Planlı dönemin başımdan beri, temel ilke ve poli
tika olarak, sayıca fazla olan hayvan yerine, birim ba
şına verimi yüksek ırkların hâkim olduğu hayvan po-
pulasyomunun teşkili benimısenimiış bulunmaktadır. Bu 
ilke ve politika doğrultusunda, hükümetjimizce, yük
sek verimli ırkların ısığır ve koyun varlığımız içinde 
yaygınlaşması için çalışmalar ısürdiirülegelmekte, bu 
çalışmalar sonucu, sığır populasyonunun yaklaşık 
olarak yüzde 27'sini kültür ıinkı ve melezleri teşkil et
mektedir. 

Konu (bu yönlüyle ele alındığında, son yıllarda za-
ıman zaman haytvan sayılarırtdlaki azalmadan bahsedi
lerek, hayvancılığın ©enlediğini ileri sürmek, gerçekçi 
Ibir yaklaşım olmadığı gibi, esasen bakanlığımızca ya
pılan çalışmalar da, sayıca böyle bir azalmanın varit 
olmadığını ortaya kokmaktadır. Hayvancılıkta üreti
mi artırmanın temel unsurunu, yüksek verimli da
mızlık •temini, sunî v|e tabiî tohumlama yoluyla dü
şük verimli yerli ırklarımıızın ıslahı teşkil etmektedir. 

Bu hıuisus dikkate alınarak, özellikle sığır sunî to-
ihiumlaımaisına ağırlık verilmiş, senenin her mevsimin
de ulaşım imkânı olan yörelerde sunî tohumlama, di
ğer bölgelerde ise, tabiî tohumlama yoluyla ırk ısla
hına çalışılmaktadır. l!98ö yılında 226 bin adet olan 
sığır sunî itdhumlama&ı, 1983 yılında 430 bine, 1986 
yılında ise 505 bine ulaşmıştır; 1987 yılı hedefimiz ise 
600 bindir. 

Bugüne kadar devltet etiyle yapılan sunî tohumla
ma hizmetleri, 1985 yılından itibaren özel sektöre de 
açılmıştır; bu alanda özel firmalar faaliyet gösitlermek-
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tedir. Sunî tohumlama alet ve ekipmanlarının itha-
lartı gümrük resminden muaf tutulmakta, aynı zaman
da sığır ıslahını hızlandırmak amacıyla kalkınmada 
öncelikli yörelerde 4 'bin lira, diğer bölgelerde 3 bin 
lira, gebe klalan inek 'başına devlet desteği sağlan
maktadır. 

(Bir taraftan, tabiî ve sunî 'tohumlama metoduyla 
yerli ırklarımızın ıslahına gidilirken, diğer taraftan 
da yüksek verimli damızlıkların yurt dışından geti
rilmesi ve hayvan yetiştiricilerimize intikali çalışma
ları da .sürdürülmektedir. İlk parti olarak, Amerika 
Birleşik Devletlerinden 5 hin baş damızlık düve it
hali sözleşmeye bağlanmıştır. Bunun daha büyük ra
kamlara; 20 - '25 'bin gibi bir rakama yükseltilmesi 
için de çabalarımız sürdürülmektedir. 

Buna ilaveten 3 bin baş datmızlılk düVenin de, İtal
ya ile yapılan teknik işbirliği çerçevesinde getirilme
si için mutabakata varılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hayvansal üretimin en önem
li girdilerinden birisini, yem teşkil etmektedir. Üre
timim artırılmasında genetik ıslahtan sonra ve daha 
önemli olan yem üretimini artırmak için, mısır, soya 
ve ayçiçeği üretimine ağırlık verilerek, kullanılan hib-
rit >fahu!mlar sonucu dekara verimler artırılmış; 1983 
yılında 46 bin ton olan soya üretimi, 1986 yılında 200 
bin ton civarına, mısır üretimi 1,5 milyon tondan 
2,3 milyon tona ve ayçiçeği üretimi ise 715 bin ton
dan, aşağı yukarı 1 milyon torna yaklaşmıştır. Böy
lece, ısığır besi ve tavuk yemlerinde mısır kullanımı 
yaygın hale gelmiş; ayçiçeği ve soya küspesi üretimin
de ise önemli artışlar sağlanmıştır. 

Dan© yemler üretimindeki çalışmalara ilaveten, 
kaliteli kaba yem üretimi bakımından yonca ve ko
runga üretimine de ağırlık verilim işitir. 

Sanayi karma yem üretiminde son yıllarda önem
li üretilm artışı meydana gelmiş; 1983 yılı sonu itiba
riyle yılda 2,2 milyon ton olan sanayi karma yemi, 
1*986 yılı sonu itibariyle 2,9 milyon ton ile 3 milyon 
Don civarındadır. 

Kanma yemin temel hammaddeleri olan arpa, 
mısır, ayçiçeği, çiğiit, ısaya fasulyesi gibi maddelerde 
uygun taban fiyatları uygulanmış, gerek Toprak Mah
sûlleri Ofisi ve gerekse üretici birliklerince destekle
me alımları yapılmıştır. 

Mısır, ayçiçeği, saya fasulyesi üretimleri, tohum 
aşamasından itibaren desteklenmiş, fiyat artışı görü
len veya üretimi yetersiz olan yem hamnıaddeierinin 
ithali yoluna gidilmiştir. Ayrıca, ithalat rejimlerinde

ki değişikliklerle yem hammaddelerinin itlhali libere 
edilmiş, bazılarında, gümrük vergileri, muafiyet du
rumuna getirilmiş, bazılarında ise asgarî düzeye çe
kilmiştir. 

ıSayın milletvekilleri, karma yem tüketiminin yay
gınlaşması ve böylece rasyonel hayvan beslemenin 
sağlanması; et, süt, yumurta ve su ürünlerinde veri
min artırılması; hayvan yetiştiricisine daha ucuz fi
yatla yem sağlanması amaçları ile 1985 yılından iti
baren karıma yemleri kullanan hayvan yetişitiriciieri-
ınıe yem bedelinin yüzde 20'si oranında sanayi yemi 
desteklemesi yapıllmaısıma başlanılmışitır. İhtiyacı olan 
karıma yemleri kendi tesislerinde üreten hayvancılık 
işletmelerine de, sanayi yemi desteklemesi yapılması 
sağlanmıştır. Böylece, 1985 yılında 36 milyar liralık, 
19816 yılında ise ıtakriiben 65 - 75 milyar liralık sanayi 
yemi desteklemesi yapılmıştır; yani 65 milyarın üze
rindedir. 

Ülkemiz, coğrafî dunumu itibariyle hayvan has
talıkları yönünden birçok egzotik hastalıklara maruz 
durumda olduğu cihetle, hayvancılıkla, hastalıklarla 
mücadele büyük önem taşımaktadır. (Bu nedenle, 
1984 yılından itibaren, hayvan sağlığı konusu üzerine 
titizlikle durulmuştur. Nitekim, 1983 yılında 1 milyar 
lira olan hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele 
ödenekleri yıldan yıla artırılarak, 1986 yılı içerisin
de 4,5 milyar liraya ve 1987 yılı bütçesi içerisinde ise 
5 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Hayvanlarda ölüm ve verim kaybına sebep olan 
hastalıklarla mücadele, belli projeler dahilinde yürü
tülmektedir. özellikle zaonoz hastalıklardan olan tü
berküloz ve brucellosis (Malta humması) hastalıkla
rıyla mücadeleye önem verilmiştir. Diğer salgın ve 
bulaşıcı hastalıiklarla mücadelede koruyucu aşılamala
ra da büyük önem verilmektedir. 

Çeşitli hastalıklara karşı bakanlığımız enstitülerin
de yeterli miktarda aşı üretimi yapılmaktadır. 1983 
yılında 149 milyon doz olan aşı üretimi, 1986 yılın
da 211 milyon doza yükseltilmiştir. Yeni açılan labo-
ratuvarlarla, şap aşısındaki sıkıntı bertaraf edilmiş, 
1983 yılında 11 milyon doz civarında olan üretim, 
1986 yılında 14 milyon doza yükseltilmiş, 1987 için 
ise şap aşısı üretim hedefi 30 milyon dozdur. 

iAışı üretimindeki bu gelişmeye paralel olarak, aşı
lamalarda da önemli gelişmeler olmuştur. 1980 yılın
da 88 milyon, 1983 yılında 105 milyon, 1984 yılında 
1107 milyon, 1985'te 108 milyon ve 1986 yılında da 
127 .milyon blaş hayvana aşı ve ilaç uygulaması ya
pılmıştır. 
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(Hayvancılıkla ilgili olaralk bakanlığımızca yürü
tülen bu çialışımalar sonucu, et, süt ve diğer hayvan
sal ürünler ünefciıminde artış sağlanmıştır. Nitekim, 
1978 yılınlda 93(5 bin ton olıaralk gerçekleşen toplam 
öt lür'atimi, 1983 yılınldla 1 milyon 174 bin tona, 1985 
yılında 1 tmil'yon 300 'bin 'tona ve 1986 yılında da 1 
milyon 375 ıbin tona yükselmiştir. Bu rakamlara be
yaz e/t dahildir. 

ISüt üretimi ise, aynı yıllarda, sırasıyla 4,7 milyon 
Hon; 5,9 milyon ton; 6,4 milyon ton ve 1986 üretim 
tahmini i.sıe 6,7 milyon tondur. 

Sayın milletvekilleri, süt üretimi konusunda bazı 
çalışmalar içerisindeyiz; yurdumuzdaki gerçek süt 
üretiminin bu rakamın da üzerinde olduğunu tah
min ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tahminle olmaz, 
bakanlar tahmin yapmaz; rakam verin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tahmini ver
dim, ben kendi tahminimi ilave ettim; merak etme
yin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam buyurun 
efendim. 

TARIM ORMAN VE KöYJŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Et "ve süt üre
timindeki bu gelişmeler, hayvan başına verimlerin 
artması sonucu sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde mevcut mezba
ha ve kombinalardan bakanlığımızca toplanan kesim 
sonuçlarına göre; 1980 yılında 115 kilogram olan sı
ğır karkas ağırlığı, ortalama olarak 135 kilograma 
yükselmiştir. Bu husus da, sığır 'besisi faaliyetlerinin 
sonucu, karkas ağırlıktaki artışı açıkça ortaya koy
maktadır. önergede ileri sürüldüğü gibi, besicilik faa
liyetlerinde bir gerileme söz konusu olmayıp; Dünya 
Bankası projelerinden finanse edilerek yapılan sığır 
besisi, 1984 yılında 47 900 baş iken, 1985 yılında 
1'59 bin baş, 1986 yılında ise 216 bin baş olmuştur. 
Ayrıca, aynı yıllarda, sırasıyla, 60 bin, 258 bin, 536 
bin baş koyun besisi de yapılmıştır. Buna ilaveten, 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kaynaklarından 1984 
yılında takriben 35 milyar lira, 1985 yılında 62 mil
yar lira, 1986 yılında ise 85 milyar lira besi kredisi 
kullandırılarak, 3 milyon baş sığır ve koyun besisi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Şeker Şirketince, 1985 
yılında 102 bin baş, 1986 yılında ise 120 bin baş sı
ğır besisi yapılmıştır. Bunlara ilaveten, erken kuzu 
kesimini önleme ve kuzu besiciliği projesi çerçeve

sinde ve 14 ilde, 1985 yılında 1,4 milyon baş koyun 
ve 1 milyon baş kuzu, 1986 yılında ise 1,8 milyon baş 
koyun ve 1,5 milyon baş kuzu, kredi ve teknik yar
dım sağlanarak besiye alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Ziraat Bankasının tarım 
sektörüne ayırdığı plasman içinde hayvancılığa ayrı
lan miktar, 1981 yılında toplam kaynakların yüzde 
4,3'ü iken, 1985 ve 1986 yıllarında yüzde 15'e yük
selmiştir. Miktar olarak ifade etmek gerekirse, 1986 
yılında 1,8 trilyon lira olan tarım plasmanı içinde 
hayvancılığa ayrılan miktar 275 milyar liradır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli desteklemelerle hay
vancılığımızın gelişmesini hedef alan hükümetimiz, 
hayvan yetiştiricilerimizin işletmelerinin daha rasyo
nel üretim yapmasını teşvik etmek amacıyla, hay
vancılık ve su ürünleri kredilerine uygulanmakta olan 
yüzde 34 seviyesindeki kredi faizini, 12 puan aşağı
ya çekmek suretiyle yüzJde 22'ye indirmiş bulunmak
tadır. Ülkemizin hayvan varlığı ve her yıl piyasaya 
arz edilen kasaplık hayvan miktarı ve toplam et üre
timimiz dikkate alındığında, Et ve Balık Kurumu
nun et piyasasındaki yeri yüzde 5 civarındadır. Bu, 
uzun yıllar ortalamasıdır. Bu bakımdan, «Canlı hay
van ve et pazarlamasında Et ve Balık Kurumu fonk
siyonunu yitirmiştir» görüşü gerçekleri yansıtmamak
tadır. 1980 yılından beri Et ve Balık Kurumunca 
satışa arz edilen et miktarı, (ihracat da dahil) 1981' 
de 43 bin ton, 1982'de 47 bin ton, 1983'te 58,5 bin 
ton, 1984'te 56 bin ton, 1985'te 54 bin ton ve 1986 
yılında 53 bin tondur. 

Canlı hayvan ve et pazarlaması, hükümetimizin 
ekonomik politikası paralelinde, serbest piyasa eko
nomisi ve reka'bet şartlarında sürdürülmektedir. Hiç
bir hayvan yetiştiricisinin veya besicinin, hayvanını 
Et ve Balık Kurumuna satması için zorlanması ba
his konusu olmadığı gibi, iktidarımız döneminde Et 
ve Balık Kurumuna hayvanını satmak isteyen hay
van yetiştiricisinin geri çevrilmesi de söz konusu de
ğildir. Çiftçilerimiz ve besicilerimiz tarafından kuru
ma getirilen kasaplık hayvanlar mutlaka alınmakta
dır. Hatta ben, önerge sahiplerinden Sayın Kuşhan' 
in 1984 yılı başında söylediği sözleri hatırlıyorum; 
bir ara Et ve Balık Kurumunun çiftçiye borcu 5 mil
yarlar seviyesine yükseltilmişti. Bugün, Et ve (Balık 
Kurumu, çiftçiye horcunu günlük verecek hale gel
miştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Alımı durdurarak 
yaptı değil mi Sayın Bakan? 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, beş dakika var. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan kontrol mü ediyorsunuz Sayın Bakan? 
BAŞKAN — 15.55'te başladınız efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hayır, arada 
bir takdim yaptınız Sayın Başkanım. 

Ürettiği etin yüzde 70'ini -askerî birliklerimizin 
ihtiyâcı da dahil- kamu kuruluşlarına satan Et ve 
Balık Kurumu hakkında, «özel kişilere hizmet eder 
hale gelmeye başlamıştır» şeklindeki iddianın daya
nağının ne olduğu açık değildir. Bununla, kurumun 
ihracat amaçlı olarak, et ihracatçılarımıza kesim im
kânı sağlaması kastediliyor ise, ihracat politikamızın 
gerçekleştirilmesi, kurumun boş kapasitesinin değer
lendirilmesi ve rasyonel işletmecilik prensipleri ba
kımından -zaten bir kamu iktisadî teşebbüsü olması 
ve basiretli bir tüccar gibi çalışması gerektiği husus
ları da dikkate alındığında- ülke ekonomisi yönün
den olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancılığımızın, öner
gede ileri sürüldüğü gibi, gerilemediğini gösteren bir 
husus da, son yıllarda canlı hayvan ve et ihracatı-
mızdaki gelişmedir. 1980 yılında 934 bin baş olan 
canlı koyun ihracatı, 1983 yılında 2,5 milyon başa, 
1986 yılında ise 3 milyon başa yükselmiştir; ama, 
şunu bilhassa ifade ediyorum burada: Ortadoğu'da 
1982'nin ihracat şartları mevcut değildir, çünkü, Or-
tadoğudaki devletlerin 1982'deki satın alma şartlan 
mevcut değildir. Bakınız misal vereyim: Biz geçen 
sene canlı hayvan ve et ihracatından 293 milyon do
lar elde ettik. Eğer aynı malı, 1982 yılı birim fiyat
larıyla satmış olsaydık, 443 milyon dolar ederdi. Ara
daki 150 milyon dolar, aynı malı satmış olmamıza 
rağmen bir gerilemedir; ama bu, dünya fiyatların
dan ortaya çıkan bir durumdur ve sizin, burada ya
pacağınız bir şey de yoktur. 

Dış piyasanın talebi ve fiyat . durumu : Canlı 
hayvan ihracatının miktarına göre taze et ihracatı
mızda değişmeler olmaktadır. Nitekim, 1980 yılında 
5 593 ton olan et ihracatı, 1983 yılında 57 bin tona 
kadar yükselmiş; yine dış piyasa fiyatlarının geri
lemesi sonucu, 1986 yılında 36 bin ton olarak ger
çekleşmiştir. Çünkü, çiftçi için iç piyasa dış piyasa
ya nazaran daha kârlı hale gelmiştir. 
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Yapılan et ithalatı bile, -burada çeşitli defalar ko
nuşuldu- cüzi miktarlardadır. Geçen yıl yaptığımız 
ithalat 20-21 bin ton civarındadır. Bu, kırmızı et üze
rinden giderseniz, toplam üretimimizin yüzde 2'sine 
tekabül eder; toplam et üretimi üzerinden giderseniz, 
onun da yüzde 1,6'sına tekabül eder. 

Bir misal daha vermek istiyorum : Mesela, 1986 
yılında sattığımız taze etin tonu, ortalama olarak 
1 785 dolar iken, ithal sadece hin dolar civarındadır. 
Yani orada da Türkiye'nin menfaati bahis konusu
dur. 

Önergede bir iki husus var. Deniyor ki, «Dışa
rıya 1 600 - 1 700 liraya satıyoruz, oysa piyasada 
et 2 300 - 2 400 lira». Doğrudur; çünkü mukayese 
ettiğiniz fiyatlar aynı değildir. Birisi ihracat fiyatı; 
bütün dünya piyasasının reka'beti içerisinde teşekkül 
eden fiyatlar ve toptan fiyatlar, FOB fiyatlar, öbürü 
ise perakende fiyatlar. Bu iki fiyatın birbiriyle mu
kayese edilmesi mümkün değil. 

Diğer taraftan, önergede yer alan bir ifadeye 
üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Önergede, maa
lesef, '«Ne idüğü belirsiz tüccarlar» ifadesi kullanıl
maktadır. Ben, ülkemizdeki tüccarlarımızın bu sı
fatla sifatlandırılmalarını uygun görmüyorum. Bura
da da üzüntümü dile getiriyorum muhterem millet
vekilleri. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sonuç olarak, 
şunları ifade etmek istiyorum : 

Hükümetimiz, hayvancılığa çok büyük bir önem 
vermektedir ve verecektir de. Çünkü, tarım sektörü 
içerisinde orta ve uzun vadede en önemli sektör ola
cak olan, -Batı ülkelerinde olduğu gibi- hayvancılık 
sektörüdür; protein meselesidir, halkın daha iyi bes
lenmesi meselesidir. Zaten bu, 'bizim, herhangi bir 
şekilde az önem vereceğimiz bir mesele olmaz; önü
müzdeki projeler de bizi oraya doğru itmektedir. 

Bu konuda, elimizden geldiğince çalıştığımızı ve 
çiftçimize daha fazla yardım etmek durumunda ol
duğumuzu jfade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Feyzullah 

Yıldırır; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA FEYZULLAH YILDIRIR 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hay
van üreticilerinin ve hayvancılığımızın içinde bulun-
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dukları durum ve bu konuda alınması gerekli önlem
ler hakkında istenen Meclis araştırması hususunda 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hayvancılık, Türk ailelerinin 
büyük bir kesiminde âdeta aile yaşamının bir parçası 
olmuş, onun geçim kaynağı ile mal varlığını teşkil et
miştir. Son sayıma göre ülkemizde 3 milyon 650 bin 
adet civarında tarım işletmesi mevcut olup; bunun 
3 milyon 140 bini hem hayvan, hem de bitkisel ürün 
yetiştirmekte, 92 bin aile ise sadece hayvancılıkla uğ
raşmaktadır. Hayvancılığın tarım sektörü içerisindeki 
yeri, tarımın Türk ekonomisindeki yeri kadar büyük 
ve önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet dönemindeki ik
tidarlar, hayvancılığın gelişmesi ve ekonomik hayvan
cılığın kurulması çalışmalarına önem vermişlerdir. An
cak, hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları arzu edilen 
hedefe ulaşamamış; bu iktidar zamanında ise, ziraatta 
olduğu gibi, hayvancılıkta da ilerleme yerine gerileme 
kaydedilmiştir. 

Ülkemiz, hayvan varlığı bakımından büyük bir po
tansiyele sahip olmasına rağmen, dünya ölçülerine gö
re, hayvanlarımızın verimleri oldukça düşük düzey
de olup, birim başına et üretimi üçte bir, süt verimi 
beşte bir, yumurta verimi ise üçte birin de altındadır. 

Bu verim düşüklüğünün başlıca nedenleri altyapı 
eksikliği, yem yetersizliği, ıslah ve hastalıklarla mü
cadele çalışmalarının istenilen düzeyin çok altında ol
ması, girdi fiyatlarının hızla artması, hayvansal ürün 
ithalatı ile üretici ve hayvancılığa dayalı sanayiin ye
terince desteklenmemesıidir. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılıkla ilgili istatistik! 
bilgiler çok karışık ve çapraşıktır. Devlet Planlama 
Teşkilatı ile Devlet istatistik Enstitüsünün rakamları 
birbirini tutmamaktadır. 1985 ve 1986 yıllarına ait sa
yım istatistikleri ise yayımlanmamıştır. 

Bu iktidar döneminde hayvan sayısında gittikçe ar
tan bir tempoyla azalma görülmesi, Türkiye'nin bes
lenme sorunuyla karşı karşıya geleceğinin açık belirti
sidir. ANAP'ın iktidara geldiği 1983 yılı ile, bir yıl 
sonraki hayvan sayısına baktığımızda; koyunun 48 mil
yondan 40 milyona, kıl keçisinin 13,5 milyondan 
11 milyona, tiftik keçisinin 3 milyondan 2 milyona, 
sığırın 14 milyondan 12 milyona, mandanın 758 bin
den 544 bine düştüğünü; ancak, eşek ve domuz sayı
sında artma olduğunu görmekteyiz. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar (!)) Toplam hayvan sayımız 82 mil
yonken, 68 milyona düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, yine, ANAP iktidara geldi
ğinde, sağılan hayvan sayısı 38 milyonken, 1984 yılın
da 31 milyona; süt üretimi 5 milyon tondan, 4 milyon 
tona düşmüştür. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Domuzu na
sıl saydınız beyefendi? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — istatistik 
söylüyor beyefendi; devletin istatistiği burada, okudu
ğun zaman görürsün. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALI RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Beygirler 

ne kadar oldu beyefendi? 
FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — İstatistik

lerde var, çok seviyorsan aç da bak. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Devamla) — Kümes 
hayvanlarıyla, yumurta üretimi ise aynı seviyeyi mu
hafaza etmiş, bir artma göstermemiştir. Bu düşüşlerin 
1985 ve 1986 yıllarında daha da arttığı zannedilmek
tedir. Demek ki, bu iktidar döneminde hayvan sayısı 
ve hayvansal üretimde bir ilerleme değil, gerileme gö
rülmektedir. Ancak, iktidarın iddialarına ve Sayın 
Başbakanın beyanlarına inanılırsa, her sektörde oldu
ğu gibi, hayvancılık sektöründe de ilerleme mevcut
tur; fakat istatistik! bilgilere ve üreticinin feryadına 
bakılırsa, gerileme mevcuttur. Gerçek olan ise, Türki-
yemizde ilerleyen ve gelişen, ziraat, hayvancılık, esnaf 
ve sanatkâr, memur ve işçi, emekli, dul ve yetim de
ğil, bazı holdinglerle, iktidarın çevresidir. 

Sayın milletvekilleri, bir de 1970 ve 1980 arası ista
tistik rakamlarına bakalım : Gerek küçük ve büyük
baş hayvanlarla kümes hayvanlarının sayısında, gerek
se süt ve yumurta üretiminde önemli ölçüde artma var
dır. Mesela: 1970 yılında 73 milyon olan büyük ve 
küçükbaş hayvan sayısı, 1980 yılında 87 milyona; 32 
milyon olan tavuk ve horoz sayısı 58 milyona; 2 mil
yar adet olan yumurta üretimi 4 milyara; 4 milyon 
ton olan süt üretimi 5,5 milyon tona yükselmiştir. 
İşte, açık olarak görülüyor ki, 1980 öncesi dönemde 
hayvancılıkta bir gelişme ve ilerleme, bu iktidar döne
minde ise, bir gerileme mevcuttur. Acaba bunun se
bebi nedir? Bunun sebebi, ıslah, hastalıklarla müca
dele ve destekleme yetersizliği vesairedir; ama asıl 

, sebebi, o dönemde köyden gelen, köylüyü bilen bir ik
tidarın, bu dönemde köylüyü ve köyü bilmeyen, hol
dinglerden gelip holdingleri bilen, köylünün işini biti
ren bir iktidarın mevcudiyetidir. (DYP sıralarından al
kışlar) 
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Hayvancılığımızın içinde bulunduğu durum, Sa
yın Başbakanın akıl ölçüsü olan 60 numaralı şapkaya 
uygun düşmemektedir. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Demek ki, meselenin halli için 60 nu
mara kâfi değildir. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Her yönüyle hayvancılığa müsait olan Türkiye-
mizde hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı sanayiin 
içinde bulunduğu zorluklar detaylı bir şekilde tespit 
edilmeli ve mevcut problemlerin kısa ve uzun vadede 
halli için gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır. 

1979 yjh dahil, bugüne kadar kaç adet projeli süt 
ve besicilik işletmesine tesis ve çevirme kredisi veril
diği, işletmelerin gruplar itibariyle tasnifi, hangi böl
gelerdeki işletmelerin bankaya olan borçlarını öde
diği ve kaç tanesinin borçlarını ödeyemeyerek faali
yetlerine son verdiği; faaliyetlerine devam edenlerin 
kuruluş kapasiteleriyle, bugünkü hayvan sayılarının ne 
olduğu hususunda çalışmalar yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, hayvanların ço
ğunluğunu yerli ırklar oluşturmaktadır. Hayvancılığın 
ilerlemesi ve üretimin artması için yetersiz bir seviye
de olan sunî ve tabiî ıslah çalışmaları yaygınlaştırıl
malı ve hızlandırılmalıdır. Hayvanlarımızın ölümüne 
ve verim düşüklüğüne neden olan hayvan hastalıkla
rıyla mücadele çalışmaları daha etkin hale getirilme
lidir. Hayvan yetiştiricileri, beslenme ve hastalıklarla 
mücadele konusunda eğitilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, üreticilerin sermaye yetersiz
liği, hayvan için modern barınaklar yapılmasında, ye
ter ve kaliteli yem kullanımında ve hastalıklarla ilgili 
mücadelede büyük engel teşkil etmektedir, iktidar, 
maliyet fiyatlarını ve enflasyonu da nazara alarak, hay
vancılık kredilerini yeterince artırmalı ve üretim ma
liyetini büyük ölçüde etkileyen faiz oranını daha da 
dÜşürmelidir; kendisinin yükselttiği faiz oranını tek
rar indirmekle, üreticiye yardımcı olduğunu ve onu 
memnun ettiğini zannetmemelidir. Üretici, alın teri
nin karşılığını almadıkça, kazanmadıkça, iktidarın 
«reform» adını verdiği icraatlarından memnun olma
yacaktır. Karnı tok, sırtı pek olmayan ve borç altın
da kıvranan çiftçiyi memnun etmek mümkün değildir. 

Üretim faaliyetlerini durdurmuş olan hayvancılık 
işletmelerinin, kredi borçları, faizleriyle birlikte dön-, 
durularak, sekiz on yıllık faizsiz taksite bağlanmalı 
ve bu borçlarını ödeyebilmek için yeni ve yeterli kre
diler verilmelidir. Aksi halde, bu işletmeleri faaliyete 
geçirmek mümkün olmayacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, yem, hayvancılıkta en önemli 
girdi olup, maliyetin yüzde 60 - 70'ini teşkil etmekte
dir. 1985 yılında başlayan yemdeki yüzde 20 devlet 
desteği, üreticide bir ferahlık yaratmıştır; ancak, sü
ratle artan yem fiyatları bu desteğin özelliğini kaybet
tirmiştir. Mesela, 1983 yılındaki yem fiyatları ile şim
diki yem fiyatlarına baktığımızda; etlik piliç yeminin 
46 lira 20 kuruştan 144 liraya, yumurta yeminin 32,5 
liradan 112 liraya, süt besi yeminin 26,5 liradan 84 li
raya yükseldiğini görürüz. Süt fiyatındaki artış oranı 
yüzde 100, yem fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 
300'dür. Halbuki, 1983 yılında litresi 55 lira olan süt, 
şimdi 108 liraya yükselmiştir. Yem fiyatları, hayvan
sal ürün fiyatlarına göre çok daha hızlı artmakta ve 
bu yüzden geçim sıkıntısına giren üretici hayvancılık
tan vazgeçmekte, aç ve çıplak kalmamak için gebe 
ineğini kesiciye satmak mecburiyetinde kalmaktadır. 
Bu itibarla, yemdeki devlet desteği, yüzde 30'ların üze
rinde olmalıdır. Ayrıca, karma yemlerin kalite düşük
lüğünün giderilmesine ve hammadde kalitesinin yük
seltilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Yem bitki
leri üretiminin gelişmesi için, yeterli miktarda kredili 
teşvkler yapılmalı, orta malı olan meraların ıslahı, ve
rimli hale getirilmesi ve kullanıma yönelik kanunlar 
bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılığın gelişmesi için, 
yerli üretim, ette ve sütte birim alanda devlet desteği 
sağlanmalıdır. Üretici, o zaman, en fazla verimi al
mak için gerekli tedbiri alacaktır; şimdiki halde üre
tici, devlet desteği olan kalitesiz sanayi yemini almak 
mecburiyetinde kalmakta, kaliteli yem kullanamamak
tadır Bu ise, hem üretimin düşmesine, hem de üreti
len et ve yumurtanın besi değerinin düşük olmasına 
sebep olduğu gibi, ihracatta dış pazarlarda rekabet gü
cünü de zayıflatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çeşit ve miktar bakımından 
gittikçe artan hayvansal ürün ithalatı da, hayvancılı
ğımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 1984 yılında 
719 ton olan et ithalatı, 1985 yılının 11 ayında 32 487 
tona yükselmiştir. Dış ülkelerin yüksek sübvansiyonlu 
ve düşük maliyetli ürünlerinin ithali, iç piyasa fiyat
larını belirli bir düzeyde tutmaktadır; ama üreticile
rimiz girdi fiyatlarının hızla artması nedeniyle, yük
sek maliyetli üretimden vazgeçmektedir. 

Süttozu ithali sebebiyle, yerli süttozu imalatı dur
ma noktasına gelmiştir. Taze süttozu ile yapılan yo
ğurt ve benzeri gıdalar, ithal süttozuyla yapılarak, süt 
üretimine rakip ve engel teşkil etmiştir. Bu ve buna 
benzer hususlar ise, hayvancılığımızın gerilemesine 
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sebep olmaktadır. Mesela, Ege Bölgesinde, Dünya Ban
kasından temin edilen kredilerle, projeli olarak açılan 
180 adet süt üretimine dayalı işletmenin bugün ancak 
- hükümetin olumsuz politikası nedeniyle - 30 adedi 
üretime devam etmektedir; 150 adedinin ise, kapısı 
kilitlenmiştir. Yine, izmir'in Bulgurcu Köyündeki 
ıslah edilmiş 600 adet inekten 50 adedi kalmış, 550 
adedi kesime gitmiştir. Bu iki misal hayvancılığımızın 
içerisinde bulunduğu vahim durumu açıkça göster
mektedir. Yem fiyatlarının hızla artması ve hükümetin 
ithalat politikası nedeniyle kâr edemeyen üretici, inek
lerini kasaba satmaktadır, iç piyasadaki fiyat artışla
rını ithalatla önlemeye çalışmak yerine, hayvansal üre
timi birimi üzerinden desteklemek ve üretim maliyet
lerini düşürücü tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar döneminde, Et ve 
Balık Kurumu ile Süt Endüstrisi Kurumu gibi kamu 
iktisadî kuruluşlarının, hayvancılığı teşvik edici fiyat 
politikasını terk ederek çok kâr etme politikasına yö
nelmesi de, hayvancılığımızı menfi yönde etkilemiştir. 
Bu kuruluşlar, hayvansal ürün alım fiyatlarını oldukça 
düşük tutmakta ve yetiştirici emeğinin karşılığını ala
mamaktadır. Üreticinin alın terini değerlendirmeyen 
bir hükümet politikasını ise anlamak mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, siyasî kadroların bu önerge
ye bakış açıları, köylüye, hayvan yetiştiricisine ve Türk 
tarımına bakış açılarını belirleyecektir. 

Bu önerge kabul edilsin ki, ihracat patlaması diye, 
genç hayvanları dış pazara sürüp hayvan sayısını her 
geçen gün küçülten kimlerdir ortaya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, kucaklar dolusu döviz
lerle ithal edilen süt ineklerini kasaba gönderenler kim
lerdir ortaya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, yem sübvansiyonu uy
guluyorum diye tarımcının hayvanlarını ve hayvansal 
ürünlerini ucuza kapatan KİT'lerin arkasında hangi 
eller vardır ortaya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, yurt şartlarına uyan 
hayvan ırkları sayıca azalırken, ülkemiz şartlarına uyup 
uymadığı bilinmeyen hayvan ırklarını ithal ederek, hay
van yetiştiricilerini güç duruma sokanlar kimlerdir or
taya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, Türk Halkını 100 gram 
kıyma alacak, yetiştiriciyi hayvanına yem alamayacak 
duruma düşürenler kimlerdir ortaya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, ürettiği sütü sudan ucuz 
fiyata satan üreticinin alın terini gasp edenler kimler
dir ortaya çıksın. 

Bu önerge kabul edilsin ki, hayvancılığın bugünkü 
dramı ve hayvancılığın gelişmesi ve ilerlemesi için ta
kip edilmesi gereken hayvancılık politikası tespit edil
miş olsun. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, Doğru 
Yol Partisinin önergeye olumlu oy vereceğini arz eder, 
grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldırır. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Ömer 

Kuşhan; buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bugün, Türkiye'de gerek parla
menter olsun, gerek düşünebilen Türk vatandaşı olsun 
herkesin ciddiyetle üzerine eğilmesi gereken, yarınlar
da toplumumuzun hem gelir kaynakları ve hem de 
beslenmesi yönünden; yani, yarınlardaki sağlığı yö
nünden çok büyük değer ifade eden hayvancılığın ge
leceğini, gelecekte alacağı durumu tartışmak üzere 
çok tarihî bir toplantısını yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ben Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir üyesi olarak, hayvancılığın, Türkiye'de, 
ANAP iktidarının ve özellikle de Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığının ve bu bakanlığı yöneten Sayın 
Bakanın, Türkiye'de son üç yılda uygulamış oldukları 
politikalar nedeniyle, hangi noktadan teslim alındığı
nı, hangi noktaya getirildiğini ve - çok üzülerek ifade 
ediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu 
gerçekleri söylemek mecburiyetindedir - hangi noktaya 
da gideceğini tespit için, uzun süre, çok geniş boyut
larda, milletvekili olarak kendim araştırma yaptım 
ve şu kanaate vardım ki, gerek mensubu bulunduğum 
partinin grubu, gerekse Türkiye Büyük Millet Mecli
si, bu çok millî ve önemli meseleye ve Türk insanının 
gelecekteki sağlığını ve bütçesini ilgilendiren ve de 
Türk toplumunun geleceğini ilgilendiren bu çok önem
li konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi sahip olsun 
dedim. Benim millî mesele olarak baktığını bu konu
yu, bütün arkadaşlarımla paylaşabilmek için, İçtüzü
ğün bana vermiş olduğu, Anayasanın milletvekillerine 
tanımış olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki bütün milletvekilleriyle (ik-
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tidarıyla, muhalefetiyle) paylaşıp, bu millî meseleye 
bir çare bulalım düşüncesiyle bu Meclis araştırması 
önergesini verdim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın biraz önce bu
rada ifade ettiği şeylerden - biraz sonra izah edece
ğim- kesinlikle gerdc yaklaşım tarzı bakımından, ge
rek ifade bakımından, hem beni hem mensubu bulun
duğum partiyi, hem de parlamentoyu tenzih etmek 
istiyorum. Milletvekilinin görevidir Sayın Bakan, el-
betteki araştırılmasını isteyecektir. Sizin, biraz önce, 
«çok üzülerek ifade ettiğinizi» söylediğiniz şey, Tür
kiye'de bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen Genel Kurula 
hitap edin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, elbetteki bu kadar çok önemli olan konunun 
üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin layıkıyla 
durması gerekir. O yüzden, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olarak biz, hiçbir parti farkı gözetme
den, hiçbir şekilde - millî meselelere yaklaşımda - siya
sî çıkar düşünmeden, meseleye objektif yaklaşılsın, 
meseleye, Türkiye Büyük. Millet Meclisi topyekun 
yaklaşsın açısından bakarız ve bu önergeyi de o dü
şünceyle getirdik sayın milletvekilleri. 

