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TUTANAK DERGİSİ 

98 inci Birleşim 

S. S. 1987 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETTİ 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEİNEL KORU, 
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Şanlıurfa MiMivekii Vecihi Ataklı' 

nın, Ballkan Tiirklerii Dayanışma ve KüUftüf 
Derneği yöneticileri ile vatandaşların Bulga
ristan'daki olayların gelişmeleriyle ilgili dii« 
şiiinceleri, Bulgaristan'da yaşayan soydaşları-
mızîa yapılmakta olan işkence ile, alınması ge
reken tedlüirier konu&unda gündem dışı ko
nuşması 

2. — Tokat Milldövekii Eniver Özcan'm, 
Ralbıita Genel Sekreteri Şeyh Attais'ın bir de-ı 
meoi hakkında gündem dışı konuşması 

3. — Siirt MillelJvelkM'i Mehmet Abdurre* 
zaik Ceylan'ın, «Tarımda Tedlbirîer Paketi* eko
nomik durum ve üreticinin ihtiyaçları ile, alın-ı 
ması gereken tedbirler konusunda gündem 
dışı konuşması ve Tarım Orman ve Köyışleri 
Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 

Sayfe 

45 

45 

48 

48 
48 

48:50 

50:51 

51:54 

ıB) Tezkereler ve önergeler 
il'. — İsviçre'ye güdecek, oflan Sağlık ve Sos

yal Yardım Balkanı Mustafa Kalemlinin dö
nüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, Devlet Balkanı Alhlmelt Karaevl'nra 
vekillik etmesinin uygun görüldlügüıne ilişkin 
Ouıöhuriba^kanlığı tezkeresi (1/1307) 

2. — Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Barbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Ertelemen dönüşüne kadar Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlelt Ba
kanı Kâzım öksay'ın vekitik etmesinin uygun 
ıgÖrüıldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1308) 

3. — Edime MMlöfivekiI Türkân Turgut 
Arıkan'ın, (6/1032, 6/1033, 6/1034) numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/327) 

4. — Erzurum Milleflivek'ili Hilmli Nalı 
bariıîbğlu'nun, (6/10CI5) numarajlı sözlü sorusu
nu geri alındığına ilişkin önergesi (4/328) 

5. — İstanbul MÜetivekiii Günseli Özka-
ya'nın, «11136 sayılı Avukatlık Kanununun 
123İ8 sayılı Kanunla Deriştirilen Geçici 1 inci 

Sayfia 
54,56 

54 

54 

54 

54 
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Maddesinin (A) Bendinin Değiışltirilmesime Da^ I 
ir Kanun Tdkİfi» nıin (2/1183) doğrudan gün- I 
deme alınmasına ilişik/in önergesi (4/326) 56:58 I 

C) Genlsoru, Genel Görüşme, Meclis Sto- I 
ruışlfcurması ve Meolils Araş'tiTması önergeleri 54 I 

1. — Amasya Mulilelüvdkliil'i1 Aman Saivaş I 
Arpacıoğlu ve 14 arkadaşının, hükümetten iz- I 
löd'ğa tüttüm politikasından kaıynakılanan so- I 
rumları tespiıt etaıek amacıyla Meclis araştır-. I 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 54:56 I 

D) öneriler I 
a) 'Danışımla Kurulu önerileri 58 I 
il. — Çarşaımlba güınflerinin de kanun gö- I 

rüşmderine aynîmasına dair Danışıma Kurulu I 
önerisli 58 I 

V. — SEÇİMLER 59 
1. — Dış isteri Ktonuisıyönunlda açık bulu- I 

nan üyeliğe seçim 59 I 

VI. — GENSORU GENİEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 59 

A) Öngörülşmeler . 59 I 
•1. — Çanakkale Mıilfetvekill Cafer Tay

yar Saldıklar ve 12 arkadaşımın, hükümetçe 
uygulanan tütün ekimi ve siJgara ithalatı po- I 
Ifcikasundan kaynaManan soranları ve BEST 
Silgarıa Falbri'k asıyla ilıgil iddiaları teispilft öt
mek amacıyla Analyasanın 98 kıci, İçtüzüğün -
1Cİ2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştınmaisı açılmasına iliışlkin önerge- I 
iı (10/55) 59:73 

'2. — Hait'ay Mİfatvekili Mustafa Murat 
Sökmenioğlu ve 12 arkadaşının, hükümettin 
ekonomik poiılUkasından kaynak'lamdığı iddia I 
edilen eriflaisyon,' ödemeler dengesi açığı ve I 
artan dış borçlarımız gilbi sorunlara karşı I 
alınacak tedbirleri tespit dtimek amacıyla I 
Anayasanın 98 inci, İçltüzüığün 102 ve 103 I 
üncü maiddbleri uyarınca bir Meo'Jis arasta- I 
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 73:85 I 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 85 
A) yazılı Sorular ve Cevapları 85 I 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbana-

oğlu'nun, Karayolları Erzurum Bölge Mü
dürlüğünce 1984 - 1986 yıllarında ödeneksiz 
veya ödenek üstü yapılan işlere ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve (İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1691) 85:87 | 

— 44 

Sayfa 
2. — Erzurum Milletekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Bağ - Kur ve SSK iştirakçi
lerine uygulanmadığı halde Emekli Sandığı 
iştirakçilerine uygulandığı iddia edilen bazı 
koşulların kanun metninden çıkarılmasına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1773) 88:89 

3. — istanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, dernek ve vakıflarla politik bağlan
tı kuran siyasî partiler ile amaçları dışında 
faaliyette bulunan dernek ve vakıflar hakkın
da takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı (7/1781) 89:90 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, trenlerdeki restoranların dene
timine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atıasoy'un yazılı cevabı (7/1811) 90:91 

5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile ka
mu iktisadî teşebbüslerinde görevli yöneticile
rin sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekecinin yazılı 
cevabı (7/1823) 91:92 

6. — Malatya Milletekili Ayhan Fırat' 
in, Doğu ve Güneydoğu'ya sefer yapan 
ekspreslerden yemekli vagonların kaldırılma
sının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1825) 92 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılı son yoklama tarihi 
itibariyle yoklama kaçağı ve bakaya sayısına 
ve bunlardan kaçının bedel ödeme sistemin
den yararlanacağına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Balkanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı ce
vabı (7/1840) 92:93 

8. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Ok
tay'ın, yurt dışında çalışan işçilerimizin or
tak ve temel sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1844) 93:95 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan ilindeki ova köylerinde dol
duğu ileri sürülen sulama kanallarının işler 
hale getirilmesi için ne gibi çalışmalar ya
pıldığına iiişıkin sorusu ve Bayındırlık ve İs-
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Sayfa 
kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı - ce
vabı (7/1847) 95:96 

10. — Balıkesir Milletvekili -Cahit Tu-
tum'un, kamu keskininde eleman bulma güç
lüğü çekilen görevlere ve münhal kadroların 
kurumlara göre dağılımına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakam Abdullah Tene-
keoMn yazılı cevabı (7/1860) 96:97 

11. — Ankara Milletvekilli M. Seyfii Ok
tay'ın, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş 
olan İmar Kanununun Boğaziçi ile ilgili hü-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç 
oturum yaptı. 

Tokat Milletvekili Enver özcan, devlet memurları 
ve emeklilere uygulanmakta olan ek göstergelerle il
gili haksız işlemler; 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek, Adıya
man'daki Et ve Balık Kurumuna ait Et Kombinası
nın Emniyet Genel Müdürlüğüne satılması; 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan da, 
ülkemizde denetim eksikliğinin yarattığı sorunlar ve 
bu sorunların giderilmesi için yapılması gereken iş
lemler; 

Tasarı 
1. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

meslek vergisi ile ilgili maddelerinin yürürlükten kaldı
rılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci 
maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(fl/842) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi 1.5.1987) 

Rapor 
1. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avru

pa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/825) (S. Sayısı : 
558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) (GÜNDEME) 
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Sayfa 
kümlerinin halen uygulanıp uygulanmadığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/1864) 98 

\% — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ithalat ve ihracatta uygulanan vergi 
iadesi, fon ve prim oranlarının değiştirilmesin
den doğan zararların tazmini için ilgili fir
ma ve kuruluşlarca Hazine aleyhine açılan da
valara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
'Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/1895) 98:99 

• • < « 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının 

(1/826) (S. Sayısı : 544) görüşmelerine devam oluna
rak; 

3 üncü ve 4 üncü maddeleri kabul edildi. 
5 Mayıs 1987 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Jbirleşlirne saat 18.47*de son verildi. 
Başkan 

Başkamvekili 
İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Tokat 

Yavuz Köymen Mehmet Zeki Uzun 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1986 ve 1987 yıllarında Geliştirme ve Destekleme 
Fonu ile diğer fonlardan ve örtülü ödenekten Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfına ve diğer vakıf ve der
neklere yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.4.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türk Kadınım Güçlendirme Vakfı ile ilgili olarak 
1986 ve 1987 yıllarında gerçekleşen televizyon yayın
larının süresine ve bu Vakfa televizyon programların
da ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Devlet Baka-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
1 . 5 . 1987 Cuma 

— 45 — 
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nından yazılı soru önergesi <7/195Q) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.4.1987) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından 1985 ve 1986 
yıllarında tasfiyesi, devri ve satışı yapılan ve işletme 
hakkı verilen kamu iktisadî teşebbüsleri alt kuruluşla
rına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/1951) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.4.1987) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1.9.1985 - 31.12.1986 
tarihleri arasında Al - Baraka Türk ve Faisal Finans 
kurumlarına sattıkları mallara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1952) (Başkanlığa geli? tarihi : 29.4.1987) 

5. — Bdirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Hazine tarafından görev zararı ve mahrum kalı
nan kâr payı olarak 1984 ve 1985 yıllarında özel şe
ker şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önerge
si (7/1953) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1987) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, kamu iktisadî teşebbüsü statüsündeki bankaların 
1985 ve 1986 yıllarındaki plasmanlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1987) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, T. C. Ziraat Bankası ve Anadolu Bankasının 1980 
- 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru 
önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1987) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, bazı kuruluşların 1980 -1986 yıllarında iştirak et-
tMeri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1987) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii, Türkiye Güb
re Sanayii A. Ş. ve Petrokimya A. Ş.'nin 1980-1986 
yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.4.1987) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, bazı kuruluşların 1980 -1986 yıllarında iştirak et
tikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/195«) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1987) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - Sındırgı Ovasında gerçekleştirilecek yatı
rımlarla ilgili yatırım programı teklifine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1987) 

5 . 5 . 1987 O : 1 

12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, 
memur emeklilerinin faizsiz konut kredisinden fayda
landırmamalarının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.4.1987) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, muhtarların ve köy korucularının maaşlarına iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1961) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1987) 

14. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Ankara - istanbul karayolu üzerinde bulunan 
Kazan Sağlık Ocağında hekim bulunmadığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1962) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1987) 

15. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 1977 -
1986 yıllarında istanbul ve Çanakkale boğazlarından 
geçen ticaret gemilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.4.1987) 

16. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, Anado
lu Bankası tarafından Okan Dış Ticaret A. Ş.'ne veri
len kredilerin bankacılık kurallarına uygun olup ol
madığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.4.1987) 

17. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Anado
lu Bankası tarafından Beslen Gıda Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'ne maddî teminat şartı aranmadan kredi açıldı* 
ğı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.4.1987) 

4 . 5 . 1987 Pazartesi 

Rapor 
,1. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiye Vila-

yat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuştan ve 4 Arkadaşının, istanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Telif
leri ve tçdşleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531'e 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 4.5.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Burdur 

ili Tefenni ilçesindeki kapatılan tarım okuluna ait 

4 6 -
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binadan yararlanılmak üzere ne gibi çalışma yapıl
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.5.1987) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türk Kadınını Güçlendirme Vafkına Bakanlığa bağlı 
kuruluş ve fonlardan yardım yapılıp yapılmadığına 
ilişiklin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı so
su önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1987) 

3. — îçel Mill'tevekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, İs
tanbul İlinde imar mevzuatına aykırı olarak yapılan 
bazı işlemler nedeniyle düzenlenen fezleke ve incele
me raporları hakkında ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1968) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.5.1987) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ramazan 
ayı nedeniyle yemekhaneleri kapalı bulunan kamu ku
ruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1987) 

5 . 5 . 1987 Salı 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Kbyuncu'nun, 

18 Ocak 1984 Tarih ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/441) (İçişleri Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1987) 

Tezkereler 
1. — Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu'nun, Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1299) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1987) 

2. — Hasan Efe Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dalir Başbakanlık Tezkeresi (3/1300) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1987) 

3. — Aydın Hambayat Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1301) (Adalet Komüsyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.5.1987) 

4. — Mustafa Kaplan Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1302) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.5.1987) 

5. — Uyas Ege Hakkındaki ölüm Cezasının Yeri
ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1303) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1987) 

6. — Seiahattin Büyüköztekir Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1304) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarM: 4.5.1987) 

7. — Sebahattin Aktaş Hakkındaki ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1305) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.5.1987) 

8. — Efendi Yıldız Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dalir Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1306) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.5.1987) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Adıyaman' Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman - Besni Uçeslinde yapımı tamamlanan 
hıızurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1987) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman Et-Balık Kombinasının Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne satılma nedenine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 4.5.1987) 

2. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, bir 
sanığı işkenceyle öldürme suçundan mahkûm olduk
ları iddia edilen polis memurları hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1971) (Başkanlığa gelliş (tarihi : 4.5.1987) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 9Ş indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/59) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1987) 
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BlRtNCl OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekill AbduUraJim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl Özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Miillet Meclisinin 98 indi BUrleşüoniiai açıytarum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

((Amasya Miıİle'lJvekiıli Kâzım ipek'e kadar yok
lama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Şanlıurfa (Milletvekili Vecihi Ataklı'mn, Bal

kan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derneği yöneti
cileri ile vatandaşların Bulgaristan'daki olayların ge
lişmeleriyle ilgili düşünceleri, Bulgaristan'da yaşa
yan soydaşlarımıza yapılmakta olan işkence ile, alın
ması gereken tedbirler konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Sayın Vecilhi Ataklı, Balkan Türkleri Dayanışma 

ve Kültür Dermeği toplantısında dernek yönet Jedleriy-
le vatandaşlarım Bulgaristan'daki olayların gellişmele-
riıyle ilgili düşüncelerini aktarmak için söz isitelmiış-
lerdir; kendilerine süz veriyorum. 