Sayın milletvekilleri, gerçek anlamda, hayvancılık 
çok kötü durumdadır. Türkiye nüfusunun yüzde 60'ı 
tarımla geçinmektedir, hatta bu oran yüzde 60'tan da 
fazladır. Tarım kesimi içerisinde, tarım sektörü içeri
sinde hayvancılığın yeri oldukça büyük bir orandadır. 
Özellikle de, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda hay
vancılık, insanların geçimini sağlamak ve dolayısıyla 
millî gelire katkıda bulunmalarının oranını tespit et
mek bakımından da çok çok önemlidir. İşte biz, De
mokratik Sol Parti olarak meseleye bu açıdan baka
rak, bu Meclis araştırmasının açılmasını istemeye ih
tiyaç duyduk. 

Biraz önce, Sayın Bakan, öyle zannediyorum ki, 
kamu görevlileri tarafından kendisine verilen bilgileri 
burada aktarırlarken; Sayın Bakana birtakım yanlış 
şeyler söylettirdiler. Biraz evvel burada söylediklerini, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırlamış olduğu veri
ler teyit etmemektedir. Tabiî ki, bir milletvekili için 
bunu söylemek üzücü bir olaydır, gerçekten üzülerek 
bunu ifade ediyoruz; ama biz milletvekilleri olarak da 
gerçekleri söylemek mecburiyetindeyiz. Sayın Bakan, 
bundan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisine geti
receğiniz konularda, size verilmiş olan verileri, lütfe
diniz güvendiğiniz kimselere bir tetkik ettiriniz. 

Sayın milletvekilleri neden biliyor musunuz; Sayın 
Bakanın, burada biraz önce vermiş olduğu et üretim 
miktarındaki artışla ilgili beyanını; Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 1981, 1982, 1983 ve 1984 yıllan için çı
karmış olduğu istatistikler teyit etmemektedir. Sayın 
Bakan, burada, arttığını, hem de çok büyük miktar
da artığını ifade ettiler; ama, Devlet İstatistik Enstitü
sü bunun tamamen tersini söylüyor; eksildiğini ifade 
ediyor. Öyle zannediyorum ki, takdim edeceğim ra
kamlar, Sayın Bakanı herhalde bu meseleye biraz da
ha başka açılardan bakmaya mecbur edecektir. 

'Sayın milletvekilleri, biraz önce arz etmeye ça
lıştığım gibi, biz, Demokratik Sol Parti olarak bu 
meselenin üzerine eğildiğimizde; çok değişik boyut
larda meseleye baktık ve değişik kaynaklardan araş
tırma yaptıktan sonra; çok saygı duyduğumuz ve çok 
değer verdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önüne, kendi ciddiyetimize yakışır bir ciddiyetle me
seleyi getirdik. O bakımdan hiç kimsenin, bizim ver
miş olduğumuz bu Meclis araştırması önergesine yak
laşım tarzımızı hafife almaya - hakkı yoktur. Böyle 
bir şeyi, bu mukaddes kürsüden ifade etmek yetkisi 
kimseye ait değildir; bu kimse, Sayın Bakan dahi 
olsa. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatın
dan almış olduğumuz, 1981 - 1987 yılları verilerini 
gösterir rakamlar da Sayın Bakanımızı teyit etme
mektedir. Onların vermiş oldukları rakamlar da, Sa
yın Bakana verilmiş olan veya Sayın Bakanın bu
rada ifade buyurdukları rakamlardan farklı. 

Türkiye'de bir doğruyu söyleyen var; onu bul
mak mecburiyetindeyiz. Bize öyle gelir ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak bizim göre
vimiz de bu. 

Sayın Bakan her defasında, burada çok pembe 
tablolar çizmekte, Türkiye tarımının, hayvancılığının , 
alabildiğine çok geliştiğini ifade etmekte; ama gelin 
görün ki, bizler Türkiye'yi il .il dolaştıkça, yılın 12 
ayında - Kurban Bayramı dahü olmak üzere - evi
ne et girmeyen ailelerin sayısının her gün biraz daha 
arttığını görmekteyiz. Elbette ki, bu, yalnızca et fi
yatlarının ulaşılması mümkün olmayan, astronomik 
rakamlara yaklaşmasından kaynaklanmıyor, insan
larımızın millî gelirden aldıkları payın bölüşüm şek
line de bağlı. Eğer bir kişinin millî gelirden aldığı 
ortalama pay - ki, Devlet İstatistik Enstitüsü ve çok 
ciddî, güvendiğimiz bazı kuruluşların verdiği bilgi
lerdir bunlar -' 2 500 lira civarında kalıyor ise, el
bette ki, istediğiniz kadar et üretiniz, o evin kazanın-

292 — 



T. B. M. M. B: 83 31 . 3 . 1987 0 : 1 

da eti kaynattıramazsınız. Biraz da oradan kaymakla
nıyor ama mesele bu kadar açık ve, bu kadar, çarpı
tılması da mümkün değil. Çünkü, Sayın Bakanın 
ifade buyurdukları gibi, Türkiye'den - Biz önerge
mizi konuyu çok uzun boylu araştırarak verdik; bir 
kimseyi veya bir gru'bu karalamak için değil; çünkü, 
bizim prensiplerimizde karalamak yoktur; gerçekleri -
söylemek, karalamaksa, elbette ki bunun sorumlulu
ğu bize ait olmaz - 1 600 liraya ihraç edilen et, bu
gün Türkiye'de 2 400 ilâ 3 bin liraya satılmaktadır; 
bunun aksini iddia etmek mümkün müdür sayın mil
letvekilleri? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Kur farklarin-
dan kaynaklanıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Kur farkların
dan kaynaklanıyor, dünya piyasasındaki et fiyat
larından kaynaklanıyor... Her ne ise... 

Sayın milletvekilleri; Sayın Bakan ve sayın hükü
met, bunu çok iyi bilsinler; benim insanım, dünya 
piyasalarına göre mutfağını ayarlamak mecburiye
tinde değildir. Bir hükümetin, evvela kendi (insanları
nın yarınlardaki sağlığını koruyacak, sağlayacak 
olan, yarınlardaki nesillerini yaşatacak olan, o mille
tin bekasını sağlayacak olan nesillerinin, yeterince 
beslenmesini sağlayıcı tedbirleri getirmek mecburi
yetindedir. Dünya piyasalarında et fiyatları yüksek
tir diye, ben Türkiye'de yeterince et yedirmeyece-
ğim.. Bu hangi mantıktır, hangi millî yaiklaşımdır, 
izah etmemiz mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, konuş
mamın bu aşamasında, bugüne kadar, bilim adamla
rının, Türkiye hayvancılığının gitmekte olduğu yönü 
tespit sadedinde vermiş oldukları bildirilere değin
mek istiyorum. 

1986 yılında, bilim adamlarınca verilmiş olan 
«Türk hayvancılığının geleceği» adlı bir konferansta 
söylenen gerçekler ve bu blim heyetinin hazırlamış 
olduğu rapor, - ki, bilim adamıdır, tabiî ki Bakana 
da güvenmemiz gerekir, tabiî ki Sayın Bakanın yö
nettiği bakanlığa da güvenmemiz gerekir; ama biraz 

, önce ifade ettiğim gibi, milletvekili olarak, parlamen
to olarak her şeyden evvel doğruları bulmamız ge
rekir - hiç de, Sayın Bakanın dediklerini teyit et
miyor; özellikle Doğu Anadolu'daki hayvancılığın 
dünü, bugünü've geleceği, hiç de Sayın Bakanın 
çizdiği pembe tablodaki gibi değil. Arkasından, yi
ne bir bilim heyetince hazırlanmış olan, Atatürk Üni- I 

versitesi Ziraat Fakültesinden bilim adamlarının ka-. 
tıldığı «Doğu Anadolu hayvancılığının dünü, bugü
nü ve yarını» adlı konferansta hazırlanmış olan 1981 
tarihli rapor da Sayın Bakanı teyit etmemekte. 

Biraz önce arz etmeye çalıştım, Devlet Planlama 
Teşkilatının verileri de Sayın Bakanı teyit etme
mekte, 

TARIM ORMAN YE KÖYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hiç rakam ver
miyorsun ama... 

BAŞ/KAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, is

tediğiniz anda bütün rakamları vermemiz mümkün. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen Genel Kuru

la hitap edin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
mademki çok istiyorsunuz, size bazı rakamlar vere
yim: O çok teşvik ettiğiniz hayvancılığı, özellikle ge
lirinin birinci planına koyması gereken Doğu Ana
dolu'ya vermiş olduğunuz teşvik tedbirleri, 1981 'de 
103 adet, 1982'de 48 adet; bir de kıyaslamanız için 
rakam vereyim, Marmara Bölgesine verdiğiniz teşvik 
tedbiri 1981'de 1 287 adet, 1982'de 700 adet; Güney
doğu Anadolu'ya verdiğiniz 87 adet. 1983 yılında, 
Marmara Bölgesine verdiğiniz 530 adet, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya verdiğiniz ise 60 adet. Bir de, 
1987 yılında verdiğinizi söyleyeyim: Marmara Böl
gesine verdiğiniz 980 adet, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'ya verdiğiniz ise 260 adettir. 

Sayın Bakanım, şimdi söyler misiniz, verdiğiniz 
bu teşvik tedbirleriyle ve yapacağınız yatırımlarla mı 
Doğu Anadolu'daki hayvancılığı kalkındıracaksınız? 
Şimdi, «Batıda hayvancılık olmaz mı?» diyeceksiniz. 

Sayın milletvekilleri, şunu iyice kabul edelim ki, 
eğer bir memleketi dengeli kalkındıramazsanız, eğer 
bir memlekette millî gelir bölüşümünü adil bir şekil
de yapamazsanız ve eğer, Doğu Anadolu'nun hay
vancılığın dışında başka şeyle kalkındırılması müm
kün değildir idrakinden hareket etmez, devletin im
kânlarını oraya aktarmazsanız; doğu ile batı arasın
daki dengeyi, toplumun tansiyonunu ve toplumun bir
birine olan bağını ve gücünü bozarsınız. Sayın Baka
nım, rakamları işte bu nedenlerle verdim. 

Sayın milletvekilleri, bununla da yetinmedim; bu 
araştırmamı yaparken, temsil etmekle iftihar duydu
ğum Kars İlinin Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat 
ettim ve 1979 yılından 1987 senesinin - müracaat et
tiğim tarihine kadarki - hayvancılık ve hayvan üreti
cilerinin durumlarını tespit eden bilgilerini istedim. 
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Sayın Bakan, biraz önce, çok üzülerek, bazı tüc
carlar için, «Ne idüğü belirsiz» ifadesini kullandığı
mızı belirttiler. Sayın Bakanım ve sayın milletvekil
leri, çok açık ifade ediyorum; ben onu bilerek kul
landım. Üç seneden beri, bu kürsüden veya Meclis 
Başkanlığına takdim ettiğim hiçbir şeyi bilinçsiz bir 
şekilde kullanmadım ve bundan sonra da kullanmam. 
Bu, lütfen, böylece bilinsin. 

Sayın Bakanım, bunu neden kullandığımı söye-
yeyim: Çünkü bir noktada müdahale edildi... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir noktayı tekrar 
hatırlatıyorum; bakınız... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
özür diliyorum, tamam... 

BAŞKAN — Bir dakika, çok güzel konuşuyorsu
nuz; ama lütfen Umumî Heyete hitap ediniz. Çünkü, 
eğer Sayın Bakanla karşılıklı olarak konuşacaksanız 
biz çıkalım aradan. Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
özür dilerim efendim, çok haklısınız. 

BAŞKAN — Sözlerinizi Umumî Heyete ifade ede
rek pekala söyleyebilirsiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Haklısınız efen
dim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
. ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, o ifadeyi neden kullandığımı özellikle vur
gulamak istiyorum: Devletin imkânlarından istifade 
ettirilmemek kaydıyla, yalnız benim temsil ettiğim il 
olan Kars'ta, üreticilerin kendi imkânlarıyla ürettik
leri hayvanlar, - O ifadeyi buradan Meclisi tenzih ede
rek kullanmaik istiyorum - ne idüğü belirsiz tüccara 
verilmiştir. Bu üreticilerin alacakları ne kadar biliyor 
musunuz? Yaklaşık olarak 800 milyon liranın üzerin
de, yani 1 milyar lira civarında alacağı var ve şu anda 
da, bu malın verildiği kimseler ile, hepsi ihtilafa düş
müş ve mahkemelerde sürünüyorlar. Neden, biliyor 
musunuz? Bu, biraz önce Sayın Bakanın ifade buyur
dukları, «Fazla kapasiteyi Özel teşebbüse tahsis ettik» 
dedikleri, Doğu Anadolu'daki Et ve Balık Kurumu 
et kombinalarının yüzde 9 ila yüzde 22 kapasite ile 
çalıştırılması politikasının sonucudur. Bir politika, bir 
uygulama düşününüz ki, millî kaynakları kullanmak 
üzere kurulmuş olan fabrikalar, kombinalar elinizde 
bulunsun ve bunlar yüzde 9 ila yüzde 22 kapasite ile 
çalışsın, ondan sonra da, biz burada kapasite kullanı
mını yükseltemiyoruz diye bunu özel teşebbüse açınız 
ve bundan sonra da bunun adına, «Millî açıdan ba

kıyoruz» deyiniz, «Biz o yöreyi kalkındırmaya yö
nelik yatırımlar yaptık» deyiniz. Sayın milletvekilleri, 
olmaz, bu mümkün değildir. İşte bu politikalar so-
nucundadır ki, ben buradan, benim temsil ettiğim il
den 1 milyar Türk Lirası kaybeden o imkânsız insan
lar adına, devletin imkânlarından bugüne kadar hiç 
yararlanmamış veya asgarî düzeyde yararlanmış, ken
di imkânlarından yarattıkları bu millî kaynaklarını 
kaybeden insanlar adına, feryat ediyorum; onu söy
lemiştim Sayın Bakanım. O bakımdan da, onlara bu
nu reva görene, «Ne idüğü belirsiz»in ötesindeki 
ifadeleri de, eğer terbiyem müsaade etseydi kullanır
dım, söylerdim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Sayın Bakanım ikna 
olsunlar; Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğim 
değerin büyüklüğünü ifade bakımından söylüyorum: 
Türkiye'de hayvan derilerinin en güzel ve en iyi 
şekilde değerlendirilmesi için kurulmuş - yalnız onun 
için kurulmamış ama, bir sektör olarak, bir bölüm 
olarak içinde bulunan - Sümer bankın, acaba Türkiye' 
de üretilen hayvan derilerinden, kendi ihtiyacının yüz
de kaçını karşıladığını tespit edebilmek için, kendi
lerine resmen müracaat ettim. Bana verilen bilgileri 
okuyorum: «Bizim, bir yıldaki ihtiyacımız 7 500 ton
dur. Biz, iç piyasadan 4 500 ila 5 bin tonunu te
min edebiliyoruz, geri kalanını da ithal yoluyla kar
şılayabiliyoruz.» 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın uyguladığı ta
rım politikası, hayvancılık politikası sonunda, Sümer-
bankın ayakkabı fabrikalarında kullanılan derinin te
mini için Türkiye'nin içine düştüğü durum budur. 
Bir de, 1980'den önce acaba durumu ne idi diye, me
rak ettim ve onu da tetkik ettim, onun da rakamları
nı vermek mümkün. Orada gördüm ki, yüzde 3 civa
rında bir ithalat söz konusu. Halbuki burada görü
yorsunuz ki, yüzde 35, yüzde 40'ını ithal ederek kar
şılıyor. 

Bütün bunlardan sonra, siz, eğer bunlardan bah
sederken, «Siz bu meseleye millî bakmıyorsunuz» der
seniz, oturup o zaman düşünmek lazım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunmaya çalıştığımız bu veriler, şimdi elbette ki 
çok ana hatlarıyla, çok kaba hatlarıyla veriliyor. Bu 
kaba hatlarıyla meseleyi burada tartıştıktan sonra, 
elbette ki, sizlerin oylarıyla açılacak olan bu Meclis 
araştırmasından sonra meselenin detayları ortaya çı
kacak; yapılacak arştirmlarda, Türk hayvancılığının 
hangi durumlara düşürüldüğü veya hangi duruma 
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düşmüş olduğunu tespit imkânını bulmuş olacağız ve 
şunu ifâde edeyim sayın milletvekilleri; iktidarıyla, 
muhalefetiyle bütün milletvekilleri için bu, gerçekten 
millî bir meseledir, gerçekten buna iktidar veya mu
halefet penceresinden bakmamak gerekir; çünkü, ya
rınlarda bunun hesabını milletçe çok ağır öderiz. Eğer 
biz buna eğilmezsek, eğer biz buna bugünden bir ça
re bulamazsak; yarın, öyle zannediyorum ki, toplu
mumuzun devamı olan evlatlarımız bizi hiç de güzel 
anmazlar. Onlara güzel bir ortam, sağlıklı bir bünye 
ve güzel bir Türkiye bırakabilmek için bu önergeyi 
mutlaka kabul etmek ve bu meselenin üzerine git
mek lazım; çünkü bu, politika malzemesi yapılacak 
bir mesele değil, bu millî bir mesele ve dolayısıyla 
Türk insanı için çok önemli bir mesele. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz devam ede
yim. 

Diğer taraftan, «Kars İli ve yöresindeki hayvan
cılığın dünü, bugünü ve yarını» diye, bilim adamla
rınca hazırlanmış çok güzel bir sempozyum sunuşu' 
var. Bunu da çok uzun sürede defalarca tetkik ettim 
ve çok üzülerek ifade edeyim ki, bunda da, bilim 
adamları, Sayın Bakanımın biraz önce ifade ettikleri 
şeyi teyit etmiyorlar. 

Arkasından, bir başka doçentin hazırlamış oldu
ğu, Güneydoğu Anadolu'daki hayvancılığın durumu
nu tespit eden bir bildiriyi tetkik ettim ve yine üzü
lerek ifade edeyim ki, Sayın Tarım Bakanlığının ver
miş olduğu bilgileri bu da teyit etmemekte. 

Etin insan hayatındaki önemini araştıran bir bi
lim adamının araştırmasını tetkik ettim ve biraz önce 
Sayın Bakanın burada global ifadelerle Türk hay
vancılığının hangi durumdan alınıp, ne yapılmak is
tendiğini ifade ettiğinde çok üzüldüm, eyvah, o bilim 
adamının, bu meseleye verdiği önemle, bir sayın ba
kanın bu meseleye verdiği veya bir sayın bakanlığın 
bu meseleye verdiği önem arasında, anlayışta ne ka
dar büyük fark var dedim. Biz aca, Parlamento ola
rak, parlamenterler olarak, siyasîler 'olarak, bu iki 
çok değişik kutbu nasıl bir araya getirebiliriz ve bun
ları ınasil meze ederiz, nasıl birleştiririz ve yarınlara 
nasıl güzel görüntü veririz? Bunun da tetkik edilme
sini sayın bakanlıktan istirham ediyorum, öyle Zanne
diyorum ki, arşivlerinde vardır. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, şunu özellik
le vurgulamak istiyorum. Sayın bakanlığın arşivlerin
de, daha evvel 1981 - 1982 yıllarında Ulusu Hüküme
ti zamanında hazırlatılmış olan ve Doğu Anadolu 
hayvancılığının durumunu tespit eden çok geniş bir 
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araştırma var. Orada, hayvancılığın o günü tespit 
edildikten sonra, yarınlarda alınması gereken birtakım 
tedbirler, birtakım öneriler var. İlk evvela bu öneriler 
uygulanmaya başlanmış; ama üzülerek ifade edeyim 
ki, son zamanlarda, bütün diğer millî meselelerimizde 
olduğu gibi, bunlar da öksüz kalmış, sayın bakan bunu 
da tetkik ettirip lütfeder - ben milletvekili olarak sa
yın bakanlıktan bunu temin edemedim, yoksa sizlere 
getirirdim; ama Bakanın yetkisi dahilindedir, alırlar-
Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgidar ederlerse, 
yararlı olur kanısını taşımaktayım. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce arz etmeye çalış
mıştım, Devlet İstatistik Enstitüsünün, hayvancılığın 
diğer sektörler içerisindeki yerini gösteren birtakım 
verileri var. 1981'den 1986'ya kadarını temin edebil
dim; çünkü, 1987'yi henüz çıkarmadıkları için ve
remediler. Çok açık ifade etmek isterim ki, Türkiye' 
de bu kadar önemli olan bu sektöre devletin verdiği 
değer, Devlet İstatistik Enstitüsünün hazırlamış oldu
ğu dokümanlarda da pek büyük boyutlarda bir şey 
ifade etmiyor. İşte biz, Demokratik Sol Parti olarak 
bütün bu verileri kullandıktan sonra... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Bütün bu verileri kullandıktan sonra, Türk hay

vancılığının; tarım sektörü içindeki hayvancılığın, mil
lî gelir içerisindeki hayvancılığın, Türk insanının sağ
lığı içerisindeki hayvancılığın; yani et üretiminin, ya
ni hayvansal besinlerin üretiminin hangi boyutlarda 
değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bildiği
miz için, bu millî meseleye hep beraber çare bula
lım diye bir önergeyi verdik. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Sayın Bakanımın 
burada verdiği bazı bilgiler, yine öyle zannediyorum 
ki, sayın bakanlık mensuplarınca kendisine yanlış ve
ya maksatlı olarak verilmiş... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Benim söyledik
lerim doğrudur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Herkes 
kendi söylediğine doğru diyor. 

Devam edin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çünkü, ifade 

ediyorum, benim elimdeki, devlet kuruluşlarının ver
diği rakamlar, onları hiç de teyit etmiyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sen kendi rakam
larına sahip çık. 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi, planlama 
döneminden Türkiye'deki hayvancılığa bir bakmak 
gerekirse, planlama öncesinde, Devlet Planlama Teşki
latının Türkiye'de kurulmadığı dönemlerdeki hayvan
cılığın gelişmesiyle, planlı dönemlerdeki hayvancılığa 
verilen değerler nedeniyle, özellikle Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında verilen önem nedeniyle; 
münhaninin, hayvancılığın (yani, Türk hayvancılığı
nın) aleyhine hareket ettiğini, seyrettiğini göstermek
te. Bu ciddî meseleye Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin eğilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen topar

lıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı yanlış bir uygulama içerisindedir demiştim; 
çünkü, Türkiye'de bugün diğer işletmeler içerisinde 
muhafaza edilen, orada tutulan hayvancılık işletme
leri maalesef reel boyutlarda gelişme imkânını bu
lamamaktadır. Artık, çağımız dünyasında bütün dün
ya milletleri, hayvancılığı bir sektör olarak ayırmıştır 
tarımın içerisinden. Evet, tarımın içinde mütalaa edi
lir, ama ayrı işletmeler olarak çalışır ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi buna mutlaka eğilmeli, buna bir 
çare bulmalı ve Türk hayvancılığı tarım sektörü içe
risinde, ama çok özel bir uygulama ile geliştirilme yol
larına sokulmalıdır. 

Et, süt, yumurta tüketimi, (Türkiye'de - maalesef -
dünya milletlerine göre çok aşağı düzeydedir, biraz 
önce de ifade etmiştim, Atatürk Üniversitesi ve Dic
le Üniversitesi' profesörlerinin hazırlamış oldukları, 
bununla ilgili bir rapor var elimizde; eğer arzu bu-
yurulursa -(Ki, vardır kendilerinde tahmin ediyo
rum)- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına tak
dim etmemiz mümkündür. Çünkü, öyle zannediyo
rum ki, Sayın Bakana verilen bilgilerle, biraz önce 
Türkiye Büyük Millet Meclisini bir bakanın bilgilen
dirmesi için söylenen şeylerle bunlar birbirine intibak 
etmemektedir ve dolayısıyla bunların bilinmesinde 
yarar vardır. Boşuna hazırlanmamıştır bunlar. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Toparlamak değil, bağlamak efen

dim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bana göre 10 dakika fazla konuştu. 

I BAŞKAN — Yok efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Milletin dertleri 

I çok fazla Sayın Bakan, onun için milletvekilleri fazla 
I konuşmalı. 
I Sayın milletvekilleri, mevsimler itibariyle, Tür-
I kiye'de üretilen etin tüketim bölgelerine intikal et-
I tirilmesi için devletin müdahil olması gerekir. Yani, 
I devletin, tanzim eden olması gerekir. 
I Çok iyi bilmektesiniz ki, Doğu Anadolu Bölgesi 
I bizim hayvancılık merkezimizdir ve çok iyi bilmek-
I tesiniz ki, Doğu Anadolu'nun dokuz ayı karlar al-
I tında geçer. O yüzden, yaz aylarında üretilen hayvan-
I 1ar, mutlaka, devlet üretme çiftlikleri vasıtasıyla -ki, 
I bu da devlet politikasıyla yapılabilir - üreticinin elin-
I den alınıp, belirli bir müddet devlet imkânlarından 
I istifade edilerek beslendikten sonra, hayvanların az 

sayıda piyasaya sürüldüğü veya az miktarda piyasa-
I ya sürüldüğü dönemde, Türk insanının ihtiyacını 

karşılayabilmek, yani büyük şehirlerin et ihtiyacını 
karşılayabilmek için, piyasaya dengeli bir şekilde sü-

I rülmesi iktiza eder.' 

Bugüne kadar, Türkiye'de, Tarım Orman ve Köy-
I işleri Bakanlığı bünyesindeki devlet üretme çiftlikle-
I ri, bu konuda da fonksiyonunu icra edememiştir. 
I Öyle zannediyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I buna bir çare bulmak zorundadır. Çünkü, yaz ayla

rında piyasaya birden bire sürülen çok sayıdaki hay-
I van, fiyatların alabildiğine düşmesine neden olmakta 
I ve ondan sonra da, kış aylarında, ne üretici bundan 
I büyük boyutlarda istifade edebilmekte, ne de tüketici 
I et tüketebilmektedir. Millî bir meseledir, o bakım

dan, buna mutlaka bir çare bulmak zorundayız. 

I BAŞKAN — Son defa ihtar ediyorum efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Et ve Balık Ku-

I rumu bu maksatla kurulmuş bir kuruluşumuzdur. 
j Devlet üretme çiftlikleri bu maksatla kullanılabilecek 
I kuruluşlardır ve devletin elinde - şu anda zamansızlık 
I nedeniyle size sunamadığım; ama sizlerin bildiğiniz -
I birçok kuruluş daha vardır. Bunların hepsi kullanılır, 
I hepsi reel biçimde devreye sokulur ise, o zaman Tür

kiye'de hayvancılık meselesi kökünden halledilebilir. 

I Millî bir meseledir; mutlaka bu araştırma açıl-
I malı, araştırma açıldıktan sonra bu meselelere Tür

kiye Büyük Millet Meclisi sahip çıkabilmelidir. 

I Bunu temin etmek bakımından, oylarınızı bu 
I önergenin lehinde kullanmanızı diliyor, hepinizi en-
1 gin saygılarımla selamlıyorum. (DSP ve SOP sırala-
| rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Aşkın Toktaş, buyurun efendim (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA A. AŞKIN TOKTAŞ (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvan 
ürettiklerinin ve haıyvanıcılığıirmzm içinde bulunıdulkla-
rı durumu ve bu konuda alınması gerekli önlemle
ri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önerge üzerimde, SHP Grubu adına göriüş-
lerliımi açıklayacağım. Bu nedenle yüce kurula say
gılarımı sunanım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Gelişmiş. ülkeler, insan unsurunu ön plana alarak, 
sağlıklı ve dengeli beklenmeyi gerçdkleşltirmişlerdir. 
İnsan beslenımesinde, büiyüıme, dengeli beslenme, has-
talıkılra karşı .direnç ve zihinsel güdün gelişmesinde 
hayvansal proteinin önemi çdk iyi bilinmektedir. Hal
kımızın sağlığı ve gelişmesi açısından, Türk hayvan
cılığı büyük önem taşıımalkltadur. Meclis araştırması 
açılırsa, yalnız hayvan üreticilerinin sorunlarına çare 
değill, aynı zamanda tüm halkımızı yakından ilgilen
diren 'beslenme sorununa da çöıZüm bulunacaktır. 

Değerli im illeti vekilleri, sakaltabl ardan, akciğeri bi
lir misiniz? Halk dilinde «ımanco» denilen, yalnız ke
dilere verilen sakatat... Süt ineklerinin memelerini bi
lir misiniz? Nerede kullanıldığını, ne fiyatla saitıldr-
ğıını bilir misiniz. 

Sayın milletvekilleri, bir ay eıvvel İzmir'de man-
conun kilosu 250 lira, memenin kilosu 400 liraydı. 
Şiimldi ise, yüzde 50'ye varan zamla, manoonun ki
losu 350 lira, memenin kilosu ise 600 lira olmuştur. 
Bt ve sakatat fiyatlarımı araşitim aya gittiğimde, yaşlı 
bir minenin iki kilogram manco ile, iki kilogramı me
me aldığımı gördüm. Bunları ne yapacaksın diye sor
duğumda; «Oğlum, iki yıldır evilmize et girmiyor. 
Bunları soğan ve kırmızı biberle karıştırıp kavuruyo
rum, torunlarıma öt diye yediriyorumı; -ağlamaklı-
başka ne çarem var» dedi ve yanımdan ayrıldı. Ben 
de milletvekili olarak, halkıma hizmıet için yemin et
tiğimi anımsayarak, şimdi ikltidar milletvekillerine ni-
oa ediyorum; yalnız üreticiler için değil, tüm et yi
yemeyen halikımız için bu araştırmayı destekleyin ve 
çareleri hep beraber arayalım, (SHP sıralarından al
kışlar) 

Hayvancılığımızın sorunlarını tek tek incelersek, 
'ülkemizde, kültür ırkı, yiüklsek verimli hayvan tip ve 
ırklarımın mevcudunun arttırılması çalıışmaıları hâlâ 
yetersizidir. Devlet ıslah kurumlarında yapılan ıslah 

çalışmaları genel populasyoıı içerisinde (büyük ve kü
çükbaş hayvan mevcudu) yüzde 2-2,5 dolayında kal
maktadır. Yetiştirici, damızlık niteliği yüksek ırkları 
isltemekitedir. Bakım ve beslenme santiarı iyi olan ye
tiştiricilerin elinde dahi, yüzde 10'u geçmeyen kültür 
ırkı mevcuttur; yüzde 90'ı, verimi düşük yerli ırktır. 
Hâlâ, kara sığır yetiştiriciliği Türlkiyemizde hâkimdir. 
Karkas ağırlığı 75 kg. süt verimi 600 litre olan bu 
hayvanların yerine, hayvan sayısını yeni kültür ırkı 
genleriyle değiştirtmek ve ıslah etmek şarttır. Hedef, 
besicilikte 200 kg. karkas, süt üretiminde 4 bin litre 
süit olmalıdır. 

Süit hayvancılığının gelişmediği ülkemizde, mevcut 
süt fabrikaları da, hükümetin yanlış politikaları sonu
cu, sütleri değerlendirememielkitedirler. Hâlâ, yüzde 25 
kapasite kullanımı düzeyine ulaşmış süt fabrikaları 
vardır. Bu fabrikaların sorumluları ne yapıyor? Süt 
toplama merkezleri, ydtiştiricinln ayağına giderek alım 
yapmalıdır. Fabrikalar tam kapasite ile çalışmadığın
dan, birim işletme masrafları yükselmekte ve bu, ol
duğu gibi, maliyete yansıımalktadır. Hayvancılığımızı 
çdk yakından ilgilendiren en önemli sorun, hayvan
sal ürünlerin pazarianımaisıdır. Devlet, insan beslen
mesini, bu temel besin maddelerine taban fiyat uy
gulayarak sağlamalıdır. Sütlün menlba suyundan daha 
ucuza satıldığı bir ülkede, süt hayvancılığı gelişebilir 
mi? Devletin açtığı süt fabrikalarımın esas işlevi, süt 
üreticisi ile tüketicisini korumak olmalıdır. 

Değerdi milletvekilleri, hayvanlarımızın ıslahına 
yöndük önlem ve öneriler ise şöylece sıralanabilir : 
Devlet damızlık etkinliklerine sahip çıkmalıdır. Dev
let üretme çiftlikleri, çiftçimize kaliteli tohumluk ve 
damızlık üreten ve dağıtan kuruluşlar biçiminde dö
nüştürülmelidir. Sadece kâr amacı güdüldüğü takdir
de, pahalı olan ve çok uzun zamanı gerektiren ıslah 
çalışmaları göz ardı edilebilmektedir. Tüm dünyada, 
ıslah çalışmaları ve buna yönelik araştırmalar sabır 
ve finans istemektedir, özel işletmeler, sermayelerini 
bu tür alanlara yatırmaktan kaçınırlar; ancak, tavuk
çulukta olduğu gibi, dünyanın belli başlı damızlık fir
maları ile sağlıklı işbirliğine giren özel işletmeleri de, 
devlet hem özendirmeli hem de denetlemelidir. 

Yerli hayvanlarımızı ıslah ederken, dışarıdan da
mızlık getirilmesinden kaçınılmalıdır; ancak, canlı 
hayvan yerine denenmiş ve ciddî sunî tohumlama ku
ruluşları ile işbirliği içine girip, sperma ithal edilmeli
dir. 

Son senelerde, devletin tekelinde bulunan sunî to
humlama hizmetleri, özel sektöre de açılmıştır. Bu tür 
kuruluşlar, elbette, girişimlerini kârlı kılmak için çağ-
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dlaş yöntemlere başvuracaklardır. Yeni tekliklerin ül
kemize getirilmesi yönünden çok olumlu olan bu tür 
girişimler, çok iyi izlenmeli ve denetlenmelidir; çünkü, 
yanlış ve sakat seçilen bir damızlık, sunî tohumlama 
yolu ile çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Etkilerini ise, 
yıllarca yetiştirici ve ülke çekebilir. 

Araştırma ve geliştirme hizmetlerine öncelik veril
melidir. Üniversitelerimizin YÖK ile girdiği verimsiz 
kabuk, mutlaka kırılmalıdır. Üniversitelerimizin araş
tırma etkinlikleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ve buna bağlı araştırma enstitüleri kılavuzluk 
etmelidir. 

Teknik tarım örgütleri, yetiştiricinin sorunlarına 
yanıt verecek bir düzenleme içine alınmalıdır. Hay
vancılığı geliştirmek amacıyla kurulan bir genel mü
dürlük, bugün, reorganizasyon içinde eritilip gitmiş
tir. Pilot bölgeler ve önder işletmeler yolu ile özel da-
mızlıkçı işletmeler ve bilhassa üretime yönelik mo
dern işletmeler kurabilmenin yollan araştırılmalıdır. 

Vatandaşlara sağlıklı süt ve süt ürünleri sunarken, 
diğer taraftan da, yetiştiriciye emeğinin hakkı veril
melidir. Maliyeti yüksek bile olsa, süt ve mamulleri
nin sübvanse edilmesi gerekiyor. Devlet, keyif veren 
ürünlere destek verdiğine göre, temel beslenme ürün
leri olan süt, yumurta, et gibi hayvansal ürünleri mut
laka sübvanse etmelidir. 

Dünyanın hemen her yerinde hayvansal ürünlerin 
üretilmesi pahalıya gelmektedir. Ancak, sosyal devlet, 
vatandaşların değeri gıda maddelerini yeteri miktar
da alabilmesi için, önce hayvan yetiştiricilerini destek
lemek zorundadır. Ancak, özal Hükümetinin sosyal 
görüşü kıt olduğundan, bunlar beklenemez. (SHP sı
ralarından alkışlar). Ülkemizde olduğu gibi, süt fiyat
larını renkli koladan ye memba suyudan ucuza tut
mak, azalan kasaplık hayvan sayısını, dışarıdan et it
hal ederek dengelemek, politikanızın en ince noktala-
rından biridir. Sizleri kutlamak mı, yoksa oturup hal
kımızın haline ağlamak mı gerekir?.. 

Sayın milletvekilleri, hayvansal protein kaynağı 
olan bu tür ürünler, holdinglerin kâr alanına terk 
edilemez; çünkü, bu gıda maddeleri hem pahalıdır, 
hem de beslenmede vazgeçilmez unsurlardır. Pazarla
ma reorganizasyonları içinde, üretici kooperatiflerine 
yer vermek akılcı bir yöntemdir. Bu konuda, birçok, 
başarılı kooperatifler vardır. Üretim kooperatiflerinin 
önüne tuzaklar çıkarılmamalı, tam aksine, devletçe 
bu tür organizasyonlar korunmalıdır, teşvik edilmeli
dir. 

TürkiyeMe kırsal kesimde, gerek bitkisel ve gerek
se hayvansal üretim işletmeleri, küçük işletme niteli
ğinde bulunmaktadır. Bu tür işletmelerin ekonomik 
varlıklarını korumaları, ancak kooperatif örgütien-
melefiyle mümkün olacaktır. Devletin, pazarlama ve 
kredileme konularında bir zinciri oluşturacak kurum 
ve kuruluşları mevcuttur. Ziraat Bankasından kredi
sini alan yetiştirici, tdknik yardımı Tarım Bakanlığına 
bağlı kuruluşlardan elde edec'ek, veterinerlik hizmet
lerini banka aracılığıyla sağlayacak, yemini yem sa
nayimden ya da bankanın, kooperatifin göstereceği 
özel yem fabrikasından satın alacak; ürününü ise Süt 
Endüstrisi Kurumuna veya Et ve Balık Kurumuna sa
tacaktır. Girdi masraflarıyla, ürün satışından elde et
tiği gelir, yine Ziraat Bankası tarafından hesaplanıp 
üreticiye aktarılacaktır. Bu sistemde görüleceği gibi, 
Ziraat Bankasına çok büyük görevler düşmektedir. 

Özal Hükümeti iktidar olur olmaz, ziraî 'kredilerin 
faiz hadlerini yükseltmiş, gübreye, tarım ve hayvancı
lıkla ilgili tüm girdilere büyük zamlar yaparak, hay
vancılığı ülkede bugünkü duruma getirmiştir. Son üç 
dört aylık uygulamayla - Sayın Kaya Erdem'in, bir yıl 
evvel açıklamasına rağmen - ziraî kredilerin faiz had
leri yüzde 22'ye henüz düşürülmüş; fakat - Sayın Özal' 
in tabiriyle - giden gitmiştir; fakir köylü önce eşeğini 
kaybedip sonra bulduğuna mı sevinsin, yoksa boşalan 
damlarının icra tarafından Ziraat Bankasına geçtiğine 
mi üzülsün? (SHP. sıralarından alkışlar). 

Et, süttozu, tereyağı, peynir, yumurta ithal 
ederek üretici desteklenemez. Hükümet, bu ürünleri 
ithal öderken, «Ülke içinde üretilen hayvansal ürün
lerin fiyatını düşüreceğiz» diyordu. Hani, nerede ucuz
lamak? Aksine, fiyatlar daha da yükseliyor. Zira, içe
ride istikrarsız ekonomik baskılar sonucu üretici işi
ni bırakıyor, 'besi damları ve tavuk kümesleri kapa
nıyor, genelde üretim azalması meydana geliyor. Üç 
yıldır büyük sıkıntılar çekten yumurta ve beyaz et 
üreticileri, üç aydır rahat nefes almıştır; sebebi, üreti
min yüzde 30'a yakın oranda düşmüş olmasıdır. Çün
kü, tavuk kümeslerinden yüzde 3ö'u iflasla kapanmış
tır. 

Yumurta ihracatı yapan bazı holdingler, yumurta 
da ithal etmektedirler. Bu da üreticileri ters yönde et
kileyecektir. Bunun neticesinde, ancak, bu ithalatı ya
pan kuruluş yaptığı ihracat için ülke içinde üreticile
rin elinden yok pahasına yumurta toplayacağından, 
büyük kazançlar temin etmiş olacaktır. Zira, üç sene
dir uygulanan yanlış politikalar sonucu, yumurta üre
ticilerinden çoğu iflas etmiş, kümesler kapanmıştır. 

— 298 — 



T. B. M. M. B: 83 31 . 3 . 1987 0 : 1 

Bugün, ithal edilen yumurta, belirli merkezlerde piya
sa fiyatının altında, satılarak, ülkede üretilen yumur
tanın daha ucuza ve üreticinin zararına satılmasına 
neden olunacak ve yeniden, 1985 -1986 yılındaki gibi 
tavuk kesimleri başlayacak, kalan çiftlikler de tek tek 
kapanacak; bugün 45 lira olan yumurta 60 - 70 lira
ya ithalat yoluyla temin edilme yoluna gidilecektir. 

Özal Hükümetinin yanlış uygulamaları sonucu, her 
yönüyle tarım ülkesi olan ülkemizde, artık, yem mad
deleri olan mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, soya küs
pesi ve balık unu bulunamaz hale gelmiştir. Bunları, 
yeni mahsul sezonuna kadar ithal etmek zorunda ka
lacağız. Her zaman, ülkemizi, dünyanın tarımsal ürün 
yönünden kendi kendine yeter yedi ülkesinden biri 
olarak değerlendiririz. 

Şimdi soruyorum; hayvan yeminin ana maddeleri 
olan ve yukarıda saydığım tarımsal ürünlerimizi niçin 
yeterli derecede üretemedik de ithal etme durumuna 
düştük? Etimizi, yağımızı, yumurtamızı, yem ham
maddelerini dışarıdan ithal ederek mi kendi kendimi
ze yeteceğiz, hayvancılığımızı geliştireceğiz? Bu ne bi
çim düşünce tarzıdır? 

Sayın milletvekilleri, ülke çapında mevcut, devlete 
ait büyük tarımsal, işletmeler, araştırma istasyonları, 
fakülteler yeterli araştırmaları yapamamaktadırlar. 
Bunların asıl görevi, tarımımızı daha ileriye götürmek
tir; fakat, ne yazık ki tarım ürünlerimizin üretimi ar
tacağı yerde, ithalatla açıkça takviye edilmektedir. Ta
rımımızın, dolayısıyla hayvancılığımızın geliştirilmesi 
için, önce kredi kaynaklarının üreticiye kolay bir dü
zen içinde yansıması gerekir. Üretici, Ziraat Bankası 
tarafından daha düşük faiz ve daha fazla oranda kre
di katılımlarıyla desteklenmelidir. Diğer sektörlerde 
yüzde 90 - 95'e varan kredi oranları mevcut iken, hay
vancılıkta bu oran yüzde 60'lara çekilmiştir. Üretici
ye, kaliteli yem, her zaman temin edilecek hammad-
de ikmal programı uygulanmalıdır; yem fiyatları is
tikrar bulmalıdır. Son üç ayda yem fiyatlarında yüz
de 30'a varan artış mevcuttur. Üretici, satın aldığı ye
mi, bir öncekine göre daha zamlı alabilmektedir. 

Ülkemizde, hayvancılığın gelişmesi için, bol ve ka
liteli yem hammaddelerinin bulunması gerekir; yem 
kalite garantisi getirilmelidir, yem kontrolleri daha 
etkili olarak yapılmalıdır. Üretici, kaliteli yem ile hay
vanlarını besleyemez ise, ona, temin edeceğiniz en iyi 
ırkları verseniz dahi, bir süre sonra o hayvanların ni
telikleri sıfıra iner ve hayvanların posası ile karşılaşı
rız. ülke şartlarına uygun ırklar üzerinde çalışmalar 
ve araştırmalar, hiç zaman kaybetmeden, âdeta zama

na karşı yarışarak hızlandırılmalıdır. Bugün, ülkemiz
de araştırma kurumlarının hiçbirinde, gerçek bir ıs
lah çalışması yoktur; olsaydı, biz ülke dışına damız
lık hayvan materyali ihraç ederdik; aksine ithal edi
yoruz. Hayvancılığımızın içinde bulunduğu içler acısı 
durumu anlayabilmek için, üreticilerle birlikte yaşa
mak, onların çektliği sıkıntıları yerinde görmek gere
kir. Üreticilerimiz, bugün eğer, et, süt, yumurta üre-
tebiliyorlarsa, bugünkü hükümete rağmen, canları pa
hasına mücadele ediyorlar demektir. 

Üreticilerimizi, içinde bulundukları zor durumdan 
kurtarmak ve hayvancılığımızı gelişmiş ülkeler ayarı
na getirmek için Meclis araştırması açılmasının şart 
olduğunu, araştırma açılırsa faydasının ülke açısın
dan büyük olacağını belirtir; yüce Meclise saygılar 
sunarım. (SHP. ve DSP. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toktaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ziya Ercan. 
Buyurun Sayın Ercan. (ANAP sıralarından alkış

lar). 
ANAP GRUBU ADINA ZtYA ERCAN (Konya) 

— Muhterem milletvekilleri; DSP. Milletvekili Sayın 
Ömer Kuşhan ve 20 arkadaşının, hayvancılığımız ve 
hayvan üreticilerimizin durumlarıyla ilgili Meclis araş
tırması önergesi hakkında Anavatan Partisinin görüş
lerini arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, 
şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına yüce heye
tinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, bahse konu olan önerge
yi dikkatle incelediğimiz zaman görülen manzara şu
dur : Kısaca, önergenin, hayvancılığımız ve üreticile
rimizin meselelerini gündeme getirmekten ziyade, si
yasî bir amaç taşıdığı kanaatindeyiz. 

ÖMER KIUıŞHAN (Kars) — Milletvekillerinin gö
revidir bu. 

ZtYA ERCAN (Devamla) — Muhalefet partileri 
üçbuçuk yılı aşkın bir zamandan beri, hızlı ve fay
dalı çalışmalarıyla, aziz milletimizin gönlünde taht ku
ran Anavatan iktidarını ve hükümetini çalışamaz hale 
getirmek ve yüce Parlamentoyu fuzulî sözlü sorular 
ve araştırma önergeleriyle meşgul edip başarısız gös
termektedirler. [DSP. ve DYP. sıralarından alkışlar (!)] 
Bu önerge, siyasî rüştün... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekilinin göre
vidir bu, onu tetkik ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, Sayın Ercan... 
ZtYA ERCAN (Devamla) — ... ispatlanması ma

nasını taşımaktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Ercan, lütfen... 
Milletvekillerinin Anayasal görevlerini bu şekilde 

ifadelendiremezsiniz. Lütfen... Lütfen efendlim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekilinin göre

vinin ne olduğunu çok iyi söylemiştim. 
M. TURAN BEYAZIT (Kahramanmaraş) — Siz 

memlekette fuzulî şagilsiniz kardeşim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sözünü 

geri alsın. 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Aslında biz, iktidar 

olarak yapıcı tenkitlere ve fikirlere her zaman açık 
olmuşuzdur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Belli bel
li, maşallah!.. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Bunlardan da isti

fade etmişizdir; ama sayın muhalefetimizden bugüne 
kadar alternatif bir görüş ve fikir maalesef gelmemiş
tir. (SHP, DSP sıralarından gürültüler). 

VEC1H1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Muhalefet ge
tirmez böyle şeyleri. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuya gel, konuya 
gel; muhalefet getirmez böyle şeyleri; söyler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Bazen öyle oluyor-

ki, ba davranışlardan dolayı aziz milletimizin yüksek 
menfaatları bile zedeleniyor; ama biz yine de konu
nun önemine binaen görüşlerimizi arz edeceğiz.-

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
konunun üzerinde konuşsun, varsa görüşü arz etsin. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Konu üzerinde 
konuşsun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekilinin göre
vini yapması sayın sözcüyü rahatsız mı ediyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZIYA ERCAN (Devamla) — Muhterem millet

vekilleri, ülkemiz doğal şartları bakımından hayvan
cılığa çolk elverişli ve hayvan sayısı bakımından zen
gin olmasına rağmen, bu sektör yeterli seviyede geli
şememiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Zaten, bu önerge size 
karşı verildi. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Millî ekonomiye 
katkısı ve hızlı artan nüfusumuzun dengeli beslenmesi 
ve ihracat potansiyeli bakımından, hayvancılığımız, 
çok önem arz eden bir sektördür. Bu önem sebebiyle
dir ki, Anavatan Hükümeti döneminde hayvancılığa 
çok büyük bir önem verilmiş ve verilmeye de devam 
edilmektedir. 

Hayvan ıslahı, yem üretiminin artırılması, çayır ve 
meraların ıslahı, bakım, besleme ve yetiştirme şartla
rının geliştirilmesi, salgın ve paraziter hastalrklarla 
mücadele, üreticiyi tatmin edici fiyat ve kredi veril
mesiyle, pazarlama organizasyonunun kurulması hiz
metlerinin bir arada ele alınması zorunludur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani, ele alınmıyor 
demek istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Anadolu halkının 

önemli bir geçim kaynağını teşkil eden hayvancılık, 
geçmişte olduğu gibi, bugün de üretim faaliyetlerinde 
önemli bir unsur olarak devam edegelmektedir; ama 
gelişmiş ülkelerle mukayese edilince hayvancılığımızın 
istenilen düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Taa evvelden ihmal edilmiş. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Buna bağlı olarak, 
bu önemli sektörü daha iyi işletebilmek amacını gü
den hükümetimiz, akılcı yaklaşımlarla, konuya ağır
lık vermektedir. Yoksa, önergede bahsedildiği gibi, 
konu ihmal edilerek, 'hayvancılığımız ve üreticilerimiz 
perişan edilmemiştir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Develeri bile kes
medik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Aksine, hayvancılı

ğımız, Anavatan Hükümeti dönemine kadar hiçbir hü
kümet döneminde, 'bu kadar teşvik görmemiştir. [SHP 
ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar (!)] 

Sayın Başkan, muhterem milletvekillerfi; hayvan
cılıkta önemli olan, sayının fazlalığı değil, kültür ırkı, 
iyi vasıflı hayvan yetiştirerek üretimin artırılmasıdır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayvan sayısı 90 
milyondan 70 milyona indi. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Buna develer de 
dahil mi? 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Bu açıklamaya ça
lıştığımız konuların bakanlıkça yürütüldüğünü, mem
nuniyeti© müşahede etmekteyiz. 

VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Ama, iyi hayvan ye
tişti bu devirde. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Hatta hayvan varlı
ğımızın büyük çoğunluğu, ekstansif üretimin şartları
na iyi uyum sağlamış; verimi genellikle düşük yerli ırk 
hayvanlardan oluşmuştur. 
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Yüksek verimli ırkların sığır ve koyun varlığımız 
içinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmekte 
olup, bu çalışmalar sonucu olarak sığır popülasyonu-
nun yaklaşıik olarak yüzde 27'sini kültür ırkı ve melez
ler teşkil etmektedir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sığır populasyonu 
ne oluyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
ZÎYA ERCAN (Devamla) — Karacabey esmer sı

ğırı, Karacabey Merinosu, Malya Koyunu, Ramliç 
Tahirova Koyunu, siyah, alaca Jersey gibi kültür ırk
larını ve melezlerini saymak mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, hayvancılığımızın üreti
minde, artışın sağlanmasında bazı etkiler vardır; bun
ların başında sunî ve tabiî tohumlama gelmektedir. 
Bilhassa sığırcılığımızda, bu tohumlamaya senenin her 
mevsimind'e azamî itina gösterilmektedir; hatta, gebe 
kalan inekler için bölgelerine göre, üreticiye üç ilâ 
dört bin lira civarında devlet desteği sağlanmaktadır. 
Bununla da kalınmayarak, daha yüksek verim için, 
yurt dışından damızlık hayvanların ithali cihetine gi
dilmiştir. Son olarak, Amerika'dan ve italya'dan da
mızlık hayvan materyali temini cihetine de bu vesi
leyle gidilmiştir. Hükümetimiz, bu sektörü destekle
mek amacıyla, yem sübvansiyonunu Türkiye'de ilk 
defa uygulamaya koymuş olup, 1986 yılı itibariyle, 
hayvan üreticilerine 70 milyar liraya ulaşan devlet des
teği sağlamıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kim aldı bu pa
rayı? 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Yeri gelmişken, hay
vancılığın temel taşım teşkil eden yem konusunda da 
bazı müspet çalışmaları ve sonuçlarını arz etmek isti
yorum. 

Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi, sanayi karma 
yemi üretiminde son yıllarda önemli üretim artışı sağ
lanmak suretiyle, 1983 yılında 2.2 milyon ton olan 
üretim, 1986 yılında 3 milyon ton civarına ulaşmış
tır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Deve populasyo
nu ne kadar gelişti acaba? 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Bunun yanında, çe-
'şlitli yem bitkileriyle, soya, mısır ve ayçiçeği üretimine 
büyük önem verilmiş ve üretimler kısa sürede birkaç 
misline çıkarılmıştır. 

Erken kuzu kesimini önlemek amacıyla da, üretici
lerimize yardım yapılmaktadır. Ziraat Bankasının ta
rım sektörüne ayırdığı plasman içinde hayvancılığa 
ayrılan miktar 1981 yılında yüzde 4.3 iken, 1986 yı

lında yüzde 15lere yükselmiştir. Bunu rakam olarak 
ifade edecek olursak, 1986 yılında 1.8 trilyon olan ta
rım plasmanı içinde hayvancılığa ayrılan miktar 275 
milyar liradır. 

Gerek süt, gerek besi ve su ürünleri yetiştiricili
ğinde 'kredi faizlerinin önemli oranlarda aşağıya çe
kilmesi, çok önemli bir icraatımız olmuştur. Nitekim, 
bu konuda uygulanan yüzde 34 dolayındaki kredi fa
izi, 12 puan aşağı çekilerek yüzde 22'ye indirilmiştir. 

Sayın önerge sahibinin de hatırlayacağı gibi, ken
di seçim çevrelerinde, hayvancılıkla uğraşan üreticile
rin en önemli sıkıntılarından biri, Et ve Balık Kuru
muna teslim edilen hayvanların bedelini aylarca ala
mamaları idi. Bu sebepledir ki, hükümetimizle, hükü
met olduğumuzda 5 milyara varan bir borç intikal et
miş idi. 4 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayvan almıyorsu
nuz ki borcunuz olsun. 

ZIYA ERCAN (Devamla) — Hükümetimiz, en 
makul süre içerisinde bütün bu borçları tasfiye ettiği 
gibi, son günlerde yapılan alımlarda da, bedellerini 
günü gününe ödeyebilir hale gelmiştir. 

Sayın önerge sahibi arkadaşımız, Et ve Balık Ku
rumunun çok düşük kapasiteyle çalıştığını ve hayvan 
almadığını ifade buyurdular. Biz, hükümet olduğumuz 
günden bugüne kadar, Et ve Balık Kurumunda, alım
larla ilgili herhangi bir sıkıntının olduğunu müşahede 
etmedik. Sayın Kuşhan, hangi bölgede, hangi Et ve 
Balık Kurumu ünitesinde hayvan almıyorlar ise, lütfen 
açıklasınlar, gereken, bakanlık tarafından da yapıla
caktır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz hükümet adı
na mı konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri... 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Konuş Ziya!.. 
KADİR DEMİR (Konya) — Bastır Ziya!.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen.. 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Bizim iktidarımız za

manında, 1983'ten bugüne kadar hayvan sayısının düş
tüğünü iddia ettiler ve bir sözcü arkadaşımız da, içe
rideki tüketicinin et bulamadığını, bir ihracat sefer
berliği içerisinde dışarıya gönderildiğini ifade ettiler. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Va
tandaş yiyemiyor; onun için. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Hayvan sayısının 
azaldığını ifade ediyorlar; aksine, son yıllarda büyük 
bir hayvan ve et ihracatı yapılmıştır. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Rakamlar var; 70 
milyona düştü. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Acaba, hayvan sayı
mız azalsaydı, biz bu ihracatı nereden yapacaktık? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Vatan
daş yiyemediği için ihracat arttı. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Millet ete hasret. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Biz, Anavatan Hü

kümeti olarak... 

BAŞKAN — «İktidarı olarak» efendim. 
ZIYA ERCAN (Devamla) — ... Memleketimizi 

67 il olarak düşünüyoruz ve doğusunu batısından, ku
zeyini güneyinden, hizmet bakımından, hiçbir zaman 
ayırmadık. Sayın sözcüler, «Batıya bu kadar verildi, 
doğuya bu kadar verildi» gibi birtakım beyanlarda 
bulundular; biz hükümet olarak ve Anavatan iktidarı 
olarak.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümet adına mı 
konuşuyorsun sayın sözcü? 

ZİYA ERCAN (Devamla) — ... nereye ne hizmet 
lazım ise, akılcı çözümlerle, nereye ne yapmak gere
kiyorsa, onu yapmaya devam edeceğiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Resmî belgeler ko
nuşuyor, biz değil. Hükümet adına mı konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşhan... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; iktidar olarak, hayvancılığın he
men bütün konularında yılların birikimi olan çok yön
lü meselelerin çözümü için, bilgili ve azimli bir şe
kilde gayret sarf etmekteyiz. Bu çalışmaların sonucu 
olarak, azıiz milletimize daha çok et, daha çok süt ve 
daha çok yumurta yedireceğimize inanıyoruz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Nasıl yediri-
yorsunuz? 

KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Ercan, onlara 
biraz eşantiyon gönder. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ZİYA ERCAN (Devamla) — Bu vesileyle, öner

geyi reddediyor, şahsım ve Anavatan Grubu adına,he
pinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ercan. 
önerge sahibi adına konuşacak var mı? 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Ben konuşa

cağım efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kuş'han, kim konuşacak? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) -, Şükrü Babacan Be

yefendi konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Babacan; süreniz 10 dakika efen

dim. 
. ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; hayvan üreticilerinin ve hayvan
cılığımızın içinde bulundukları durumu ve bu konuda 
alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla ver
miş bulunduğumuz Meclis araştırması önergemizle il
gili olarak görüşlerimizi, Demokratik Sol Parti Grubu 
adına sunmadan önce, yüce Meclisi şahsım ve grubum 
adına saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına konuşmuyor
sunuz; önergeyi verenler adına konuşuyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Meclis araştır
ması önergemizin maksadı : 

a) Türkiyemizin ekonomik ve ekolojik şartlarına 
uygun olarak çoğalan nüfusun, tüketim ihtiyacını kar
şılayacak kaliteli, ucuz hayvan ve hayvanı ürün üre
timini sağlamak, 

b) Geçimini hayvancılıkla tenlin eden bölgeler 
halkının gelir seviyesini yükseltmek, onu refaha ka
vuşturmak, 

c) Hayvan Ve hayvanı ürünlerin üretimlerini, üre
timden tüketime kadar bütün safhalarıyla, koordoneli 
ve dengeli bir sistem içinde düşünerek, asgarî maliyet 
ve azamî verimle bu üretimleri gerçekleştirmek, 

ç) Dış ödemeler dengemize büyük katkısı olacak 
bu kaynakta ithalat ve kaçakçılığı önlemek, ihracatı 
geliştirmek ve bu konudaki organizasyon dağınıklığı 
ve eksikliğini gidererek, rantabl ve verimli bir organi
zasyon kurmak, 

d) Yurdumuzda yetiştirilen hayvan ve hayvanî 
ürün fiyatlarının normalin altına düşmesini veya tüke
ticileri tazyik edecek derecede yükselmesini önlemek 
suretiyle, hayvan piyasasını korumak ve düzenlemek, 
çalışmamızın ana gayesidir. 

Hayvan ve hayvanî ürünlerin üretimleri - Devlet 
İstatistik Enstitüsünden aldığımız verilere göre- son 
yıllarda düşme göstermektedir. Buna paralel olarak 
da, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama hayvansal 
ürün tüketim miktarı, maalesef önemli ölçüde düşme 
göstermektedir. 

14 Ekim 1985 gün ve 85/9948 sayılı 1986 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine 
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Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre, kişi başına hay- I 
varaal protein tüketimi 1982'd'e 24,3 gram/gün, 1983' 
te 21,6 gram/gün, 1984'te 15,4 gram/gün, 1985'te 15,9 
gram/gündür. I 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Kim tartmış 
bunları böyle? I 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Devlet İstatis
tik Enstitüsü... 

Buna göre, Türkiye'de beslenme bakımından en I 
büyük açık, hayvansal gıda maddelerindedir. I 

Ayrıca, alt ve üst gelir grupları arasındaki kırmızı I 
et tüketimi arasında korkunç bir dengesizlik vardır. 
En alt gelir grubunda, ergin kişi başına kırmızı et tü
ketimi yılda 4,98 kilogramken, üst gelir grubunda bu I 
rakam 37,67 kilogramdır. Türkiye ortalaması ise 20,4 
kilogram/yıldır. Bu ortalama, diğer ülkeler ortalama- I 
larınm çok altındadır. 

Gene, hızla artan nüfusumuza karşın, Devlet İsta- I 
tistifc Enstitüsünden aldığımız rakamlara göre, süt üre
timi de sürekli düşüş göstermektedir. 1981 yılında 5 I 
milyon 608 bin ton olan süt üretimi, 1982 yılında 5 
milyon 212 bin tona, 1983 yılında 5 milyon 64 bin 
tona ve 1984 yılında da 4 milyon 380 bin tona kadar 
düşmüştür. Fert başına süt üretim ve tüketimi de, di- I 
ğer ülke ortalamalarının çok altında bulunmaktadır. 

Burada bir hususu daha dikkatlerinize sunmak is- I 
terim 1960 yılında 27 454 820 kişilik nüfusa sahip 
Türkiye'nin süt üretimi 4 milyon 200 bin tonken, ara
dan geçen 26 sene zarfında, nüfus yüzde 100 art- j 
mış, buna mukabil süt üretimi aynı kalmıştır. Gene, I 
1960 yılında 76 milyon 110 bin adet olan hayvan I 
miktarı, nüfusun yüzde 100 artmış olmasına karşın, 
bir artış göstermemiş, bilakis azalmıştır. 1984 yılındaki I 
miktar, 68 milyon 522 bindir. I 

Verdiğim bu birkaç örnek rakam, bir tarım ve 
hayvancılık ülkesi olan ve de AET'ye girmeye çalışan I 
Türkiye'nin hayvancılık meselesinin çok ciddî prob- I 
temlerle karşı karşıya olduğunu göstermektedir; -1 
buna süratle çareler getirmemiz gereklidir. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — Vatan
daş beyaz et yiyor, beyaz et. I 

ŞÜKRÜ BABACAN ((Devamla) — Bunun için 
de, ilk adım olarak, iktidar partisi ve tüm muhalefet I 
partilerinin, bu konudaki Meclis araştırması önerge
mizi desteklemeleri gerekmektedir. Hayvansal besin 
maddelerindeki bu dengesiz ve haksız ve de dünya I 
standartlarının çok altında bu bölüşüme, gelin be- I 
raber «dur» diyelim ve beraber çareler arayalım. Bu 
konudaki ihmal ve işin ciddiyetini kavramamak ve J 
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araştırmamak, sosyal patlamaların ortamını hazırlar. 
Sayın Bakanın Tarım Bakanlığı bütçe konuşma

sındaki ifadesine göre, son yıllardaki tarımsal geliş
me hızımız düşüktür; 1984'te yüzde 3,5; 1985*te yüz
de 2,4'tür. Tarım ülkesi olan Türkiye'nin, bu alandaki 
gelişme hızının yükseltilmesi için ciddî çalışmalar 
yapılmalıdır. 

TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ ıDOĞAN (İstanbul) — Ben tersini söy
ledim, geçen sene yüzde 7,4'tür. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan... lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLORt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (/İstanbul) — Efendim, ba
na atfen yanlış şeyler söyleyemezler; doğrusunu ben 
söylüyorum. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
bunlar tutanaklardan aldığım rakamlardır ve size is
pat edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Babacan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Devam edin efendim. 
ŞÜKRÜ BABACAN l(Devamla) — Yoksa, bir

çok konularda dışa bağımlı olan Türkiye, tarım ve 
hayvancılık konularında da dışa bağımlı bir ülke ha
line gelirse, bu, hepimizin felaketi olur. 

Ülkemizde hayvancılığın karşı karşıya bulunduğu 
problemler nelerdir; ana başlıklar altında belirtelim 
ve bu problemlerin halliyle ilgili görüşlerimizi de sı
nırlı zamanımız içinde, gene ana başlıklar halinde 
sunalım. 

Yurdumuzda, ülkenin ekonomik ve ekolojik şart
larına uygun hayvan yetiştirilmesi bir plan ve sistema
tiğe bağlanmamıştır. Bu konularda yaptırılan pek çok 
araştırma, uygulama alanına sokulmamıştır. 

Üretici, ürettiği malı değeri pahasına satma garan
tisine sahip değildir. Bugün 1 litre süt, 1 litre sudan 
daha ucuza satılmaktadır. Süt üreticisi!, 1 litre sütünü, 
ortalama 100 lira civarında satarken; satıcı, bunu -
kapalı kutuda tüketiciye 530 liradan satmaktadır. 
Tüccar, sütten yapılan peyniri ise, buzhanelerde stok-
lamak suretiyle spekülatif kazanç peşinde koşmakta, 
büyük ve aşırı kârlar elde ederek, İstanbul'da deniz 
otobüsü taşımacılığı gibi, milyarlık yatırımlar ge
rektiren başka kârlı konulara el atmaktadır. 

Üretici ve tüketici gün geçtikçe fakirleşmesine 
rağmen, kimse yaklaşan tehlikeyi görmemektedir. Ge
lin, üretimin ve tüketimin azalmasına neden olan bu 
durumu birlikte araştıralım ve birlikte çareler bula
lım. Üreticinin hayvanlarını keserek, sütlerini döke-
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rek bu alandan çekilmelerini önleyelim ve onları 
desteklerle teşvik edelim ve bu ürünleri tüketen tüke
ticilere de, bu ürünlerin ucuz, taze ve temiz sunul
ması için tedbirler getirelim. 

Sayın Başbakanın, et ve peynir ithal ederek daha 
önce düştüğü bu hataya 'tekrar düşerek, üreticinin 
belini kırmayalım. Üreticinin, hayvan yetiştirilmesi 
için gerekli girdileri i(Yem, ilaç, kredi vesaire gibi) 
vaktinde, yeterince ve ucuz sağlayamaması, girdi-
lerdeki yüksek rakamlar nedeniyle, et ve süt maliyet
lerinin, satış fiyatları ile arasında, üreticinin yüzü
nü güldürecek ve emeğinin karşılığı olacak makul bir 
kâr marjının olmayışı veya çok az oluşu, hayvan 
yetiştiriciliğini süratle azaltmaktadır. 

Tabiî yem kaynaklarının yetersizliği ve gün geç
tikçe azalması, mera alanlarının daralması ve de sınaî 
yem 'fiyatlarının çok yüksek oluşu ve hayvan ürünleri 
endüstrisinin yetersizliği de her dalda kendini hisset
tirmektedir. Et ve ımamulleri, süt ve mamulleri, deri 
ve mamulleri alanlarındaki endüstriyel gelişmeler de 
yavaş olmaktadır; kooperatifçiliğe ise hiç önem ve
rilmemektedir. 

Türkiye'de hayvancılığın içinde bulunduğu prob
lemlere çareler olarak1: 

Ülkemizde nüfus artışı ile nüfus başına tüketim 
artışı ve hayvan miktarındaki artış temposu arasında 
ahenksizlik vardır. Memleketimiz, ihalen olduğundan 
da çok bir protein açlığı ile karşı karşıyadır. Bunun 
için ilk şart, hayvan sayılarının çoğaltılması yerine 
birim hayvan başına verimin artırılması temel ilke ol
malıdır. Bu alandaki, diğer ülkelerin verim ortalama
larının çok altında olan ülkemiz ortalamaları, onla
rın verim ortalamalarını senelerdir yakalayamamış
tır ve de yanına dahi yaklaşamamıştiır. 

Türkiye'de hayvan ve hayvani ürünlerin tam 
olarak değerlendirilebilmesi ve bunların ekonomik 
ve sosyal yapımızı güçlendirebilmesi için en büyük 
eksik, organizasyondur. IBu organizasyonun, bugün
kü ihtiyaç yerine, seneler sonraki ihtiyaçları karşıla
yabilecek bir perspektife dayalı ve seneler sonraki 
ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tarzda kurulması 
gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın (Babacan, lütfen konuşmanızı 
bağlayınız. 

ŞÜKRÜ BABAÖAN (Devamla) — Eti ve sütü 
bol hayvan yetiştirebilmek için, çiftçi, bol ve bugün
künden daha düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. 
Batık şirketlerden esirgenmeyen destekler, ne yazık 
ki, et ve süt üreticisinden esirgenmektedir. 
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'Kooperatifçilik can çekişmektedir. Çare ise, koo
peratifçiliğe 'önem vermektir. İktidar, üreticinin yem 
ihtiyacını çok ucuza karşılamalı, hatta sübvanse et
melidir. Çiftçi, sattığı buğday ile hayvanı için al
dığı küspenin fiyatları arasındaki dengesizlikten 
dolayı, çok mağdur durumdadır. Doğu Anadolu' 
dan, Trakya'ya kadar et, süt ve deri mamulleri iş
leyen yeni fabrikalar, yeni işletmeler kurulmalıdır. 

Sayın Başbakanın, hayvancılığın desteklenmesi 
konusundaki görüşlerini, 21 Ekim 1986 tarihli 
gazetelerden okuyorum: «Et fiyatlarının yüksek ol
ması halinde, sübvansiyona gerek kalmayacak. Batı 
ülkelerinde etin kilosu, cinsine göre 30 ilâ 40 do
lar, Türkiye'de 2 dolar. Şehirlerde gazeteler bu ka
dar reklam yapmasalar, ben, etin pahalı olmasını 
tercih ederim; başka türlü, hayvancılığı geliştiıre-
tmezsiniz.» Sayın Başbakan böyle diyor. 

işte görüyorsunuz sayın milletvekilleri, Sayın 
iBaşbakanın konuya bakış açısı ne kadar basit ve 
acımasız. Eti tüketiciye pahalı yedireceksin, böylece, 
eti Kurban Bayramında gören tüketici, bundan da 
mahrum olacak; eti tüketen geliri yüksek olan grup
la, etin yanma yanaşamayan - sizin tabirinizle - or-
tadirek eti yiyemeyince, et fiyatları yükselecek ve 
böylece, et üreticisi için de sübvansiyona gerek 
kalmayacak... IBu mantıkla, günün birinde tüketici, 
bu iktidarın ve (Başbakanın başının etini yer. Bunu 
görmek için kâhin olmaya gerek yoktur. 

Evet, Sayın Başbakan, Türkiye'de et ucuzsa, ki
şi başına et tüketiminde neden en geri ülkeler ara-
sındayız? Herhalde, et yemesini sevmeyen bir ülke
nin insanlarıyız. Sayın Başbakan, etin fiyatının yük
sek olduğu ülkelerdeki fert başına düşen gelirden 
veya asgarî ücretten niçin bahsetmiyor? O ülkele
rin insanıyla, biz, bir saatlik ücretimiz karşılığında, 
kaç gram et alabiliyoruz; onun kıyaslamasını yapa
lım. Et yiyemeyen halkımız, Sayın Başbakandan bu 
sorulara yanıt bekliyor. 

Gene, Sayın Başbakanın, mimarı olmakla övün
düğü 24 Ocak kararlarının başlangıç tarihi ile bu
günkü hayvan ürünlerinin fiyatlarına bir göz ata
lım. 

Süt : 1980'de 40 lira, 1987'de 220 lira; artış 
oranı 5,5 kat. 

Yumurta : 1980'de 4 lira, 1987'de 45 lira; ar
tış oranı 11 kat. 

Beyaz Peynir: 1980'de 170 lira, 1987'de 2 bin 
lira; artış oranı 11,5 kat. 

et (Kilogram) : 1980'de 235 lira, 1987'de 2 400 
, lira; artış oranı 10 kat. 
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Çiftçi, işçi, memur, emekli, esnaf ve dar gelir
linin geliri, yedi yıl sonunda, yüzde 43,4 oranında 
azaldı ve bu insanlar sefalete itildiler. 

Gene, 24 Ocak kararlarından bu yana gelir da
ğılımının nasıl bozulduğuna bir başka misal vere
yim. 