Buyurun Sayın Atalklı. (İStHIP sıralarından alkış
lar) 

VEClHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
sayın m'iHetveki'Herİ; Türk ve Bulgar devletleri ara
sında uzun süreden beri devam eden iyi münaseibeit-
ler, Bulıgariısitanlda yaşayan soydaşlarımıza karşı b'r 
süne önce 'başlatılan infsanlık dışı muameleler yüzün
den, yerini her geçen gün biraz daha tırmanan si
yasal gerginliğe terk etm'işibi. Parlamenltonun, hükü-
möiiin, Türk ve dünya kamuoyunun bu davranışlara 
karşı dididî ve kararlı tepkileriyle bu konu gündem
de sıcak tutulduğu sürece, Bulgar Hükülmelti üze
rinde dtJk'ili olmuştu. Nitekim 1985 yılımda «Aysel'
lere özgürlük» adıyla başlatılan kampanya, soy-
ıdaşkırımıza kanışı yapılan insanlık dışı eylem ve asi-
milasıyon hareketim» karşı Türk ve dünya kamuoyu
nu arkasına allmış ve Bulgar Hükümetinin ailelerden 

iBAŞjKAN — Toplantı yeter sayımız var'dır, gö-
rüşjmeiere başlıyoruz. 

ayrı kalan birkısım çocukların Türkiye'ye gönderile
ceğini açıklamasıyla, yeni ve umutlu bir dönemin 
başlamasına yol açmıştı; ama bu umutlar pek uzun 
sürmedi; yerini yeniden umutsuzluğa ve gözyaşına 
terk etti. 

Sayın milletvekilleri, 26.4.1987 tarihinde, istanbul 
Avcılar'da, Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür 
Dernekleri toplantısına katılan dernek yöneticileri 
ve göçmen kardeşlerimiz, Bulgar yöneticilerinin soy
daşlarımıza uyguladıkları, her geçen gün artan ve 
insanlık onuruyla bağdaşmayan, baskı, işkence olay
larına karşı Parlamentonun ve hükümetin yardım
cı olmasını ve etkili tedbirler almasını istediler. Bu 
vesile ile bazı dilek ve isteklerini yüce Meclise ve 
hükümetimize iletmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; başlangıçta 
duyarlı ve etkili olan... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 
müzakerenin bir anlamı yok. Bir tek kelime duya
mıyoruz ve altı aydır Meclisi böyle çalıştırıyorsunuz. 
Kamuoyuna yansımıyor, biz milletvekilleri artık duy
muyoruz efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Böyle Başkanlık Divanı olmaz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Başkanlığa hitalbın 
bir tarzı vardır; kahvede mi konuşuyorsunuz! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, siz milletvekili iseniz ses düzenine müdahale edi
niz. Altı aydır söylüyoruz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Biz de milletvekili
yiz; ama kahvede konuşur gibi olmaz! 

IV. — (BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 48 — 



T. B. M. M. B: 98 5 . 5 . 1987 O : 1 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
yın Yürür, altı aydır söylüyoruz. Milletvekili iseniz, 
ses düzenine müdalhale edin. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Gürkan. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, hoparlörleri değiştirin. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
'Devam edin Sayın Ataklı; biraz yüksek sesle rica 

edeyim. 
VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; başlangıçta duyarlı ve etkili olan 
dış politika, aynı anlayış ve dinamizmle devam etti-
rilemediği ve özellikle uluslararası kuruluşlarda bu 
konu yeterince canlı tutulamadığı için, Bulgarlar iki-
buçuk yıldan beri, soydaşlarımıza zulmetmektedirler. 
Yetkili mercilerin bazı yanlış tutum ve davranışları 
da, ayrıca göçmen vatandaşlarımızı son derece üz
mekte ve kaygılandırmaktadır. 

Bulgaristan'a her türlü müeyyidenin uygulanma
sının gerektiğine içtenlikle inanan kardeşlerimiz, ör
neğin Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının «1987 Yılı Yaz ve Sonbahar Fuarlar Prog
ramı» adı altında büyük gazetelere verdiği 29 Ocak 
1987 tarihli ilanda, Uluslararası Filibe İlkbahar ve 
Sonbahar Fuarına işadamlarından katılmak isteyen
lerin İhracat Genel Müdürlüğüne müracaat etmele
rini istemesi, toplantıda eleştirilerek, büyük tepki ile 
karşılanmıştır. Umarız ki, iki milyon soydaşımızı 
maddî ve manevî işkence altında inleten Bulgar yö
netiminin bu davranışını kabullenemeyecek olan işa-
damlarımız, bu olayı ticaretten daha önemli sayarak 
bu fuara katılmazlar ve hatalı bir ilan çağrısına uy
mazlar. 

Sayın milletvekilleri, şimdi satır başlarıyla, dernek 
yöneticileri ve vatandaşların bazı dileklerini sizlere su
narak, sözlerime son vereceğim : 

1. 'Bütün partiler, stratejileri ne olursa olsun, 
Bulgaristan Türklerini savunmada millî dayanışma 
sağlamalıdır. 

2. Bulgaristan Türkleri sorunu Birleşmiş Millet
ler Teşkilatına götürülmeli ve uluslararası platform
larda şiddetle kınanmalı; Bulgaristan'ın tecrit edil
mesi için, başta Arap ülkeleri olmak üzere, bütün 
dünyada yoğun faaliyetler sürdürülmelidir. 

3. ıBulgaristan'da yıkılan, yakılan cami ve diğer 
Osmanlı - İslam eserlerinin yeniden onarılması ve 
koruma altına alınması için uluslararası bir kampan
ya başlatılmalıdır. İçte ve dışta, Bulgar barbarlığını 
yansıtan eserlerin yazdırılması ve çeşitli dillerde neş
ri sağlanmalıdır. 

Genel bir göç sorununa gidilmelidir. 
Sayın miileüvekilleri, 'bu dileklere ve isteklere ka

tılmamak mümkün değil. Beş dakikalık bir süre için
de ancak bazı dilekleri size aktaralbildim. 

iBulgar zufonü bütün şiddetiyle devam ediyor. Bir 
göçmen kardeşimin toplantıdaki ıstıraplı sesi hâlâ 
kulaklarımda çınlıyor : «Bulgaristan Türkü yalnız bir 
Naim Süleymanoğlu'ndan ibaret değildir» diyor ve 
ekliyor bu kardeşim : «Bulgaristan'da iki milyon 
Naim Süleymanoğlu işkence altında bir onur savaşı 
veriyor. Hükümet bu Türklere sahip çıkmalı ve Na-
im'ler toptan kurtarılmalıdır.» 

Sayın milletvekilleri, 2 Mayıs 1987 tarihli Hür
riyet Gazetesinde, Bulgar yönetiminin insanlık anla
yışı ile, politik davranışlarına örnek olan iki olay ya
yınlandı. Birincisi, konuşmamın başında ismi geçen 
genç Türk kızı Aysel özgür'ün Türkiye'deki ailesine 
gönderilmemesi için, bir Bulgar genciyle evlendiril
mek istenmesi olayıdır. Bu, Bulgar vahşetinin hangi 
noktalara kadar uzandığının son ve acı örneklerin
den 'birisidir. 

İkincisi, Tırnova'daki Avrupa Serbest Güreş Şam
piyonasına, sporun siyaset dışında tutulması gerek
tiğine inanan bir anlayışla katılan Türk Serbest Gü
reş Takımının müsabakaları dolayısıyla şampiyona
yı izlemek isteyen Hürriyet Gazetesine Bulgar Hü
kümetince vize verilmeyişidir. Uluslararası bir şam
piyonada sporu politika malzemesi yapan bu anla
yışı da çok iyi değerlendirmeli ve uluslararası spor 
organizasyonlarında açıkça kınamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, bugün Bulgaristan'da iki mil
yon Türk, isimleri değiştirilerek, okulları kapatılarak, 
dillerini, dinlerini, gelenek ve göreneklerini değiştir
meye zorlanarak, kültürel değerleri ve folklorları 
unutturulmaya çalışılarak, ulaşım ve haberleşme hak
ları ellerinden alınarak zorla, işkence ile tehdit edi
liyor; Türk varlığı silinmek isteniyor ve dünyanın 
gözü önünde ıbir insanlık suçu işleniyor. 

Osmanlı İmparatorluğu, egemenliği altındaki böl
gelerde tüm insanlara eşit davranmış, her türlü öz
gürlük ve haklarını devlet güvencesine almıştı. Biz 
Anadoluida, Trakyada, Balkanlarda devletler kurmuş, 
her sıkışık dönemde çözümü adalette aramış, çıkış 
yolunu adalette bulmuş, adalet dağıtmış soylu bir 
milletin evlatlarıyız. Bu adaletten en çok faydalanan 
ulusların başında da, bugün soydaşlarımıza zulme
den Bulgarlar gelmektedir; ama zulüm hiçbir yöne
timi payidar etmemiş ve buna yeltenenler yıkılıp git
mişlerdir. Adalet' dağıtanlar, en büyük sarsıntılardan 
sonra bile yeniden 'bir güç olarak doğmuşlardır. 
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Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP ve DSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ataklı. 
2. — Tokat Milletvekili Enver Özcariın, Rabıta 

Genel Sekreteri Şeyh Attas'in bir demeci hakkında 
gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Sayın Enver özcan... (SHP sıra
larından alkışlar) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sizin sesiniz de anlaşılmıyor. 

IBAŞKAN — Sayın Enver özcan, Rabıta Genel 
Sekreteri Şeyh Attas'ın (bir demeci ile ilgili olarak... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, hiçbir şey anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bendenizin elinde olan 
şu anda bir şey yok. Bu itibarla... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Mikrofonsuz konu
şun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rabıta Genel Sekreteri Şeyh Atlas' 
in, bir demeci ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi 
sunmak üzere Sayın özcan söz istemişlerdir; kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurun. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen haf

ta sizler de okumuşsunuzdur, ünlü, Rabıta örgütü
nün Genel Sekreteri Şeyh Attas, bir beyanat vermiş; 
Şeyh Attas, şeriatın, Allahm emri olduğunu ve Ra
bıta örgütünün de bu emirleri sadece hatırlatma faa
liyetleri içinde (bulunduğunu belirttikten sonra, Cum
hurbaşkanı Kenan Evren'in Rabıta ile ilgili tutumu
nu övgü ile karşıladıklarını söylemiş. 

Değerli üyeler, öncelikle bir noktanın anlaşılma
sını yaman merak ediyorum. Tüm insanlık demokra
siye yönelirken; kendi toplumlarını ilkellik çerçeve
sinde hapsetmek, o çerçeveden sıyrılıp kurtulmaya 
çalışan toplumların bu çabalarım hazmedememek ve 
engelleme faaliyetlerinde bulunmak da mı Allah'ın 
emridir acaba? Hele hele bu faaliyetlerde İslâm di
nini kullanmak da Allah'ın emri midir acaba? 

Amerika Birleşik Devletleri sermayesi ve yönlen
dirmesi ile, İslâm Dinini kalkan olarak kullanıp, 
çağdışı rejimlerini ayakta tutma gayretleri de ilahî 
emir midir acaba Sayın Şeyh Attas? 

Ve Şeyh Attas"a şunları sormak isterim : Şeriat 
hükümleri ile yönlendirilen Osmanlı Devletini, Hı-
ristiyanlarla birleşerek arkadan vuranlar kimlerdi? 
Hatırlatırım Şeyh Attas'a; Şeyh Attasların dedeleriydi 
onlar!.. 

Yaklaşık yüzyıldan beri, insanoğlu bu kadar aşa
ma kaydetmiş; ama ne yazık ki, Şeyh Attas ve tem
sil ettiği örgüt hâlâ dedelerinin zihniyetünden ve yön
teminden kurtulamamış! 

Bugünün Rabıtalılarının «Allah'ın emri» dedik
leri şey, dünün Lawrance'cılarının yaptıkları mıdır 
acaba? 

Biz Türkler, Osmanlı dönemini, o dönemin şeriat 
yöntemini çok iyi biliyoruz ve yönetimden ne güç
lüklerle kurulabildiğimizi de bugün gibi hatırlıyoruz. 
Bunu bize hatırlatmaya gerek yoktur; ama, o kurtu
luşumuzu Atatürk'e borçlu olduğumuzu Şeyh Attas' 
lara hatırlatmak isterim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Gene hatırlatırım ki, Türk halkı, kendisinin ve 
başkalarının dinî inançlarına saygılıdır; ama, dine 
saygılı olmanın, ilkel ve çağdışı bir toplum olarak 
kalmayı gerektirmediğinin bilincindedir. Türk insanı; 
Islamın, çağdaşlığı engellemek gibi çürümüş emellere 
ve politik çıkarlara alet edilemeyeceğinin, bunun di
ne en büyük saygısızlık olduğunun bilincindedir. 