Üç ana kesimin millî gelirden aldığı pay : 

Tarım kesimi : 1980'de yüzde 21 il; 1984'te - dü
şüyor - yüzde 20,1 1985'te - azalmaya devam edi
yor - yüzde 19,8. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ŞÜKRÜ BABACAN l(Devamla) — Bitiyor Sa

yın Başkanım. 
Ücretli, maaşlı kesimi : 1980'de yüzde 34,8; 

1984'te yüzde 21,4'e düşüyor ve - düşmesine devam 
ediyor - 19!85'te yüzde 19,5. 

Faiz, kâr, kira gelirleri ise yükselmeye devam 
ediyor: 1985 de yüzde 35,1; 1984'te yüzde 58,5; 1985' 
te ise yüzde 62,7. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız, çok 
geçiriyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN l(ıDevamla) — Bu rakam
lardan da görüldüğü gibi, kırsal kesimdeki çiftçiyle 
şehirdeki işçi ve memurun geliri, 1980'den itibaren 
sürekli düşmektedir. Bu düşme, hiç şüphesiz, bu tab
loyu yaratan iktidarı da beraberinde düşürür. 

(Hayvancılığın geliştirilmesinde hedef, Türkiye
'nin ekonomik ve ekolojik şartlarına uygun, verimi 
yüksek hayvan yetiştirilmesi; yetiştirilen hayvan
ların yetiştiriciden satın alınarak pazara intikali, 
yetiştirici ve tüketici lehine işleyebilecek bir fiyat 
mekanizmasının çalışması ve hayvan ürünleri kayna
ğının Türk ekonomisinde, bilhassa dış ödemeler den
gesi yönünden verimli bir hale getirilmesidir. 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim; lütfen bağ
layın. 

ŞÜKRÜ BABACAN '(Pevamla) — Sayın Başka
nım, 'iki satırım kaldı. 

Bu hedefe ulaşılması halinde, hayvancılikla uğra
şan yetiştiricilerin refah seMiyes'i artacak, hayvan ka
çakçılığı önlenecek, fert başına düşen hayvani protein 
'tüketimi artacak, hayvan ve hayvan ürünleri ihracı ge-
liişecektlir. 

Yüce Meclistin, bu araşitırma önergesini kabul et
mesi halinde, ülkemizin önemli sorunlarından birisi
min naili için önemli bir adım atılmış olacaktır. 

(Saygıllar sunarım. (DİSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babacan. 
(Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil-
metaiştiır. 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür kan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Aydın 
Güven Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının 
Türkiye Öğretmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgi
li karar ve (işlemlerin 'incelenlmesiini sağlamak ve ya
pılan operasyonun sorumlularını tespit etmek ama
cıyla, Anayasanın 98 inc'i, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araşiürması açılma
sına 'ilişkin önergesinin öng;örüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet?. Burada, 
lönergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürünün 28 Şubat 

1987 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, «Türkiye öğ
retmenler Bankası» adlı bankaya Ziraat Bankasının 
yüzde 19, Halik Bankasının yüzde 15, Emlak Kredi 
Bankasının yüzde 15 ve Ziraat Bankasına bağlı or
taklık ve iştiraklerin ise yüzde 16,8 oranlarında ortak 
olması kararlaştırı'Imtştır. 

Adıgeçen 'bankanın 1986 zararının 60 milyar TL'yi 
aştığı sanılmaktadır. Batık kredileniniin miktarı ise 
51 milyar TL.'dir. Bankanın bağlı varlıklarının tuta
rı ise, en iyi bir tahminle 8-10 milyar dolaylarındadır. 
Diğer bir deyişle, 3 kamu bankası, neresinden bakılır
sa bakılsın, 50-60 milyarlık bir zarara ortak edilmiş
lerdir. Bankanın sermayesinin 30 m'ülyar TL.'na çıkar
tılacağının kararlaştırıldığı düşünülürse ve bankanın 
ayrıca ciddî boyutlardaki «Rehabilitasyon» giderleri
ne ihtiyaç duyduğu da dikkate alınırsa, bu «Zorunlu 
•kamu ortaklığı» nedenliyle 100 milyar TL.'yi aşlkın bir 
kamu kaynağının adıgeçen bankanın kurtarılmasına 
ayrılacağı tahmin edilebilir. 

Yapılan işlemlerde birçok nokta karanlıkta kal
mıştır. Bunlardan bazıları şunlardır : 

1., Banka bu noktaya varıncaya değin, banka de
netçileri ve banka müfettişleri 3182 sayılı Bankalar 
Yaisası 26 ve 27 nci maddede öngörülen iç denetim 
görevlerini niçin yerine getirmemişlerdir? 
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CL< 'Bankalar yeminli murakıplarının, özelikle 1985 
ve 1986 yılı denetim raporları niçin dikkate alınma
mış ve gerekli önlemler niçin zamanında uygulanma
mıştır? 

3. Töbankla ilgili alarm salkım, engeç 1986 yılı 
'başından 'beri herkesçe duyulur bir 'biçimde çaldığı 
'halde, 311812 sayılı ©arnikalar Yasasının 64 üncü mad
desinin uygulanmasında niçin bu ölçüde gecilkilmiş-

4. 'Bankanın ciddî Ibir malî 'bünye zaafliyeti içlim
de bulunduğu ve bir süre sonra ıbaltmasının ya da ka
mu kaynaklarıyla kurtarılmasının kaçınılmaz hale ge
deceği banka yeminli murakıp raporlarıyla da bilindiği 
halde, banka sahibinin, kişisel mal varlığını artırma
sı ve güvence altına almasını önleyici önlemler nüçlin 
atamamıştır ve riskleri artırıcı banka uygulamaları
nın sürmesine niçin göz yumulmuştur? 

5. <3İIS2 sayılı Bankalar Yasasının 64 üncü mad
desinin uygulanmasına 'başlanmışken, bunun sonu ge
tirilerek, üçüncü fıkrada, öngörülen, bankanın Balkan
lar kurulu kararıyla Ibir bankaya devredilimesi ya da 
(bir veya birkaç banka (ile bMeştlri!lıme.sli yoluna niçin 
gtiidilmermiş ve Bakanlar Kurulu niçin devre dışı bı-
rakılimışitır? 

6. (Banka hakkında. 64 üncü maddemin üçüncü 
fıkrası uygulanmayarak, «Bankanın yüzde 10 hisse
sinden fazlasına slahip ortakları, yönetim kurulu ve 
kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, 
geneli müdür yardımcıları ve diğer bazı sorumlular» 
hakkında, bunların şahsî sorumlulukları cihetline gi
dilmemiş ve haklarında şahsî (iflaslarının istenmemıiş 
olmasında hangi konu menlfaa'tü gözetillmişttir? 

7. (Bankanın büyük ölçüdeki zararının mal Varlı
ğıyla karşılanmasının mümkün olmadığının herkesçe 
'bilinmesine karşın, bankanın yüzde 90'ına sıah'ip Mi-
ımaroğlu'nun şahsî mal varlığının kendisine bırakılma
sına. ek olarak, bankadaki ortaklığının yüzde 24,75 
oranındaki bir paylia sürmesine niçin göz yumulmuş
tur? Sermaye artırımından sonra bile Mh'ınaroğkı'num 
payının yüzde 10 gibi, banka yönetimini ciddî olarak 
etMleyebiiecek bür oranın al'tına düşmemesine özen 
ıgöslferiilmeısIMn igerekçelerU neler olmuştur? 

8. Ilistanbul Bankası, Hlsarlbank ve Odibank sâ  
hfısplerine gösterilmemiş (bulunan koruyucu tavrın Mi-
maroğlu'na gösterilmiş olmasında, Mimaroğlu'nun 
kardeşinim ve bir yakım ve (iş arkadaşının, bankayla 
ilgi! pazarlığın ve değerlendirmelerin sürmüş olduğu 
Ibir dönemde ANAlP'a geçm/iş olmalarının rolü olmuş 
mudur? 

9. (Bankanın batık kredilerinin başlıca sahipleri 
kimlerdir? ve bunların borçları da konsolide edile
cek midir Mimaroğlu'ndan sonra, Mlimaroğlu'nun 
muteber müşterileri de kurtarılacak mıdır? Bunlar 
arasında Ergün Holding ve Okumuş Holding var mı
dır? 

10. M'imaroğlu'nun hisseleri ne zaman satın alın
mıştır Ve kendisine ne kadar ödemede bulünuimuş-
'tur? 

.11, Genel kurul kararına esas olan banka bilan
çosu doğru mudur ve orada gösterilen kâr, yasalara 
uygun bir biçimde mi hesaplanmıştır? 

Bu sorulara ancak 'bir Meclisi araştırması yanıt 
verebilecektir. Aksi halde, yasalara aykırı işlemler, 
kişi zenginleştirmeleri, nüfuz kullanmalar düşünülme
ye devam edilecektir. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 Ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması 
açılmasını arz öderiz. 

Saygılarımızla. 
Aydın Güven Gürkan 
Antalya ve arkadaşları 

(BALKAN — önerge üzerinde, Sayın Kaya Er-
dem'e söz vermeden önce, 'söz alan arkadaşları oku
yorum : Doğru Yol PartM Grubu adına Sayın Ca
fer Tayyar Sadıklar, Demokratik Sol Parti Grubu 
adına Sayın Edip özgenç. 

Sayın Kaya Erdem, buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

DEVLET BAKANI VE BAŞ/BAKAN YARDIM
CISI ÎSİMET KAYA ERDEM (tamir) — Sayın Baş
kan, değerli milletveikilleri; Türkiye öğretmenler Ban-
kası ile (ilgili hükümet olarak yapmış olduğumuz ope
rasyonla ilgili olarak verilen araştırıma Önergesi ile 
ilgilli görüşleri ortaya koymak 'iistiyoruim. 

Tarafımızdan yapılan ve 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun '64 üncü maddesine uygun olarak... {SHP 
ve DSP sırafliarından «Ses gelmıiyor» sesleri.) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan içeriden... Sayın Bakan, sizin kusurunuz yok 
efendim, 'içeriden kapatıyorlar. $u hoparlörleri keyfî 
olarak kapatıyorlar. Burada müzakereleri izlemek 
başlıbaşına bir sorun oldu. Ben defelarca bunu şikâ
yet ediyorum Başkanlık Divanına; dinleyemiyoruz 
efendim, özür dilerim. 

(BAŞKAN — Sayın Gürkan, zaten, aslında bu sis
tem bozuk, yeniden yaptırılacak, onun içlin bir şey 
söyleyemiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, istendiği zaman çalışıyor. Zaman zaman bu-
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nu açıyorlar; hangi gerekçe ile 'bilmiyorum, zaman 
zaman kapatıyorlar, ama zaman zaman çok güzel so
nuç alıyoruz 'bundan. Lütfen, birisini gönderin efen
dim. 

'BAŞKAN — Peki efendim. Zaten iîgiKiler duydu
lar, gereken tedbir alınır. 

IBuyurun Sayın Baklan, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İ3MET KAYA ERDEM (Devamla) — Türkiye 
öğretmenler Bankasıyla (ilgili olarak yapılan ve 3182 
sayılı Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi hüküm
leri çerçevesinde ve kanunlara uygun olarak yapılan 
operasyon konusunda, araşturma önergesini veren sa
yın milletvekili arkadaşlarımız; bu operasyonu, bu 
yapılan uygulamayı doğru bulmadıklarını ve buna is
tinaden de düşündükleri 'tarz açık olarak ortaya ko
nulmamış olmakla beraber; bu operasyon dışında, 64 
üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki birleşme, devret
me ve tasviye gibi konuları daha uygun •bulduklarını 
"hatta, İstanbul Bankası ve Hisarbank operasyonları
na benzer bir operasyonun niçin yapılmadığını orta
ya koymak suretiyle, düşüncelerinim bu olduğu anla
şılıyor, 

Yani, 'hükümetin yaptığı operasyonun karşısında, 
daha doğru hareketin, birleşme, devretme veya tas
fiye olabileceği, şık olarak ortaya konulmaktadır, tma 
edilmek suretiyle şu belirtilmekte; Hükümeitn yaptığı 
doğru olmadığına göre ve kendilerinin düşündükleri 
doğru olduğuna göre, hükümet, niçin bu doğru olma
yan işlemi yapmıştır? 

Gerekçe olarak da, TÖlBANOa ilgili olarak ya
pılan operasyonun, bu bankada büyük pay sahibi bir 
kişinin kurtarılmasınla yönelik olduğu, bu kişinin kar
deşinin ANAP milletvekili ve bir yakınının da bakan 
olması nedenliyle, daha önce başka bankalarla ilgili 
olarak yapılanlardan farklı bir muameleye tabi tutul
duğu belenmektedir. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Doğru!... 
BAŞKAN — Lütfen, efendim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM ^Devamla) — Buna 
istinaden de, diğer konular ortaya atılmaktadır, be
yan edilmektedir. 
* Bu konuyla alakalı olarak, ben, bizlim yaptığımı

zın dışında ortaya konulan ve istenilen, birleştirme, 
devir ve 'tasfiyenin, neler ortaya getirdiğini belirtmek 
istiyorum; çünkü, ileri sürülenlerden, ekonomiye ve 
devlete çok çdk daha az bir maliyeti olduğunu, öbür
leri ile kıyas edilemeyecek kadar çok daha ekonomik 
bir operasyon olduğunu belirtmek için, ileri sürülen bu 

operasyonun, teklif edilen hususun, ne ölçüde gerçek
leşebileceğini ve bunun maliyetinin ne olacağını be
lirtmekte yarar var. 

H« BARIŞ CAN (Sinop) — Bu işin adı ne, yap
tığınız İstemin adı ne Sayın Balkan? Bağlı ortaklık
lar mı? Onları söyleyin de, ona göre tartışalım. 

BAŞKAN — {Lütfen efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİM

CİSİ İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ban
kalar Kanunu, hükümete, bu konu ile alakalı yet
kileri 63 ve 64 üncü maddelerinde açıkça ortaya koy-
muştur^ 

Bu maddeleri izah etmeden, şunu da belirtmek 
(istiyorum: Bankalar Kanunu, bankalar için bu yön
de niçiin özel bükümler getirmiştir? Şirketler için, di
ğer bütün kuruluşlar için öngörülmeyen hükümleri, 
Bankalar Kanunu niçin getirmiştir? Bütün dünyada ve 
ökemizde bankaların, malî sektörün, kuruluşu, yöne
timi, denetimi ve tasfiyesi özel hükümlerle, kanunlar
la belirlenmiştir ve bu konuda kamu yetkiillilerine, gö
revlilerine ve hükümete çok geniş yetkiler verilmiş
tik 

•Bir bankanın, bankalar yeminli murakıpları tara
fından durumunun iyi görülmediği, birtakım eksik
liklerimin olduğu tespit edildiğinde, bankanın, ilgili 
kanunun 64 üncü maddesinin birimci fıkrası hükümle
rine tabi tutma mecburiyeti vardır. Yetki değil, aynı 
zamanda görevidir de; birindi işlem olarak bunu yap
ması lazım. 

64*ün birinci fıkrasında, «Denetlemeler sonucun
da bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde za
yıflamakta olduğunun tespit edimesii halinde, ba
kanlık uygun bir süre vererek, banka yönetim kuru
lundan, şu tedbirlerün alınmasını ister.» Kanun yazı
yor... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Türkiye'de zayıfla
mayan 'banka mı kaldı? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEİM (jDevamla) — Bu ted
birleri almasını isteme mecburiyeti kanunun amir hük
müdür. Bunları yapacak olan da hükümet değildir, 
kamu görevlileri değildir; banka yönetimidir. Kanun, 
bunu bu şekilde belirtmiştir. 

'2.; 'Bundan sonra, 64'ün ikinci fıkrasında da, alı
nabilecek birtakım tedbirler önerilmiştir. Bu, kanu
nun bakana ve Balkanlar Kuruluna verdiği yetkidir. 
Bununla da tedbirler alınacak ve araştırma önerge
sinde öngörülen madde, bu ikincisiyle de, bu banka-* 
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nın malî durumunun düzelmesi mümkün görülmedi
ği 'takdirde yapılacak işlemdir. 

3. Yukarıdaki tedbirlere rağmen, malî bünyesi-
nıin güçlendirilmesinle imkân sağlanamayan hallerde, 
Ibankanın, aktif ve pasifiyle bir bankaya devredilme
lisine, 'bir veya »birkaç 'bankayla 'birteştirilmesiine karar 
Verilir, 

Demek fcii burada, «Yukarıdaki tedbirlere rağmen 
malî bünyesi düzeltilemezse» dendiğine göre, onlar ne
lerdir? 1 ve 2'defci tedbirferdİr. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Olmuyor, olmuyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM ((Devamla) — Bu ted-
fbiıriler de... 2 ndi maddeyi okuyayım : «Lifciditelerimi 
güçiendirmesli amacıyla iştirak ve gayri menkuieriini 
-o 'bankanın- Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonun
dan kamu kurum ve kuruluşlarına satın aldırmak ve
ya sattırmasını sağlamaktır, 

c) Kanunî karşılık yükümlülükierim'i cezaî faiz
lerimi de kaldırmak isuretüyle ertelemeye, Hazineye, 
Merkez Bankasına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borcuna kar
şılık, kuruluşların Misse 'senetlerimi satın almaya veya 
satın aldırtmaya, malî bünyesinin takviyesi için ge
rekli görülecek her türlü tedbiri almaya, bakanı yet
kili kılmıştır. Bütün Ibu tedbirlere rağmen, 'banka dü-
zefemediği takdirde 3 üncü madde uygulanır. 

Öğretmenler Bankası operasyonu, kanaatlimize© 
hem Bankalar Kanununa hem de millî dköno'minlin 
gereklerine uygundur. 

Simidi geliyorum, araştırma önergesinde, yapılan 
ve arzu edilenin ne ölçüde gerçekleşebileceğine. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Neyi 
uyguladınız; 2'yi m'i uyguladınız 3'ü mü uyguladınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BARANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM '(İDevamla) — Biz 64>ün 
2'simi uyguladık. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 64'üm 
2'sinü?... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI Îİ3MET KAYA ERDEM (ıDevamla) — 64'ün 
2'sin'L, 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Karşılıklı konuş
mayacağız. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye göre neden icap etti; bunun adı 
ne, 'bu yaptığınızın adı ne? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — iştirak mı, bağlı ku
ruluş mu, iktisadî devlet teşekkülü mü hukuken? 
Söyleyin de, ona göre konuşalım. (DYP sıralanndan 
gürültüler) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Anlatacağız, anlatacağız; dinlerseniz öğrenirsiniz. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Soygunculuğu mu 

öğreteceksiniz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Bilmemek ayıp değil de, öğrenmemek... (ANAP sı
ralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hırsızlığı hiçbir 
zaman öğrenemeyiz, yolsuzluğu öğrenemeyiz; öğren
mek de istemiyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Hırsızlığı yapanlar, alıştıkları için onlar zaten bu 
işi bilirler. Kimin ne olduğunu biz biliyoruz. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ıBAŞjCAN — Lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sizler biliyorsu

nuz, bizler bilmiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Biz biliyoruz, çok iyi biliyoruz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sizler biliyorsu
nuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
64 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki önlemlerden 
bir tanesi, bankanın diğer bir banka ile birleştirilme-
sidir; devredilmesidirH Devredildiği zaman, aktif ve 
pasifi ile devredilecektir. Bu devirde, hukukî olarak 
onun sonuna kadar, tasfiye işlemlerimin neticelendi-
rilmesi suretiyle, bunun yükü, netlice itibariyle devre
dilen bankaya gelecektir. Birleştirmede çok daha de
ğişik bir hüküm... Örneğin, Ziraat Bankası ile bir
leştirmeye kalktığınız zaman, birleştirmede Öğretmen
ler Bankasının da hükmî şahsiyeti ortadan kalkacak, 
Ziraat Bankasının da... Yani yeni bir hükmî şahsiyet 
koyacaksınız; bu suretle birleştireceksiniz. Yani, Öğ
retmenler Bankasının şu güçsüz durumunu kurtar
mak için, Ziraat 'Bankasını ortadan kaldıracaksınız 
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Ve ikisini birleştireceksiniz. Birleştirmenin, hukukî 
bir başka yolu yok; arkadaşların bana verdikleri bil
gi bu; yani birleştirmeyi yapmak istediğiniz, zaman, 
Ziraat Bankasını da ortadan kaldıracaksınız, Öğret
menler Bankasını da kaldıracaksınız ve ikisi birle
şerek yeni bir hükmî şahsiyet doğacak. Bu, arzu et-
tiğin'iz ve yapılmasını hükümete önerdiğiniz ve yap
mamasından dolayı da, hükümet hakkında araştır
ma önergesi verdiğiniz yoldur. 

ikinci olarak, devir konusu: Diğer bir teklif il
tihaktır. Yine aynı misale dönecek olursak, Türkiye 
öğretmenler Bankasının, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına iltihak etmesi halinde, Türkiye Öğretmen
ler Bankasının hissedarları, ekspertiz raporlarına 
göre belli bir paya sahip olacaklardır; ancak, iltihak 
eden bankanın mal varlığı ayrı bir yönetime tabi tu
tulacak ve bu bankanın alacak ve borçları tasfiye 
edilmedikçe, alacaklıların itirazı halledilmedikçe, il
tihak eden banka, tüzelkişiliğini muhafaza edecek
tir. Bu operasyonun, uzun bir prosedür arz ettiği ve 
piyasada güvemi sarstığı aşikârdır. 

Şimdi, Hisarbank ve İstanbul Bankasının, Öğ
retmenler Bankası gibi yapılmadığı önerilerek, hükü
mete tavsiye ediliyor: İstanbul Bankası ve Hisar-
bankın, devlete maliyeti ne olmuştur? Tavsiye edi
len şu: Devlete, ekonomiye hiçbir zarar vermeye
cek en uygun bir hal çaresi... Önümüzde örnek var
dır; istanbul Bankası ve Hisarbankım, o tarihteki 
tahminî hesaplara göre, devlete 130 milyar Tüfk 
Liralık bir yükü vardı. Siz zannediyor musunuz ki, 
«Donmuş kredi» diye - şu operasyonda - ortaya at
tığınız rakam, iflas haline geldiği zaman canlanacak 
mı? O donmuş kredi tahsil edilebilecek mi? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Edilmiyor; zaten 
biz de onu söylüyoruz.: 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Tasfiyede ne oluyor?... Tasfiyede ortaklar... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Senin biraderler 
olduktan sonra... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Onun hesabını mahkemede vereceksin, mahkemede. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

Sayın Elgin... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Mahkemede vereceksiniz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Onun hesabını 
isteyeceğiz senden.. Onun hesabını soracağız. 

BAŞKAN — Sayın Elgin bir dakika; sizin iste
diğiniz gibi konuşmaya mecbur değil canım. Siz de 
çıkar konuşur, fikrinizi söylersiniz. Lütfen... Bu şe-
ikilde bir müzakere yok. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Baksana, mahke
meden bahsediyor Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Lütfen... 
Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Tasfiye halinde neler oluyor?... Hazine belli bir yü
kün altına girecek; - örneği var - banka çalışanları 
açıkta kalacak, bankanın küçük sermaye ortakları 
zarara uğrayacak, ülkemiz ekonomisi ve bankacılık 
kesimi zarar görecekti. Eğer sizin tavsiye ettiğiniz 
tarzda, en uygun hal çaresi birleştirme, devir ve tas^ 
fiye olsaydı; kanun, hiçbir zaman bir bankaya, ön
celikle ı64/l ve 64/2'deki tedbirleri öngörmezdi. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Bizim 
önergemizde öyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Biriniz susuyor, 
biriniz başlıyorsunuz. Lütfen... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Burada şu söyleniyor; «Bankalar yeminli murakıp
larının teklifleri nazara alındı mı? Yani, siz bunu 
yaptınız; bankalar yeminli murakıpları ne söyledi de, 
buna göre yapıldı? Niçlin bu hisseler devralındı?? 
Baştan beri bankanın bütün sıkıntısı, sermayeyi kâfi 
miktarda artıramamasıdır. Sermayeyi kâfi miktarda 
artıramamasının nedeni de, büyük hisselerinin tek 
bir şahsa ait olmasıdır. Bu şahıs, gücü olmadığı için 
sermaye artırımını da yapamıyor. 

Şu söylemiyor; «64/1 'e sokuldu da, niçin bizim 
haberimiz olmadı? Yani, bankalar yeminli mura
kıpları daha evvelden istediği halde, siz niçin bunu 
64/1'e almadınız?» 

'64/1'e tabi olan bankalar, davul zurnayla ilan 
edilmez. Bunlar malî müesseselerdir; 64/1'e alındık
ları zaman, Hazinedeki ilgili meroi ile banka yöne
timi bilir. Aksi takdirde, bunun herkes tarafından 
duyulması, o bankada yapmak istediğiniz düzenle
meyi yapamamanıza sebep olur; o bankayı daha 
kötü duruma düşürür. . 

ALt İHSAN ELGİN (tçel) — Bankerlerdeki 
gibi!... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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. H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ama milletten mev
duat toplandı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM .(Devamla) — 
Bu balkımdan, problem şudur: 64/1'e alındığı za
man, bu tedbirlerle, yapılan önerilerle, bankaya her 
şey yapılmış; falkat sermaye artışı kâfi miktarda ya
pılamamıştır. 

En son, bankalar yeminli murakıplarının öner
diği şekli size söylüyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 63 
üncü maddeyi okumamışsınız galiba.: Bir de 63 üncü 
madde var. 

BAŞKAN — Lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — 233 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararname nereye giriyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
'Bankalar yeminli mıırakıplarınca düzenlenen 20 Şu
bat 1986 tarih, 8/8 sayılı raporda şöyle denilmekte
dir: «Banka sermayesinin, nakdî ödemelerle en az 
16 milyar Türk lirasına çıkarılması gerekmektedir. 
Bu artışın sağlanabilmesi, en büyük ortağın varlı
ğı ile ilgili görülmektedir. Bu kişinin, payına düşen 
bölümü sermaye olarak getirmesi halinde, bankaya 
yeni ortak aranması veya sermayenin halka ya da 
kuruluşta olduğu gibi, öğretmenlere açılması gerek
mektedir.» 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz ne 
yaptınız o tarihten sonra? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Bizim yaptığımız operasyon, bankalar yeminli mu
rakıplarının işte şurada bahsettiğidir. Ne yapıldı?... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 1986 
Şubatında...: 

ABDURRAOMAN BOZKIR (Konya) — Hay 
seni profesör yapana ben... 

BAŞKAN — Lütfen efendim— Yeter!... (Gü
rültüler) 

ABDUıRRAHMAN BOZKIR (Konya) — Ora
yı mı dinleyeceğiz, sizi mi dinil'eyeceğiz? 

IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Sus, otur yerine!... 
Biz burada tartışma yapıyoruz... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... Yeter!... Muh
terem beyler, yerinize oturun. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tuh, Allah 
kahretsin; konuşma sen, çık dışarı. (Gürültüler, 
ANAP ve SHP sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinize oturun. 
İdare amirleri nerede? 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Şura

ya hatip çıkıyor, doğru dürüsit dinlemiyorsunuz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz teknik konuşuyo

ruz, sizin gibi değil. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kürsüden konuşmasını 

öğrenememiş. 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, Sayın Barış Can; 

lütfen, sinirlerinize hâkim olun. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, bu tarz müzakereyle bir yere varıla

maz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Arka
daşlar, şimdi burada, bankalar yeminli murakıbı, ıtek 
ortak olan şahsın sermaye artırımını yapamadığını, 
dolayısıyla yeni ortakların bu hisseleri satın almak 
suretiyle, yeni ortaklığa katılması suretiyle... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim; bir ta
raftan gürültü, bir tarafta dinlemek; nasıl olacak bu iş? 

Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu su
retle, bankanın sermayesinin artırılmasını önermekte
dir. Çünkü, hastalık buradadır; bu hastalık yok edil
diği takdirde, düzeldiği takdirde, banka, faaliyetini ida
me ettirebilecek duruma gelecek ve ekonomide fonk
siyonunu yapacaktır. Bu hastalığı ortadan kaldıracak 
bir durum mevcut iken veya bunu aramadan, tasfiye 
veya birleştirmeye gitmek, aksine, kanunlara aykırı 
davranış olur. 

Yaptığımız işlem ne? Yüzde 90, yüzde 100 hisse
nin yüzde 67'sini kamu veya kamuya bağlı iştirak
lere vermek suretiyle - bu, bilahara sermaye artırımın
da da yüzde 90'a çıkıyor - yüzde 90'ını belirli hir ka
mu veya kamuya bağlı iştirakten almak suretiyle - bu 
şirketin hisselerini- sermaye artırımı imkânı sağlanı
yor ve bu suretle, banka, faaliyetini idame ettiriyor. 
Bu hisselerin bilahara (yani kamunun elinde olan bu 
hisseler) vatandaşlara, öğretmenlere (Burada söylediği 
halka) satılma imkânı olur; ama, şu operasyonun ya
pıldığı zaman, siz öğretmenler Bankasının hissesini 
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satmaya kalktığınız zaman, bunu satma imkânlarını
zın ne derece mümkün olacağını takdirlerinize bırakı
yorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Alır
ken nasıl aldın? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Arka
daşımız sormuştu; «Bu ne oluyor?» diye. Bu işte, 
öğretmenler Bankası Anonim Ortaklığıdır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Adı ne? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Adı o; 
Öğretmenler Bankası Anonim Ortaklığı. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — iktisadî devlet teşek
külü mü?.. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Cinop) — Bağlı kuruluş mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — iştirak mi? Onu söy

leyin, ona göre tartışalım. (ANAP sıralarından «Bu 
adam sarhoş» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Bakan, ba

banın hazinesinden mi kurtarıyorsun; vatandaştan al
dığınla kurtarıyorsun. Aslında o vatandaşın bakanlık
tan alması lazım. (ANAP sıralarından «Bu adamlar 
sarhoş Sayın Başkan, onları dışarı atın» sesleri, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yani, beni ceza vermeye 
zorlamayınız. Çok rica ederim efendim... 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başkan, 
babasının hazinesinden mi kurtarıyor? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ne demek?.. Ne 
olacak; bu şekilde müzakere nereye varacak?.. 

. Bir dakika efendim, her şeyin bir usulü var. (ANAP 
sıralarından «Sayın Başkan, at onları dışarı» sesleri, 
gürültüler) 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, çok rica edeceğim; 
siz bakanın konuşmasını beğenmeyebilirsiniz, zayıf bu
labilirsiniz, gayet tabiî ama bu şekilde müdahale ede
mezsiniz. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Efendim, bir şey söylemedi ki müdahale edelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın idare Amirleri, lütfen efendim... 
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Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, milletvekili arkadaşlarımızın da, konuşmasını 
milletvekilliğine yakışır şekilde yapmasını... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan, lütfen efen
dim... 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sizin gibi bakan 
karşımda olursa, ben de böyle konuşurum. (ANAP 
sıralarından «Bu külhanbey mi ne?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz Umumî Heyete hi
tap ediniz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Arka
daşlar, saym milletvekili mahkemede ne cevap vere
ceğinin telaşı içinde olduğu için, bu gibi sataşmalara 
tevessül etmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan, lütfen... (Gü
rültüler) 

ALit İHSAN (EJLGİİiN (İçel) — Anadolu Bankası
nı nasıl soydurdunuz, Ziraait Bankasını nasıl soydur
dunuz; karidesinizin görev yaptığı şirkete nasıl verdi
niz?.. Önce, bunların hesalbını verim. Bu h'esalbı fete-
yeceğiım senden, kuntulaımazlsın; araya 50 tane adam 
koyuyorsun, ama vazgeçmeyeceğim.; 

BAŞKAM — Lütfen, Sayın Eliğin..., 
Sayın Bakan, (siz de Kiltlfen tahrik etmeyin efen

dim.. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞÎBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
miltefcvdkiİeri, 64'ün S'ünde, birfeşltirme \̂ e diğer ko
nuların yapılmasının mümkün olmadığını, hangi mah
zurları yaralttığını ortaya, koydum. 

Hter şeyden evivel, .bu operasyonun, yani araşllır-
ma önergesinde istenen operasyonun Hazineye ne ka
dar zarar getireceğinim örneği var önümüzde; 1983 
(tarihi itibariyle 130 milyar Türk Lirası zarar getir
miş.. 

IİBRAMÜM URAL (Man/bul) — O işlemi kim 
yaptı?, 

ÜSMKT TURHANOİL (Manisa) — Sisîtem nere
den kaymaklanıyor Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — İflas 
istemenin neticesini • görmüşüz. Böyle bir uygulama
ya gitmemizin neticesinde de, 70 veya 80 milyar lira 
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civarında bir rakamı Hazine yüklenecek. Bizim şu
rada yaptığımız operasyonla; bu zararın ötesinde- if
las halimde işçiler, yani çalışanlar oltada kalıyor, eko-
ınıomiye ve bankalar slsltemine götiridıiği zarar da oa-
Iba; ayrıca 70-80 milyar liralık da zarar yükleyecek 
Hazineye- belki Hazine kâr sağlayacak; zarar değil, 
kârlı çıkma imkânı var. 

JlSMET TURHAİNÖİL (Manisa) — Efendim,, 
Bağcılar Bankası var., 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi 
'bir tarafta hükümet olarak operasyona karar veri
yorsunuz; ekonomide hiçbir tahribata yok, zararı sı
fıra .geitinme şansınız var; bir tarafta ise, örnekleriyle 
ortada, zarar kesin; hem de 60-70 milyar liralık bir 
zarar var. Sayın muhalefet araştırma önergesinde di
yor ki, «Bu alternaltiifi benimseyin, buna göre düzen
lemeye .gidin. Şimdiye kadar bu yola gitmediğiniz için 
de, ben sizim hakkınızda araştırıma istiyorum.» Bir 
hükümet üyesi olarak, bir bakan olarak, Türkiye'nin 
ekonomisini düşünen bir kimıs© olarak bu kadar ba
rız farklarla bir operasyona gStoern mümkün değil, 
doğru değii, kanonlara uygun değil. (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN —' Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bağcılar 
Bankası misali?.. 

İB)AŞKAN — Sayın Turhangil, lütfen.., 
DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
1984 yılında 64 ündü maddemin kapsamına alman 
Öğretmenler Bankası hakkında bankalar yeminli mu-
rakıplarınea altı ayda bir inceleme yapılarak, gerek
li gelişmeler göz/den geçirilmiştir. Banka, aldığı ted
bîrlerden sonra bu madde kapsamından çıkmak is
temiş, fakat Hazine Genel Müdürlüğü buna karşı 
çıkmış ve kapsam içinde tutmuşltur. Bahsettiğim en 
son raporu da sizlere okudum, tavsiyesinin ne oldu
ğu da ortada. 

Şu konuya da değinmek istiyorum. ANAP ikti
darı olarak biz, muhtelif partiler/den bizim partimize 
ıgelen kimseler için - Sayın Genel Başkanımız ve Baş-
bafcanıtmızım da muhtelif vesilelerle dile getirdiği gi
bi - hiçbir pazarlık ve vaat söz konusu Böyle olduğu 
hal/de, partimize geçen çok değerli milletvekili arka
daşlarımız hakkında, şu operasyonla ilgili olarak, ka-
şılıklı görüşmeler s!öz konusu edildiğini dile getirmek, 
hakikaten talihsizlik olmuştur. 

Bir kimsenin, devlet sorumluluğuna -gelmeden 
evvel değişik görevlerde çalışmış olması sebebiyle, 
devlet görevine geldikten sonra çalıştığı o yerlere 
karşı tavizkâr davranacağını düşünmek; devlet an
layışını, devlet sorumluluğunu değişik tarzda değer
lendirmek demektir. 

Biz hükümet alarak, bakanlar olarak, her şeyden 
evvel, devletin varlığını ve devletin menfaatini düşün
mekteyiz. Burada, daha evveli çalıştığımız veya iliş
kili olduğumuz yerlerin, bu görevde bulunduğumuz 
zaman içinde lehlerine değil, aleyhlerine davranışlar
la karşı karşıya kalacaklarını da, bilmenizi isterim. 

BAŞKAN — Uiiflferi bağlayınız efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Bağlıyorum. 

Hükümet olarak en hassas olduğumuz hususların 
(başında, kanun ve usullere riayet gelir. 

TEVFİİK BİÎLAL (Hatay) — Belli, betili. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Yapılan bütün işlemler kanun ve usullere uygun ola
rak yapılır. Bu kararın alınmasında, olayın kendi ge
reğinin dışında bir etki slöz konusu olamaz. Konu ile 
ilgisi oliduğu ileri sürülen sayın bakanın, Bakanlar 
Kurulumun diğer üyeleri kadar ilgisi ve bilgisi bulun
maktadır. 