İslam Dininin yüceliği, Rabıtalıların gerici zih
niyetiyle değil, Atatürkçü Türkiye'nin, demokratik, 
ekonomik ve sosyal gelişimci çağdaş yaklaşımlarıyla 
kanıtlanır. Böyle bir Türkiye, elbette ki, Şeyh At
las'ları korkutmaktadır. 

Hıristiyan güçlerle sarmaş dolaş kokuşmuş rejim
lerini ayakta tutabilmek, kendi insanlarını baskı al
tında tutarak sömürmeye devam edebilmek amacıyla 
tslamı kullanmaktan çekinmeyen Rabıta'cılar için 
böyle bir Türkiye, elbette ki, her ne pahasına ve her 
ne yöntemle olursa olsun, önlenmesi gereken bir teh
likedir. İşte, Rabıta'cıların faaliyetlerinin asıl amacı, 
«Allah'ın emri» dedikleri işte budur. 

Türkiye'den kendilerine yansıyabilecek çağdaşlık 
ışığından yarasalar gibi korkanlar, bu ışığı engelle
mek için sel gibi yeşil dolarlar harcayanların bileme
dikleri, hatırlatmamız gereken bir şey daha var sayın 
milletvekilleri: Bugün kendilerinin dayanışma içinde 
oldukları güçlerin ecdadını 64 yıl önce dize getirmiş 
olan Atatürkçü Türkiye, bugün de dipdiri ayaktadır 
ve Atatürkçülüğü korumaya azimlidir. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ne Şeyh Attas, ne 
Rabıta, ne onlara yurt içinde çanak tutanlar, ne de 
onları güdümlerine alarak ve İslam Dinini kullanarak 
64 yıl önce yapamadıklarını bugün yapmayı özleyen
ler hiç heveslenmesinler; Türkiye'yi, çağdışı zihniyete 
ve yönetime çekemeyeceklerdir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan... 
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TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan... 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın üyeler, 

sözlerime son vermeden önce, Sayın Evren'den de, 
kendisine övgüler düzen Rabıta'ya, Atatürk'çü Tür
kiye'nin Cumhurlbaşkanına yaraşır bir yanıt bekle
diğimi burada belirtmek isterim. Bu bekleyiş içinde 
hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özcan; sağ-
olun. 

(Genel Kurul salonunu terk etmekte olan Zon
guldak Milletvekili Engin Cansızoğlu'nun, kulisteki 
gazetecilerce fotoğraflarının çekilmesi) 

TÜLAY ÖNEY (tstaribul) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Meclisin 
içinde fotoğraf çektiriyor. Bu kadar saygısızlık olmaz. 

İBAŞKAN — Efendim, basın mensupları benden 
resim çekmeleri için izin istediler; ama ıben kimseye 
izin vermedim. Şayet resim çeken varsa, İdare Amir
lerini vazifeye çağrıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne resim çekmesi 
Sayın Başkan! Kıyafeti uygun olmayanlar Genel Ku
rula giriyorlar. 

'BAŞKAN — Efendim, ben daha evvel vazifemi 
yaptım; eğer öyle bir şey varsa, İdare Amirlerini va
zifeye çağrıyorum. 

iM. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
göremiyor musunuz? 

4DR1S GÜRPINAR (Muğla) — Evvela siz, Baş
kan olarak vazifenizi yapın. 

(BAŞKAN — Efendim, İçtüzük hükümlerine ay
kırı davranarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
saygısızlık gösterenlerin haddini bildirmek, Başkan
lık Divanının vazifesidir. (ANAP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 20 dakikadır otu
ruyor... 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisine say
gısızlığı teşvik eden veyahut da bu cesareti gösteren 
kimse varsa, yine, Başkanlık vazifesini yapmaya ha
zırdır; arkadaşlarımın bundan emin olmasını rica 
ediyorum. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — 20 dakikadır otu
ruyor... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu, 
Meclise saygısızlığı çok aşıyor Sayın Başkan; say
gısızlık diye küçültmeyin. 

BAŞKAN — Gereğini yaparız efendim, hiç en
dişe buyurmayın. (SHP sıralarından «Yapmadınız, 
geçti» sesleri) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdıırrezak Cey-
lan'ın, «Tarımda Tedbirler Paketi» ekonomik durum 
ve üreticinin ihtiyaçları ile alınması gereken tedbir
ler konusunda gündem dışı konuşması ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı 

BAŞKAN — Sayın Abdurrezak Ceylan, buyurun 
efendim. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın Baş
kan, söz hakkı benim idi, niye vermediniz? Söz hak
kı benim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Rıdvan Yıldırım, zatı âliniz 
İdare Amirisiniz; konuşmak istediğiniz konuda zatı 
âlinize vazife vereceğim. Vazifenizde tarafsızlığınızı 
korumanız ve vazifenizi ciddiyetle yapabilmeniz için, 
söz veremiyorum... 

Başkanlık Divanı üyesi olmanız ve konunun gün
demini de kaybetmesi sebepleriyle zatı âlinize söz ve
remiyorum; buyurun oturun. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Konu her 
an gündemde. Sayın Başkanım, tarihî bir sorum
luluk üstleniyorsunuz. Basın toplantısı yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yapıı efendim. 
ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Genel Ku

rulun kapıları zorlanıyor. Basın toplantısı yapacağım. 
BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın Mehmet Ab

durrezak Ceylan, Sayın Başbakanın, «Tarımda Ted
birler» konulu basın toplantısı hakkında gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz verdim. 

Buyurun Sayın Ceylan. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Mayıs 1987 Pa
zar günü Sayın Başbakan tarafından kamuoyuna açık
lanan ve dünden itibaren uygulanmaya konan, «Ta
rımda Tedbirler Paketbni incelediğiniz zaman, 1983' 
ten sonra kendi iktidarları döneminde yapılan hizmet
leri büyüteçle büyüterek, şişirilmiş rakamlarla halkı 
yanılttıkları; 1983'ten önceki icraata ait rakamları 
da prese sıkıştırıp, büzüp, geçmiş iktidarların icraat
larını nasıl küçültmek istediklerini tespit etmek müm
kündür. 

Bu şekilde yapılan gayri ciddî açıklamalar, 50 
milyonluk bir ülkenin Başbakanına yakışmaz. Bu be
yanlarla tüm halkı aldatacağını zannedenler, bir gün 
bu hayal âleminden uyandıklarında yalnız kendilerini 
aldattıklarını göreceklerdir. 
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Köye yapılan hizmetlerdeki rakamlara bir göz ata
lım : Sayın Başbakan, «Son üç yılda 24 500 kilo
metre tesviye yol, 28 bin kilometre stabilize yol ve 7 
bin kilometre asfalt yol yapılmıştır» diyor. 19 yılda 
yapılan yol uzunluğunun da 50 bin kilometre oldu
ğunu iddia ediyor. 

Şimdi gerçek rakamlara bakalım: 1965 yılından 
1984 yılı sonuna kadar, - YSE Genel Müdürlüğünün 
95 No. lu yayınının 10 uncu sayfasından alınan 
rakamlara göre- 176 785 kilometre yol yapılmış; bu
nun 2 996 kilometresi 1984 yılına ait olduğu için, ge
riye kalan 173 789 kilometre yol da 1965 - 1983 yılla
rında yapılmıştır. 

Stabilize yolların toplamı ise -19 senede - 140 194 
kilometredir, 

Sayın Başbakan rakamları nasıl büzerek veya han
gi prese sıkıştırarak 50 bin kilometre rakamını bul
muştur? Eski icraatları bu şekilde küçülterek beyan 
eden Sayın Başbakanın, kendi iktidarları dönemine 
ait icraatları ise nasıl şişirdiğine bir göz atalım : 
,1984, 1985 ve 1986 yıllarında toplam olarak 17 937 
kilometre tesviye yol, 20 474 kilometre de stabilize 
yol yapılmıştır. Görüldüğü gibi, üç senede 24 500 ki
lometre değil, 17 937 kilometre tesviye yol; Sayın Baş
bakanın dediği gibi, 28 bin kilometre yerine, 20 474 
kilometre stabilize yol yapılmıştır. Bir Başbakanın, 
böyle basit rakam oyunları ile halkı aldatmaya tenez
zül etmemesi gerekir. Bu rakamları çoğaltmak müm
kündür. 

Sayım milletvekilleri, bir de tarıma ve çiftçiye ge
tirmiş oldukları yeni imkânlara bir göz attığımızda, 
en önemli husus olarak ziraî kredi faizindeki süb
vansiyon göze çarpmaktadır; bütün ücretlilere ve me
murlara iki senedir uygulanmakta olan vergi iadesi 
oranında; yani faizin yüzde 10-12 nispetinde düşü
rülmesidir. Burada, tilkinin dahi aklına gelmeyecek 
bir tuzağı ANAP iktidarı Türk çiftçisine kurmuştur. 
Müstahsil makbuzları ile kredi talebinde bulunan çift
çi, teminat göstermeden, 600 bin lira krediyi yüzde 34 
yerine yüzde 22 üe alıp, dolayısıyla 72 bin lira des
teklenmiş oluyor. İktidar, çiftçiye, müstahsil makbuz
ları karşılığı bu krediyi vermekle, onun tarım gelirini 
tespit .yoluna gitmekte ve bu şekilde, ağzındaki lok
mayı da almanın tezgâhını hazırlamaktadır. 2,5 mil
yon lira müstahsil makbuzu ibraz eden bir çiftçiyi, 
Vergi memurları, götürü gider üzerinden vergilendir
dikleri takdirde, takribi 250 bin lira civarında vergi
lendirilecek; bu şekilde, çiftçiye 70 bin lira verilerek, 
250 bin liranın alınması da sağlanmış olacaktır. 
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Süt primini ise belirli şartları haiz tesislere ve 
üreticilere vereceğini iddia eden Sayın Başbakana so
ruyorum : Küçük aile işletmeleri ve esas desteğe muh
taç Türk köylüsü, bu primden istifade edecek midir? 
Yoksa, bu prim yine, holding işletmeleri ve desteğe 
muhtaç olmayan zenginlere mi sağlanacaktır? 

Sayın .milletvekilleri, Sayın Başbakan, basın top
lantısındaki açıklamaları ile, ekonomisinin iflas etti
ğini ikrar etmiş, şimdiye kadar enflasyonu tek rakama 
indireceğini iddia eden özal, yüzde 25'lik enflasyonu 
normal görmeye başlamış ve havlu atmıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Onun 
için millet aç, onun için millet açlıktan yürüyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — İktidar, et, süt ithal ederek, Türk besicisini ve 
süt üreticilerini perişan ettikten sonra bugün aklını 
başına alarak, ithal edeceği ineklere 150 bin lira süb
vansiyon yapacağını söylemektedir. Hayvancılığı peri
şan ettiniz! Bugün üç beş bin hayvan getirerek, beş-
yüz, altıyüz kişiyle halkı avutmak istemektesiniz. Hal
buki 25 milyon çiftçi, iktidarınızın tutarsız icraatın
dan dolayı perişan olmuştur; sizin iktidarınızdan cid
dî tedbirler beklemektedir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sen anlamazsın, 
gel öğreteyim, çiftçi benim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Dinle, anla, ondan sonra konuş. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen devam ediniz 
efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Şimdi Sayın özal ve ANAP hükümetine soru
yorum : Üç yıldır söylenenlere niye kulaklarınızı tıka
dınız? Niye Türk çiftçisini perişan ettiniz? Niye bu 
kandırmaca tedbirler paketiyle Türk çiftçisiyle alay 
ediyorsunuz? Günü gelince Türk köylüsü size gereken 
şamarı vuracaktır. 

Sayın Özal, eğer cidden çiftçilere, hayalî ihracat
çılar ve iflas eden milyarderler oranında yardım et
mek istiyorsa, şu hususları dikkate alması zaruridir : 

1. Ziraî kredi faizlerinin hepsini yüzde 22'ye in
dirmeli, 

2. Ziraî ilaç ve yemdeki desteği devam ettirmeli, 
3. Tohumluk ve gübrede sübvansiyonu artırmalı, 
4. En önemli husus; her yıl enflasyon tahminine 

göre tespit edilen taban fiyatını, yeniden gözden ge
çirerek tespit ve ilan etmeli, 

5. Vadesi geçen ziraî kredi borçlarını faizsiz ola
rak taksitlendirmeli ve ilik 50 bin lirası Hazine tara
fından ödenmelidir. 
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Bu konuda kanun teklifimiz vardır, altı aydır hâlâ 
komisyonda gündeme alınmamıştır. 

Bu hususlar dikkate alınmadan çiftçinin «rahat ne
fes alması mümkün değildir. Sayın Başbakanın büyük 
ümitlerle aylardır açıklayacağı «Tarımda Tedbirler 
Paketini» merakla bekleyen Türk çiftçisi, basın top
lantısını dinledikten sonra şunları söylemiştir : «Dağ 
fare doğurdu! Bu oyunları ile özal yine çiftçi ve köy
lüyü rakamlara boğdurdu.» 

Bunu gören çiftçiler Özal'a dediler: «Seçimde gö
rüşelim, acınızı çok çekti, mükafatını verelim. Bu hü
nerleriniz için sizi Afrika'ya gönderelim; bu şekilde 
defterinizi dikelim.» 