Bürokrasinin, düşünüp, hükümete teklif ettiği, be
nim ve Bakanlar Kurulunun bu teklifi' aynen kabul 
ederek, herhangi bir değişik fikir ve görüş ileri sür
meden kabul ederek uyguladığımız bu operasyonun 
Türkiye'min menfaatına, milletimizin menfaatına en 
uygun oliduğu karar gerekçesiyle, önergeye hükümet 
olarak iştirak etoıediğılmizi belirtir; hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlarım. (ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adıma, Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar buyurun. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar)., 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
IDYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; Antalya Milletvekili Sayın 
Gürkan ve arkadaşlarının TÖBANK konusunda ver
miş oldukları önerge hakkında grubumun görüşlerini 
arz etoek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve gru
bum adına eh derin saygılarımı sunarım. (DYP şura
larından alkışlar). 
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Değerli arkadaşlarını, burada görüşmıefcte oldu
ğumuz TÖBANİK konusu birçok yönleri olan bir ko
nudur. Bu itibarla, konunun hier şeyden önce makro 
ekonomik yönden bir talh'lili gerekiyor. Daha sonra 
konunun bankayla ilgili kusurlar kısmını açıklamaya 
çalışacağım, daha sonunda da siyasî yönden konunun 
bir tahlilini arz etmeye çalışacağım. 

Evet, bankalar ekonominin kan damarlarıdır. Bu 
kan damadarınlda ortaya çıkacak herhangi bir arı
za, ekonomiyi ıgerçekten sarsar. Buıgün, eğer ekonomi
de bir sarsıntı varsa, bu, bnakacılık sistemindeki or
taya çıkan arızalarla yakından ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, hlasbelkadar, bir tarih, ban
kalar sisteminin başında görev yapmış olduğum için, 
Bankalar Birliği Başkanı olarak, bankalar sisteminin 
iyi kurulmuş ve iyi işleyen bir sistem olduğunu mü
şahede etmiştim. Ancak, Hükümetim, özellikle «özal 
ekonomisi» adı verdiğimiz ekonomik tedbirler sebe
biyle bugün bu sistemin sıkıntılar içinde okluğunu gö
rüyoruz, (ANAIP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen eflendim, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bu ekonominin adına litera-
itürde başkSa bi'r isim bulamadığımız için Sayın Baş
bakanın ismine izafe ediyoruz. Bununla (gururlanı
yoruz; şimdi niçin reddediyorsunuz (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İLHAN AŞJKIN (Bursa) — Kimse redetimiyor 
ki. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, ıbu ekonominin belirgin vasfı, 
serbest faiz politikası idi. Daha sonra bu politika, 
yüksek faiz politikasına dönüştü. Eğer, bugün sistem
de sıkıntılar varsa, başlatılan serbest faiz politikasıyla 
yakımdan ilgilidir, önceleri, bu politika yüzünden, 
hepimizin «Banker olayları» diye bİ'Ddiğimiz olaylar 
başımıza geldi. Daha sonra, daha geçen hafta, yük
sek huzurlarınızda. Yasasını kabul etmek durumun
da kaldığımız, batık şirketler konusu ortaya çıktı; 
ama, hükümet, uygulamakta olduğu bu yanlış faiz 
ve kredi politikasından dönmemekte ısrar etmekte
dir. Şimdi, gene bu politika yüzünden karşımızda bir 
banka olayları serisi gelişti. Şimdi soruyoruz; daha 
önceleri bu gibi olaylar, bu sıklıkta olmadığı haliçle, 
niçin bugün birbiri arkasına bankalar güç duruma 
düşüyor ve tasfiye zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu
nun nedenini niçin araşltırmıyorsunuz? 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Belli 
değil mi? 24 Ocak kararları... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendüm... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Daha 24 Ocak kararlarının ne maksatla alındığını 
fonksiyonunu yapıp da ne zaman son bulduğunu bi
le tahlil edemediniz. Iştüe buradan çıkıyor sıkıntı. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Yok 
efendim, yok. 

FEYZULLAH YHJDIRIR (Gaziantep) — Geti
rene sormuyorlar da ondan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

24 Ocak kararlan, sizin hükümetinizden önce, bizim 
hükümetimizden önde alınmış; evet, Demilrel Hükü
meti zamanında alınmış ve fonksiyonlarını yapmış 
bir kararlar manzumesidir, başarılıdır; ama bu karar
larla sizin zerre kadar alakanız yok arksdaşlar. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Anlamazlar. 

(BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap ediniz 
efendim. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Anlamayanlara 
hitap ediyor. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkan sual onlardan geldi. 

BAŞKAN — Lütifıen efendim, siz Genel Kurula 
hitap edemiz. 

CAFER TAYYAR SADIRLAR (Devamla) — 
Evet, bankacılık sisteminde birbiri arkasına alınan 
yanlış kararlar sebebiyle, önce bankalar sıkıntılı du
ruma düşürülüyor, sonra kurtarılıyor ve hükümete 
mıedyun bırakılıyor. İşte, politikanın esası budur. 
ı(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Aynı şeyi batık şirketlerde de yaptınız, burada 
da hatırlattık, önce batmaları için her şeyi yaptınız, 
sonra kurtarıp kendinize medyun etmeye çalışıyorsu
nuz. Bu, ekonomiye en tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu, 
ekonomiye siyasî bir yaklaşımdır. Bunun altından 
kalkamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bankaların donuk kredi
leri bugün ekonomik literatürüne girmiştir. Niçin 
girmiştir? Yüizde 70 - 80 faizle kredi alan firmalar, 
bunu bankalara iade etmekte güçlük çekmişlerdir ve 
bunların bir kısmı donmuştur. Bu yolla, bankaların 
kaynaklarınjda bir azalma olmuş, ayrıca uygulanan 
mevlduat faizleri politikası - özellikle son zamanlar
da - nedeniyle ve faizlerin bonolarda, devlet tahvil
lerinde yüksek tutulması sonucu, devlet, fon piyasa
sına haksız bir rakip olarak çıkmış ve fon piyasasın
dan bankalara kayacak olan özel tasarrufları kendi-
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sine çekmiştir. Şimdi, bir trafta kaynağı temelinden 
kurutuyorsunuz, diğer tarafta yüksek faizle, kredile
rin dönemesine engel oluyorsunuz ve ondan sonra 
bankaların güç duruma düşmesine seyirci kalıyorsu
nuz, battıktan sonra da kurtarıp - hangi pazarlık
larla olduğunu bilmediğimiz - bir sonuca bağlıyor
sunuz. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Size biç 
lyakışmıyıor Sayın Sadıklar. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim.... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarını, (bankacılık sisteminde yapılan 
ihatalar silsilesi sadece bu değil; millî bankacılık sis
temimizden de dönülmüştür. Daha 1980'lerin başında 
dört beş tane olan yabancı bankla sayısı bugün 171ye 
çıkartmıştır. Bunlar, bir anlamda bankacılık sektö
rünün kaymağını yemektedirler; kârlü olan banka
lar bunlardır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Bir 
İde finans kurumları. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ve - şüphesiz - diğer f Anan® kurumları. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim öğretmenler Ban
kası konusuna: Bu hükümlerin değişik zikzaklı po
litikaları sebebiyle sıkıntıya düşen bankaların arasın
da TÖBAMCda vardır. Bu sıkıntıyı bazıları göğlüs-
îeyeblmiş, TÖBANK gibi bazı bankalar da göğüsle-
yememişlerdir; ama bu arada, sıkıntının kökeninde, 
ıbankaya izafe edilecek kusurlar da vardır. Bunları 
ayrıca ifade edeceğim. 

Bankanın kuruluşu, hepinizin bildiği gibi, 1958 
yılında olmuştur; gayelerinin arasında ve başında 
öğretoenllere mesken temin etmek için kredi vermek 
vardır. Evet, dar gelirli öğretmenler içtin kurulmuş 
olan bu banka, daha sonra da bütün ticarî işlemleri 
yapmak üzere ticarî bir banka hüviyetine bürünmüş
tür. 1963'lerde bu bankanın sandık tabir edilen kıs
mındaki hisse senetleri büyük çoğunlukla Profesör 
Sait Kemal Mimarolğlu tarafından ele geçirilmiş ve 
bankanın hemen hemen tek sahibi haline gelmiştir. 
Bu mekanizmanın nasıl olıtkığu, bu hisseferin nasılı 
ele geçirildiği konusunda değişik rivayetler vardır. 
Onun için bu ve bunun gibi konuların açığa çıkması 
bakımından önergenin kabul edilmesini ve konuların -
bu dalhil-incelenmesini biz de istiyoruz; ancak o günler
de ve hatta geçen yıla kadar Sait Kemal IMimaroğlu 
için değişik görünümler veriliyordu; «TÖBANK'ı TÖ-
BANK yapan Mîmaroğlu» deniliyordu ve 1985 yılın
da, bankalar sisteminin resmî dokümanı olan bu do

kümanda, Öğretmenler Bankası büyük bankalar ara-
sımlda gösteriliyordu. Bankalar Birliğinin çıkardığı 
bu dokümanda, öğretmenler Bankasının 121 şubesi 
450 binden fazla mudisi, 200 milyara yakın mevdua
tı ve 1 milyarlık - 1985 yılı - kârı gösteriliyordu. Bu 
duruma göre, öğretmenler Bankası büyük bankala
rımızdan biriydi. Peki, birden bire ne oldu da, 1986 
yılında, önergede üzerinde durulan konular ortaya çık
tı. 

Kârının Aktif olarak 50 milyon lira civarında 
gölsterilmesine rağmen 63 milyar lira civarında zarar 
edildi. Ayrıca, 50 milyar liralık donuk kredi ortaya 
çıktı. <Bu konuların elbette tahlili, elbette incelenme
si lazım, önergede belirtilen hususların incelenmesi 
yanında, bunlara ilaveten (bu 'güç duruma düşmenin 
nedenleri arasında üzerinde duruHabileeek birkaç ko
nuyu daha beliritimek istiyorum. 

Bunların başında - Sayın Bakanın da burada ifa
de ettiği gibi - öz kaynak noksıanlılğı gelir. Bankalar 
kanunları, en son 3182 sayılı Bankalar Kanunu da 
dahil olmak üzere, bundan evvelki 70 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname, 28 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname, 7129 sayılı Kanunun hemen hepsi 
bankaların sermayesini ve öz kaynaklarını artır
mak hususunda hükümler (getirmiştir; ancak, bu ban
ka bu konuda çok geri kalmış ve öz kaynağını bir 
türlü artıramamıştır. Bu banka, kredilerini, özellikle 
birkaç firma üzerinde toplamış, riskini birkaç firma
ya dağıtabilmiş ve bu firmalardan birkaçı zor duru
ma düştüğü için kredilerin çoğu donmuş kredi ha
line gelmiştir. 

Buna ilaveten, bu bankanın döViz mevduatlarına 
uyguladığı faiz, bankacılık sistemi içinde alışılmamış 
bir şekilde gelişmiş, diğer bankalarda mesela yüzde 
7 - 8 civarında olan, en fazla yüzde 11 civarında 
olan dolar dövizine verilen faiz, burada âdeta yüzde 
20'lere gelmiştir. Bunların geriye ödenmesinde el
bette güçlük1 çıkacaktı ve çıkmıştır. 

Arap ülkeleri ve Libya gibi bazı ülkelerde çalı
şan müteahhitlere verilen teminat mektuplarının bir 
kısmı, maalesef - müteahhitlerin çalışmalarıyla ilgi
li; ama bankanın da bu konuda 'gerekli tetkikatı yap
ması lazımldı - karşılıksız kalmış veya teminatların 
yanması durumu ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu sebeplerle banka, 1986'nın sonlarına 
doğru teslim bayrağın» çekmiş ve hükümete müra
caat etmiştir. Bu arada geçen işlemleri bilmiyoruz. 

Sonuç olarak, 28 Şubat 1987 tarihinde bir bildi
riyle, bankanın hisselerinden yüzde 19'unun Ziraat 
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Bankasına, yüzfde 15'inin Halik! Bankasına, yüzde 15' 
inin Emlak (Kredi Bankasına ve yüzde 16,8'inin de ge
ne Ziraat Bankasının bazı iştiraklerine verildiği ha
beri neşredilmiştir. Burada önemli (bir hususa dik
katlerinizi çekmek istiyorum: Görünüşte, kamunun 
dinideki hisseler yüzde 51'in altında bırakılmıştır; ama 
Ziraat Bankasının ortaklarına defilen yüzde 16'yı da 
kattığımız takdirde, - ki Ibu da kamudur - astada bu
lada yapılan şey, bir (devletleştirme muıamelesidir. 
Şimdi soruyoruz: Bu hükümetin politikası özelleştir
meden yana değil miydi? Simidi, özel şirketleri ve 
özel bankaları devletileştiriyorsunuz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Deb
riyaj yapıyor, debriyaj. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Sonra da özelleşti
recek. 

BAŞjKAN —Lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bu ekonomik politikanızdan sapıma nereye kadar gi
decek? Ekonomik politikanızdan sapıma sadece bu
nunla kalmıyor ki, daha düne kadar «Batan batsın» 
diyordunuz; şiımdıi, Ibatan şirketleri ve batan banka
ları kurtarmak için peşlerindesiniz. Niçin? Bu sual
lerin cevabını aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. 

Bu arada, şüphesiz bir teselliımiz de var; yürür
lükteki 3î 1(8 2 sayılı Bankalar (Kanunuyla - ki bunun 
demelinde 70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
yatar - nnevfduat sahiplerinin her halükârda mevduat
larının ve haklarının korunması için sistem getirilmiş
tir. Bu itibarla, Ibu gibi durumlardan - eski bür bankacı 
olarak ve bu sistemle ilgili mesuliyet duyan bir kimse 
olarak şunu ifade etmek isterim ki - mevduat sahip
leri sakın korkmasınlar. Nitekim, bu operasyon sı
rasında mevduat çekilmesi, benini şahsen korktuğum 
gibi veyahut hükümetin de endişe etmesi, gerektiği 
gibi oümamışitır; normal mevduattaki çekilme yüzde 
5 l a yüzde 10 arasında, döviz mevduatındaki çekiL-
me de yüzde 15 civarırMa olmuştur. Bunun tekrar 
eski seviyesine gelmesini temenni ediyoruz. 

Şimdi, burada asıl önemli olan konuya geçiyo
rum: Daha önce bu gibi durumlar ortaya çıkmış. İs
tanbul Bankası, Hisarbank ve ODIBANK, yine 3182 
Sayılı 'Bankalar Kanununa göre - bir anlamda -
kurtarılmıştır, ama burada uygulanan metotla, şim
di TOBANK'ta uygulanan metodun arasında çok 
önemli bir fark vardır: Bu fark, 3182 say ila Banka
lar Kanununun 64 üncü (maddesinin ve dolayısıyla 
'69 uncu maddesinin tatbikatı ile ilgili'dir. Şimdi bu
nu soruyorlar: önergede de bu soruluyor, gazeteler

den okuduğumuza göre de, daha önce bu Kanuna 
ıgöre tasfiye edilen Hisarbank, ODIBANK ve İstan
bul Bankası yetkilileri İde soruyorlar; «Niye bize bu
nu uygulamadınız da, şimdi - bir anlamda bu yeni 
sistemi - TÖBANK'a uyguluyorsunuz?.» diye soru
yorlar. Arkadaşlar, arasındaki farkı arz edeyim: 
Eğer TÖBANK'a da, Hisarbank ve istanbul Ban
kasındaki uygulama yapılsaydı, yüzde 10'dan fazla 
hisseye sahip olan ortakların tamamına ve yönetici
lerin sorumluluğuna gidilecek, icabında iflasları is
tenecekti. Nittekitn, onların iflası istenmiş, sorumlu
lukları cihetine gidilmiştir. 

Şimdi, Sayın Bakan burada ifade eMer, «Biz 64 
üncü maddenin üçüncü fıkrasını buraya uygulaya
mazdık» dediler. Aoaba ben mi yanlış okudum diye 
tekrar, kanuna baktım; sanki 64 üncü maddenin üçün
cü fıkrası uygulandığı takdirfde, yeni' bir banka or
taya çıkacakmış ve Ziraat Bankası hüviyeti ortadan 
kalkacakmış intibaını aldım. Dilerim ki, bunu yan
lış anl'adım. Üçüncü fıkranın (a) bendinde şöyle der: 
«Bütün aktif ve pasifleri ile mevcut veya kurulacak 
bir bankaya devredilmesine». Evet, mevcut-bir ban
kaya devredilebilirdi, (Ziraat Bankasına devredilebi
lirdi), yeni bir banka kurmaya lüzum yoktu. Zanne
derim, burada bir sürçü Hisan veyahut bizim anlama
mızda bir.... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bir
leştirme yapıyoruz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Siz birleştirme için söylüyorsunuz; ama üçüncü fık
ranın uygulanıp uygulanmaması tartışılıyor burada. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI itSMET KAYA ERDEM (izmir) — Onun 
da mahzurlarını sıraladım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; karşılıklı konuş
mayalım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu itibarla, sayın hükümet, bu 64 üncü maddenin 
uygulanmamasının nedenlerini çok açık seçik ortaya 
koymak mecburiyetindedir. Zira, 64 üncü maddenin 
üçüncü fıkrası uygulanırsa, 69 uncu madde de uygu
lanacak ve yüzde 10'dan fazla hisseye sahip olan 
bütün ortakların ve tabiî, ismi geçen Sayın Profe
sör Mîmaroğltu'nun da burada şahsî sorumluluğuna 
gidilecek ve eğer bir siorumluluğu varsa, ortaya çıka
caktır. Şimdi bu konuda iş düğümleniyor. Burada 
sayın hükümetten biz de soruyoruz; - ki, bu önergede 
de var - şayet, ISayın Mimaroğlu'nun kardeşi, ımil-
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letvekili arkadaşımız, ANAP'a geçrneseydi ve gene... 
(ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri). 

BAŞKAN — (Lütfen, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devatria) — 

Efendim lütfedin, ısıorumu sorayım, sonucu ne gele
cek bakalım.... 

BAŞKAN — Sayın hatip, (bir (dakika. 
Muhterem arkadaşlar, önergede var (bu madde 

zaten. Lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Efendim, Lütfen... O önergedekinin açıklanmasını yapı
yorum burada. Şayet, TÖBANK'ta yıllarca hizmet ve
ren tbitr arkadaşımız, (bugün bakan hüviyetiyle hükü
met koltuklarımda oturmasaydı ve bunlar diyelim ki, 
Doğru Yol Partisine geçmiş olsalardı, şimdi bu 64 
üncü madde mi uygulanacaktı, yoksa Hisarbank 
muamelesi mi yapılacaktı? Bu sualin cevabını istiyo
ruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). 

ADİ ÎHSAN ELÖİN (Ifçel) — Dava açarlar, 
dava. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Doğru Yol Par- . 
tisine geçmiş olsaydı, bu- konuyu Doğru Yo4 olarak 
gündeme getirecek miydiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, işin tehlikesi buradadır. Eğer 
her 'ekonomik operasyonun arkasında siyasî bir mo
tif ve neden aramaya başlarsak, (bu ekonomiyi değil, 
rejimi dahi yürütemeyiz; siz bunlara yol açıyorsu
nuz. (DYP, (SHP ve DSP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler). 

IBAŞKAN — Lütifen Genel Kurula hitap ©diniz; 
«Siz» diye hitap etmeyiniz lütfen. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Böyle bir ilişki kurulduğu takdirde, hükümet kendi
ne yakın gördüğü banka ve firmaları kurtaracak di
ğerlerimi kurtarmayacaktır diye bir endişe ortaya çı
kacaktır. Nitekim, firma kurtarma kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında bu enjdişe ortaya atılmıştır, hem I 
de bütün muhalefet partileri tarafından ortaya atıl
mıştır. 

Ekonomide «Bizden olaın, sizden olan» ayırımı 
uygulanması halinde, hem siyasî, hem ekonomik açı
dan büyük bir deprem ortaya çıkar; bu çöküntünün 
altından kimse kurtulamaz değerli arkadaşlarım. 

Bu itibarla, bu çok ciddî iddianın öncelikle açık
lığa kavuşturulmasında yarar görmekteyiz. 

(Diğer taraftan, Bankalar Kanununun hangi hük
mü uygulanırsa uygulansın, yöneticilerin ve ortak- | 
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ların kusurlu bulunmaları halinde sorumluluktan kur-
tulımamaları gerektiği ve kurtulamayacakları kanı
sındayız; araştırma sonucu temize çıkılması halinde, 

j sistem kârlı çıkacaktır. 
Bu itibarla, önergede ileri sürülen iddiaların açık

lığa kavuşturulması tve hükümetin siyasî sorumlulu
ğunun bulunup bulunmadığının tespiti bakımından, 
Önergenin lehinde rey vereceğimizi ifade eder, bu 
vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 
(DYP, SHP ve DSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Edip 

Özgenç, buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye 
Öğretmenler Bankası adlı bankaya, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının, Halk Bankasının, Emlak 
Kredi Bankasının ortak olmasıyla ilgili Meclis araş
tırması önergesi hakkında Demokratik Sol Parti Gru
bu adına görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi şahsım ve grubum 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malum olduğu üzere 
bundan bir müddet önce 28.2.1987 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 
yapmış olduğu bir açıklamaya göre, Türkiye öğret
menler Bankası adlı bankaya, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının yüzde 19, Halk Bankasının yüzde 
15, Emlak Kredi Bankasının yüzde 15 ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına bağlı ortaklık ve işti
raklerinin ise yüzde 16,8 oranında ortak olduğu bil
dirildi. Gerçekten, adı geçen bankanın 1986 yılı za
rarının 60 milyar Türk Lirasını aştığını, batık kredi
lerinin miktarının ise 50 milyar olduğu, bankaya bağlı 
varlıkların tutarının 8-10 milyar civarında bulundu
ğu ve bu nedenle bu bankanın batmakta olduğu söy
lentileri yoğunlaşırken; yukarıda ismini belirttiğim üç 
adet kamu bankasının 50 - 60 milyar liralık bir za
rara ortak edilmesi sonucunu yaratan bu işlem, tüm 
Türkiye'nin ve tüm kamuoyunun dikkatinin bu konu 
üzerine çekilmesine neden oldu. Bu konuda yapılan 
çeşitli yorumlar ve olaylar zinciri, değerli basınımı
zın açıklamaları, eldeki mevcut deliller, gerçekten bu 
konunun araştırılması gerektiği sonucunu doğurdu. 

Temennimiz odur ki, bu Meclis araştırması öner
gesi kabul edilerek, «TÖBANK operasyonu» olarak 
bilinen bu olayın ardındaki gizli gerçek açıklanarak, 
fakir halkımın alın teri ve emeği sonucunda toplanan 
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devlet Hazinesini çarçur edenlerin gerçek yüzü orta
ya çıksın. 

Muhterem milletvekilleri, bugün TÖBANK'ın uğ
radığı sonuç, yarın başka bankalarımızın da uğraya
cağı sonuç olacaktır. Demokratik Sol Parti olarak 
birtakım kuşkularımız vardır. Bazı siyasî transferlerle 
TÖBANK'ın kurtarılması arasındalki organik bağlar 
ve buna ilişkin çeşitli rivayetler, bu konuda hepimi
zin zihnini bulandırmış ve partilerde, ister istemez çe
şitli kuşkular yoğunluk kazanmıştır. Bu kuşkuların gi
derilmesi, hem yüce milletimizin menfaatlarının ko
runmasında ve hemde ilgili kişilerin aklanmasında 
yardımcı olacaktır. Bunlar yapılırken, araştırma öner
gesinde talep edilen sorular yanında cevaplanması 
icap eden birkaç meseleyi de birlikte çözüme kavuş
turma imkânına sahip olacağız. 

melinde, öğretmenlerin binlbir çile ile biriktirdikleri 
paralar var. Bu banka, bir hukuk profesörü milyar
der olsun diye mi kuruldu ve kurtarıldı? 

Muhterem arkadaşlarım, kurtarma, bazen ekono
miler için lüzumlu olabilir; ama eğer bizde olduğu 
gibi, kurtarmadan sadece bellü bir kesim istifade edi
yorsa, burada devletin ve kanun koyucunun özenli 
davranması gerekir. Eğer, batık bir şirketin sahibi, 
borcunu kamuya yıkıp, kendisi, daha önce mülkiye
timi devrettiği taşınmaz ve taşınır malların sahibi ola
rak kalabiliyorsa, bu, yanlış sonuçlara yol açar; kı
sacası, verdiğiniz ilaç, hasta ekonomiye yaramaz. Bu 
nedenle, büyük bir ekonomik krizin önlenmesi için, 
şirket ve bankaların batmalarının önlenmesi temin 
edilirken; şirketlerin, bankaların niçin battığına bak
mak gerekir. Hükümet, bu konudaki ekonomi poli
tikalarını da çok ciddî, incelikle ve titizlikle incele
melidir. Bunca şirketin, bankaları batma noktasına 
getirmiş bu ekonomi politikasında hiçbir değişiklik 
yapmadığınız sürece, daha kaç kişiyi kurtaracaksınız? 
Yarın hangi yasayla geleceksiniz? Niçin bunun ne
denleri üzerinde durmuyoruz? Niçin asıl sebebe bir 
türlü yaklaşmıyoruz. 

Bir ülke düşünün; orada insanlar, hükümetin iz
lediği acımasız çarpık politikalar, yüzünden günden 
güne yoksullaşmaktadır; gerçek işçi ücretleri gerile
mektedir; çiftçinin, köylünün gelirleri gerilemektedir; 
sürüp giden yüksek oranlı enflasyon nedeniyle, başı
boş artan fiyatlar nedeniyle memurun, dulun, emek
linin, yetimin, öteki tüm değişmez gelirlilerim aylık
ları aşınıp gitmektedir. Küçük, halita orta boy tüccar, 
esnaf, sanatkâr, sanayici güçlükler içimde kıvranmak
tadır. Aile reislerimin çoğu, çoluğuma çocuğuna, gün
lerce, haftalarca, aylarca et götüremıemenin ıstırabı 
içindedir. Yüizbimleree, milyonlarca çocuk etin, sulbün, 
yumurtanın, tereyağımım tadımı da ya tatmamış, ya 
da unutmuştur. Milyonlarca genç, işsizdir. Hükümet 
bu insanlara, bu imsamlarıım geçim sorunlarıma, insan 
emeğline karşı ilgisizdir, acımasızdır ve cimridir. 

'Bu hükümete, temel gıda maddelerini destekle de-
ısen, yanaşmaz. Her salbalh, ıher kapımın önüne bir şişe 
süt bırak desen, yanaşmaz, işçi ücretlerini, memur ay
lıklarımı, emekli ayılıklarımı bu insanlarım, insan hay
siyetime uygun 'biçimde yaşamaları içim gerekli düze
ye çıkar desen, yanaşmaz. Hükümetten biraz anlayış, 
biraz destek görseler, ulusal ekonomiye katkıları dama 
da artacak bir yığın namuslu, erdemli, becerikli sa
nayiciye, sanatkâra, esnafa yardım et desem, bu hü
kümet buna da yanaşmaz; ama bu hükümet, halktan, 

Gerçekten hükümetimiz, kamu iktisadî teşekkül
lerimi halka açıp özelleştirmeye hazırlanırken, TÖ-
BANK gibi bankaları niçin devletleştiriyor? Özel sek
törü desteklediğimizi ifade ederken, niçin devlet ke
simi büyüyor? 

Muhterem arkadaşlarım, TÖBANK olayı, ödeme 
güçlüğü içerisine düşen bir bankanın iflasının yanın
da, aynı zamanda iflas etmekte olan bir modelin ha
bercisidir. Devlet bankaları, özellikle Ziraat Bankası, 
iflas eden özel bankaların mezarlığı değildir. Koskoca 
Devlet Hazinesi, sorumsuz finans dünyasının «Kara-
caa'hmet»! durumuna gelmiştir. Önce bankerler, Hi-
sarbank, şimdi de TÖBANK; yarın diğer bankalar... 
Her ne kadar Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi Ka
nunu, namı diğer Batık Şirketlerin Kurtarılması Ka
nunu ile, çöken modeli ayakta tutma gayretleri var 
ise de, devlet olarak bizler; bu tür olayları didik didik 
ederek, önümüze Bankalar Yasasını koyarak binlerce 
dar gelirli öğretmen camiasının kurup yaşatmaya ça
lıştığı bu bankadaki pay senetlerinin nasıl ele geçi-
rildiğinii; batik kredilerin kimlere, nasıl verildiğini; 
geri dönmeyecek olan kredilerin verilmesinde kimle
rin, nasıl rol aldıklarını; Türk ekonomisini, devlet 
bankalarını, sermaye piyasasını allak bullak eden bu 
kişilerin kim olduğunu ortaya çıkarmak; bu banka 
şahsında Türk öğretmenine verdiğimiz değeri bulma
mız gerektiği kanaati içerisindeyim. 

Bir bankaya danışman olarak girip, pay senetlerini 
ele geçirip, daha sonra banka nasıl iflasa sürüklenip, 
bankayı devredip sorumluluktan nasıl kurtulunafbi-
lir? Bankayı batırdıktan sonra, köşkler, yalılar ve 
banka hesaplarıyla nasıl huzur içinde olunur? Bu 
banka, öğretmenler tarafından kuruldu. Bankanın te-
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inşamdan, emekten esirgediği sevecenliği, serimayeden 
esirgemez. Bankalarından aldıkları paraları har vu
rup harman savuran, kıyı yağmasında, kumar masa
sında, Avrupa sefasında, spekülasyon salhıasınida kul
lanan insanlar için ya da, becerü'klsM'ilk yüzünden ba-
tnrılan şirketlere yardım için yasa çıkarmaktan geri 
kalmaz., 

Aynı hükümet, haliktan topladığı paıraları sorum
suzca dağıtan, bu paralarla hem zenginleşen hem de 
ilk/Cidar yakınlarını, eşini, dostunu zenginleştiren ban
ka patronlarını, yine o ydksüllaştırldığı halikın sırtın
dan himaye eder, kurtarır, Toplumda yaralar açan, 
toplumsal geritlimlieıri günden güne artıran bu çaıTpık 
tutumun en son ve çarpıcı örneği işte TÖBANK ola
yıdır. TÖlBANK'ın ve ısahlilbiriim kamu bankaları eliy
le kurtarılması, yalnız yanlış değildir, burada gerçek
ten aydıınlıanması gereken noktalar vardır; ihmal var
dır, belki de kasıt varıdır. Adı geçen banka yıllaradır 
tehlike sinyalleri vermelklfeyidi. Nitekim, bankanın pat
ronu 1985 Ekim ayında yayımladığı bir kitapçıkta, 
'bankasının ve Türk bankacılığının acıklı durumunu 
açık seçik ortaya koymuştur, çünkü daha 1983 yılı 
sonuna kadar, TÖBANK, geri dönmeyen kredilerinin, 
açtığı kredilere oranı en yüksek ikinci bankaydı. O 
günden bu yana bankanın başılboş gidişine neden dur 
denmemiştir? Neden, Bankalar Yasasının verdiği ola
naklar kullanılmamıştır? Bu bir ihmal midir, yoksa 
birileri bankayı çarpsın, zengin olsun, ondan sonra 
işe el koyalım anlayışının ürünü müldüır? Eğer böyle 
ise, bu birileri kimleridir ve bunların iktidar ile, ik
tidar partisi ile yakınlık dereceleri nelerdir? Bankayı 
bu hale getirenler için şilmdiyedek ne gilbi işlem ya
pılmıştır, bundan sonra ne gibi işlem yapılması dü-
şünülmekltediir gibi sorular, şimdilik yanıtsızdır ve mut
laka bir açıklığa kavuşlturulmalıldır.: 

Bilindiği gilbi, TÖ'BANK, kurtanlima ya da tasfi
ye edilme noktasına gelmiş ilk banka değildir. 24 
Ocak kararlarının devamı olan ve tarihimize «Tem
muz bankacılığı» diye geçen uygulamalar çerçevesin
de, İtstanlbul Bankası, Hiisaribanlk, ODİBANK, İşçi 
Kredi Bankası, Bağ-!Bank, aynı TÖBANK durumuna 
^düşmüşlerdir. Sırada başka 'bankaların olduğu yolun
da kuşkular, kaygılar vardır. 

IBankaılarırnız hâlâ yüksek faize alıştmlamışjtır. Dış 
işlemlerde hâlâ acemilik çekmektedirler. Bankaların 
öz kaynalkları güçsüzdür. Kredi müşterisi seçiminde 

. . .> . . . 

yeterince duyarlı, özenli daıvranaımam'akbadırlar. Ban
kaların sulbe sayıları çoktur. Bankalarıımız masraflı 
çalışırlar, Bankalarda sağlıklı bilanço geleneği ya da 
alışkanlığı yerleşmemiştir. Gerçek durumları bu yüz
den hep gizlenmektedir. Kredilerine güvence alırken, 
ekspertizler şişirilmekte, kredilerin büyük bölümü (bu 
yüzden teminatsız kalmaktadır. Yurt dışı müteahhit-
lik hizmetleri için verdlikleri teminat mektupları ne
deniyle bankaların birçoğunun büyük riskler taşıdığı 
Ibilinmekltedir., 

IBu ve buna benzer bankaların yapısından ve İş
leyişinden kaynaklanan nedenler yanında, izlenmekte 
olan iktisat politikaları nedeniyle bastık kredilerin, 
ıdomuk kredilerin büyük tutamlara ulaştığı bir gerçek
tir. Batık ve donuk kredilerin miktarına ilişkin sağ
lılklı ıbk rakam bugüne kadar açıklanmamış ve ka
muoyu bu konuda ayidınlatılmamışltır. Batık ve donuk 
kredilerin gerçek tutarı nedir? Bu krediler hangi ne
denlerle donmuştur, batmıştır? Bu kredilerden aıslan 
payını kimler almıştır? Bu durumda ne gibi önlem
ler düşünülmektedir? Donuk kredilerin enflasyonla 
mücadelede ne gilbi olumsuz etkileri söz konusudur? 
Verimli alanlarda kullanılsa idi, ülke ekonomisine bü
yük katkıları olacak bu kredilerin böyle donup kal
masının alternatif maliyeti nedir? Bu gilbi hayatî so
rular yanıtsızdır. O bakımdan, TÖBANK olayı vesi
lesiyle hem Ibu olay araştırılmalı, hem de daha geniş 
İbik çerçevede, Türk bankacılığı konusunda geniş kap
samlı bir Meclis araştırması yapılım alıdır. 

Mühlterem arkadaşlarıım, işte bu nedenle, grup 
olarak bu Meclis araştırması önergesine olumlu oy 
vereceğimizi bildkir, feeni dinlediğiniz için hepinize 
teker teker saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, çalışma 
süremiz bitmek üzeredir, Başka bir arkadaşımıza söz 
verdiğimiz tardirde çalışma süremizi aşacaktır. Bu 
nedenle bugünkü çalışmamıza burada son vermek 
medburiyetinde kalacağız. 

Genel Kurulun almış okluğu karara göre, 1 Nisan 
19187 günü saat 14.301da, içtüzük miüzalkerelerini yap
mak için toplanmak üzere ' birleşimi kapatıyorum 
efendim., 

Kaparınla Saati : 19.15 

••«•••. 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 1987 

yılına ait yatırımların illere göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan vorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titizin yazılı cevabı (7/1606) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1987 yılına ait yatırımların illere göre dağılımı ne
dir? (Miktar ve oran itibariyle) 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 26.3.1984 

Sayı : 07-52/1716 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 2.3.1987 tarih ve K. K. Gn. 

Md. 18/106-2310/1676 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tuturri'un Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi ilgi yazı 
ile tarafımdan cevaplanması istenmiştir. 

Yazılı soru önergesinde sorulan hususlara hazır
lanan cevaplar ekte takdir edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Bakam 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un yazık soru 
önergesine hazırlanan cevap aşağıdadır. 

Soru 1. 1987 yılına ait yatırımların illere göre 
dağılımı nedir? (Miktar ve oran itibariyle) 

Cevap 1. Aşağıdadır. 

1987 Yılı Yatırımların İllere Dağılımı 

11 adı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara (1) 
Antalya 
Artvin 

Proje 
sayısı 

117 
70 
63 
62 
45 

557 
125 
55 

(Milyon TL.) 
1987 yılı [% 
yatırımı payı 

92 467 
7 070 
9 868 

11 589 
8 222 

285 151 
36 301 
9 331 

1,93 
0,15 
0,21 
0,24 
0,17 
5,96 
0,76 
0,20 

İl adı 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanıakıkalİe 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçe! 
İstanbul 
izmir 
Kaırs 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K. Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 

Proje 
sayısı 

73 
112 
30 
41 
63 
80 
44 
120 
100 
41 
47 
70 
96 
77 
73 
54 
110 
84 
76 
47 
35 
57 
88 
47 
92 
406 
230 
78 
73 
99 
54 
39 
102 
165 
79 
126 
84 
78 
93 
104 
38 
64 
62 
69 

(Milyon TL.) 
1987 yılı 
yatırımı 

12 639 
34 759 
6 695 
11 003 
7 642 
18 261 
9 331 

107 458 
22 663 
8 108 
10 554 
25 664 
39 668 
14 121 
22 062 
15 063 
26 268 
.25 968 
19 143 
6 245 
6 170 
7 806 

27 582 
13 329 
33 883 
219 220 
123 904 
26 480 
20 850 
26 167 
53 148 
27 973 
45 120 
62 303 
98 750 
29 311 
74 451 
55 614 
24 453 
142 196 
8 973 
11 968 
11 206 
10 191 

S 
payı 

0,26 
0,73 
0,14 
0,23 
0,16 
0,38 
0,20 
2,25 
0,47 
0,17 
0,22 
0,54 
0,83 
0,30 
0,46 
0,31 
0,55 
0,54 
0,40 
0,13 
0,13 
0,16 
0,58 
0,28 
0,71 
4,58 
2,59 
0,55 
0,44 
0,55 
1,11 
0,58 
0,94 
1,30 
2,06 
0,61 
1,56 
1,16 
0,51 
2,97 
0,19 
0,25 
0 3 
0,21 
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(Milyon TL.) 
Proje 1987 yılı % 

11 adı sayısı yatırımı payı 

Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Şariıurfa 
Uşak 
Vara 
Yozgat 
Zonguldak 
Muhtelif (2) 

Türkiye toplamı 

49 
63 

103 
78 
38 

122 
57 
69 
75 
43 
61 
31 
78 
84 

109 
1 237 

7 191 

8 751 
9 979 

70 142 
26 708 
6 418 

84 080 
9 486 

•17 354 
17 567 
7 340 

95 006 
5 007 

25 389 
16 494 
84 723 

2 233 659 

4 782 465 

0,18 
0,21 
1,47 
0,56 
0,13 
1,76 
0,20 
0,36 
037 
0,15 
1,99 
0,10 
0,53 
0,34 
1,77 

46,71 

100,00 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, mon
tajdan sonra ihraç etmek üzere geçici kabul yoluyla 
yurda soktukları elektronik cihazları piyasaya sürdük
leri iddiasıyla bazı işadamları hakkında açılan davala
rın sonucuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/1615) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla talep ederim. 

Fikri Sağlar 
İçel 

28.3.1982 tarihli gazetelerde 16 işadamının mon
tajdan sonra ihraç etmek üzere geçici kabul yoluyla 
yurda soktukları elektronik cihazları piyasaya sür
dükleri öne sürülmüş ve İstanbul Sıkıyönetim Askerî 
Savcılığınca açılan davada Cihan Elektronik Sanayi 
A.Ş.'nin sahibi Tahir Güler ve yönetim kurulu üye-

(1) Yatırımcı kamu kuruluşlarının merkez teşki
latı tarafından yapılan ve illere gönderilen taşıt, ma
kine - teçhizat gibi yatırımlar Ankara İlinde yer al
maktadır. 

(2) Yatırım yeri birden fazla ili kapsayan yatı
rımlar muhtelif iller içinde mütalaa edilmektedir* 

leri hakkında yine Anadolu Ambalaj Sanayi Kolek
tif Şirketi sahibi Kemal ve Yalçın Uslucan gibi firma
lar hakkında dava açılmıştır. Buna göre, 

1. Açılan bu dava hangi aşamadadır? 
2. Kaçakçılık suçundan yargılanan bu şahıslar 

1547 ve 1918 sayılı yasalarda hükümetinizce yapılan 
değişikliklerden yararlanıp affa uğramışlar mıdır? 

3. Cihan Elektronik Sanayi A.Ş.'nin sahibi ve 
kaçakçılık suçundan 15 yıla kadar ağır hapsi istenen 
Tahir Güler isimli şahıs Pasaport Kanununda hükü
metinizce yapılan değişiklikten yararlanarak Moskova , 
gezinize katılmış mıdır? 

4. Geçmişte bir gün dahi gözaltında kalan vatan
daşlara yurt dışına çıkış izni verilmezken bu gibi 
şahısların kolaylıkla yurt dışına çıkmalarının teminin
deki kamu yararı nedir açıklar mısınız? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 30.3.1987 

Sayı: 525 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27.2.1987 tarihli ve 7/16H5-7929/31386 sa

yılı yazınız. 
ilgi yazıları ekinde Başbakanlığa intikal ettirilen 

ve içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar tarafından 
Sayın Başbakanımıza tevcih edilmiş olup, Başbakan
lık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip 
buyurulan yazılı soru önergesinin cevapları iki nüs
ha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar 
itçel Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakan
lık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip 
kılman yazılı soru önergenize konu teşkil eden husus
larda tevessül olunan işlemler ve sonuçları tahkik edil
miş ve istenilen bilgiler aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Cihan Elektronik Sanayii Anonim Şirketi his
sedarlarından Tahir Güler ile bu şirketin yönetim 
kurulu üyeleri ve Anadolu Ambalaj Sanayii Kolektif 
Şirketi sahiplerinden Kemal Uslucan ve 16 sanık hak
kında; 
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a) İstanbul Sıkıyönetim Askerî Savcılığının 
8.3.1982 tarihli ve 1982/370-666 sayılı iddianamesiyle 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında 
Kanun ile 1'567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanununa muhalefet suçlarındın dolayı açılan 
kamu davasının, istanbul 1 inci Ordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesince itti
haz olunan 12.7.1982 tarihli ve 1982/344 - 395 sayılı 
görevsizlik kararıyla Ankara 4 üncü Kolordu ve Sı
kıyönetim Komutanlığı 4 numaralı Sıkıyönetim As
keri Mahkemesine intikal ettirildiği, 

b) Ankara 4 numaralı Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesince 1982/36 Esas sayısına kayden rüyet olu
nan davanın, 23.12.1982 tarih ve 1982/36 -18 sayılı 
görevsizlik kararıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkeme
sine tevdi olundujğu, 

c) Bunu takiben Bakırköy 1 inci Ağır Ceza Mah
kemesinin 1983/78 Esas sayısına kayıtlı olarak görül
mekte bulunan davanın, 243ıl sayılı «Tahsilatın Hız
landırılması Hakkında Kanuna, 2546 sayılı Kanunla 
ilave edilen ek madde gereğince ortadan kaldırılma
sına ve suça konu teşkil eden eşyaların da sanıklara 
iadesine, sözkonusu mahkemenin 6.12.1983 tarihli ve 
1983/78 - 288 sayılı ilanıyla karar verildiği ve bu ka
rarın, Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 9.2.1984 tarihli 
ve 680/686 sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesin
leşmiş bulunduğu, 

anlaşılmıştır. 

2. Yazılı sorunuzun (3) sıra numarası altında Ci
han Elektronik Sanayii Anonim Şirketinin sahibi Ta-
hir Güler'in de iştirak etmiş olduğu ifade edilen Sa
yın Başbakanın Moskova gezilerinin ise, 12.12.1984, 
12.3.1985 ve 28.7.1986 tarihlerinde gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Sayın Başbakanın sözkonusu 
Moskova gezileri, adıgeçen Tahir Güler hakkında ve
rilen ve kesinleşmiş bulunan «davanın düşmesi kara
rtandan sonraki tarihlerde yapılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

3. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dev
let Malzeme Ofisinin 1982 yılında açtığı ampul iha
lesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ve yapılan iş
lemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/1622) 

Türküye Bü'yülk MİM Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdlaki sorularımın Başlbakam Sayın Tungult 

özaıl ıtaraıfımdam yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederimi, 

İbrahim Tlaşideimiir 
Ağrı 

113 Kasım 19812 tarihli gazetelerde «Yahya Demi
rledin de adının 'karıştığı 198 miyton liralılk, Devlet 
Malzeme Ofisinin açltığı aımpul 'ihalesini teklif alma 
tgümüinlden 16 gün sonra telgraf çekerek en diişülk fiıyalt 
vererek kazandığı» halberleri yer almıışltır. Buna göre, 

'I, Bu ihale içim soruı^turma açılmış mıdır? Açıl
mış ise hamıgi aşamadadır?! 

2< TJteuiMiz ihaleye sielbdbilyet veren görevliler hak
kında ne gıilbi işlem yapılimıştor?] 

TC 
. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 27 .-3 < 1987 

Bağlı ve İlgili Kuruıluşllar Daüresİ 
'Başkanlığı 

Sayı : 4-1/812 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet MeelM Başkanlığına 
»İliği : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 27 Şulbat 19'87 ta
rih ve 7/1622-7937/3İ1393 sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafımdan yazılı olarak cevap-
lamdıırılirûalsı isteğiyle Ağrı Mületlvekilii Sayın İbrahim 
Taşdemir tarafımdan sıarulan ve Sayın Başfbakan Ve-
kilimlim, Sayın Başlbakanıımıız adına tarafımızdan ce
vaplandırılmasını uygun gördükleri, ilgi yazıda belir-
ftilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulınuş-
tur.| 

Oevap 1. Devlet Malzeme Ofiısince, 19*80 yılın
da toplam 7 570 000 adet Tunıdtem flamanlı normal, 
oiıva buharlı ve flloresan tipi ampul alımı ile ilgili 
olarak yurit dışından kapalı zarfla teklif almak sure
ciyle sön teklif verme tarihi 14.5,1980 olarak 47 dış 
firmadan teklif istenmiş'tür.' 

ISon teklif verme süresi içinde Aüto Lomp. Utd., 
Elektro Export - Imporit, Osrom, Philips, Esko Elek-
tiriik BV, Stella Lamp ve Tuınsıran firmaları tiekif ver
mişlerdir. 

Son teklif verme tarihi olan 14.5.1980 tarihinden 
•sonra 2.6J1980 gün ve 41160 sayılı telgrafla Petrocaım 
(î&Vijçre) firması teklifte bulunarak, teknik şartoame-
leri ve fwımları imzalayarak Devlet Malzeme Ofisine 
göndermiştir. 
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Petrocam finmasımım teklifimin en uyigun tekliften 
64 Ö54 200 TL. daha ucuz olknaSınım, Devletimiz ve 
Ofis lehine görülmesi dblapsmylla, mezkur firma tek
lifi değerlendirmeye alınmıştır,, 

'Bu nedenle, Devlet MıaJlzeme OifisU Satınalma Ko
misyonumun 7.6.1980 gün ve 1)512 sayılı kararıyla, top
lam 7 570 000 adet muhtelif cins ampulün CF. 
ısfr. 4 095 130 (198 1163 340,70 TL.) bedel karşılığım
da, ihale amule edilmeden Petrocam firmasından sa
tım alınmaisına (karar verillmiş, bu karar adı geçen Ge
me! Müdürlük Yönettin Kurulunum 10.7.1980 gün ve 
28/541 sayılı kararııyla da kalbul edilerek omaylan-
mışlhr.. 

Bu ihaleyle iligili olarak Maliye Müfettişleri tara
fından gerekli soruşturma yapılmıştır. Soruşiturmada, 
Pefroıoam firmasının, İsviçre'deki ortakları hakkında 
gerekli bilgi edinidemerniiışltk-. Ayrıca Ticaret Ataşeliğli-
mizce de yapılan araştırmalarda, ışirket hisselerimin 
hamilime yazılı olması nedeniyle, ortaklarımın kimler
den oluştuğu îesp'ilt edilememiştlir. 

Cevap 2İ Bu ihale ile ilgili 'olarak Maliye Mü
fettişlerince yapılan sorutturma sonucumda tanzim 
olunan 28.,3il98<3 tarih ve 3,-2 sayılı raporunda, sa
tım alma işlemleri, ihale amule editaedem gerçekleşltl-
rilmiş olması dolayısıyla, Ofis yöneticilerime uyarma 
cezaisi verilmiştir. 

©ilgilerime arz ederimi., 
A. Kurlteebe Alpltamoçim 

MıaÜiye ve Güımırük Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ban
dırma - Doğruca Köyünde ikinci bir cami yapma 
girişiminin köylüler arasında ihtilafa neden olduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1632) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Bandırma'nın, 1 200 nüfuslu Doğruca Köyünde 
mevcut olan camiin yanına ikinci bir cami yapma 
girişimlerinin köylüler arasında ayrılık tohumlarını 
ektiği ve bu konuda resmi makamların ilgisiz kal
dıkları belirtilmektedir. 

1. Köyde yeni bir cami yapılmasına imkân ver
mek üzere Hazineye ait bir arsanın 1 milyon 612 
bin liraya köye satıldığı doğru mudur? Doğru ise bu 
satış işine kim ya da kimler karar vermiştir? I 

2. Satış işi yapılırken, Diyanet İşlerinin «cami 
yanına cami yapılmaz» görüşü ve köylüler arasında
ki ihtilaf ve gerginlik bilinmekte miydi? 

3. Köy içinde ortaya çıkan bu ihtilafta Süley
mancı diye adlandırılan tarikat mensuplarının bir ro
lü olmuş mudur? 

4. Bu konuda resmî makamlar ne gibi karar ve 
önlemler almışlardır? 

T. C. 
Devlet İBakanlığı 26.3.1987 
Sayı : 2-02-1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 27.2.1987 gün ve 7/1632-7952/31411 sayılı ya
zısı, 

>b) Başbakanlığın 5.3.1987 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü K. K. Genel Müdürlüğü 
18/106-2346/01764 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

Bandırma İlçesi Doğruca Köyünde ihtiyaca cevap 
verecek bir cami bulunduğu halde, bu köyde mevcut 
camiye 50 m. mesafede ikinci bir cami inşaatına baş
lanıldığına dair şikâyetlerin Diyanet işleri Başkanlı
ğına intikal etmesi üzerine, konu müfettiş marifetiy
le incelenmiştir. 

Sözü edilen yerde ikinci bir camiin yapılmasına 
hizmet ve ihtiyaç açısından bir zaruret görülmemekle 
birlikte, aynı köyde yanyana iki cami tezadıyla Doğ
ruca Köyünün fiilen ikiye bölünmüş olacağı düşünü
lerek bu şartlar içinde yeni cami inşaatına izin ve
rilmesinin mümkün görülmediği ilgili Valiliğe bildi
rilmiştir. 

Bununla birlikte Doğruca Köyünde cami yeri ola
rak hazine adına kayıtlı ve Diyanet İşleri Başkanlığı
na tahsisli arsanın Kur'an Kursu, Sağlık Ocağı veya 
Ortaokul olarak değerlendirilebileceğinin hatıra gel
diği, ortaokul veya sağlık ocağı olarak değerlendiril
mesinin Valilikçe tercih edilmesi halinde, Başkanlık
ça 'buna dair muvafakatin verileceği ifade edilmiştir. 

Daha sonraki gelişmelerde arsa üzerinde yapılmak 
istenen cami konusu Diyanet teşkilatını aşırı derece
de yıpratır hale geldiğinden 11.11.1986 gün ve M3/ 
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824/13396 sayılı yazısı ile Bandırma İlçesi Doğruca 
Köyünde kâin bu arsanın, Bandırma İlçesi Müftülü
ğüne olan tahsisinin kaldırılmasını, Maliye ve Güm
rük Bakanlığından talep etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Ba
kanlar Kurulu üyelerinin bugüne kadar görevli ola
rak kaçar defa yurt dışına çıktıklarına ve bu gezile
rinin maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1635) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
(Saygılarımla. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1. İktidarınız döneminde, bugüne kadar Başba
kan ve bakanlar görevli olarak yurt dışına kaçar de
fa çıkmışlardır? Ne kadar süre ile kalmışlardır? (Ay
rı ayrı). 

2. Her çıkışlarında kendilerine kaçar kişi refa
kat etmiştir? 

3. Bugüne kadar bu gezilerin Devlete maliyeti 
ne olmuştur? (Başbakan ve bakanlar ayrı ayrı). 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30.3.1987 

Siyaset, Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : SPDD/905-174 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 27 Şubat 1987 tarih 

ve 7/1635-7955-31414 sayılı yazıları, 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum tarafından, 
Sayın Başbakan ve Sayın Bakanların görevli olarak 
yurt dışına çıkışları ile ilgili olarak, Sayın Başbaka
nımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakan Vekilimiz 
tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması uygun 
görülen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Görevli olarak yurt dışına giden Başbakan ve 
(Bakanların seyahatleri her defasında Yüce Meclisin 
bilgilerine sunulmakta ayrıca Resmî Gazetede de ya
yınlanmaktadır. 

'Başbakan ve Bakanlarla, heyete dahil diğer kamu 
görevlilerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre harcırah ödenmektedir. 

6. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tapu 
tahsis belgelerini ve tapularını alan ve alamayan ge
cekondu sahiplerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/1642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve îskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit Tutum 

Balıkesir 

6.2.1987 tarihli basında gecekondulara kat izni 
çıktığı haberleri yer almıştır. 

1. Bu haberler doğru mudur? 
2. Gecekondu sahiplerinden bugüne kadar ta

pu tahsis belgesi alan vatandaşların sayısı ne kadar
dır? Tapu tahsis belgesi almayan yurttaşların sayısı 
ne kadardır? 

3. Tapu tahsis belgesi alan yurttaşlardan kaçı 
gerçek tapularını almışlardır? 

4. Gecekondu bölgelerinde harita ve imar ıslah 
çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 26.3.1987 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1-07/Imar 

Uygulama Dairesi Başkanlığı 
100192122-05460 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.MJM. Genel Sekreterliğinin 2.3.1987 ta

rih ve 7/1642, 7965/31445 sayılı yazısı ve eki. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Cahit Tutum'un ilgi 
yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen soru öner
gesindeki hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Soru 1. 6.2.1987 tarihinde gecekondulara kat iz
ni çıktığı haberleri yer almıştır. Bu haberler doğru 
mudur? 
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Cevap 1. 2981 sayılı Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair 3290 sayılı Kanun, 7.6.1986 tarih ve 
19130 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe girmiştir. Anılan Kanunun 15 inci maddesinde, 
«temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dö
külmüş olmak kaydı, ile hazine, belediye, İl Özel İda
relerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün ida
resindeki arsa ve araziler üzerinde inşaatına 10.11.1985 
tarihinden önce başlanmış gecekonduların 1 kat ola
rak tamamlanması için ruhsat düzenleneceği, yapı 
tamamlanınca da yapı kullanma izni verileceği hük
mü yer almıştır. 

Ayrıca, gecekonduların bir yerleşme alanı ya da 
yapı topluluğu oluşturduğu alanların dengeli, düzenli 
ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla ıslah imar planı 
yapılması 2981/3290 sayılı Kanunda hükme bağlan
mış olup, ıslah imar planı yapılan alanlarda bulunan 
gecekondulara, plandla geftüniilen hükümlere uygun 
olmak koşulu ile kat ilave edilmesi mümkündür. 

önergede konu edilen gecekondulara kat izni çık
tığına dair haberler de, Kanunun yukarıda açıkla
nan hükümlerine dayalı uygulamalardan kaynakla
nabilir. 

Soru 2. Gecekondu sahiplerinden bugüne kadar 
tapu tahsis belgesi alan vatandaşların sayısı ne kadar
dır? Tapu Tahsis Belgesi almayan yurttaşların sayısı 
ne kadardır? 

Cevap 2. Bugüne kadar toplanan bilgilere göre 
gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili 
başvuru sayısı, 1 600 000 civarındadır. Bunlardan 
yaklaşık 450 0001 gecekondulara ait başvurular olup, 
tapu kayıtlarına işlenen miktarlara göre 13.3.1987 
tarihine kadar verilen tapu tahsis belgesi sayısı 
284 283 'tür. YJÖ.T. Bürolarca tespit ve değerlendir
me dosyalarının tamamının ilgili idarelere teslim edil
mesinden sonra, tüm hak sahiplerine tapu tahsis bel
geleri verilebilecektir. Başvuru sayısı ile tapu tahsis 
belgesi sayısı arasındaki farkın bir bölümü de tapu 
tahsis belgesi verilmesi için gerekli koşullan taşıma
yanların müracaatlarından ve başkalarına ait arazi-
lerdeki müracaatlardan kaynaklanmaktadır. Bu tür 
arazilerdeki gecekonduların durumu Kanunun 9 un
cu madde (c) bendine göre değerlendirilmektedir. 

ıSoru 3. Tapu tahsis belgesi alan yurttaşlardan 
kaçı gerçek tapularını almışlardır? 

Cevap 3. Tapu tahsis belgelerinin ileride verile
cek tapuya esas belgeler olduğu Kanunun 9 uncu 
madde (a) bendinde hükme bağlanmıştır. 
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Kanun kapsamındaki gecekondulardan tapu tah
sis belgesi verilenlerin tapuları, ıslah imar planları
nın yapılarak Kanunun 10 uncu madde (c) bendine 
göre imar parselleri oluşturulduktan sonra verilebil
mektedir. Bugüne kadar gecekondu ve hisseli arazi
lerdeki işlemlerle ilgili olarak 104 949 kişiye tapuları 
verilmiştir. 

Soru 5. Gecekondu bölgelerinde harita ve imar 
ıslah çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır? 

Cevap 5. İslah imar planlarının yapılması için 
öncelikle planlanacak olan sınırlarının kesin olarak 
belirlenmesi gerekir. Sınır belirleme çalışmalarından 
sonra, halihazır haritası bulunmayan yerlerde önce 
halihazır haritaların daha sonra ıslah imar planları
nın yapılması Kanun gereğidir. Bu çalışmalar bele
diye ve valiliklerce sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
'I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop - Bo
yabat İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
yöneticilerince belediye başkanı aleyhine yapılan şi
kâyetlerin dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın 
yazılı cevabı (7/1645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın T. C. Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Sayın Cahit Aral tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Barış Can 

Sinop 

IBoyabalt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
inşaatının müteahhitliği 9.10.1985 tarihinde anılan 
Kooperatif tarafından Boyabat Belediyesine veril
miştir. Aradan geçen onaltı ay içinde işin ancak % 7'si 
tamamlanabilmiş; inşaat süresinin uzaması nede
niyle birim fiyatlarındaki artış ve sözleşme hüküm
lerine uyutmamasından doğan cezalarla birlikte Be
lediye daha şimdiden yaklaşık 60 milyon TL. zarara 
uğratılmıştır. 

Bunların nedeni, Belediye Meclisinin kararını dik
kate almadan ve daha düşük teklifler verilmesine rağ
men işin ilansız ve ihalesiz olarak Belediye Başka
nının seçtiği taşeronlara yaptırılmasıdır. Bu durumda: 

1. Bu anlamdaki kooperatiflerin yönlendiricisi 
ve bir anlamda müşaviri olarak herşeyden önce bun
ların menfaatlerini korumakla görevli olan Bakan-
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lığınız, Kooperatif yöneticilerinin yolsuzluklara iliş
kin şikâyet başvurularının bugüne kadar dikkate alın
mamasının nedenleri nelerdir? 

2. Yasa -dışı ve usulsüz uygulamaları ile Bele
diyeyi zarara uğratan ve Kooperatifin işlerini sürün
cemede bırakarak inşaatın tamamlanamayacağı endi
şelerini haklı çıkaran Belediye Başkanı hakkında bu
güne kadar Bakanlığınızca herhangi bir soruşturma 
yapılmış mıdır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31.3.1987 
İBasın ve (Halklar İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-119 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T. B. M. M. Genel Sekreterliğinin 2.3.1987 

tarih ve 7/1645/7969/31454 sayılı yazısı. 
Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop - Boyabat 

İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yöneti
cilerince Belediye Başkanı aleyhine yapılan şikayet
lerin dikkate alınmadığı iddiasına jlişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğim' arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sinop Milletvekili Barış Çan'ın Yazılı Sorularına 
Cevabımız : 

Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
İnşaatının müteahhitliği 9.10.1985 tarihinde anılan 
kooperatif tarafından Boyabat Belediyesine verilmiş
tir. Aradan geçen onaltı ay içinde işin ancak % 7'si 
tamamlanabilmiş; inşaat süresinin uzaması nedeniyle 
birim fiyatlarındaki artış ve sözleşme hükümlerine 
uyulmasıntdan doğan cezalarla birlikte belediye daha 
şimdiden yaklaşık 60 milyon TL. zarara uğratılmış
tır. 

Bunların nedeni, Belediye Meclisinin kararını dik
kate almadan ve daha düşük teklifler verilmesine 
rağmen işin ilansız ve ihalesiz olarak Belediye Baş
kanının seçtiği taşeronlara yaptırılmasıdır. Bu durum
da : 

Soru 1. Bu anlamdaki kooperatiflerin yönlendi
ricisi ve bir anlamda müşaviri olarak herşeyden 
önce bunların menfaatlerini korumakla görevli olan 
bakanlığınız, kooperatif yöneticilerinin yolsuzluklara 
ilişkin şikâyet başvurularının bugüne kadar dikkate 
alınmamasının nedenleri nelerdir? 

Soru 2. Yasa dışı ve usulsüz uygulamaları ile 
belediyeyi zarara uğratan ve kooperatifin işlerini sü
rüncemede bırakarak inşaatın tamamlanamayacağı 
endişelerini haklı çıkaran Belediye Başkanı hakkında 
'bugüne kadar bakanlığınızca herhangi bir soruştur
ma yapılmış mıdır? 

Cevabımız : Bakanlığımız kredi desteği ile S. S. 
Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 
sorumluluğunda inşa edilecek olan Boyabat Küçük 
Sanayi Sitesinin inşaat işlerinin Boyabat Belediyesine 
% 15 tenzilatla yaptırılması için Kooperatifçe 
20.8.1985 tarih ve 94 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, 
Belediyece 19.8.1985 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı 
alınmış olup, bu kararlar kooperatifin 20.8.1985 ta
rih ve 1985/1 sayılı yazıları ekinde gönderilerek Ba
kanlığımızın onayı istenmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda; Yönetim Kurulu 
Karan çerçevesinde küçük sanayi sitesi inşaatının, 
13.9.1985 tarih ve 717 sayılı Bakanlık onayı ile Bo
yabat Belediyesine ihale edilmesi uygun görülerek, 
durum 19 Eylül 1985 tarih ve 8996 sayılı yazımızla 
ilgili Kooperatif ve Belediye Başkanlığına bildirilmiş
tir. Kooperatif Başkanlığının 16.6.1986 tarih ve 20 
sayılı, Belediye Başkanlığının 16.6.1986 tarih ve 5/43 
sayılı şikâyet yazılarına istinaden durum Bakanlığı
mız Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca Boyabat Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifinin teftişi sonucu düzenlenen 
10.7.1986 tarihli raporda; Kooperatif Yönetim Ku
rulunu oluşturan 5 kişiden 4 ünün anasözleşmede 
belirtilen nitelik ve şartlara haiz olmadığı ve Koo
peratif ortaklarından da 71 kişinin taahhütnamele
rinde belirtilen işle uğraşmadıklarının belirtilmesi üze
rine, konu 26.9.1986 gün ve 9633-9634 sayılı Boya
bat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan
lığına ve Valiliğe gönderilen dağıtımlı yazımız ile 
anasözleşme hükümlerine göre işlem yapılması ko
nusu bildirilmiştir. 

Valiliğin 27.10.1986 gün ve 9-2-2/706 sayılı ceva
bî yazısında, Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koo
peratifi Yönetim Kurulu tarafından, Bakanlığımız 
talimatı ve müfettiş raporunda belirtilen hususların 
yerine getirilemeyeceğinin ifade edildiği ve 21.10.1986 
tarih ve 9-2/1969" sayılı yazı ile Valilikçe, Boyabat 
Cumhuriyet Savcılığına başvurulduğunun belirtilme
si üzerine 14.11.1986 gün ve 11459 sayılı yazımız ile 
Boyabat Cumhuriyet Savcılığınca yapılan işlem ne
ticesinin Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiştir. 
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Ancak, valiliğin 21.11.1986 gün ve 9-2-2/738 sa
yılı yazısında Kooperatifin sorumluluğunda, inşaatın 
müteahhidi Boyabat Belediyesinin yaptığı imalatın 
karşılığı olarak hazırlanan hakedişleri kontrol ve im
za edecek olan Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulunun yetkilerinin geçerli 
olup, olmadığının bildirilmesi istenmiştir. 

5.12.1986 gün ve 12218-12219-12220 sayılı, Vali
liğe, Belediye Başkanlığına ve Kooperatif Başkan
lığına gönderilen dağıtımlı yazımızda, Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan soruşturma sonuçlanıncaya ka
dar mevcut Yönetim Kurulunca düzenlenip imzala-^ 
nacak hakediş raporlarının Bakanlığımız açısından bir 
geçerliliğinin sözkonusu olamayacağından soruştur
ma sonuçlanıncaya kadar inşaata durduruilima<sı is
tenmişidir. 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Ağır Sanayi ve Oto
motiv Kurumunun 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettik
leri şirketlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/1653) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sayın Cahit Aral tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arikan 
Edirne 

Soru 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin iştirak 
ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre 
nedir? 

İştirak edilen 
KİT'in şirketteki Şirketin dönem 

İştirak ettiği ödenmiş kârından KİT'e 
şirketin adı sermayesi TL. düşen temettü TL. 

1 
2 

Soru 2. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru Tde belirtilen 
cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin iştirak et
tiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru l'de belirtilen cetvele 
ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 4. Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumunun iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru Tde belirtilen 
cötvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31 . 3 . 1987 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 5/MIM - 1211 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 2.3.1987 ta

rih ve 7/1653/7977/31463 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Tür
kiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makine ve Kimya Endüst
risi Kurumu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Ağır Sa
nayi ve Otomotiv Kurumunun 1980 - 1986 yıllarında 
iştirak ettikleri şirketlere ilişkin yazılı soru önerge
siyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

Edirne Milletvekilli Doç. Dr. Türkân Arıkan'ın yazı
lı sorularına cevaplarımız: 

Soru 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin iştirak 
ettiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre 
nedir? 

İştirak edlileri 
KİT'in şirketteki Şirketin dönem 

İştirak ettiği ödenmiş kârından KİT'e 
şirketin adı sermayesi TL. düşen temettü TL. 

1 
2 

Soru 2. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru Tde belir
tilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin iştirak ettiği 
şirketlerle ilgili bilgiler, soru l'de belirtilen cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 4. Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumunun iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, soru Tde belirtilen 
cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Cevap 1. Cevabımız ilişik listelerdedir. 
Cevap 2. Cevabımız ilişik listelerdedir. 
Cevap 3. Cevabımız ilişik listelerdedir. 
Cevap 4. 1 Kasım 1984 tarihinde faaliyete geçmiş 

olan ASOK - Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumunun 
bir iştiraki bulunmamaktadır. 
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Cevap r 
1980 - 1985 yıllan itibariyle Türkiye Şeker Fabri

kaları A.Ş.'nin iştirak ettiği şirketlerin ; 
— Adlan, 
— Iştirakindeki ödenmiş sermaye miktarı, 
— Dönem kârından Şirkete isabet eden temettü 

miktarı, 

İlişikteki 1 - 6 numaralı tablolarda gösterilmiştir. 

1986 yılı Genel Kurulları henüz yapılmamış oldu
ğundan kâr dağıtımının ne şekilde olacağı bugün için 
bilinmemektedir. 

İştiraklerimizin 1986 yılı kâr - zarar durumu 7 nu
maralı tabloda belirtilmiştir. 

TABLO: 1 

İştirakimizin Adı 

Kâr eden iştiraklerimiz 
Adapazarı Söker Fab. T.A.Ş. 
Amasya Şeker Falb. AŞ. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A.Ş. 
Mars Ticaret ve San. AŞ. 
Pancar Ekicileri Birliği A.Ş. 
Pancar Motor San. ve Tic. AŞ. 
Şeker Sigorta AŞ. 
Tat Konserve A.Ş. 
Tohum Islah ve Üretme A.Ş. 
Yeni Çeltek Kömür ve Ma'd. A.Ş. 

Toplam 

1 9 8 0 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş 
sermayesi 

TL. 

17 550 000,— 
6 000 000,— 
7 200 000,— 

14 400 000 — 
13 000 000 — 

100 000 — 
100 000,— 

9 600 000,— 
210 000,— 

13 500 000 — 
290 000,— 
800 000,— 

• 
82 750 000 — 

Y I L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

473 
253 
453 
526 
413 

31 
177 

12 379 
52 

21 814 
14 

339 

515,13 
373,58 
226,24 
704,59 
322 — 
000 — 
052 — 
537 — 
500 — 
500 — 
645,10 
499,25 

36 928 874,89 

Kârlarını fevkalade yedek 
Akçelerine aktaran iştiraklerimiz 
Devlet Sanayi ve İşçi Yat. Bank. 
Etüdaş AŞ. 
Şekerbank T.A.Ş. 

Toplam 

15 000 000, 
3 470 000, 

30 000 000, 

48 470 000, 

Kârlarım geçmiş yıl zararlarına 
mahsup eden iştiraklerimiz: 
Azot Sanayi T.A.Ş. 
Gima 
Meray A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Tümaş A.Ş. 

Toplam 

- 3 2 7 -

6 000 000,— 
50 000,— 

87 750 000,— 
750 000,— 
900 000,— 

95 450 000,— 
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İştirakimizin Adı 

Zarar eden iştiraklerimiz: 
Dtosan Konserve A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Satüdaş A.Ş. 
Sİstaş A.Ş. 
Temsan A.Ş. 
Türsant A.Ş. 

Pancar Eki. Istih. Koop. (20 Adet) 
Toplam 

Genel Toplam 

l1 8 8 0 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş; 
sermayesi 

TL. 

6 610 000,-
5 000 000,-
4 992 000,-

20 000 000,-
4 992 000,-

10 000 000,-
22 400 000,-

73 994 000,-
600 000,-

301 264 000,-

Y I L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

36 928 874,89 

TABLO: 2 

Kâr elden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Falb. T.A.Ş. 
Amasya Şeker Fab. A.Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A.Ş., 
Mars Ticaret ve San. A.Ş. 
Pancar Ekicileri Birliği A.Ş. 
Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş. 
Şeker Sigorta A.Ş. 
Tat Konserve A.Ş. 
Tohum Islâh ve Üretme A.Ş. 
Yeni Çeltek Kömür ve Mad. AŞ. 
Türk - Libya Ort. Tar. Hay. A.Ş. 

Kârlarını fevkalade yedek 
Akçelerine aktaran iştiraklerimiz : 
Meray, Merzifon Yağ San. ve Tic. A.Ş. 
Tümaş, Türk Müh. Müş. ve Müt. A.Ş. 
Devlet Sanayi ve İşçi Yat. Bank. 
Etüdaş A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 

Toplam 

Toplam 

— 328 

1 9 8 11' 

17 550 000,— 
9 000 000 — 
10 800 000,— 
21 600 000 — 
13 000 000 — 

100 000,— 
500 000 — 

31 200 000,— 
210 000,— 

20 250 000 — 
580 000,— 
800 000,— 

129 033 625 — 

254 623 625— 

99 000 000,— 
4 500 000,— 
15 000 000,— 
3 470 000 — 
60 000 000,— 

181 970 000,— 

Y I L I 

942 643,20 
536 223,13 
867 326,18 

2 542 307,08 
130 325,42 
100 000,— 
192 369 — 

29 687 410 — 
105 000 — 

22 342 000 — 
37 639,81 
831 275,50 

49 124 555,86 

107 439 075,18 

— 
— 
— 
-r-

, 
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İştirakimizin. Adı 

Kârlarını geçmiş yıl zararlarına 
mahsup eden iştiraklerimiz: 
Azot Sanayii T.A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 

Zarar eden iştiraklerimiz: 
Dosan Konserve A.Ş. 
Gima, Gıda ihtiyaç Maddeleri T.A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Satüdaş A.Ş. 
Sistaş A.Ş. 
Temsan A.Ş. 
Türsant A.Ş. 

Toplan» 

Pancar Eki. Istih. Koop. (20 Adet) 
Toplam 

Genel Toplam 

1 9 8 II' 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş 
sermayesi 

TL. 

6 000 000,— 
750 000,^ 

5 000 000,— 

11 750 000,— 

6 610 000,— 
50 000,-, 

4 992 000,— 
20 000 000,— 
4 992 000,— 

10 000 000,— 
22 400 000,— 

< 

69 044 000,— 
600 000,— 

517 987 625,— 

Y İ L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

107 439 075,18 

TABLO: 3 

Kâr eden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Fab. T.A.Ş. 
Amasya Şeker Fab. A.Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
KÜMrya Şeker Fab. A.Ş. 
Layne - Bowler A.Ş. 
Mars Ticaret ve Sanayi AŞ. 
Meray A.Ş. 
Pancar Ekicileri Birliği A.Ş. 
Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş. 
Şeker Sigorta A.Ş. 
Tat Konserve A.Ş. 
Tohum Islah ve üretme A.Ş. 
Türkiye - Libya Ort. Tarım Hay. A.Ş. 