Bu duygular ile, yüce Meclise, çiftçiler adına say
gılarımı sunadım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap ver
mek üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın 
Hüsnü Doğan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; biraz önce Sayın Ceylan, iki gün 
evvel, (pazar günü) Sayın Başbakanımızın açıkladığı 
«Tarımda Tedbirler Paketi» ve yine o konuşmasının 
başlangıcında belirttiği, bugüne kadar köye götürdü
ğümüz hizmetler hakkında bazı yorumlar yaptı. 

Şimdi, maalesef, bazılarını bir tedirginlik içerisinde 
görüyorum. (DYP sıralarından gürültüler) Bazı tedbir
ler getirdiğimizde, «bu tedbirler niye şimdiye kadar 
alınmadı?» gibi yanlış bir mantığın içerisine düşmek
tedirler. 

Bizim hükümetimiz, üç yıldır, her gün yeni tedbir
ler almaktadır. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bu konuda gündem dışı konuşmak is
teyenler varsa, onlara da söz veririz efendim. Lütfen 
efendim... İsteyenlere de söz veririm; yerinizden ko
nuşmayınız. 
• FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Konuş

sun efendim, ne yapıyor, ne yapmıyor, anlaşılsın. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Dolayısıyla, bir hü
kümet, hangi tedbiri, ne zaman getireceğine kendisi 
karar verir, ona göre hesabını da kendisi yapar. 

§imdi bakınız, bu tedbirler paketiyle, çiftçilerimi
ze, bir yıl üzerinden, aşağı yukarı - bugüne göre - 300 
milyarlık ek bir teşvik getirilmektedir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, duyduk onları, duyduk. 
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TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bir daha duyun, 
fayda vardır. 

Bu teşvikler, şu anda, bu tedbirler açıklanmadan 
evvel verilen, aşağı yukarı bir trilyona yakın teşviğin 
üzerine yapılmış olan teşviklerdir. 

Sayın Ceylan bazı konuları anlayamamış, müsaa
denizle anlatayım. 

Nedense bazıları, «Bu paralar holdinglere mi gi
diyor, şuraya mı gidiyor, buraya mı gidiyor?» diye, 
dillerine pelesenk etmişler. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yanlış mı Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yanlıştır. Çünkü, bi
zim vereceğimiz bu para, çiftçinin cebine girecektir. 
Mesela, süt meselesinde para, tesisin cinsine, büyük
lüğüne, küçüklüğüne göre, o tesise sütünü satan çift
çiye verilecek, fabrikaya değil. Nasıl ki, yem siste
minde parayı doğrudan doğruya üreticiye, çiftçiye ve
riyoruz; aynı şekilde, süt meselesinde de çiftçiye litre 
başına 25 ila 3'5 lira para verilecektir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tesisin primi ne olacak? 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, siz konuştunuz, dinle
mek mecburiyetindesiniz efendim. 

IDR1S GÜRPINAR (Muğla) — Bunları Başbakan
dan da dinledik. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Kaçıncı 
baskı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Buna ilaveten şunu 
ifade ediyorum: Köy hizmetleriyle ilgili verdiğimiz 
bütün rakamlar doğrudur, hiç merak etmeyin. Sizin 
ayrı bir bilgi kaynağınız yok; devletin bilgileri neyse, 
aynen verdim. Orada da, yani 25 - 50 bin kilometre 
mukayesesi doğrudur, bununla hamyol kastedilmiştir, 
onu da ifade edeyim, o, stabilize yol mukayesesi de
ğildir, o konuşmanın biraz yukarısında verilmiştir. Ay
rıca, orada ifade ettik, geçmişte 19 senede 11 bin ki
lometre asfalt yapılmış; bizim 3* yılımızda ise 7 bin 
kilometre asfalt yapılmıştır; bunlar da doğrudur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Stabilize yol? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Stabilize mukaye
sesi orada yok; oradaki rakamlarda ne varsa, biz on
ları ifade ettik. 
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Muhterem milletvekilleri, maalesef, muhalefet ve [ 
bazı çevreler, bu hazırladığımız tarım paketini oldu
ğundan küçük göstermek için ellerinden geleni yapı
yorlar ve yapacaklarını da tahinin ediyorum; ama bi
zim tedbirlerimiz, açıktır, hangi konuda ne verdiği
miz, ne vereceğimiz açıktır; bunu da aziz çiftçimiz 
herkesten iyi takdir eder. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Çiftçi 
takdir edecek, edecek! Pamuk fiyat farkı ne olacak; I 
275'e verdim, 600'e çıkardınız? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırır, yerinden konuşma 
diye bir üslup yok efendim; lütfen. I 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Efen
dim arada sırada oluyor. Bir de o tarafa bakın, hep I 
bu tarafa bakıyorsunuz I 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal I 

Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne, ka- I 
dar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet I 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uy- I 
.gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi t 
(3/1307) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. I 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan

lığının iki tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize su- I 
nacağım1: I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırkıncı Dünya Sağlık Assamblesi (WHA)'nin I 
toplantısına katılmak üzere, 3 Mayıs 1987 tarihinde I 
İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım I 
'Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar; Sağ- I 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet I 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesi- I 
nin, Başbakanın teklifi üzerime, uygun görül- I 
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. I 

Kenan Evren I 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dev- I 

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er- I 
dem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başba- I 
kan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın I 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum- I 
hurbaşkanlığı tezkeresi (3 /1308) I 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Mayıs 1987 

tarihinde Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem' 
in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına* Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine', uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenen Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, (6/1032, 6/1033, 6/1034) numaralı sözlü sorula
rını geri aldığına ilişkin önergesi (4/327) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilme
sine dair Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Süresi içinde cevaplandırılmadığı için sözlü soru

ya çevrilen, aşağıda belirtilen soru önergelerimi, tek
rarı sorma hakkım mahfuz kalmak üzere, geri aldığı
mı saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

5.5.1987 tarihi gündemde: 6/1032, 6/1033, 6/1034. 
BALKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, (6/1005) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/328) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum1: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde Sözlü Sorular Bölümünün 68 inci 
sırasında yer alan (6/1005) sözlü sorumun geriye 
verilmesini arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının Hükümetin izlediği tütün po
litikasından kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

BAS/KAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Med'M Başkanlığıma 
Anayasanın 98 inci maddesi ve Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği <aüh 
kemiz tütün üretimi sorunları ve tiütün üreticileri-
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niin mağduriyeltıine ilişkin hüilkülmdtfin izlediği dışa ba
ğımlı tütün politikasının çarpıklılığı kanusurida» Mec
lis araştırması açılmasını b'illgleriniıze saygıyla arz 
edeniz. 

Ansan Savaş Aripacuoglu 
Amasya 

Şevki Taşifcan S. 
Sivas 

Davut Abac#l 
Balıkesir 

Salilh Güngörme^ 
Kocaeli 

'Nuri Korkmaz 
Adana 

Süleyman Koyuncugii 
Gaziantep 

Usa Vardai 
Zonguldak 

Mustafa Kân* Bürke 
Denizli 
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GEREKÇE 
.Tütün, ulusal ökonomömlizde ve ihracatımızda 

önemli bir yer tultimalkta, 400 000 ekici ailenin ve 2 
milyonu aşkın nüfusun 'başlıca geçim kaynağını teş
kil ötmddtedir. 

Ülke gerçeklerine, bilimsel ve teknik olgulara ta
rımı, 'başka ürünlerin ektonıomülk olarak yetiştirile-
meyeceği kıraç ve yaka arazlilerlde yapılmakta, temel 
gird'isi tütün olan sigara sanayii, yerli haimmaddey© 
(dayanması açısından ulusal sanayi niteliği taşımak
tadır. 

Emek yoğun bir teknolojiye saMp olan ve gele
neklere ' bağlı olarak sürdürülen tültün tarımı ve siga
ra sanayiin', ulusal ve uluslararası platformlarda önlem
li b'ir ticaret ve tükettim malı olarak sömürü meka
nizmasının çok boyutlu işlediği b'ir alan olarak nilte-
liendiriebillir, 

Devleltçilik ve özel teşebbüsçülük terelerimden 
ifcindisiniin diğerine tam anlamıyla hâkim kılınmaya 
çalışıldığı günümüz TüıMyeVinde, IMF ve Dünya 
Bankasının, ülkemiz tarımını dışa bağımlı hale geti
rerek uluslararası sermaye çevrelerinin kıskacıma sok
muş ve Türk tarımı dışarıidan yönlendirilir bir duru
ma gelrrtişUir.-

Ülke gerçekler'ine, bilimsel ve teknik olgulara ta
ban tabana zıt bir uygulama ile alay, yeni bir boyut 
kazanmış bulunmaklta'dır. 

(1177 sayılı Tütün ve Tüjfcün Tekeli Yasasının kal
dırılarak tütün dış alımının serbest bırakılması, ülke
mizde yabancı menşeli tültün yetişıtiriilmesine izin ve-
riıknesi, sigara sanayinin yerli ve yabancı özel sek-
itiöre açılması, tültün tarımının Türkiye'nin etonıolmik 
ve sosyal yapısındakli yeri dikkate alındığında çok 
ciddî sorunlar yaratacak niteliktedir. 

Uluslararası silgara tekelleri ve yerli işbirlikçileri
ne yeni pazarlar, yeni kârlar sağlamaktan başka hiç
bir yararı olmayacak bu karar, Türk tütüncülüğünü 
yok edecektir. 

{flüttüm tekelinin kaldırılması ve sigara sanayilinim 
özel teşebbüse devri gerçekıleşt'iğinlde Vlirigkıia ve flue 
cüret tipi tütünlerin ya dış alımı ya da ülkemîzlde 
üretimi söz konusu olacaktır. 

Bu Amerikan tipi tütünlerin yetişitüği tarımsal 
alanların farklılığı ve balkımı santiarı ülkemizde tütün 
yetiişitiriciılliğiriin niteliğini değiştirerek, tütün tarımının 
kıraç arazilerden verimi taban arazilere kaymasına 
yol açacaktır. Bu durumda tarım sektörü alternatif 
ürüriden olacağı gibi, mevcut tütün üreticilerinin bü
yük bir bölümü tasfiye olacak, açlık ve yoksullukla 
karşı karşıya kalacaktır. 

Yabancı tıp sigara harmanlarında kullanılan şark 
tfipi tütün oranı yüzde 15-20 dolaylarındadır. Ülke
mizde yabancı sigara üretilmesii halinde, bugün Tür
kiye'de tütün dklimi yapılan, başka bir ürün için ve-
riırrMz kıraç arazin'in % 80'i devre dışı bırakılmış ola
caktır. 

Diğer taraftan Amerikan tipi tütünlerin ekimi, di
kimi, toplanması ve kurutulması makÜne ile yapıl
makta, yeni bir teknoloji ve önemlii mik'tiarlda enerji 
itüketümi gerektinmekMlir., 

(Bu şekilde ortaya çıkan yüksek maliyetin yanı 
sıra ABD ve Avrupa ülkelerinde bir süredir sürdü
rülen yoğun kampanyalar nedeniyle, azalan s'ügara 
tükeUimii göz Önüne alındığımda, 50 mijytonluk ve üs
telik silgara tükeltliimii alışkanlığı yüksek, yabancı tütün 
tröstleri için çok çekici bir pazar olmaktadır. 

Olayın ilk adımı zaten yabancı sigaraların itina! 
izriflyle atılmış ve Türk tüketidsinde damak alışkan
lığı yaraltılmıştır. 

(İÜgi çeŞdbi dliğer 'bir nöklta da, tültün tekelinin kal
dırılarak, alügara sanayinin özel teşebbüse devri ko
nusunda yioğum çalışmalar yapılırken, meydana gele
cek rekabet ortamına ulusal tekeli hazırlamak için, 
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hiçbir çaiba gösterilmemiş otoaisıdır. 50 milyon nü- | 
fuislu bir pazar ve eli kolu bağlı bir tekel, uluslar- I 
arası sigara tröstlerine tdslitm edİeeekltif. 

Aslında ülkemizde uygulanan tarıma yönelik po
litikanın yeni bir halkası olan Tütün ve Tütün Tekeli 
Yasasının kaldırılmasına ilişkim karar, öz olarak di- I 
ğerlerini tamamlayıcı durumundadır. I 

Zira ülke tarımına hâk'im ol'an küçük üreticilik 
ve aile işletımecMi&i, yaibancı sermayenin uluslararası I 
'tekeller yoluyla Türkiye tarımına girmesinin önün
deki en büyük engel olarak görülmekte ve bu yanın 
kırılarak küçük üreticiliğin tasfiyesi öngörüfimekıte-
dir. I 

'Üreticinin topralktan kopmasını hızlandıracak 
olan bu poliika, ülke tarımının ve giderek eköm> 
mi:m'izin taimamıiyia uluslararası sermaye çevrelerinin I 
denetimine girmesine olanak sağlayacaktır. I 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunullmuşftur. 
'önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş- I 

tırması açılıp açılmamaisı konusunda öngörüşıne sı- I 
raısında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. ı— İstanbul Milletvekili (Günseli Özkayanın, I 

«1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1238 sayılı Ka- I 
nunla Değiştirilen Geçici 1 inci Maddesinin (A) Ben- I 
dinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» nin (2/183) I 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (önergesi (41326) J 

IBAŞKAN — İçtüzüğün 3ı8 inci maddesine göre I 
verliılımiş bir doğrudan doğruya gündeme alınma öner- I 
gesi varıdır, okutuyorum : I 

Türkiye Bülyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14.1'2il9l84 tarihinde Sağlık ve Sosyal İşleri Ko

ra ilsiyonuna havale edilen 2/1813 Esas Sayılı Kanun i 
teklifimin sürteisi içerisinde görüşülüp Genel1 Kurula I 
indirilmediğinden, İçtüzüğüm 38 inci maddesi gereği, 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını saygıyla talep I 
ve rica ederim^ I 

Günsel Özkaya I 
İstanbul I 

BAİŞKAN — Önerge üzerimde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özkaya, önergenin lehinde, ko- I 

nuşacakbnız. I 
"GÜNSEIUI ÖZKAYA (ifetanlbul) — Sayın Baş- I 

kan, sayın milletvekilleri; «Jl'136 sayılı Avukatlık Ka- f 
nununun 1238 sayılı Kanunla Değiştirilen Geçici 1 
indi Maddesinin (A) Senidinin Değiştirilmesi» ko
nuşumda -12 arkadaşımla birlikte- takriben ikilbuçuk I 
yıl önce vermiş olduğum kanun teklifinin çok uzun 
süre bekletilmiş olmasından dolayı, konuyu, İçtüzük 1 
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hükümleri gereği', Genel Kurula getirmiş bulunmak
tayım. 