Toplam 

19 8 2 

35 100 000,— 
12 000 000,— 
14 400 000,— 
28 800 000,— 
26 000 000,— 
15 000 000,— 

100 000,— 
99 000 000— 

500 000,— 
74 400 000,— 

210 000,— 
20 250 000,— 

580 000,— 
129 033 625,— 

455 373 625,— 

Y I L I 

3 008 916,18 
1 153 837,62 
2 988 876,24 
6 024 186,43 
1 082 496,31 
6 728 047 — 
200 000 — 

6 060 416,46 
3 188 069 — 
8 378 094,— 
840 000,— 

30 993 860,— 
41 626,62 

179 815 916,05 

250 504 341,91 

329 — 
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İştirakimizin Adı 

1 9 8 2 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş1 

sermayesi 
TL, 

Y I L I 
Teşekkülümüz© 

isabet öden 
Kâr payı 

TL. 

Kârlarını fevkalade yedek 
Akçelerine aktaran iştiraklerimiz: 
Etüdaş A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tümaş A.Ş. 
Desiyalb A.Ş. 
Azot Sanayii T.A.Ş. 
Yeni Çeltek Kömür ve Mad. A.Ş. 

Kârlarını geçmiş yıl zararlarına 
mahsup eden iştiraklerimiz: 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 

Kâr Eden İştirakler 
Zarar aden iştiraklerimiz : 
Dosan Konserve A.Ş. 
Gima A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Satüdaş A.Ş. 
Sistaş A.Ş. 
Temsan A.Ş. 
Türsant A.Ş. 

Zarar Eden 1 

Pancar Eki. İstin, Koop. (20 Adfet) 

Toplam 

Toplam 

imizin Toplamı 

tştirafc Toplamı 

3 470 000,— 
5 000 000,— 

370 000 000 — 
4 500 000,— 

15 000 000,— 
6 000 000,— 

800 000,— 

404 770 000,— 

1 050 000,— 

1' 050 000,— 

861' 193 625,— 

6 610 000 — 
50 000,— 

4 992 000,— 
20 000 000,— 
17 500 000,— 
10 000 000,— 
22 400 000,— 

81 552 000,— 

600 000 — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 

—-

— 

— 

— 
— 
— 
— . 
— 
— 

— • 

— 

— 

Genel Toplam 943 345 625,— 250 504 341,91 

— 3 3 Ö -
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TABLO: 4 

İştirakimizin Adı 

Kâr eden iştiraklerimiz: 
Konya Şeker Fab. AŞ. 
Kütahya Şeker Fab. A.Ş. 
Mars Tic. ve San. A.Ş 
Meray A.Ş. 
Tat Konserve A.Ş. 
Tohum Islah A.Ş. 
Şeker Sigorta A.Ş. 
Türkiye - Libya A.Ş. 
Yeni Çeltek A.Ş. 
Üesîyab A.Ş. 

Kârlarım fevkalade yedek 
Akçelerine aktaranlar: 
Etüdaş A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tiimaş A.Ş. 
Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Pancar Eki. Bir. A.Ş. 
Layne - Böwler A.Ş. 
Dosan Konserve A.Ş. 

Toplam 

Toplam 

1 9 8 3 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş 
sermayesi 

TL, 

28 800 000,— 
26 000 000,— 

100 000,— 
99 000 000,— 

101 250 000 — 
580 000,— 
210 000,— 

129 034 000,— 
800 000,— 

15 000 000,— 

400 774 000,— 

3 470 000,— 
5 000 000,— 

370 000 000,— 
4 500 000,— 
6 000 000,— 
1 050 000,— 
5 000 000,— 

28 350 000,— 
6 610 000— 

429 980 000,— 

Y I L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

52 441 607,77 
5 129 416,86 

70 000 — 
14 213 454,34 
57 369 000,— 

37 745,08 
840 000 — 

156 951 971,65 
6 066 470,73 
5 616 889,50 

298 736 555,93 

— • 

— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 

— 
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İştirakimizin Adı 

Kâr Eklen iştiraklerimizin Toplamı 
Zarar eden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Fab. T.A.Ş. 
Amasya Şeker Fab. A.Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş 
Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş. 
Satfüdaş AŞ. 
Türsant A.Ş. 
Gima A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Sistaş A.Ş. 
Temsan A.Ş. 

Zarar Eden İştirakler Toplamı 

Satın Alma Bedel Farkları 

Pancar Eki. İstih. Koop. (21 Adet) 

Genel Toplam 

1 9 8 31 

Teşekkülümüzün 
ödenmiş 
sermayesi 

TL, 

830 754 000,— 

35 100 000,— 
12 000 000 — 
14 400 000 — 
96 000 000,— 
20 000 000— 
22 400 000,— 

50 000,— 
4 992 000,— 

17 500 000,— 
10 000 000,— 

232 442 000,— 

3 763 600,— 

630 000,— 

1' 067 589 600,— 

Y I L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

298 736 555,93 

TABLO; 5 

Kâr eden iştiraklerimiz: 
Amasya Şeker Fab. A.Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A.Ş. 
Desîya'b A.Ş. 
Mars San. ve Tic. A.Ş. 
Meray, Yağ San. ve Tic. A.Ş. 
Pancar Eki. Bir. A.Ş. 
Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş. 
Şeker Sigorta A.Ş. 
Tat Konserve San. A.Ş. 
Tohum Islah ve Üret. A.Ş. 
Türk - Libya Ort. Tar. Hay. A,Ş. 
Ye«i Çdtek Kömür ve Mad, A.Ş. 

1 9 8 4 Y I L I 

Toplam 

80 000 000,— 
80 000 000 — 
408 000 000,— 
112 500 000,— 
15 000 000,— 

400 000 — 
297 000 000,— 
5 000 000,— 

142 400 000,— 
12 810 000,— 
101 250 000,— 

580 000,— 
1 516 322 150,— 

4 600 000— 

2 775 862 150,— 

74 600 339,59 
45 537 132,36 
196 941 863,35 
92 632 491,41 
1 434 000,— 
800 000 — 

6 638 484,60 
9 626 510 — 
3 381 872,98 
3 150 000 — 

112 870 000 — 
35 579,75 

165 898 170,43 
4 921 525,14 

718 467 969,61 
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İştirakimizin Adı 

Kârlarını fevkalade yedek 
Akçelerine aktaranlar: 
Etüdaş A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Layne - BowIer A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tiimaş A.Ş. 

Toplam 

Kârlarını geçmiş yıl zararına 
rnaJhîsup edenler: 
Dosan Konserve San. ve Tic. A.Ş. 
Satü'daş A.Ş. 
Türsant A.Ş. 

Toplam 

233 Sayılı K.H.K. nin 36/4 maddesi gereğince gerekli 
indirimlerin tenzilinden ve yedek akçelerin ayrılmasın
dan sonra kalan kârlarını ödenmemiş sermayelerine 
mah'sun eden: 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. 

Kâr Eden İştirakler Toplamı 

Zarar öden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Fab. T.A.Ş. 
Gİma A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Sistaş A.Ş. 
Temsan A.Ş. 

Zarar Eden İştirakler Toplamı 

Satınalma Bedel Farkları 

Pankdbirlifc 
Pancar Eki. fetih. Koop. (21 Adet) 

İştirakler Toplamı 

Toplam 

Genel Toplam 

— 333 

1 9 8 4 Y I L I 
Teşekkülümüzün Teşekkülümüze 

ödenmiş isabet eden 
sermayesi Kâr payı 

TL, TL. 

19 882 500,-
7 500 000,-

28 350 000,-
1 050 000,-

370 000 000,-
4 500 000,-

431 282 500,-

6 610 000,-
64 800 000,-
22 400 000,-

93 810 000,-

6 000 000— 

3 306 954 650— 

351000 000,— 
62 500 — 

4 992 000,— 
17 500 000,— 
10 000 000,— 

383 554 500 — 

3 763 622,87 

3 694 272 772,87 
30 000,— 

630 000,— 

660 000,— 

3 694 932 772,87 
718 467 969,61 
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TABLO: 6 

iştirakimizin Adı 

Kâr eden iştiraklerimiz: 
Desiya'b A.Ş. 
Dosan Konserve A.Ş. 
Mars San. ve Tic. A.Ş. 
Meray Yağ San. ve Tic. A.Ş. 
Şeker Sigorta A.Ş. 
Tat Konserve San. A.Ş. 
Tümaş A.Ş. 
Tohum Islah ve Üret. A.Ş. 
Yeni Çeltek Köm. ve Mad. A.Ş. 

Kârlarını fevkalade yedek 
Akçelerine aktaranlar : 
Amasya Şeker Fa'b. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
Kütahya Söker Fafe. A.Ş. 
Etüdaş. A.Ş. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Layne - Bovvler A.Ş. 
Pancar Eki. Bir. A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Şekerbarik T.A.Ş. 
Türkiye - Libya A.Ş. 

Kârlarını geçmiş yıl zararına 
mahsup edenler: 
Satüdaş A.Ş. 
Türsant A.Ş. 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Kâr Eden iştirakler Toplamı 

19 8 5 
Teşekkülümüzün 

ödenmig 
sermayesi 

TL, 

15 000 000 — 
6 610 000,— 
2 500 000 — 

297 000 000,— 
12 810 000,— 
202 500 000,— 
4 500 000,— 
580 000,— 

11 787 995,87 

553 287 995,87 

80 000 000,-
408 000 000,-
112 500 000,-
19 882 500,-
7 500 000,-
94 500 000,-
25 000 000,-
4 200 000,-

570 000 000,-
1 516 322 150,-

2 837 904 650,-

130 000 000— 
22 400 000,— 

152 400 000 — 

3 543 592 645,87 

Y I L I 
Teşeikkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

675 000,— 
854 479,— 
700 000 — 

30 905 803,37 
6 405 000,— 

115 720 000,— 
4 500 000,— 

32 340,— 
4 212 004,13 

164 004 626,50 

164 004 626,50 
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İştirakimizin Adı 

Zarar eden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Fab. T.A.Ş. 
Kayseri Şeker Fa!b. A.Ş. 
Gima A.Ş. 
Muş Meyan Kökü A.Ş. 
Pancar Motor A.Ş. 
Sîstaş A.Ş. 
Terrisan A.Ş. 
Türkiye Gübre San. A.Ş. 

Zarar Eden İştirakler Toplamı 

Satın Alma Bedel Farkları 

Pankobirlik1 

Pancar Eki. fatih.- Koop. (23 Adet) 

İştirakler Toplamı 

Toplam 

Genel Toplam 

1 9 8 5 
Teşekkülümüzün 

ödenmiş 
sermayesi 

TL. 

351 000 000,-
80 000 000,-

100 000,-
4 992 000,-

240 000 000,-
17 500 000,-
10 000 000,-
6 000 000,-

709 592 000,-

Y I L I 
Teşekkülümüze 

isabet eden 
Kâr payı 

TL. 

3 763 622,87 

4 256 948 268,74 
30 000,— 

690 000,— 

164 004 626,50 

720 000,— 

4 257 668 268,74 164 004 626,50 
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TABLO : 7 

İŞTİRAKLERİMİZİN 1986 YILI 
KÂR VE ZARAR DURUMLARI 

Iştirafklerimizin Adi 

Kâr eden idraklerimiz: 
Amasya Şeker Fab. A.Ş. 
Konya Şeker Fab. A.Ş. 
Dosan Konserve San. ve Tic. A.Ş. 
Etiidaş AŞ. 
Gima AŞ. 
Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Layne - Bowler A.Ş. 
Mars-Ticaret ve San. A.Ş. 
Meray, Yağ San. ve Tic. A.Ş. 
Pancar Ekicileri Bir. A.Ş. 
Satüdaş AŞ. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tat Konserve San. AŞ. 
Tohum Islah ve Üretme A.Ş. 
Tümaş A.Ş. 
Türsant A.Ş. 
Türk - Lihya Ort. Tar. Hay. A.Ş. 
Yeni Çeltefc Köm. ve Mad. A.Ş. 
Panköbirlik 
Pancar Ek. İstin. Koop. (24 Adet) 
Zarar eden iştiraklerimiz: 
Adapazarı Şeker Fab. T.A.Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A.Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A.Ş. 
Sanayi Nakliyat A.Ş. 
Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş. 

Kârf 
1 000 TL. 

741 049,7 
3 365 615,2 

15 959,0 
146 363,5 
878 066,5 
579 998,0 
154 533,6 
103 757,8 
315 231,2 

24 011,0 
28 572,8 

13 479 036,9 
673 018,7 

6 569,4 
376 135,5 

I 607,6 
1 247 752,3 

914 304,8 
105 000,0 

3 000 000,0 

Zarar 
1 000 TL. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 227 395,3 
833 002,5 
232 748,9 

12 472,5 
1 444 212,4 

NOT: Türkiye Gübre Sanayi AŞ., Desiyab, Muş Meyan Kökü San. ve Tic. A.Ş., Siirt Meyan Kökü San. ve 
Tic. [A.Ş., Türkiye Elektromekanik San. A.Ş., Şeker Sigorta AJŞ, ve Türk Arap Pazarlama A.Ş. den bilgi alına
mamıştır. 
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MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirketteki öden-. Şirketin Dönem Kârından 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 TOFAŞ Türk Otomobil Fab, A.Ş. 
1981 » » » > 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » » s > 
1986i » » » » 

104 09Q 000 — 
166 135 O0Q — 
293 266 873 — 
312 270 000 97 035 240 
832 720 000 349 742 400 

1 144 990 000 654 190, 650 
1 549 800 ®m (Mulhitemelen) 1 000000000 

-MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yâ İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'im Şirketteki öden^ Şirketin Dönem Kârından' 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 TOFAŞ Oto Tic. A.Ş. 
1981 » » » 
1982 » » » 
1983 » » » 
1984 » » » 
1985 » » » 
1986 » » » 

35 100 000 
70 200 000 
70 200 000 
245 700 000 
280 800 000 
280 800 000 

27 2 % 100 

20 997 000 
103 305 240 
309. 075 840 
389 704 320 

28Q 800 00a (Mufolteoıelen) 750 000 000 

MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 TÜSTAŞ Sınaî Tes. A.Ş, 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » »' » 
1986 » » » » 

KİT'in Şirketteki öden^ Şkketin Dönem Kârından 
rriiş Sermayesi fTL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

3 900 000 
3 900 00Q 
4 800 000 
4 «00 000 
8 600 000 
17 600, 00Ö 
17 640 000 

733 600 

2 640 000 
2 640 000 
2 640 000 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 R.C.D. Bal! Bearings Ltd. Şfci. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » » » 
1986 » » » » 

KİT'in Şiaiketteki öden
miş Sermayesi (TL.) 

, , | , , 1 

1 437 053 
1 437 053 
4 2127 01513 
4 227 053 

18 605 Ü14 
18 605 1İ14 

Şirketin Dönem Kârından 
KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1 000 000 
1 000 000 
3 298 020 
5 000 000 

18 605 114 (Henüz belirlenemedi) 
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 Tüıik Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » >> » 
1986 » » » » 

KİT'in ŞürkeCteki Öden, Şirketin 'Dönem Kârından 
miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

2lı 0Ö8 500 
21 008 500 
21 008 500 
21 008 500 

600 24>2 500 
900 363 50Q 

2 100 849 500 

15 070 372 
63 .769 712 
4 201 700 

21 008 500 
105 042 125 

Yıl 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirlk'ötJteki Öden, Şirketin Dönem Kârından' 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 TRAKMAK Traktör ve Ziraat Makineleri 
Tic. A.& 

1981 » » » » 
1982 » ,» » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » » » 
1986 » » » » 600 000 000 7 200 000 

Yıl 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in ŞirkeltJteki Öden- Şirketim Dönem Kârından 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 Kıbrıs Türk Sanayi İşi. Holding Ltd. Şti. 
1981 » 
1982 » 
1983 » 
1984 » 
1985 » 
1986 » 

312 500 000, 
32 500 000 
32 500 000 
32 500 000 
45 000 000 
153 000 000 
353 000 000 
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MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şklketiteki öden- Şirketin 'Dönem Kârından 
miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 TOE Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. 
1981: 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
>> 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

26 ,119 000 
72 000 000 
72 000 000 
72 000 000 
80 000 000 
80 000 000 
80 000 000 

1 084 000 
2 400 000 
1 248 045 

Yıl 

MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şiırk'dtiteki Öden- Şirketin Dönem Kârından 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 DESİYAB Devlet San. ve İşçi Yatırım Ban-

1981 » 
1982 » 
1983 » 
1984 » 
1985 » 
1986 » 

11 250 000 
45 000 000 
45, 000 OOÖ 
45 000 000 
45 000 000 
45 000 000 

16 850 6711 
4 302 000 
2 025 OOP 

45 000 000 (Henüz ıbettnmedi) 

MAKİNE VE KtMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl 

1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirketteki öden- Şiddetin Dönem Kârından 

m!iş Sermayeci '(TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmal. ve Tek. 
A. Şirketi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
y> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 000 000 — 
ıo ooo ooq — 
10 000 000 1 650 000 
30 000 000 3 454 41118 
86 753 260 6 468 000 
87 000 000 13 050 000 
87 000 000 (Muhtemelen) 3 500 000 
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.» 
(Azot Sanayi T.A.Ş.) 

1981 » 
1982 » 
1983 » 
1984 » 
1985 » 
1986 » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

KİT'in Şirketteki öden< Şirketin Dönem Kârından 
ıtniş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

22 500 000 
22 500 000 
22 500 000 
22 500 ooa 
22 500 000 
22 500 000 
22 500 000 

NOT ; 1984 yılında İktisadî Devlet Teşebbüsü olmuştur. 

Yıl 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980, ASTAŞ Azim Cıvata San. ve Tic. A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » ' » » 
1984 » » » » 
1985 » » » » 
1986 » » » » 

KİT'in Şirketteki öden^ ŞirMn Dönem Kârından 
rriiş Sermayeci '(TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

15 000 000 
45 000 000 
45 000 000 
89 294 086 
90 000 000 
111 000 000 
111 000 000 

Yıl 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in ŞMköEteki öden^ Şirketin Dönem Kârından 

rriiş Sermayeci" (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 Uiman işletmeleri ve Nakliyat A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » » » 
1986 » » » * 

27 192 837 
27 192 837 
60 776 768 
60 776 768, 
60 776 768 
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Y i 

980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirketteki Öden- Şkketim Dönem Kârından 

ıriig Sermayeci <TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

TUBAŞ Bakım İşletme ve Servis A.Ş. 15 000 000 

Yıl 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KÜT'in Şirlk'ötfteki ödm< Şiddetin Dönem Kârından 

müş Sennayesli (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

FER-AL Ferro Alaşımları Sanayii A.Ş. 500 000 
500 000 
500 000 
500 000 

Tasfiye ediilldi 
Tasfiye ediKdi 
Tasfiye edldi 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 

-980 Keban Holding ve Ort. Demir - Çelik San. A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » y> 
1985 » » » » 
1986 » » » » 

KİT'in Şirketteki öden-. 
m'iş Sermayeci <TL.) 

20 000 000 
20 000 000 
50 000 000 
140 000 000 
140. 000 000 
700 000 000 

(Kamu Ortaklığı 
Fonuna devredildi) 

Şirkettim Dönem Kârından 
KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

— m 



Yıl 

1985 
1986 

T. B. M. M. B: 83 31 . 3 . 1987 0: 1 
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 TAKSAN Takım Tezgâhları ve Tic, A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » y> •» 
1984 » » » » 

KİT'in Şirlkellteki Ödem Şirketin Dönem Kârundan 
nûş Sermayesü (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

58 IOOÖ 000 — 
174 000 000 — 
3«0 2U6 433 — 
397 938 598 — 

(Ağır Sanayii ve OtiomoUiv Kurumunum 
Bağlı Ortaklığı oldu) 

Yıl 

1985 
1986 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 TÜMOSAN Türkiye Motor San ve Tic. A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 

KİT'in Şirketteki Öden-ı Şiırlktetoin Dönem Kârımdan 
mliş Sermayeci (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

125 000 000 
125 000 000 
11215 000 000 
151 407 683 

(Ağır Sanaiyiili ve Otomotiv Kurumu 
Bağlı Ortaklığı oMu) 

Yıl 

1980 
1981; 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şrrtk'dütdki Ödem Şktoin Dönem Kârından 

müş Sermayeci (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

TEMSAN T. Elektromekamk Sanayii A.Ş. 29 000 000 
29 1000 000 
29 000 000 
29 000 000 
29 000 0ÖÖ 
29 000 000 
29 000 000 

— 342 — 



T. B. M. M. B: 83 31 . 3 . 1987 O : 1 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 TESTAŞ T. Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 » » » » 
1984 » » » » 

1985 
1986 

KİT'in Şiflketftdki Öden- Şirketin Dönem Kârından 
miş Sermayeci (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

29 000 000 
29 000 000 
29 000 000 
29 000 000 

(Ağur Sanayii ve Otomotiv Korumu 
Bağlı (MalMığı oldu) 

Yıl 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şkikeeteki Öden- Şirketin Dönem Kârından 

müş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

Yıl 

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor 
San. A.Ş., •— 

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in ŞMcettelki öden-: ŞMcetin Dönem Kârından 

muş Sermayeci (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. 
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yâ iştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri 

KİT'in Şirketteki Öden- Şirketin Dönem Kârından 
rriiş Seımrayesl (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

YM 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirketteki Öâ&tı- Şiddetin Dönem Kârından 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 Gıda ve İhtiyaç Mad. T.A.Ş. (Gima) 
1981 » » » » 
1982 » » » » 
1983 ' » » » » 
1984 » » » » 
1985 » » » » 
1986 » » » » 

75 000 
75 000 
75 000 
75 000 
75 000 
150 000 
150 000 

Not : 1987 yılı içinde, Töbankın sermayesine % 15 hisse ile iştirak edilmiştir. 

Yıl 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İştirak Ettiği Şirketin Adı 
KİT'in Şirketteki öden- Şirketin Dönem Kârından 

miş Sermayesi (TL.) KİT'e Düşen Temettü (TL.) 

1980 Türkiye Halk Bankası Memur ve Müs. Tüık. 
Koop. 

1981 » » » » 
1982 » » » » 

5 000 
5 OöO 
5 OOd 
5 OOO 
5 OOO 
5 000 
5 000 

Not : 1987 yılı içinde, Töbankın sermayesine '% 75 hisse ile iştirak edilmiştir. 

1983 
1984 
1985 
1986 

» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıl İştirak Ettiği Şirketin Adı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Birik Sigorta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Koop. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

KjtT"ün ŞidkdÜteki Öden- Şirketim Dönem Kârından 
m'ig Sermayesi fTL.) KJİT'e Düşen Temettü (TL.) 

5 000 
5 ooa 
5 ooa 
5 ooa 
5 ooa 
5 ooa 
5-000 

Not : 1987 yılı içinde, Töbankın sermayesine % 15 hisse ile iştirak edilmiştir. 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, TAKSAN, TÜMOSAN, AKMOSAN, TESTAŞ 
ve Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin 1980 - 1986 
yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/1654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sayın Cahit Aral tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Talkımı Tezıgâihları Sanayi ve Tic. A.Ş.. 
(TAKSAN)'nin iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler 
aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak 
ettiği 

şirketin adı 

1 
2 

'Bağlı orltakhğın 
şirketteki öidenmiış 

(sermayesi 
TL. 

İştirak edilen 
şirketin dönem 
kârından bağlı 
ortaklığa düşjen 

temettü TL. 

Soru 2. Türk Miotor Sanayii ve Ticaret A.Ş. (TÜ-
MOSAN)'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru 
l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
(AKMOSAN)'nın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler 
soru l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı 
nettir? 

Soru 4. Türkiye Elektronik Sanayii ve Tic. A.Ş. 
ı(TESTAŞ)'nın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler 
soru l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı 
nedir? 

Soru 5. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin işti
rak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'de belirtilen 
cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31 . 3 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-123 
IKonu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 2.3.1987 ta

rih ve 7/1654/7978/31464 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
TAKSAN, TÜMOSAN, AKMOSAN, TESTAŞ ve 
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin 1980 - 1986 yıl
larında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Edirne Milletvekili Doç. Dr. Türkân Turgut Arı
kan'ın sorularına cevaplarımız : 

Soru 1. Takım Tezgâhlan Sanayi ve Tic. A.Ş. 
(TAKSAN)'nin iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait bil
giler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı 
nedir? 

•— 345 — 



T. B. M. M. B: 83 31 . 3 . 1987 0 : 1 

İştirak 
ettiği 

şirketin adı 

1 
2. . . . . 

Bağlı oritakkğm 
şirketteki Ödenmiş 

sermayesi 
TL. 

İştirak edilen 
şirketin dönem 
kârmfdlan bağlı 
ortaklığa düşen 

temettü TL. 

Soru 2. Türk Motor Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
(TÜMOSAN)'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler 
Soru l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı 
nedir? 

Soru 3, Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
<AKJMOSAN)'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler 

soru l'de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı 
nedir? 

Soru 4. Türkiye Elektronik Sanayii ve Tic. A.Ş. 
(TESTAŞ)'ın iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler so
ru l^de belirtilen cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı ne
dir? 

Soru 5. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler soru l'de belirti
len cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Cevap 1. Cevabımız ilişik listededir. 
Cevap 2. Cevabımız ilişik listededir. 
Cevap 3. Cevabımız ilişik listededir. 
Cevap 4. Cevabımız ilişik listededir. 
Cevap 5. Cevabımız ilişik listededir. 

Cevap : (Takım Tezgâhları Sanayii ve Ticaret A.Ş. ('TAKSAN)'n!in, 
îşjtiirak eMği şirketlerle İgilı] 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait (bilgiler aşağıdaki cetvelde 

yıtar li'ti'barîyle ayrı ayrı şöyledir; 

İştirak ettiği şlkketir» adı 

Bağlı ortaklığın şirketteki 
ödenımtiş sernuayesli 

TL. 

L AnMya-Taksan Birlik Tic. A.Ş-
1980 3 000 C00 
1981 Gerli çekierek kapandı. 

(İMal mukajbilıi) 

tşlttirak edilen şirketin dönem 
kârından bağlı ortaklığa düşen 

temettü 
TL', 

1980 - Yok 
1981 - Yok 

2. AKIMOSA/N-Aksaray Motor Sa
nayi ve Ticaret AŞ. 

1980 1 000 000 1980 - Yok 
1981 * Yok 
1982 - Yok 
1983 - Yok 
1984 - Yok 
1985 - Yok 
1986 - Yok 
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Cevap : Tiirk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TtjMSANynin, 
t̂ üinatk: efttJiği şiırketterle İlgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait (bibiler aşağıdaki cetvelde 

yılar itibariyle ayrı ayrı şöyledir; 

iştirak edilen şirketin dönem 

İştirak ettiği şdsrîcetirt adı 

AKMÖSAN-Aksaray Motor <Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

1980 
1981' 
1982 
1983 

Bağlı ortaklığın şirketteki 
Ödenmiş sermayesli 

ıTL. 

369 579 922 
786 928 031 
786 928 031 
828 000 000 

kârından Ibağlı ortaklığa düşen 
temettü 

TL, 

1980 - Yok 
1981 - Yok 
1982 - Yok 
1983 - Yok 
1984 - 233 Sayılı K.H.K. ile 

ASÖK'a devredildi, 

Cevap : Aksaray Motor (Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKlMOSAN)'niin, 
îşöirak ettiği şirketlerle lilgilıi 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait 'bilgiler aşağıdaki cetvelde 

yılar (itibariyle ayrı ayrı şöyledir; 

İştirak ettiği, şirketin adı 

OfTOMARiSAN-Ötöbüs ve Motorlu 
Araçlar Sanayi A.Ş. 

1984 
1985 
1986 

Bağlı ortaklığın şirketteki 
ödenım'iş sermayesli 

,TL. 

900 000 000 
1 200 000 000 
1 600 000 000 

İştirak edilen şirketin dönem 
kârından bağlı ortaklığa düşen 

temettü 
TL. 

1984 - 81 257 843 Kâr 
1985 - 289 167 960 Kâr 
1986 - Henüz (belli değil. 

Cevap : Türkliye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TESTAŞ)'nin, 
İştirak dttliği şirketlerle ilgilıi 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvelde 

yıllar itibariyle ayrı ayrı şöyledir; 

İştirak ettiği şirketin, adı 

Havefean - Aydın A.Ş. 
15.7.1982 

Bağlı ortaklığın şirketteki 
ödenırniş sermayesi 

rm 

ıoo ooo ooo 

İştirak edilen şirketin dönem 
kârından ıbağlı ortaklığa düşen 

temettü 
TL. 

1982 - Yok 
1983 - Yok 
1984 - Yok 
1985; - Yok 
1986 - Yok 
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Cevap : Asil Çelifc Sanayi ve Ticarelt A.Ş. (ASlLOELÜeymin, 
töştıiııak efötliği şfoketterle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yilarma ait bilgiler aşağıdaki cetvelde 

yJlar Mbafiyle. ayrı ayrı şöyledir; 

îşitıirafc edilen şıiırket'in dönem: 
Bağlı ortaklığın şirketteki kârından, (bağlı ortaklığa düşen 

ödenmiş sermayesi temettü 
İştirak eHtiğü şirketin- adı fil». TL, 

Mavi Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ. 
26.4.1979 10 189 000 iken 1982 - 2 547 250 Kâr 
15.7.1984 20 378 000 na yükseli!- 1983 - 2 037 800 Kâr 

(mfiştür 1984 - 5 094 000 Kâr 
1985 - 529 830 Kâr 
1986 - Henüz belli değil. 

10. '— Bilecik Milletvekili Yılmaz Demirin, 
12.9.1980 tarihinden bugünü kadar T. C. vatandaş
lığından kaç kişinfn çıkarıldığına ve nedenlerine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (711657) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişten Bakanı Sayın Yıldırım 

Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz 
e&erîîm. 

27.2.1987 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

1. 12 Eylül 1980 tarihinden bugünedek T. C. 
vatandaşlığından kaç kişi çıkarılmıştır? 

2. T. C. vatandaşlığımdan çıkarılanların isimleri 
ve çıkarılış nedenleri neferdir? 

3. Bu kişilerin salt düşünce ve görüşleri Ibu ka
rarın alınmasında eitkin olmuş mudur? 

4. Siyasal görüş, düşünce ve inanışları neden
leri ile T. C. vatandaşlığından çıkarılanların, T. C. 
vatandaşlığına yeniden alınması konusunda bir çalış
ma var mıdır, yoksa böyle bir çalışma düşünülmek
te mMir? 

T. C. 
. İçişleri Bakanlığı 

Nüfus ve Vatandaşlık tşleri 27.3.1987 
Oenel Müdürlüğü 

Şb. Md. : M. Yay, 655-360/64633 

Komu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 03.03.1987 gün ve TBMM. Genel Sekreter
liği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
7/1657-7992/31505 sayılı yazıları, 

Bilecik Milletvekili Sayın Yılmaz Demir'in 
12.9.1980 tarihinden bugüne kadar T. C. vatandaş
lığımdan kaç kişinin çıkarıldığına ve nedenlerine iliş
kin yazılan soru önergesine verilen cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1-2- Vatandaşlıktan çıkarma, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 26 ncı maddesine göre ya
pılan bir İşlemdir. Bu maddeye göre ancak, Türk va
tandaşlığını sonradan kazanmış kişiler, Bakanlar Ku
rulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilirler. Doğuş
tan Türk vatandaşı olan kişilere bu madde hükmü 
ancak, Türkiye savaş Ihialimdeyken uygulanabilir. 12 
Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar Ihiç bir kimse 
hakkında, bu madde hükmü uygulanarak vatandaş
lıktan çıkarılma işlemi yapılmamıştır. 

(Burada söz konusu olan, 403 Sayılı Türk Vatan
daşlığı Kanununun 25 inci maddesine göre Türk va
tandaşlığının kaybettirilmesi işlemleridir. Çıkarma 
ile kaybettirme, sonuçları yönünden tamamiyle fark
lı işlemlerdir. Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tek
rar Türk vatandaşlığına alınamazken, Türk vatandaş
lığını kaybett'irilenler, kayıp sebebi ortadan kalktığı 
ve emniyetçe sakınca bulunmadığı takdirde, 403 Sa
yılı Kanunun 8 inci maddesine göre /yeniden vatan
daşlığımıza alına/bilirler. 

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci 
maddesine göre Türk vatandaşlığı kaybettirilen kişi
lerin yıllar ve uygulanan madde bentlerine göre da
ğılımı aşağıda gösterilmiştir. 

I. 25 inci maddenin (a) (bendine göre; «İzin 
almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Dev
let vatandaşlığını kazandıklarından» Bakanlar Kuru-
rulunca Türk vatandaşlığı' kaybettirilenler: 
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Yıllar 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

482 5711311 927 2 270 2 618 1083 172 .9 434 

II, 25 inci maddenin (b) bendine göre; 
«Yabancı bir Devletin Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi fok hizmetinde bulunup da Hükü

metçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde 'ise mahallî 
mülkiye amirleri (tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre 
içerisinde bırakmayanlar» dan Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler : 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

Yok 1 Yok Yok Yok Yok Yok Yok 1 

IH< 25 inci maddenin (c) bendine göre; 

«Türkiye ile savaş halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin izni 
olmaksızın çalışmaya devam edenler» 

1980 yılından önce de sonra da uygulanmamıştır. 
IV. 25 linçi maddenin (ç) ıbendine göre; 
«Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş İlanı üzerine, yurt 

dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapıla
cak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler»den [Bakanlar (Kurulunca Türk vatandaşlığı 
kaybettirilenler: 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

129 755 434 143 833 676 729 53 3 7512 

Vv 25 inci maddenin (d) Ibendine göre; 
«Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanunî süre içinde dönmiyenler» 

den Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler : 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

1 2 1 5 4 10 78 33 134 

V^. 25 inci maddenin (e) benidine göre; 
«Silahlı (Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, Ihava değişimi veya 

tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dömneyenlemlen 
Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler: 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

Yok Yok Yok Yok 4 3 1 Yok 8 

VII. 25 inci maddenin <f) bendine göre; 
«Yetkili makam kararı ile Türk (vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye 

(dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Tülrk vatandaşlığını muhafaza ettiğine de
lalet edecek resimî temas ve işlemlerde bulunmayanlar »dan Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kaybet
tirilen kişi yok'tur. 
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VIII. 25 inci maddenin (g) (bendine göre; 
«Yurt dışında bulunup da Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde ik

tisadî veya malî gtüvenliği1 aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da her 
ne suretle olursa ollsun yurt dışına çıkan ve hakkında Türkiye'de bu selbeple, kamu davası açılmasına veya 
oeıza kovuşturmasına veya hükmün infazına imkân bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya rağmen üç 
ay içinde sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay İçinde yurda dönmeyenlerden» Bakanlar (Kurulunca Türk 
vatandaşlığı kaylbettirilenler: 

1980 1981 1982 1983 1984 '1985 1986 1987 Toplam 

Yok 3 25 53 49 39 22 10 201 

IX. 25 inici maddenin i(lh) bendine göre; 
(«Herhangi bir yolla yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazanmış olıuıp, kesintisiz olarak en az yedi yıl Tür

kiye dışında oturan ve Türkiye ile 'ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaışlığını muhafaza etmek 
isteğine delalet edecek resmî temas ve işlemlerde bulunmayanlardan, Balkanlar Kurulunca Türk vatandaşlı
ğı kaybettirilen kişi yoktur. 

Belirtilen gerçekler dışında hiç kimsenin Türk vatandaşlığı kaybettirilmemiştir. Türk vatandaşlığını .kay
bedenlerin isimleri Resmî Gazete'de yayımlanmaktadır. 

3. Hiç kimsenin düşünce ve »görüşleri vatandaşlığının kaybına esas olamaz. Yapılan kayıp işlemlerinde 
Kanunun öngördüğü unsurların mevcut olup olmadığı incelenir ve buna göre işlem yapılır, 

4. Siyasal görüş, düşünce ve inanışları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından kimse çıkarıl
mamıştır. Ancak Türkiye Devleti aleyhinde faaliyette bulunmak suretiyle suç işleyipte hakkında Adlî 'Mer
cilerce soruşturma açılan ancak yurt dışına gitmiş olması ya da yurt dışında bulunması sebebiyle adlî ko
vuşturma veya soruşturmanın sonuçlandırılması' ya da verilen mahkûmiyetin infazının mümkün olmaması 
halinde adlî makamların teklifi üzerine yapılan çağrıya rağmen kanunen 'belirli sürelerde yurda dönmeyenle
rin Türk vatandaşlığı kaybettirilir. 

403 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği aleyhinde faaliyette bulunanlardan hakkında 
soruşturma açılanların adlî merciler huzurunda hesap vermek üzere yapılan çağrıya rağmen yurda dönme
melerini Türk vatandaşlığının kaybı için sebep saymıştır. 

403 Sayılı Kanunun hükümleri uyarınca vatandaşlığımızı kaybetmiş olanların aynı Kanunun 8 inci mad
desi uyarınca yeniden vatandaşhğıımıza alınmaları mümkündür. (Bu maddeye göre müracaat edenler hakkında 
buna ıgöre işlem yapılmıştır. 

Nitekiım 1980 yılından bu yana vatandaşlığımızı kaybeden 894 kişi, 8 inci maddeye göre yeniden va
tandaşlığımıza alınmıştır. 

©ilgilerinize arz ederim. -
Yıldırım Atobulut 

içişleri Bakanı 

^̂ • J M ^^ 
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403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 
dKÎNCİ BÖLÜM 

Türk Vatandaşlığının Kaybı 

I. — (KANUN YOLUYLA KAYIP 
II. — YETKİLİ MAKAM KARARIYLA KAYIP 

3. Vatana bağlılıkla bağdaşamayan eylemler 
A) Kaybettirme : 

Madde 25. — Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafından karar ve
rilebilir. 

a) lîzin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar, 
b) Yabancı bir Devletin Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükü

metçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise mahallî 
mülkiye amirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içe
risinde kendi istekleriyle bırakmayanlar, 

c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin iz
ni olmaksızın çalışmaya devam edenler, 

ç) Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş ilanı üzerine, yurt 
dışın!da bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapılacak çağ
rıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler, 

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanunî süre içinde dönmeyenler, 
e) Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava değişimi veya 

tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmeyenler, 

f) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye 
dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vataridaşlığını muhafaza ettiğine de
lalet edecek resmî temas ve işlemleri bulunmayanlar, 

g) Yurt dışında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde 
iktisadî ve malî güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da her 
ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkan ve hakkında Türkiye'de bu nddenle kamu davası açılmasına veya 
ceza kovuşturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya rağmen üç 
ay içinde, Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyenler, 

h) Herhangi bir yolla yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazanmış olup, kesintisiz olarak en az yedi yıl 
Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza et
mek istediğine delalet edecek resmî temas ve işlemlerde bulunmayanlar. 

(ç) (d) ve (e) bentlerine göre karar verilebilmesi için Millî Savunma Bakanlığının teklifi şarttır. 

B) Çıkarma : 
Madde 26. — Yurt dışında bulunup da Türkiye Currthuriyeti'nlin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç say

dığı şekilde iktisadî veya malî güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bu
lunup da her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkan ve hakkında Türkiye'de bu nedenle kamu davası açıl
masına veya ceza kovuşturmasına veya hükmün infazına lolanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya 
rağmen üç ay içinde, savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaş
lığını sonradan kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilir. 

Bu hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zaman, doğumla Türk vatandaşı olanlar hakkında da uy
gulanabilir.1 
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II. — YETKİLİ MAKAM KİARARI İLE KAZANMA 
1. Vatandaşlığa alınma çeşitleri ve ikâmet 
A) Genel olarak vatandaşlığa alınma : 

B) istisnaî vatandaşlığa alınma : 

C) Yeniden vatandaşlığa alınma j 
Madde 8. — Bu kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanları Bakanlar Kurulu ikâmet şartı aran

maksızın yeniden vatandaşlığa alabilir. 35 inci madde hükmü saklıdır. 
403 sayılı Kanunun 25 inci maddesıine göre Türk Vatanldaşlığı kaybettirilen kişilerin yıllar ve uygulanan 

maddelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Yul 403/25 (a) 25 (b) 25 ı(ç) 25 (d) 25 (e) 25 (f) 25 (g) TOPLAM 

1980 482 + + + + + 129 1 + + + + + + + + + 612 
1981 " 571 1 755 • 2 •+'+•+ • + + + 3 1 332 
1982 1311 + + ' + • + + 434 1 + + + + + 25 1771 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

927 
2'270 
2 618 
1 083 
172 

+ +•+ 
•'+'++.' 
+ + + 
.+ + + 
+ + + 

143 
833 
676 

- 729 
53 

5 
4 
10 
78 
331 

+ + + 
4 
3 
1 

•+•+ + 

;+'+•+ 
+ + + 
:+'+ + 
:++'+ 
•+'+ + 

53 
49 
39 
22 
10 

1 128 
3 160 
3 346 
1 913 
268 

GENEL TOPLAM 9 434 1 3 752 134 8 i+ + + + + 201 13 530 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekel işletme
leri Genel Müdürlüğü ve Devlet Malzeme Ofisinin 
1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1661) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın A. Kurtcelbe Aıl|)ltiemioç:in taraflından yazılı ola
rak cevıaplanıdintaaısı için gereğini sıaiylgılarımla arz ederim* 

Doç. Dr. Türkân Turgut Airıkan 
Ekfene 

Soru 1. Çay İşldtaefeııi Gtendt Mütdürlüğü'nün (Çay - Kur) iştirak eititigi şideeitlörle ilgili 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986 yıltorma a t bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar Mlbariyle aıyrı ayrı nedir? 

Işjtiralk edilen şirketin dönem 
KlüT'in ştfkeitlfelkji ödenmiş (kanından KİT'e düşen 

lîşlt'irafc dittiği şinkeıtin adı petim'ayesi (TL.) temettü <TL.) 

h 
2, 
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Soru 2. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün iştirak etttiği şirketiLerle ilgili bilgiler soru l'deki cetvele 
ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Devlet Malzeme Ofisinin iştirak etti'ği şirk'dtterie ilgili bilgiler soru l'd'eiki cetövele ve yıllara göre 
ayrı aıyrıı nedir? 

TC 
Maitiye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 44/1663 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

25 . 3 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İllgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 3 Mart 1987 tarih ve 
7/l!6âl-7999/3{15'3,3 saydı yazısı.r 

Taraf randan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 'Edirne Milettivekili Sayın Türkân Turgult Arıkan tara
fın/dan sorulan ilgi yazıda belirltlilen sorulara ilişkin cevapllarıımız aşağıda sunultmuışltur. 

Cevap 1.; Çay İşleitimıeleri Genel Müdürlüğünün iştirak etlGiği şMetlerfe ilgili 1980 - 19816 arasındaki yıl
lara, ait 'bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

iştikak edilen 
şirketin dönıam kârından 

'KİT'e dü$en temettü (TL.) 

Şirketin A)dı 

Caybank A.Ş, 

Çaysan A;Ş. 

Yıllar 

1980 
•1.9811 

1982 
1983 
1984 
'1985 
1986 
1980 
198li1 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ödenmüş serımayıösi (TL.) 

12 250 000 
34000 000 
34 000 000 
34 000 000 
34 000 000 
49 000 000 
49 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
12 500 000 
13 155 000 
22 620 000 
22 620 000 
22 620 000 

3 109 000 

2 658 500 
7 942 500 

Cevap 2. (TEKEL) Tütün, Tüitün Mamulleri, Tuz ve Alkol îşleltmeleri Genel Müdürlüğünün, beliritilen 
yıllarda yurt içinde iştirak etltiği şirket bulunmamaktı'dıry 

Adı geçen Genıel Müdürlüğün 1980 - 1986 yıları arasımda üçü Kıbrıs'ta (biri tasfiye halinde, biri isviç
re'de olmak üzere dförtt dış ortaklığı bulunmakltadır. Bu ortaklıklarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
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Siluettin Adı 

Talbaös Tuırcs S.A. 

Kı'brıis Tiirlk Tültün Endıüisltrilsi 
Ldt. Şfti. Kılbrıs 

Türde Alkioılü İçki ve 
End. Ltd. Şti. Kılbra 

Şarap 

• 

Yıllar 

1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1980 
(1981 
1982 
/l 983 
1984 
1985 
1986 

1980 
1981! 
1982 
1983, 
1984 
1985 
198-6 

Ödenmiş sermayesi (TL.) 

100 000 FS. 
250 00Q FIS. 
250 OOO, FS. 
250 000 FS 

250 ÖOO FS. 
250 000 FS. 
250 000 FS. 

2 550 000 TL. 
2 550 000 TL. 
2 550 ÖOO TL. 
2 550 000 TL. 
2 550 000 TL. 

153 000 000 TL. 
1153 000 OOO TL, 

3 855 600 TL. 
3 855 600 TL. 
3 855 '600 TL, 
3 855 600 TL, 
3 855 ı60Q TL. 

. 3 855, 600 TL. 
3 855 600 TL. 

IşItJiralk edilen 
şirketin ıdlönem kârından 

KİT'e düşen temeltltü (TL.) 

655 590 
4 562 025 
4 5*62. 025 
5 408 650 
8 994 700 
9 177 085 

81<6 000 
il 020 000 
1 020 000 
1 020 0KB 
il 020 OİOO 

12 240 000 

578 340 
578 340 

1 9112 500 
2 698 920 
3 855 600 
3 855 600 

Tiirlk Tütünleri Ltd. Şti. Kıbrıs 1986 294 000 TL. Tasfiye halinde. 

Oevap 3. Devddt Malzeme Ofilsi Genel Müdürlüğünün işftiralk ettiği şMketlerlie illgiM 1980 - 1986 ara
sındaki yıllara adit bilgiler aışiağıda .gösteriİm iştir. 

tşjtiıralk edilen 
şiriketin dlönemı kârından 

Şirketin Afdı Yıllar ödenmiş ısermayesi (TL.) KİT'e düşen temeltltü (TL.) 

Arcaiilk A.ŞS 1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 
1985; 
1986 

90 O0Q 000 
90 000 000 

300 000 000 
600 000 000 
750 000 000 

'1: 200 000 OOO 
1 800 000 000 

— 
45 OOO 000 

3 636 000 
— 

82 575 000 
370 050 000 
600 000 000 
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tşitiralk ©dillen 
şirktin dönem kârından 

Şirketin Adı Yıllar ödenmiş isermayefsi ı(TL.) KlfTe düşen teoıöttü (TL.) 

MOM. Modern Ofis 
Makineleri San. ve Tic. A.Ş. 1980 

19811! 
1982 
1983 
(1984 
1985 
1986 

Petlas - Lastik Sanayi ve 
Tiearöt A.Ş. 1980 

11981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Bilgilerine arz ederim. 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Arıkan'ın, bazı 
kuruluşların 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şir
ketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın yazılı cevabı (7/1684) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kâ

zım Oksay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Petrol Ofisi A.Ş.'nin iştirak ettiği şirket lerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 
yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak edilen şirketün dönem 
«Bağlı ortaklığın şirketteki kârından bağlı kuruluşa 

'İştirak ettiği şirketin adı ödenmiş sermayesi TL. düşen temettü TL. 

1, 
2, 

Soru 2. Deniz İşletmeciliği Ve Tankerciliği A.Ş.'nin (DtTAŞ) iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, So
ru l'deki cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler, Soru l'deki cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 4. Boru Hatları il© Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler Soru 
1 'deki cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

— 355 — 

35 000 OOP 
175 000 000 
175 000 000 
175 000 000 
175 000 000 
175 000 000 
175 000 000 

66 000 000 
66 OOP 000 
426 000 000 
426 000 000 
426 000 00Q 
426 000 00Q 
426 000 000, 
A. Kurftcefoe Alpttemoçkı 

MaEye ve Giknırülk Balkanı 



T. B. M. M. B : 83 31 . 3 . 1987 0 : 1 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2.02.1965 
27 . 3 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

•İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mart 1987 gün ve Kanunlar Kararlar Dairesi Başkan
lığı Kan, Kar. Md. 7/1684-8038-31660 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın Petrol Ofisi Anonim Şirketi, Deniz İşletmeciliği ve Tanker-
dliği Anonim Şirketi, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 
Şirketinin 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettiği şirketlere ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıya 
çıkartılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

PETROL OFİSİ A.Ş. 

DİTAŞ 

TÜPRAŞ 

BOTAŞ 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

İştirak Ettiği 
Şirket Sayısı 

7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
3 
3' 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

Ödenmiş Sermayesi 

18 859 500 TL, 
'26 023 279 TL. 
39 015 742 TL. 
34 «25 000 TL. 
109 325 000 TL. 
110 130 000 TU 
110 635 000 TL. 

35 000 TL, 
35 000 TL. 
35 000 TL, 
35 000 TL. 
35 000 TL, 
820 000 TL. 

1 225 000 TL. 
425 515 000 TL. 
540 809 000 TL. 
583 015 000 TL. 
583 015 000 TL. 
594 990 000 TL. 
577 790 000 TL. 
723 190 000 TL. 

30 000 TL, 
120 000 TL, 
120 000 TL. 
120 000 TL. 
115 000 TL. 
245 000 TL, 
245 000 TL. 

Düşen Kâr payı 

66 769 171 TL. 
88 722 038 TL. 
160 997 031 TL. 
23 420 882 TL. 
36 641 604 TL. 
60 501 643 TL. 

X 
— 

28 024 TL 
105 TL, 

283 369 TL. 
360 124 TL, 

1 226 984 TL, 
1 373 263 TL. 

531 429 000 TL. 
49 939 000 TL. 
655 779 000 TL. 
89 380 000 TL, 
192 298 000 TL, 
230 789 000 TL. 

X 
71 982 TL. 
26 327 TL, 
339 783 TL. 
102 162 TL, 
151 627 TL, 
171 318 TL, 

X 

NOT : X Bilançoları henüz bağlanmadığından miktarları belli değildir. 
— Diğer hususlar TPAO'nun Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcuttur. 

— 356 — 



T. B. M. M. B : 83 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1966 yılında Erzurum'da meydana gelen dep
rem nedeniyle hak sahipliği tespit edilmesine rağmen 
hâlâ yapılmamış olan deprem konutlarına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'm yazılı cevabı (7/1690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ederim, r, 

Saygılarımla: 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru İ. Erzurum tlçe ve köylerinde 1966 yılı 
depreminden ötürü yapılacak deprem konutlarından 
hak sahipliği tespit edilip de hâlâ yapılmamış olan 
köyler ve konut adetleri ne kadardır? 

Soru 2. özellikle Hınıs tlçe ve köylerinde 1987' 
de yapılacak 1966 deprem nedenli deprem konutları 
nerelerde ve kaçar adet yapılacaktır? 

Soni 3. Hınıs tlçesi Kızılahmet deprem konutla
rı 198'7'de yapılacak mı? 

Soru 4. Hınıs tlçesi Kongur Köyünde yapıla
cak 1966 deprem nedenli deprem konutları ne za
man yapılacaktır? 

Soru 5. Yukarıki iki köyün ilkokulu da dep
remden ötürü hasarlı olup onarılması gerekmektedir. 
Onarımı olanaklı mı? Veya yeniden yapılması ola
naklı mı? 

T.C. 
'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Afet işleri Genel Müdürlüğü 26 . 3 . 1987 

Sayı •: L.Ö5-01/O64/2356 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Mart 1987 tarih ve 7-1690-ı8050/31677 sa

yılı yazınız, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun 1966 yılında Erzurum ili ve ilçelerinde meydana 
gelen deprem afetini konu alan ilgi yazınız eki ya
zılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin bil
giler aşağıya çıkartılmıştır. 

1. 19J8Jİ966 deprem afetinde Erzurum tlinin 
Hınıs - Tekman - Çat, ve Karayazı ilçelerine bağlı 
148 köyde 8 111 konutun yıkık ağır derecede hasar 
gördüğü tespit edilmiş ve 1966 - 1967 yıllarında 6 057 
afetzede 7 269 sayılı Kanun hükümlerine göre talep 
ve taahhütname verip hak sahibi kabul edilmiştir. 
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Bunlardan bu zamana kadar 21 köyde 247'si iha
le, 584*ü E.Y.Y. yöntemi ile olmak üzere toplam 
831 afetzedenin konutları yapılmıştır. Ayrıca hak sa
hibi olup da para ve malzeme yardımı aldıkları hal
de inşaatlarını tamamlamayan ve ek borçlanma yap
mayan 385 afetzede programdan çıkarılmışlardır. 

Halen hak sahibi olup çeşitli nedenlerle konutları 
yapılamayan 4 841 aile ile yukarıda belirtilen 148 
köyde 1966 - 1967 yıllarında çeşitli nedenlerle talep 
ve taahhütname verip hak sahibi olamayan 2 054 
afetzede bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen 4 841 hak sahibi ile 2 054 afet
zededen de 7 269 sayılı Kanun hükümlerine göre hak 
sahibi olacaklardan gerekli borçlanmasını yapacaklara 
bütçe imkânlarına göre önümüzdeki yıllarda gerekli 
inşaat yardımı yapılacaktır. 

2. Yukarıda belirtildiği gibi Hınıs tlçesi Kızıl
ahmet ve Kongur köyleri de dahil 1987 yılı yatırım 
programına alınmış yer bulunmamaktadır. 

3. tli ile yapılan telefon görüşmesinde Hınıs tl
çesi Kongur köyü ilkokulunun 1984 yılında onarıl-
dığı, Kızılahmet Köyü ilkokulunun da onarılmak üze
re 1987 yılı il taslak programına alındığı öğrenil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

14. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tariMi gazetelerde yer aldığı ve 
odasında yasa dışı kişilere ait silah bulunan İzmir 
Narkotik Şube Müdürü hakkında yapıldığı iddia 
edilen- soruşturmanın sonucuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı(7/1697) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak! 

25 Aralık 1980 tarihinde yasa dışı kişilere ait ol
duğu öne sürülen 3 silahın odasında bulunduğu id
diasıyla İzmir Narkotik Şube Müdürü Doğan Ba
şağının gözaltına alındığı haberleri gazetelerde yer-
almıstır. Buna göre; 

1. Bu soruşturmanın sonucu ne olmuştur? 
2. Narkotik Şube Müdürünün odasında bulunan 

3 adet silahın kime ait olduğu saptanmış ve suçlu
lar yakalanıp cezalandırılmış mıdır? 
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3. İzmir'de yapılan silah, uyuşturucu madde ve 
döviz kaçakçılığıyla ilgili bu operasyonun sonucun
da dava açılmış suçlular yakalanarak cezalandırıl
mış mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel. Müdürlüğü 
Daire : Personel 30 . 3 , 1987 

Şube : İşlemler B - 3 
Sayı : 114578 

Konu : Soru Önergesine cevap. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {Başkanlığına 
ıllgi : Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığının, 

9.3.1987 gün ve 7/1697 - 8069/31763 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde gönderilen, Sayın Zonguldak 

Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel tarafından, Sa
yın 'Başbakanımıza tevcih edilen, 25 Aralık 1980 
tarihinde yasadışı kişilere ait olduğu öne sürülen 3 
silahın İzmir Narkotik Şube Müdürü Doğan Ba-
şağa'nın odasında bulunduğu hususundaki yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

CEVAP : 1. 1980 yılı Aralık ayı içerisinde, İz
mir Sıkıyönetim Komutanlığınca; Mehmet Soydan, 
Mehmet Kanbora, Fikret iKarslıoğlu ve Orhan Tür-
ker isimli şahıslar hakkında silah, uyuşturucu ve 
döviz kaçakçılığı suçlarıyla ilgili olarak yapılan tah
kikatın sorgulaması sırasında, Mehmet Soydan isim
li sanığın ruhsatsız iki adet tabancasıyla (291) adet 
mermiyi ilgili mercilere teslim etmesi amacıyla ön
ceden tanıştığı, o tarihlerde İzmir Narkotik Şube 
Müdürlüğü görevini yürüten Şube Müdürü Recep 
Doğan Başağı'ya verdiğini beyan etmesi üzerine, Sı
kıyönetim Komutanlığından görevli bir tim tarafın
dan 5.12.1980 tarihinde Şube Müdürü Recep Do
ğan Başağa'nın Makam odasında bahse konu silah 
ve mermiler kendisinden istendiğinde, çalışma masa
sının çekmecesindeki çanta içerisinde bulunan 2 adet 
tabanca ile t(291) adet mermiyi hiç bir zorluk çıkar
madan Sıikıyönetim görevlilerine teslim ettiği, bunun 
üzerine adı geçen Şube Müdürü İzmir Sıkıyönetim 
Komutanlığınca düzenlenen tahkikat evraklarıyla 
sevk edildiği 1 nolu Askeri Mahkemece 7.12.1980 
tarihinde tutuklandığı ve aynı mahkemece (1) yıl 1(8) 
ay hapis cezasıyla mahkûm edildiği, ancak karar 
Askerî Yargıtayca usulden bozularak İzmir 3 ncü 
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına karar Ye
nildiği, anılan mahkemenin 21.6.1982 gün ve E : 
981/458, K: 1982/211 sayılı kararı ile 1(10) ay hapis 
(5) ay memuriyetten men cezasına mahkûm edlildiği, 

bu kararın Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesince kesin
leşmesi üzerine 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 48 inci maddesinin 5 indi fıkrası, 98 inci 
maddenin (b) bendi gereğince 26.5.1983 tarihli Ba
kanlık Makamının onayları ile memuriyeti sona er
dirilmiş, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yük
sek Disiplin Kurulunun 6.5.1984 gün ve 1984/704 
sayılı kararıyla meslekten çıkarma cezasıyla tecziye 
edilmiştir. 

CEVAP : 2. Narkotik Şube Müdürünün oda
sında yakalanan iki adet tabanca ve 291 adet mer
minin Mehmet Soydan isimli şahsa ait olduğu, 2305 
sayılı Kanunun tanıdığı 15 günlük teslim süresinin 
bitmesinden evvel Mehmet Soydan tarafından Nar
kotik Şube Müdürü Recep Doğan Başağa'ya kendi
sinde iki adet tabancanın bulunduğunu söylemesi 
üzerine, iŞube Müdürü tarafından kendisine veril
mesini söylediğinden silah ve mermileri Narkotik Şube 
Müdürüne teslim ettiği, silahların adı geçen Şube Mü
düründe yakalanması üzerine Recep Doğan Başağa 
hakkında İzmir 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 
dava açıldığı ve anılan mahkemenin E: 1981/458, 
K: 1982/221 sayı ve 21.6.1982 tarihli kararıyla» 
Sanığın kendisinde bulunan tabancalar ve mermileri 
uyarı üzerine .2583 sayılı Kanunun Ek 1 inci mad
desinin tanıdığı süre içinde kendiliğinden resmî ma
kama teslim, etmiş bulunması nedeniyle hakkında 
takibat yapılamayacağından, af nedeni ile sanık hak
kında öl36 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açıl
mış olan davanın ortadan kaldırılmasına» karar ve
rilmiştir. 

CEVAP : 3. Uyuşturucu ve eroin kaçakçılığıyla 
ilgili olarak İzmir 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesin
de, Mehmet Kanbore, Fikret Karslıoğlu, Mehmet 
Soydan, Orhan Türker, Kemal Turhan, Birsen Hun-
ter, (Adalet tlgem, Özcan Top, Remzi Özpınar, 
Ahmet Eser, Mehmet Ulu, Mustafa Ali Birean, 
Behman Azadılı, Rüstem Serez, Atagül ISerez, Ne-
zahat Kaytancı, Turgut Karadağ, Nevzat G'önülal, 
ilhaımi Molaz ve Bahri Karadağ haklarında dava 
açılmış, Rüstem Serez (8) yıl (4) ay, Atagül Serez, 
Nezahat Kaytancı, Turgut Karadağ, Nevzat Gö-
nülal, İlhaımi Molaz ve 'Bekir Karadağ (4) er yıl 
(2) şer ay hapis cezasıyla tecziye edilmişler, diğer 
sanıklar İse beraat etmişlerdir. 

iBilgilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 
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15. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'itti 28.5.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
aldıkları düşük faizli ihracat kredilerini tekrar yüksek 
faizle çalıştırdıkları iddia edilen firmalar hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/1700) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 

28 Mayıs 1981 tarihli gazetelerde «İlgililer bazı 
firmaların aldıkları düşük faizli ihracat kredilerini 
tekrar yüksek faizle çalıştırdıkları ve bu yoldan ka
zanç sağladıklarının belirlendiğini söylemişlerdir.» 
Buna göre; 

1. Düşük faizle ihracat kred'ilerİni yüksek faizle 
çalıştıran firmalar hangileridir? 

2. !Bu firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıl
mıştır? Açıklar mısınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 31.3.1987 

(Bakanlığı 
ÖKJA : 310000/857 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf 

Yüceltin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği; 28 Mayıs 
1981 tarihli gazetelerde «bazı firmaların aldıkları dü
şük faizli ihracat kredilerimi daha yüksek faizle ça
lıştırdıkları ve bu yoldan kazanç sağladıklarından» 
bahisle; düşük faizli ihracat kredilerini yüksek faizle 
çalıştıran firmaların hangi firmalar olduğu ve bu fir
malar hakkında ne gfflbi işlemler yapıldığının açıklan
masına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

24 Ocak 1980 gün ve 8/182 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı eki «İhracatı Teşvik Karan» ile 23 Mayıs 
1980! gün ve 8/887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
«İhracatı Teşvik Kararına Bk» Karar ve T.C. Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teş
vik ve Uygulama Başkanlığının bu kararlara ilişkin 
tebliğleri çerçevesinde; adı geçen Başkanlıktan Teşvik 
Belgesi alınmak kaydıyla Merkez Bankası kaynağın
dan ve İhracatı Teşvik Fonundan belgeli, ayrıca her-
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hangi bir merciden belge alınmaksızın. belgesiz ihra
cat reeskont kredileri kullandırılmakta iken, ülkemiz 
ihracatının artırılması ve yıllık programlardaki ihra
cat hedeflerine ulaşılması amacıyla 1211 sayılı T.C. 
Merkez Bankası Kanununun 40/I-a ve 22/4 üncü mad
delerinin verdiği yetkiye dayanılarak Nisan 1981 ta
rihinde yeni bir belgesiz ihracat reeskont kredisi sis
temi yürürlüğe konulmuştur. 

Söz konusu kredilerden, ihracatı Teşvik Fonu kre
disinde teşvik belgesinde öngörülen kredinin tamamı; 
diğer teşvik belgesine dayalı kredilerde yine teşvik 
belgesinde belürtlilen kredinin % 50 ila % 75'i; bel
gesiz ihracat reeskont kredilerinde ise taahhüdün % 
40 ila % 701 Merkez Bankası kaynağından karşılan
mıştır. 

İhracat reeskont kredileri İhracatı Teşvik Mevzu
atı çerçevesinde; vergi, resim ve harç istisnası, düşük 
faiz, faiz farkı ödenmesi ayrıca döviz tahsisli gibi teş
viklerden yarariandırıimışlardır. 

Ancak, anılan krediler dolayısıyla alınan taahhüt
lerin gerçekleştirememesi halinde, diğer bir deyimle 
yurda getirileceği taahhüt edilen dövizin sağlanama
ması durumunda; yukarıda belirtiilen teşvikler geri 
alındığı gibi, taahhüdün % 12 ila 24'ü oranında tesis 
edilen teminatlar da İhracatı Teşvik Fonuna irat kay
dedilmek sureDiyle kredi maliyetini cari kredi ve mev
duat faiz oranlarının çok üzerine çıkaran müeyyide
ler uygulanmıştır. 

Ayrıca, bahis konusu İhracatı Teşvik Kararlarına 
ilişkin ve 1981 yılında yürürlükte bulunan 81/5 sayılı 
İhracatı Teşvik Tebliğinin 88 inci maddesinde taah
hüdün yerine getirilmesine rağmen teşviklerin verilme 
amacına ilişkin faaliyetlerde kullanılmadığının tes
piti halinde, teşviklerin kısmen veya tamamen geri 
alınması ve müeyyidelerin uygulanması gibi caydırıcı 
bir hüküm de bulunmaktadır. 

örneğin; ihracat kredisi kullanan bir farmaya o 
tarihlerde 100 liralık bir kredi, ihracatın niteliğine 
göre, 17,40 ila 24,95 liraya mal olmakta iken, ihraca
tın gerçekleştirilmemesi halinde aynı kredinin mali
yeti, uygulanan müeyyideler sonucunda, 80,26 ila 
93,18 liraya baliğ olmakta, diğer taraftan aynı dönem
de vadeli mevduat heasbında bu miktar paranın geti
rişi ise 30 ila 41 lira arasında değişmekte idi. 

Yukarıda belirtildiği üzere gerek taahhüdün ger
çekleştirilmemesi gerek alınan kredilerin amacı dışın-
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'da kullanılmasının tespM halinde uygulanan müeyyi
deler sonucu düşük faizli ihnacat kredülerinin maliyeti 
cari kredi ve mevduat faiz oranlarının çok üzerine 
çıkması dolayısıyla, Merkez Bankası kaynağından 
anılan sektöre verilen kredilerin amaç dışı kullanıl
ması engellenmiştir. 

Diğer taraftan, 1981 ila 1984 yıllarımda bu kaynak
tan İhracat sektörüne kullandırılan krediler nedeniyle 
alınan taahhütlerde % 80 edvarında yüksek sayılabile
cek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır. 

Sonuç olarak ihracat reeskont' kredilerini amacı 
dışında yüksek faizle çalıştırdığı tespit edilmiş firma 
bulunmadığından, T. C. Merkez Bankasınca mezkûr 
soru önergesinde belirtilen hususlta herhang'i bir işlem 
yapılrnamıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A. Kurtoebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakam 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, davetli olarak ülkemize gelen Yunanlı bir 
parlamenterin tavrına ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1714) 

Türkiye Büyük İM illet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Parlamentosu Demokratik Birlik Grubu 

Üyesi Yuanlı bağımsız parlamenter Yannis, Boutos' 
un Türkiye'deki temasları sırasında takındığı küstahça 
tavır karşısında aşağıdaki sorularımın yazılı olarak 
Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından ce
vaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile arz 
ederim. 9.3.1987 

(M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Yunanlı parlamenter Yannis Bouttos ülkemi
ze kimin tarafından ve niçin davet edilmiştir? Dışiş
leri Bakanlığı bu davetten ne gibi yararlar bekliyor
du? Bu davetten ne umulmuş, ne bulunmuştur? Bu 
parlamenterin Türk düşmanı olduğu bilinmiyor mu 
idi? 

2. Diplomatik nezaket ve geleneksel Türk misa
firperverliğine tahammüllerimizi aştıran ve parla
menterliğini unutan bu bedbahtın davranışı karşısında 
Dışişleri Bakanlığı ne gibi bir girişimde bulunmuştur? 

3. Bağımsız parlamenterin davetimiz üzerine ge
lip Yunan Başbakanının ağzı ile konuşması ve Pa-
pandreu'nun Bern Anlaşmasını tanımadığım ilan et
tiği günlere rastlaması sizce sadece bir tesadüf mü

dür? Yoksa bizim davetlimiz olmasına rağmen, Yunan 
fikrinin bir tezahürü müdür? Türkiye niçin Yunanis
tan'a karşı Bern Anlaşmasına sadık kalmaktadır? Ta
rafınızdan gereken ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 27.3.1987 

Yunanistan Dairesi Başkanlığı 
Sayı : ÎSKY-YT/Si-XXII-9 800-170 
Konu : Hatay Milletvekili Sayın 

M. M. Sökmenoğlu'nun soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.3.1987 gün ve 

7/1714-8099/31831 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen
oğlu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 9 Mart 1987 
tarihli ve Avrupa Parlamentosu Demokratik Grup 
Üyesi ve Yunanlı bağımsız milletvekili Yannis Boutos' 
un ülkemize vaki ziyaretine müteallik yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Yunanlı Bağımsız milletvekili ve Avrupa Parla
mentosu Demokratik Grup üyesi Yannis Boutos 1986 
Ağustos ayında Atina Büyükelçiliğimize müracaatla 
ülkemize gelerek Parlamenterlerimiz, Hükümet yetki
lilerimiz, Sanayi ve (Ticaret çevrelerimiz ve basın 
mensuplarımız ile görüşme arzusu izhar etmiştir. 

ıBoutos'un bu talebi, Yeni Demokrasi Partisinden 
ayrılmış bağımsız bir milletvekili olmakla birlikte geç
mişte 1974 - 1980 yılları arasında Karamanlis Hü
kümetlerinde Ticaret, Koordinasyon ve Planlama ve 
Tarım Bakanlıkları gibi görevlerde bulunmuş ve 
Yunan siyasî hayatında önemli bir yere sahip bir po
litikacı olması da dikkate alınarak olumlu karşılan
mıştır. 

Bilindiği gibi, Hükümetimiz bidayetten beri Türk-
Yunan ilişkilerinde halen karşılaşılan güçlüklerin an
cak iki ülke arasında,gerçekleştirilecek doğrudan te
maslar ve tesis edilecek diyalog çerçevesinde çözüm
lenebileceği inancını taşımış ve savunagelmiştir. 
Boutos'un ülkemizi ziyareti ve çeşitli çevrelerle gö
rüşme talebi de bu genel tutum ve yaklaşımımız mu
vacehesinde olumlu mütalaa edilmiştir. Esasen bu ne
denle TBMM'nin kuruluş yıldönümlerine de diğer 
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ülkeler meyanında Yunanlı milletvekillerinin de ça
ğırılması yoluna gidilegelmektedir. 

1986 Ekim ayı sonlarında yapılması öngörülen zi
yaret daha sonra Yunanistan'ın Kalamata bölgesinde 
meydana gelen deprem nedeniyle ve Boutos'un ta
lebi üzerine Mart 1987 başına ertelenmiştir. 

Boutos 1974 yılından bu yana kendi inisiyatifiyle 
Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanlı milletvekilidir. 
Bu ziyaret Türkiye'nin iki ülke arasında diyalog tesisi 

....K 

lüzumuna duyduğu samimî inancı ve kararlılığı özel
likle Yunan kamu oyuna göstermek bakımından ya
rarlı olmuştur. Bunun yanı sıra, iktidar partisine 
mensup olmayan ve önde gelen bir Yunanlı siyaset 
adamının Türk - Yunan ilişkilerine bakış açısını öğ
renmek yönünden de Boutos ile yapılan temaslar bi
zim için fayda sağlamıştır. 

©u ziyaretten beklenen de esasen bundan daha 
fazla bir şey değildi. 

» • - « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1987 Sah 

Saat: 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan doğruya gündeme alınma önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar
kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

3. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 ar
kadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî 
faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyon

larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyaıınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağeseh ve 
20 arkadaşının, Ordu ili Korgan ilçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

7. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

8. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerimde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SE1A anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan'sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 
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I 12. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
I yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge

si (6/800) 
13. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 

I Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay-
I lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so

ru önergesi (6/876) (1) 
14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1Bİ-

I TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
I olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/81İO) 
I 15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
I Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
I sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı-
I ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge

si (6/813) 
17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

I güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
I sözlü sor önergesi (6/8ll 7) 

I 18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
I GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

I 19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe-
I bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be-
I lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 
I 21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer-
I kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/838) 
I 22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
I yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/844) 
I 23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-
I da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/845) 
I 24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
I ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman Iş-
I letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 



üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/879) 

25. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör-
olaylarıma karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Oevlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi' Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

28. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLlK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi»ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

• 29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü sıoru önergesi (6/891) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 
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35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkim Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasanoğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketkı kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/919) (1) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluidaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) ı(l) 

41. — Ördü Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

44. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 



getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi İçin ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi .emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini için ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 
yıllarında Hazine aleyhine, açılan davalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/957) (1) 

46. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından Sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
'olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

52. - - İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921). 

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 



- alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik, Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ye bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

69. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Aitun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

73. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

74. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye. Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

75. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara 
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

76. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık-
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i lan ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

77. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

I soru önergesi (6/947) 
78. —. Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya

sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

79. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 

I transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

80. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An-
I kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
I değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-
I lü soru önergesi (6/950) 
I 81. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 

olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-
I lan Derneği eski Başkanının yakalanamama neden i-
I ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/951) 
I 82. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
I Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın-
I dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
I mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
I olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

I 83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem- Vasıf 
I Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma-
I mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

I KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I 1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
I leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Karama-
I me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü-
I kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
I Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş-
I tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 

(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

I X 2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
I Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
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na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru •(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

6. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1,1987) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 rci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

8. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ha
lil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 53.1'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

9. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

10. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Saydı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inoi Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

12. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ye 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

13. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

14. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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