(Bazı atkadaşParıimı aydınlatmak bakımından tek
lifin içeriği hakkında çok kısa bilgi vermek istiyo-
ruım. 

Hepinizin bildiği gilb'i, emeklilik sınırı, yaş ve ça
lışma süresi bakımından, kadınlarda, beş yıl ve bsş 
yaş eksik sürelerle sınıriandırıtaıştır. 

Gerek SSK, gerek Bağ-Kur, gerekse Emekli San
dığı Kanununa taibi olarak çalışan kadınlara uygu
lanan bu hükmü içeren teklif -Wiraz da, 1%9'dan be
ri bu konuda uğraşan benim kusuru yükleneSbiileceğiım 
bir nedenle- o tarilhlte, bugün vermiş olduğum metin 
eksik olarak, zamanın hükümetlerine ve zamanın par
elerine sumulmuştur. 

1İ975 yıllında,' tüm kadınlar için, beş yıl ve beş 
yaş eklsik emeklilik sınırı kabul edildiği halde, avu-1 

kalt hanımlarıoıızdan yalnız bir bölümü için, yani, 
SSKVa ya da BmekDi Sandığına bağlı alarak çalış
mayıp, kendi alın terilyle, kışın soğuğunda, karımda; 
yazın yağmurunda, sıcağında, tozunda; çantası elin
de, hakları salvunmak için koşuşan; ama tüm günah
ları, kendi hesaplarına çalışıp, topluluk sigortasına 
Ibaığlı olmak bulunan bu kadın avukatlarımız, on yılı 
aşan bir süreden beri bu haksızlıkla karşı karşıya 
kalmışlarıdır.' 

Zamanının hükümetlerine yaptığımız başvurular 
olumlu karşılanmış; ancak süreleri dolan hükümet
ler ve bazı kesindiler dolaylısıyla Meclisler, bu kanun
ları çıkaramamış, yasa teklif ve tasarıları kadük ol
muştur. 

Asılımda burada, bir adaletsizliğ'n, eşite/z'iiğ'ın gi
derilmesi için, çok geç kalınmıştır. Kanun teklif in
den önceki gecikmeye ek, iki buçuk yıldan fazla 
bir süre de bizim zamanmuzda geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Kanun teklifinin bazı 
sempati ve antipalti ya da verilen teklif altı-ndialki im
zaların sdyadlarına göre bir geçerlilik kazanıp kazan-

• madiği konusunu irdelemek işitemiyorum, ancak, 
eğer «salbır» kelimesi Ciddî anlamında düşünülürse, 
sadece tekliften bu yana geçen iki buçuk yıl, gerçsk-
ten uzun bir zamanıdır. Bu arada pek çok arkadaşı
mız göçüp gitmiş, bu hakkını alamamanın ahım üze-
rilmize bırakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya daha değinmek 
isterim. Bu kadar sabırlı bekleyiş, özellikle bir kesi-
ır/m haklarının elde edilmesine olan saygımdan ileri 
gelmiştir. Eğer, burada sansasyon yaratmak için ka
nun teklifi getiirmek gerekse, bütün arkadaşlarım gi-
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bı ben de bu yolları bilirim; ama bültün arkadaşlarım 
gibi ben de bu yolları denemenin çok ötesinde kail
dim. 

'Servetlerin kaynağına inmek g'lbi teklifleri geti-,-
riiıp, çolk geniş gerekçelerle huzurunuza gelebilirdik; 
Beledliye Kanunundaki değişikliklerle, suiM'ilmaller'i 
çok geniş boyuMarda huzurunuza getirebilirdik. Bu
nun dışında, örneğin, armağanlarla ilgili yasa teklif
lerini huzurunuza gelliirefbiilir ve çok geniş gerekçe
leri burada tartışmaya açabilirdik; ama bunları yap
madık. Bunları, sadece eşiltfğe, adalete inanan ve bu 
Meclislin bunu sağlaması inancını taşıyan bir arka
daşınız o'Jarak bekledim. 

iBu arada ikinci bir nedlen var ki, onu sıöyıîe-
medfen gerçekten geçemeyeceğim, İki yıl süreyle ça
lıştığım Sağlık Komisyonunda Sayın Başkan -genç 
arkadaşım- ve komiisyonun değerli üyeleri ve özei-
liMe iktidar parîiısiiındeki genç miıllelövekili arkadaş
larımın, demokratik kuralları hiçbir söz kısınitısıma 
uğratmadan, sabırla tartışma ortamı açarak, gereğin
de maddeleri! geri çekerek, demokrat bir anlayışın ör
neklerini çok büyük Uir saygı ile sergiledikleri için, 
kendilerini eleştirmeye dilim varmıyor; ama aldığım 
çok sevindirici bir halbsr içjin de kendilerine tieşek-
kür etımek isltiiyoram. Teklif'mlin. perşernbe günü ko
misyon. gündemine alındığını biraz evvel öğrendim. 
Sayın Başkan ve kömDsyomm üyelerine, bürlikte ge-
çirdiığimliz çalışma hızı ve anlayışlı günlerin anısına 
saygı duyarak yemlden teşekkür ediyor ve bu eşit-
liğlin sağlanacağı umudu içinde saygıllar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın 

Muisltala Balcılar, buyurun. 
Sayın Balcılar, aleyhte mi konuşacaksınız? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU. 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR ^Eskişehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Günse
li Özkaya'nın Avukatlık Kanunuyla ilgili bir kanun 
teklifi ifade ettiği tarihte Komisyonumuza gelmiştir. 
Bu kanun teklifini kendileri açıklamışlardır; ama, 
ben de çok özet bir şekilde bir iki cümle ile ifade 
etmek istiyorum. 

Bağ - Kur Kanunu çıkmadan evvel, Sosyal Sigor
talara tabi olmayan; yani, kendi nam ve hesapla
rına serbest çalışan avukat iarkadiaşlarımızın sosyal 
güvenliklerini sağlamak amacıyla, Avukatlık Kanunu

na bir madde konuluyor. Hukukçu arkadaşlarımız, 
zannediyorum kadın - erkek eşitliğini de düşüne
rek» erkek ve kadınlarda ayrıcalık yapmayarak, emek
lilik yaşını 55 olarak tayin etmişler. 

Sayın milletvekilleri arkadaşımız, bu kanun tek
lifi ile, diğer sosyal güvenlik kanunlarındakine pa
ralel olarak, kadınlardaki emekli yaşını beş yaş daha 
indirmeyi 'amaçlayan, paralelliği sağlayacak, hükü
metin de yenli olumlu görüş verdiği bir kanun tekli
fini vermişlerdir^ 

İçtüzüğümüzün 38 inci maddesine göre 45 gün 
içerisinde bir kanun teklif veya tasarısı, komisyon
larda görüşülüp Genel Kurula indirilmez ise, kanun 
teklifinin sahibi üye veya tasarısının sahibi hükü
met, 'bunu Genel Kurulda doğrudan doğruya görüş
me talebinde bulunabilir; arkadaşımız, bu hakkını 
kullanmışlardır. 

İçtüzüğümüzün 27 nci maddesinde, «Komisyon
larda, gündemi komisyon başkanları verir» der; ama 
yine, aynı maddenin diğer fıkralarında, «komisyonlar, 
gündemlerine hâkimdir» diye de, bir ilavesi vardır. 
Yani, komisyon başkanı şöyle veya böyle bir gündem 
vermiş dahi olsa, komisyon üyelerinden birisi bir 
Önerge vermek suretiyle, gündemi değiştirebilme ve-
aldırma konusunda talepte bulunma hakkına sahip-
ya başka bir kanun teklifini veya tasarısını gündeme 
tir. 

Değerli milletvekili arkadaşımızla, komisyonu
muzda iki sene birlikte çalıştık ve kendisinin kıy
metli fikirlerinden, kanunların olgunlaşmasında isti
fade ettik. Kendileri, bu iki senelik çalışmalarımız 
sırasında böyle bir önergeyi komisyon başkanlığı
na gündem değişikliği talebi olarak vermemişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, eğer, bir kanuna gündem geç 
veriliyor ise, bunun çeşitli sebepleri vardır diye dü
şünülebilir^ İlk akla gelecek, bir kasıt vardır diye 
düşünülebilir. Değerli milletvekili arkadaşımız da bu
rada ifade ettiler; kendilerine karşı, ne benim, ne de 
komisyon üyelerimizin hiçbir kastı söz konusu de
ğildir. 

İkinci bir sebep olarak da, komisyonun yükü dü
şünülebilir veyahut da yeterli gündem vermediği dü
şünülebilir. Ben burada rakamlar vermek istemiyo
rum - istatistikî rakamlar var elimde - ancak ken
dileri de Komisyonumuzun çok ciddî ve süratli bir 
çalışma yaptığını ifade etmişlerdir; ortalama, haftada 
bir toplantı yapıyoruz. 

Bir üçüncü sebep de; bugüne kadar, kanun tek
lifi hakkında hükümet görüşü gelmemişti; en son, 
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1.5.1987 tarihlinde hükümet görüşü geldi ve hükümet 
görüşünün gelmesiyle birlikte, bu hafta perşembe 
gününe, kanun teklifi için gündem vermişizdir. 

'Değerli milletvekilleri, Türkiye! Büyük Millet 
Meclisinde görüşülen kanun teklif veya tasarılarının 
yüzde 95'i, İçtüzüğümüzün bu hükmüne aykırı ola
rak, 45 gün geçmiş vaziyette komisyonlarda görü-
şülebilme imkânına sahip olmuştur. Bu, pratik uy
gulamanın göstergesidir. Demek ki 45 günden evvel 
bunların görüşülmesi mümkün olamıyor. Geçmiş dö
nem Meclislerdeki çalışmaları da inceledim; orada 
da aynısı olmuş. İçtüzük çalışmalarında bunu değer
lendirmelerini ve daha uygun bir madde düzenle
mesi yapmalarım arkadaşlarımızın ıttılaına sunuyo
rum. 

Değerli mîlleîvekillerİ, komisyonların kuruluş ga
yeleri şudur: Çok büyük bir kurul olan Genel Ku
rulun çalışma sürelerinin sınırlı olması nedeniyle bir 
kanun teklif veya tasarısının çok kolay bir şekilde 
olgunlaştırılması (mümkün" değildir. Daha küçük bir 
ortamda, yani ihtisas komisyonlarında, kanun tasarı 
tekliflerinin müddet sınırlaması da olmadan olgun
laştırılması prensibi olarak kabul edilerek, komis
yonlar kurulmuştur., Eğer, tasarı veya teklifler direkt 
olarak Genel Kurula gelecek olursa, çok hatalı ka
nunlar çıkabilir. Belki de tek tük hatasız kanun da 
çıkabilir; ama, hatalı çıkan kanunların vebalini kim 
üstlenecek; onu sormak istiyorum. 

' Bu arada, bir örnek olarak ifade edeyim; hü
kümet, görüşünde diyor ki1: «Mezkûr teklif kanun
laştığı takdirde, topluluk sigortasına tabi avukatlar
dan erkeklere 55, kadınlara ise 50 yaşında emekli ol
ma hakkı tanınacak, öte yandan 3246 sayılı Kanu
na göre 1 Ocak 1990 tarihinden sonra sigortalı olan 
erkekler 60, kadınlar ise 55 yaşında emekliliğe hak 
kazanmış olacaklar ki, bu durum sigortalılar ara
sında eşitsizlik yaratacaktır. Böyle' bir eşitsizliğin mey
dana gelmemesi için, 113'6 sayılı Avukatlık Kanu
nunun değişik geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası
nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine dair 24.12.1985 tarihli 
ve 3246 sayılı Kanuna paralel olarak düzenlenmesi 
ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun geçici 14 üncü 
maddesinin >(a) fıkrasının da aynı hükümleri ihtiva 

eîraek1 lüzere değiştirilmesi kaydıyla hükümetimizce 
uygun mütalaa edilmektedir.» Yani, hükümet uygun 
ve" olumlu görüş vermekle birlikte, bazı akraba ka
nunlarla da birlikte müzakere edilmesini önermek
tedir. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir müzakerenin bu 
Mecliste, büyük bir toplulukta yapılması fevkalade 
zordur. Onun için, tasarı veya teklifin mutlaka ko-
ımîiyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurula in
mesini prensip olarak kabul etmemiz gerekir. 

Yukarıda açıkladığım gerçekler dolayısıyla ve bu 
şekilde örnek uygulamaların olmaması düşüncesiyle, 
önerge hakkında ret oyu kullanmanızı rica eder, 
yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim Önerge hakkında bir lehte bir alehte 

iki arkadaşa söz vermiş oldum. 
Başkaca söz isteyen?... Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..? 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu önerileri 
1. — Çarşamba günlerinin de kanun görüşmeleri

ne ayrılmasına dair Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var

dır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi. 
No. : 62,' Tarih : 5.5.1987. 
Danışma Kurulunun 5.5.1987 Salt günü yaptığı 

toplantıda, Çarşamba günlerinin de şimdilik kanun 
görüşmelerine ayrılması önerilmiştir. 

Arif Ş. Bilgin 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı V. 

M, Seyfi Oktay 
SHP Grubu 
Başkan vekili 

Haydar Özalp 
Ana. P. Grubu 

Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
DYP Grubu 
Başkanvekili 

Ömer Kuşhan 
DSP Grubu Başkanvekili 

EAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Da
nışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sa

dıklar ve 12 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tü
tün ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynak
lanan sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili 
iddiaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel görüşme ve 'Mec
lis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar 
ve V2 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün eki
mi ve sigara (ithalatı politikasından- kaynaklanan so
runlar ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 iinci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde ön-
görüşmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?... Yerinde. 
Geçen birleşimde hükümet konuşmuş, söz sırası 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ümit Canuyar'a 
gelmişti; şimdi (Sayın Canuyar'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÜMİT CANUYAR (Ma
nisa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; yabancı sigara firmalarının Türk pazarını iş
gal etme planlarının ve basında ortaya atılan iddia
ların aydınlığa kavuşturulması için, Çanakkale Mil
letvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 12 arkadaşının 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince verdikleri Meclis araştırması önerge
si konusunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesile1 ile Yüce Meclisi, grubum ve şahsım adına en 
derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Grubu, 1177 sayılı Tütün ve 
Tüitün Tekeli Kanununun değiştirilmesiyle ilgili, Ana-

Tişişleri Komisyonundaki açık üyelik için De-
moK/ivtik Sol Parti Grubunca Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

vatan Hükümetinin ilk çalışmalarından itibaren, ko
nuya hassasiyetle eğilmiş ve görüşlerini muhtelif ve
silelerle kamuoyuna duyurmaya çalışmışta*. 

Hatırlanacağı üzere, 1969 tarihli, 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanununun değiştirilmesiyle il
gili kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda ka
bul edilmiş ve 455 sıra sayısıyla, 16.5.1986 tarihinde 
Genel Kurula sevk edilmişti. Bunun üzerine, Doğru 
Yol Partisi, 26 Mayıs 198'6 tarihinde şu mealde bir 
grup bildirisi yayınlanmıştır: «Alelacele Plan ve Büt
çe1 Komisyonunda kabul edilip, Türkiye Büyük Mil
let MecM Genel Kuruluna getirilen tütün tekeli ile 
ilgili kanun tasarısı, endişe verici hükümler taşı
maktadır. Konu, yüzbinlerce tütün üreticisi aileyi 
yasa boğmuştur. Bir hesaba göre, bu konu, 3 milyon 
'kişiyi kapsayan bir konudur. 

Dünyada pazar sıkıntısı çeken büyük sigara üre
ticileri, böylece Türkiye pazarını işgal etmeye hazır
lanmaktadırlar. 

'Bilindiği üzere, sigara kullanmak bir alışkanlık me
selesidir. Bir kere yabancı sigaraya alıştıktan sonra, 
Türk tütünüyle yapılmış sigaraların kullanımında 
büyük güçlüklerle karşılaşılması mukadder akıbet
tir. 'Bunun sonucu, Türk tütününün ekiminde gerile
meler olacak, Türk tütüncülüğü öldürülecek, tütün 
çiftçisi lişsiz kalacaktır,. Türkiye'deki sigara fabri
kaları çalışmaz hale gelecektir, işsizler ordusuna, as
garî^ 500 bin kişi daha katılacaktır., Türk çiftçisi
nin rızkı ile oynanmaktadır; buna izin veremeyiz.» 
demiştik. 

Sayın milletvekilleri, çiftçinin rızkıyla oynayan
lar, ekonomide* ciddî açmazlara sebep olurlar. Bü
yük önder Atatürk'ün, «Millî ekonominin temeli 
ziraattir» buyruğu, günümüzde de geçerlidir. Özaliz-
rriin temel felsefesi, ortadireğin hak ile yeksan edil
mesini sağlamıştır. Günümüzde çalışan ve üretenlerin 
tümü, iktidarın insafına terk edilmiştir. Böyle poli
tika, böyle ekonomi olmaz. (DYP sıralarından al
kışlar) Bu ülkeyi, büyüten, üreten ve büyük Tür-

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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kiye yapan felsefenin ekonomik felsefecileri ve mi
marları ortadadır; başarı, bütün dünya tarafından 
tescil edilmiştiri Yaban elden devamlı olarak IMF 
tavsiyesi alır, uygulamaya kalkarsanız, işte sonu bu 
olur. 

Tütün ekicisi, bu iktidar döneminde devamlı üvey 
evlat muamelesi görmüştür. Yazıktır, günahtır, ayıp
tır. Sizler, en fakir çiftçinin tütün ekicisi olduğunu 
ine zaman hatırlayacaksınız?... 

Sayın milletvekilleri, daha tutarlı politikaların uyr 

gulanması mümkündür. Sigara üretim sektörünü bir
denbire değil, adım adım ve daha değişik şekillerde 
yabancı sermayeye1 açmakta fayda vardır, önce, sa
dece ihracat kaydıyla işbirliği yolu seçilmeli, dünya
da rekabet edebilecek yeni bir Türk sigarası türü 
geliştirilmelidir. Sigara tüketicileri, bu yeni ve kalite
li sigaraya alıştıktan sonra, yabancı sigaralarla re
kabet etmek üzere kapılar açılmalıdır. Aksi halde, 
Türk tütüncülüğü ve sigara üretim sektörü büyük 
darbe yiyecektir. Bunun vebalini hiçbir hükümet kal
dıramaz. 

Doğru Yol Partisinin şiddetli tepkileriyle karşı
laşacağını anlayan hükümet, değişiklik tasarısı gün
demde beklerken, 28.5.1986 tarihinde sabaha karş-
korsan bir maddeyle, âdeta Meclisten kaçırırcasına, 
ilgisiz bir kanunun sonuna eklenen bir madde ile 
konuyu halletmiştir. Bunun üzerine, Doğru Yol Par-
tisli, Grubu, 28.5.1986 tarihinde şu bildiriyi yayın
lamıştır: Bu sabaha karşı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda iktidar partisi liderinin başkan
lığında sahnelenen olaylar, üzüntü ve endişe verici
dir. Günlerden beni Türk kamuoyunu işgal eden. 
üç milyon vatandaşımızı doğrudan ve vatandaşla
rımızın tümünü ülkenin sahipleri olarak dolaylı ilgi
lendiren tütün tekelinin kaldırılmasına dair tasarı. 
gündemde görüşülmesini beklerken, kanunlar ve İç
tüzük ihlal edilerek, ilgisiz bir tasarı içinde rastge-
le bir maddeyle oldu - bittiye getirilmiştir. 

İktidarın hukuk dışı tutumu, oturumu yöneten 
B'aşkanvekilinin akıl almaz usulsüzlükleriyle, Türk 
tütüncülüğü yabancı tekellere peşkeş çekilmiştir. Mec
lis gelenekleri yok sayılmış, Türk parlamento tari
hinde görülmeyen oyunlar sahnelenmiştir, iktidar li
deri, yalnız muhalefetten ve kamuoyundan değil. 
kendi grubundan da gelebilecek tepkilerden korka
rak, tütün tekelini kaldıran tasarıyı genel kuruldan 
âdeta kaçırarak çıkarmıştır. 

Türk köylüsünü, tütün ekicisini perişan eden, 
Türk ekonomisine ağır darbeler indiren hükümler, 

ne yazık ki, rejimi de tahrip eden bir usul içinde ge
çiştirilmiştir. Meclis aldatılmış, Türk kamuoyu yok 
sayılmış, rejimin üzerine karanlık bir perde örtül
müştür. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, hukuk dışı bu 
davranışı şiddetle protesto ediyor, her geçen gün 
ömrü kısalan bu iktidarı aziz milletimize şikâyet edi
yoruz.» 

Konu, ayrıca müzakereleri esnasında defalarca 
dile getirilmiş, yapılan büyük yanlışlık bir defa daha 
kamuoyuna ve iktidara açıklanmaya çalışılmıştır. 

Son olarak, Doğru Yol Partisi, 4 Nisan 1987 ta
rihinde tütüncülüğümüzün karşılaştığı tehlikeler ko
nusunda bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride deği
nildiği üzere, konu, fevkalade ciddîdir. Türk toplu
mu yabancı tipi sigaralara alıştırılmakta ve artan ya
bancı sigara ithalatı dikkat çeken boyutlara varmak
tadır. Nitekim, yıllar itibariyle sigara ithalatı şöyle ol
muştur: 

1984'te 2 300 ton, 1985'te 4 200 ton, 1986'da 7 400 
ton; ceman 13 900 ton. Bunlar için Türk Milleti 
205,6 milyon dolar döviz ödemek zorunda bırakıl
mıştır. 

Tablodan görüldüğü üzere, yabancı sigara itha
latı, her yıl, yüzde 100 oranını da katlayarak, art
mıştır. Yurdumuzda sigara tüketimi ortalama yüzde 
5 - 6 civarında arttığına göre, bu gidişle, Türk siga
rası Türk pazarından tamamen çıkarılmış olacaktır. 
Bu, çok tehlikeli bir gidiştir. Böylece, Türk toplumu 
önce yabancı sigaraya alıştırılacak ve sonra da pa
zar tamamen onların olacaktır. 

Diğer taraftan, dünya sigara tüketim eğilimi 
her yıl biraz daha azalmaktadır. Bunun sonucu ola
rak, başlıca sigara fabrikaları, kapasitelerini gereği 
gibi kullanmaktan mahrumdurlar. 

Bu gelişmeler, yabancı sigara üretiminde kullanı
lan Vİrjinya ve Burley tipi tütünlerin stoklarını ar
tırmaktadır. 1976 ile 1986 yılları arasında bir kı
yaslama yaptığımızda, 1976'da dünyada 5 milyon 
994 bin ton olan tütünün, bugün 7 450 191 ton ol
duğu görülmektedir. Bu stokları satacak pazar aran
maktadır; Türkiye'miz de iyi ve geniş bir pazar ola
rak hedeflenmiştir. Bu hedefe de süratle yaklaşıldı
ğı maalesef anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuya, bir günlük ga-
zetjmizin önemle eğilmesi sevindiricidir. Basınımız-
daki manşetlerden bazıları şöyledir: «Tütünümüze 
yabancı tuzağı. Yerli ve yabancı eller tütünümüz 
üzerinde çirkin oyunlar oynuyor» vesaire... 
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Bu neşriyatla ortaya ikonan iddialardan bazıları 
da şunlardır: «Türkiye, 10 yıldır ingiliz Rothmans 
firması için önde gelen bir pazar geliştirme alanıdır. 
Bitlis'te kurulan BEST Sigara Fabrikası, sadece ih
raç şartıyla kurulmuş olmasına rağmen, asıl amacı 
Türk pazarına girmektir. BEST sigara Fabrikası, tü
tün hazırlama üniteleri olmadığı içtin, eksik kurul
muş bir fabrikadır. Fabrikanın makineleri, ingil
tere'den (kullanılmış olarak ithal edilmiştir. 'Makine
lere fazla para ödenmiştir. Bu durumu, Tekel Ge
nel Müdürü, daha fabrikanın açılışında fark ettiği 
halde, sesini çıkarmamayı, maalesef tercih etmiştir. 
Fabrikanın açılışındaki masraflar için yüz milyon 
liralık harcama yapılmıştır. Bütün ümitlerini bu fab
rikaya bağlamış olan Bitlis halkının elindeki hisse 
senetleri değersiz hale gelmektedir» vesaire... 

Sayın milletvekilleri, bu iddialar çok ciddî, üze
rinde önemle durulması gereken iddialardır; bizim gö
rüşlerimizi de büyük ölçüde teyit etmektedir. 

Rothmans firması, bu iddialar karşısında 13 Nisan 
1987 tarihinde, belli başlı büyük gazetelere, tüm say
fa boyunda ilan vermiş, durumu kendi açısındar 
açıklamaya çalışmıştır. Bu ilanda yer alan bazı ifa
deler, gerçekten üzerinde durulmaya değerdir. 

Bahis konusu ilanda aynen; «Bu proje, sadecr 
ihracat kaydıyla başlatılmış olduğu halde, o tarihler 
de hükümet tarafından iç piyasasında da satışlara 
imkân verecek kanunî değişikliklerin yapîlacağı vaa
diyle teşvik edilmiştir.» denilmektedir. Nitekim, bu 
değişiklikler şimdi yapılmıştır. 

Bu bir itiraf değilse, çok önemli bir ifşaattır. 
özal hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi ira
desi üzerine sanki ipotek koymuşçasına, yabancı
lara, kanun değişikliği yapılacağına dair vaatler ya
pabilmektedir. 

Hükümet, Rothmans şirketine önce söz vermiş 
ve daha sonra da söz verdiği kanunu çıkartmıştır; 
hem de nasıl çıkartış? Yukarıda da ifade ettiğimiz 
gibi, milletvekillerinden kaçırılarak, kanun Rothmans' 
m istediği istikamette çıkartılmıştır. Bu emrivaki ile 
çıkartılan kanun, bugün yürürlüktedir. 

Yabancı şirketlere tekel verilmesi konusunda uy
gulamalar başlatılmıştır. Nitekim, Türkiye'de imal 
edilecek yabancı sigaraların dışarıdan ithal edilme
yeceği konusunda sözler verilmektedir. Bunun açık 
anlamı, Türk tekeli yerine, yabancı tekeli getiril
mektedir. Konu-, Ziraat Odalarının çıkardığı rapor
larda da önemle ele alınmakta, çok kısa bir zaman
da tütün ihracatından elde ettiğimiz gelirin tamamı

nın tütün ithalatı veya sigara ithalatı için harcanaca
ğı endişesi vurgulanmaktadır. 

Konuya hangi yönden bakarsak bakalım, Türk 
tütüncülüğü ve sigara sektörünün tehlike içinde ol
duğunu görmekteyiz. Duruma bir hal şekli bulmak, 
milyonlarca ailenin geleceğini garantiye' almak için, 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin konuya mutlaka el 
ıkoyması gerekmektedir. 

Rothmans şirketi, mevcut uygulama ile Türk 
hükümetini uyarmış olmalıdır; bundan çıkarılacak 
dersler vardır. Rothmans şirketinin, Türkiye'de si
gara sektörüyle ilgili ilk temasları yaptığı zaman
larda, Türkiye'nin kuracağı modern sigara fabrika
larına know-how getirmek suretiyle yardımcı olaca
ğını ifade ettiği de bilinmektedir. Bu duruma göre, 
yapılacak şeyler şöyle olabilir: Konu, yeniden tar
tışmaya açılmalıdır. 'Millî Tütün Komitesi toplana
rak, konuyu detayda müzakere etmelidir. 

Burdur'un Bucak kazasında başlatılan Virjinya 
tütün ekimi deneyimi ciddî olarak izlenmeli ve so
nuç alındıktan sonra, Türkiye'deki yabancı tütün 
ekimi konusu karara bağlanmalıdır. 

Yabancı sermaye ile önce dış satım için işbirliği 
yapümalıdır. 

Yabancı sermaye veya yabancı teknoloji satın 
alınarak, dünyada ve Türkiye pazarında yabancı 
sigaralarla rekabet edebilecek yeni bir tip Türk si
garası imal edilmelidir. 

Tütün ekimi ve ekicisinin kurtarılması için yaban
cı sigara ithalatına son verilmelidir. 

Sigara ithal yasağı, ımıillî çıkarlarım düşünen bü
tün ülkeler tarafından özenle uygulanmaktadır. Ka
çakçılığı önleyememek, bir hükümetin acizliği ve 
ayıbından öteye anlam taşımaz. 

Türkiye'de, yabancı sigara ithalatının, kaçakçılığı 
önlediği, ithalattan Konut Fonuna 100 milyar lira 
aktarıldığı görüşü yanlıştır. Kaçakçılık, önlenmek 
şöyle dursun, meşru hale gelmiştir. Doğu ve Gü
neydoğu illerimizde kaçak sigaralar, devletin ithal 
ettiği sigaraların koruyucu kanatları altında satışa 
sunulmaktadır. Konut Fonuna 80 - 100 milyar lira
lık gelir elde etmek için, Türkiyemiz, yurt dışına 
400 - 500 milyar Türk Lirası karşılığı döviz öde
mek zorundadır; üstelik, Türk tütüncülüğünü yok 
etme gibi çok ağır bir bedeli de kabul ederek. Buna 
değer mi?... Her şeyden konuta fon aktaracağınıza, 
biraz da tütüncüye fon aktarmayı düşünebilseniz, 
kötü mü olur? Tütüncü, batık şirketlerden daha mı 

— 61 — 
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değersizdir? (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Uyguladığınız faiz politikası ile tütüncümüzün pa
ra kazanması mümkün değildir. Faizler, tütüncümü
zün ödeyebileceği en düşük hadlere mutlaka indiril
melidir,! Tütüncümüzün kullandığı bütün girdilerde 
sübvansiyon yapılmalı, tütüncümüzün maliyeti asga
rî düzeye indirilmelidir. 

Sayın Balkan beyanlarında, 1986 yılı tütününün 
ortalama fiyatının 1 469 lira olduğunu ifade etmiş
tir. Ege Bölgesi ziraat odalarından alınan maliyet 
Çizelgelerinde ve yapılan incelemelerde, maliyetin 
1 534 lira olduğu belirlenmiştir. 'Dolayısıyla, Sayın 
Bakanımızın övünerek ifade ettiği ortalama fiyat, 
maalesef maliyetin altında kalmıştır. 

Yapılan incelemelere göre, Türkiye'de aile başına or
talama üretim - toplam üretim üretici sayısına bölün
düğünde - 600 kilodur. Bugünkü ortalama fiyatla 
tutarı, takriben 900 bin liradır. Bu para, tütüncümü
zün tütüne verdiği onüç ay emeğin karşılığı dahi 
değildir. Bu miktarın, hepsi kâr bile olsa, her gün 
artan ve ağırlaşan hayat şartlarında, bir tütüncü aile
sinin geçimine dahi yetmeyeceği acı gerçeği çok dü
şündürücüdür. Tütüncü sayesinde kân trilyona yak
laşan Tekelin, 50 r 100 milyarı tütüncümüzden esir
gemesini anlamak mümkün değildir. 

Kaliteye yönelik olarak Sayın Bakanın, «Taban 
arazilere tütün ekimini yasakladık» ifadesi yanlıştır. 
Çünkü, taban araziye tütün ekimi, 1975 yılında za
ten yasaklanmıştır. 

Tütüncünün alım gücü çok düşmüştür. 1983 yılı 
ile kıyaslandığında, bugün tütüncü, sattığı massulle 
çok daha az girdi alabilir duruma gelmiştir. Bütün 
•bu sebeplerle, hükümetin, tütün ekimini caydırıcı bir 
politika izlediği, kaçınılması mümkün olmayan bir 
gerçektir. İktidar, uyguladığı tutarsız politika ile üre
ticiye âdeta «Sen tütün ekme» demektedir. Bu bir 
cinayettir; fakir çiftçinin, köylünün ekonomik kat
liamıdır, Tütün, kıraç ve verimsiz arazide üretilir, 
aile ziraatıdır, 13 aylık emek gerektiren bir ürün
dür, özel beceri ister. Bu çiftçiye, «üretme» veya 
«başka bir ürün üret» diyemezsiniz; çünkü bu müm
kün değildir. 

Ayrıca, tütün, bu iktidar dönemine kadar ihraç 
ürünü ve döviz kaynağı idi; bu kaynağı kurutmaya 
hakkınız yoktur. «Çiftçi altın yılını yaşıyor» hayal
lerini artık bırakınız. Altın yılını yaşadığını iddia 
ettiğiniz çiftçiyi kurtarmak için çıkardığınız paketin 
ne olduğunu adama sormazlar mı?... Çiftçiye, bık-
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kınlrktan, bezginlikten başka bir şey veremiyorsu-
nuZj Çiftçimiz, Cumhuriyet döneminin en karanlık 
dönemini yaşıyor; yaptığınız uygulamalarla, her gün 
biraz daha yokluğa, sefalete, perişanlığa ve açlığa 
mahkûm ediliyor. 

İktidarımızın bu konudaki yanlışı, Manisa çiftçi
lerinin 28 Eylülde verdikleri oylarla da tescil edil
miştir. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu itibarla, Rothmans ortaklığı ile kurulan BEST 
Fabrikası konusu ile yabancı sigara firmalarının 
Türk pazarını işgal etme planları ve hükümetin, tü
tün ekimini caydırıcı önlemler aldığıyla ilgili ola
rak ortaya atılan iddlialiarın açıklığa kavuşturulma
sında büyük fayda görmekteyiz. 

Bu düşüncelerle, grubumuzun önergeye olumlu 
oy vereceğini ifade eder, yüce Meclisi saygı ile se
lamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canuyar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Enver Özcan, buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Sadıklar ve 
arkadaşlarının araştırma önergesi üzerinde grubumun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

önce, konu inedir?.. Bu nokta üzerinde düşüne
cek olursak, şöyle bir tablo görürüz: Aslında konu, 
politikasından teknik sorunlarına, tütün politikasın
dan genel ekonomik sorunlarına kadar birçok alanı 
ilgilendiren ve sonuçlar doğuran bir konu. Ancak, 
konuyu şöyle özetleyebiliriz: Dünyaca ünlü Bitlis 
tütünümüzün değerlendirilmesi aşkıyla başlayan bir 
serüven, İngiliz Rothmans Kumpanyası izdivacıyla 
doruğa ulaşıyor. Ne var ki, zengin şehirli adamın, 
yoksul köylü kızına âşık rolü oynayarak onu istis
mar etmesi gibi, Rothmans da, Bitlis'e oyun tezgâh
lıyor ve ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyetinin çeşitli 
alanlardaki yetkilileri ve yöneticileri de, bu tezgâha 
alet olmuş görünüyor. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten de, elde edebil
diğimiz verilere göre, her şeyden önce, onur kırıcı 
bir tezgâhın varlığı hissediliyor. Devlet olarak, mil
letvekilleri olarak ve toplum olarak, onurumuzu kı
rıcı bir tezgâhla karşı karşıyayız. Bakın, nasıl : 

Rothmans adındaki İngiliz Kumpanyası, Türki
ye için bir rapor hazırlıyor ve bu raporun adına da, 
kendi deyimleriyle «şirket içi rapor» diyorlar; yani, 
«gizli rapor» demiyorlar . Bu konuya biraz sonra 
yine değineceğim. Bu raporun bir yerinde - özetle-
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yerek veriyorum - şöyle deniliyor: «Yeni Anayasa 1 
(yani 1982 Anayasası) güdümlü demokrasi sistemini 
getirmiştir Türkiye'ye. General Evren - (sözcük on
lara ait - sivil politikacıları kontrol etme ve yönlen
dirme yetkilerine sahiptir - bizim için teşekkür ede
rim - Sayın Özal ise, Ordunun desteğiyle, sivil dü- I 
zen ve siyasal faaliyetlerde sıkı bir politika gütmek- I 
te, ekonomide ise rahat hareket etmektedir.» Bu I 
cümleler Rothmans'ın raporuna ait. I 

Şimdi, bu pasajdaki, «sivil düzen ve siyasal faa- I 
diyetlerde sıkı bir politika» şeklindeki ifadenin Türk- I 
çesinin, «Baskıcı, özgürlüksüz bir rejim» olduğunu; 
«ekonomide ise rahat hareket etmektedir» deyimi
nin de, «denetim endişesi ve gereği duymadan» anla- I 
mına geldiğini takdir edersiniz; 'bunları açıklamaya 
ve belirtmeye gerek yoktur. O kadar gerek yok ki sa
yın üyeler, aynı raporun bir başka yerinde şöyle de
niliyor: «Türkiye'nin bu sıralarda Avrupa Toplulu
ğuna başvurması söz konusu. Bunlar önemli değil; 
Türkiye'nin Avrupa topluluğuna, zaten on - onbeş 
yıldan önce girmeyeceğ kesindir». Bunu belirttikten I 
sonra raporda, «Zaten, şimdi AT'ye girmiş olan Por
tekiz ve İspanya da on - beş yıl önce diktatörlüktü» 
deniliyor. Türkiye adına bir teşekkür daha!.. 

Bu güzel değerlendirmelerin değerlendirilmesini I 
ilgililere bırakıyorum; ama tabiî, bizim de ilgili oldu- I 
ğumuzu unutmamak kaydıyla. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak ve milletvekili olarak, bizler de di
rekt olarak ilgiliyiz; unutmayalım. 

Sayın üyeler, bu rapor kısaca şöyle demek istiyor 
ve diyor - yani «istiyor»u yok - «Türkiye'de ortam, I 
tam bizim istediğimiz gibidir; fırsat bu fırsattır; ya- I 
rarlanalım» diyor. Böyle bir analiz yapıyor ve böyle 
bir analiz bizi şaşırtmıyor. Analiz, doğru veya yan
lış, biz kendimiz tartışırız, değerlendirmesini yapa
rız; ancak, İngiliz Rothmans Şirketinin böyle bir ra- I 
por hazırlaması yöntemi bizi şaşırtmıyor; çünkü, biz 
onları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bu raporu I 
yazdıranların dedeleri de geçmişte sömürgeler hak
kında böyle raporlar hazırlarlardı. (SHP sıralarından I 
alkışlar) Şirketin kendisine bas böyle şirket içi, di- I 
sarıya yansıtılmamak üzere, sömürgeler hakkında ra- I 
porlar hazırladığını gayet iyi biliyoruz. Bildiğimiz I 
bir şey daha var; o da, sömürgeciliğin artık sona 
erdiğiydi. Sömürgeler, artık bağımsızlıklarına kavuş
tu; ama öyle görülüyor ki, Robhmans'lar, hâlâ bu- I 
na benzer raporlar yazabilecek, Türkiye gibi ülke- I 
ler bulabiliyorlar, işte zoruma giden bu, işte onu- I 
rumu kıran da bu, sayın üyeler. | 
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Değerli milletvekilleri, sadece ihracat koşuluyla 
başatılan bu girişimde; yani Bitlis BEST ile Roth
mans arasındaki izdivaç girişiminde - ki, tekrar edi
yorum, bu, sadece ihracat için izin verilen, başlatılan 
bir girişimdir - iç piyasada da satış imkânı verecek 
yasal değişikliklerin yapılacağı vaadi yapılmış. Bu
nu Rothmaras'çıların kendileri söylüyor; «Her ne ka
dar anlaşmaımızda ihracat için imza attık ama, bize 
birileri vaat etti; ileride yasal değişiklikleri yapacak
lar, iç piyasaya da bizi sokacaklar» diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, özellikle de Sayın ANAP'lı 
üyeler, bu noktaya dikkat buyurun: Birileri çıkıyor, 
buradaki oylarınız sanki kendi ceplerindeymiş gibi 
ve de gerçek amacının ine olduğu bilinmeyen, niye
tinin ne olduğu bilinmeyen bir yabancı kumpanyaya, 
sizin adınıza vaatlerde bulunabiliyor; sizlerin irade
niz, bir bakıma sizlere danışılmadan kullanılıyor... 

Halkın temsilcilerine saygısızlığın bu ölçülere var-
dırılması, gerçekten anlaşılacak bir şey değil; bunu 
içinize sindirebiliyor musunuz? 

Sayın üyeler, aslında bu pervasızlık ilk kez de ol
muyor; onu da hemen belirteyim. Geçmişte çay ko
nusunda da buna benzer vaatler verilmişti; daha yasa 
çıkmadan, çayın devlet tekeline ait olmasına karşın, 
daha bu tekeli kırabilecek ya da o yönde özel şirkete, 
sermayeye işletme hakkı tanıyacak yasa teklifi bile 
verilmeden, çayla ilgili firmalara vaatlerde bulunul
muştu. Aynı şey Niksar Suyu için de geçerli. Niksar 
Suyu Fabrikası Niksar'da kurulduğunda, Asil Na
dirler büyük ilahlarla şunu söylüyor ve övünüyor
lardı: «Biz bu fabrikayı, sadece ve sadece ihracat 
için kurduk, Arap ülkelerine ihraç edeceğiz, dövizler 
kazandıracağız.» Sonradan bir şeyler oldu; ne ol
duysa, 'Niksar Suyu bizim bakkallara kadar düştü, 
hatta Arap ülkelerine hiç gitmedi, ıhep bizim iç pi
yasaya yönlendirildi. Tabiî, bu değişiklik ne karşı
lığında yapılmış olabilir? Bu sorunun yanıtını bulmak 
size düşüyor; bir yerde hepimize düşüyor. Tabiî, 
böyle uygulamalar, milletvekili olarak onurumuza 
dokunuyor; şahsen benim onuruma dokunuyor. 

Sayın üyeler, işin yalnızca bu yönü bile, bu ko
nuda kapsamlı bir Meclis araştırması açılması için, 
bence, yeter de artar bile. Ama, işin başka yönleri 
de var: Bir kere, «Dışa açılmak ve yabancı serma
yeyi çekmek» gibi güzel ilkelerle yabancı sermayeyi 
çekmek sevdasına kapılan Sayın Özal Hükümetinin, 
bu konuda ne denli bilgisiz, en azından ilkesiz ol
duğu bir kez daha anlaşılıyor. Yaldızlı sözlerle; 
TRT'siyle, tüm parlak törenlerle buyur edilen yaban-
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cı firma, 'bir de anlaşılıyor ki, miyadını doldurmuş 
'hurda makinelerini boyayıp, üstelik ülkemize de, fa
hiş fiyatla satıyor. Bu konuda Rothmans Firması ba
kın ne diyor: «Bu tür yenilenmiş makineler çok 
ekonomiktir.» Yani Türkçesi, «Size ancak bu yara
şır, siz fakirler için en iyisi bu, bununla idare edin» 
diyor; böyle demek istiyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Demagoji yap
ma. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bani yabancı 
sermayenin teknoloji transferi?.. Hani yeni teknolo
jilerle ekonomiye itici güç verme nitelikleri?.. Tüm 
bunlardan habersiz olan Sayın özal politikası sonu
cu, Türkiye, Batının hurdalığına çevrilecek; hem de 
çok yüksek 'fiyatlar ödenecek 'buna karşılık. 

'Sayın milletvekilleri, kapitalist Batıda, bu arada 
İngiltere'de, Rothmans gibi firmaların doğal işleyiş 
ortamı, devlet müdahalesinin olmadığı rekabetçi bir 
liberal sistemdir; onların ilkesi budur. Sayın özal da, 
en azından, sözde, görünüşte, bu sistemi çok beğenir, 
çok över, çok savunur ve aynı kafada olanlar da 
şunu derler: «Efendim, devlet kuruluşları iyi çalış
maz, verimli olmaz, en iyisi özel girişimciliktir, on
lar desteklenmelidir.» Peki, diyelim ki, ilke olarak 
bu görüş savunulabilir; Ancak, bu görüşü savunan
lar, uygulamada da bunu gerçekleştirmek zorunda
dırlar. İşte, Türkiye'de bu görüşü savunanların, gö
rüşlerini yaşama geçirmek, somutlaştırmak için, Roth-
mans'la birlikte çok iyi fırsat ellerine geçmiştir. Roth
mans, yabancı sermaye ve özel sermaye bu düşünce
lerini gerçekleştirmeliydiler Türkiye'de ve Rothmans' 
in devlet sektöründen daha iyi çalıştığını kanıtlama-
lıydnlar. Bu (fırsat ayaklarına kadar gelmişti. Oysa 
ne görüyoruz? Şunu görüyoruz: Faziletleri övülmek-
le bitirilmeyen libaralizmin ve özel sektörün bu 
mümtaz temsilcisi Rothmans, o 'beğenmedikleri bizim 
Tekele yaslanmak için, onunla işbirliği yapmak için 
can atıyor, araya adamlar sokuyor. Hani nerede 
kaldı özel sektörün faziletleri?.. Hani devlet işletme
ciliği kötüydü, olumsuzdu Türkiye'de; onun için za
ten yabancı sermayeyi çağırmıştınız?.. 

Rothmans, İngiltere'de devletle çalışmıyor; peki, 
Türkiye'de niye devlet sektörüne yanaşmak istiyor?.. 
Bunu öğrenmek isterim; çok merak ediyorum. Aca
ba, burada çift standart mı kullanılıyor, yoksa eko
nomik kurallar IManş'ın öbür. tarafında değişik, bu 
tarafında değişik mi geçerli oluyor? 

Demek ki, işin içinde işler var. Şimdilik (bildi
ğim, işin içinde Rothmans'ın bir Türk temsilcisi ol

duğu. ıtngiliz şirketinin Türkiye'deki çıkarlarını savu
nan, izleyen, koruyan, bir Türk. Buraya kadar gü
zel de, işin ilginç tarafı, aynı kişi, aynı Türk, Tür
kiye'de kamuoyunun bilgilendirilip, oluşturulup, yön
lendirilmesinde eti etkili kurum olan TRT'nin de 
Yönetim 'Kurulu üyesi!.. Dikkat buyurun sayın üye
ler; kamuoyumuzun, sosyal, politik, kültürel ve her 
açıdan yönlendirilmesinde birinci derecede etkili bir 
kuruluş olan TRT'nin Yönetim 'Kurulu üyesi, İngi
liz şirketinin çıkarlarına çalışan bir kişi!.. «İngiliz 
Muhipleri Cemiyeti dönemini yeniden mi diriltiyo
ruz» diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, konunun son olarak değin
mek istediğim ve değinilmesi gereken bir yönü de, 
tütün kalitesine ilişkin sinsi tezgâhtır. 

Hükümetin önemsemediği ve bir türlü de kabul 
etmek istemediği bu tezgâh, Türkiye koşullarına uy
gun 'tütünümüz yerine, illa Virjinya ve Burley tipi 
tütün ekimi'nin yaygınlaştırılmasına yöneliktir. 

Konunun ayrıntısına girmeksizin, sadece şunu 
belirtmek istiyorum: Türkiye'de Virjinya tipi tütün 
ekmekle hiçbir zararımız olmayacağını söyleyenler 
ve buna sayın hükümeti de inandırmış olanlar, unut
mayalım ki, Ricardo'nun torunlarıdırlar. Bunun ne 
anlamına geldiğini merak edenler, ayrıntılarını, gidip 
gerekli yerlerden öğrenebilirler; ama ben kısaca, 
bu konuyla ilgili olarak, şunları bilgilerinize sunmak 
'istiyorum: 

Kural, hiç değişmemiştir onlarda. Gelirler; ilk ba
kışta, son 'derece akılcı yaklaşımlarla ve açık ka
nıtlarla, sizin kendi ülkenizde o ürünü değil, öteki 
ürünü yetiştirmeniz gerektiğine sizi inandırırlar ve 
çok inandırıcıdırlar; açıklamaları şaşmaz bir mantık 
kuralına ve matematik formüllere dayanır. 

Sayın üyeler, Ricardo'nun torunlarının önerdik
leri bu parlak açıklamalara karşın, uzun ve derinle
mesine düşünmeden, ülke koşullarını göz önüne al
madan, düşünmeden, bu mantığa kendinizi kaptırdı
nız mı, iş işten geçmiş demektir; artık kendinizi 
kurtaramazsınız, onların ağına düşmüşsünüz demek
tir. 

Bunun acı örneğini, geçmişte sadece Osmanlı 
döneminde değil, yakın dönemlerde, bu yüzyılımızın 
Orta'larına kadar da birçok ülke yaşamıştır ve acısını 
görmüştür. 

Sayın üyeler, şimdi Türkiye'de aynı oyunlar oy
nanmak isteniyor; ama biz, geçmişte düştüğümüz 
bu tuzağa bir daha düşecek kadar bilinçsiz ve bilgi
siz miyiz diye düşünüyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bizi öyle görenlere, gör
mek ve göstermek isteyenlere karşı bizler, bu cefakâr, 
ama onurlu halkın temsilcileri olarak tepkisiz mi 
kalacağız; bize tepkisizliği yakıştıranlara söyleyecek 
hiçbir (Sözümüz yok mu? 

Sayın milletvekilleri, 'bizler, «Nedir bu mesele, 
neler oluyor, neler dönüyor?» demeyecek miyiz?.. 
«Neyin nesi bu konu, işin içinde işler mi var?» de
meyecek miyiz?.. «Türkiye'de kimler, ne işler çeviri
yor, hele bir araştıralım, bakalım, anlayalım» deme
yecek miyiz?.. 

Sayın milletvekilleri, sizleri bilmem; ama biz, 
SHP olarak «Evet» diyeceğiz araştırma açılması için. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hasan 

Altay söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi, 
grubum ve şahsım adına (selamlayarak sözlerime baş
lıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz araştırma önergesi 'hak
kında doğru bir karar verebilmek için, önce tütün 
ve tütün sanayinin ülkemiz açısından önemi ve ya
kın geçmişte tütünle ilgili başımıza gelen olaylar hak
kında özet 'bilgiyi verdikten sonra, açıklamalara de
vam edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, tütün üretimi, ülkemizde 3 
milyon kadar kişiyi yakından ilgilendiren en önemli 
bir tarım koludur. Ülkemiz, uzun yıllar, Amerika 
Birleşik Devletlerinden sonra, dünyada en büyük tü
tün ihracatını yapan bir ülkedir. Tütün ve tütün 
mamulleri, sigara üretimi ve satışı dolayısıyla büt
çemize trilyonlara varan kaynak sağlamıştır. Yakın 
zamana kadar, yüzde 55 dolayındaki vergilerle, dev
letin en büyük gelir kaynaklarından biri olmuştur. 

Tütüncülüğümüz, cumhuriyet öncesi, doğa ko
şullarına terk edilmiş; tütün üreticisi, dış ülkelerin 
şirketleriyle, dev tekelleriyle karşı karşıya bırakıl
mıştır. Uzun yıllar tütün üretimi, sigara üretimi, baş
ta Fransız Reji Şirketi olmak üzere, diğer yabancı 
kuruluşlar eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde 
Türk halkı büyük bir yoksulluğun, perişanlığın içi
ne düşmüştür. Tütün ekicisi, çoluk çocuğuyla, genci 
yaşlısıyla, gece - gündüz aylarca çalışmasına karşın, 
geçimini dahi zor sağlayabilmiştir. Cumhuriyet dö
nemiyle birlikte getirilen taban fiyatı ve destekleme 

politikalarıyla, kısmen olsun, bir refaha kavuşabil
miş ve ülkemize de büyük katkılar sağlamıştır. 

Bugüne geldiğimizde bakıyoruz; yıllar önce yaşa
dığımız, Türk halkını, Türk tütün üreticisini yok 
eden ve sömürünün kucağına iten başlangıca yeniden 
geliyoruz. Bunun ne şekilde gerçekleştiğini ve ülke
mize vereceği zararları aşağıda açıklayacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ve benzeri komşu- • 
su Yunanistan, Irak, Bulgaristan ve Yugoslavya gibi 
ülkeler, tütün üretiminde ve sigara tüketiminde, 
dünyada çok daha büyük paylara sahipti. Birinci 
Dünya Savaşı yıllarından itibaren, özellikle de İkin
ci Dünya Savaşından sonra, Amerika Birleşik Dev
letlerinin, «yardım» adı altında ve salt alışkanlık 
kazandırmak amacıyla Avrupa ülkelerine tütün ve 
sigara İhracatından sonra, özellikle başta Almanya 
olmak üzere, şark tipi tütün tüketme alışkanlığı 
sona ermiş, hemen hemen yok olmuştur. 

Yine, dünyaya baktığımızda, dünya sigara üreti
mine ve pazarlamasına egemen olan birkaç büyük 
holdingin, Amerika 'Birleşik Devletleri ile diğer Batılı 
ülkelerdeki pazarların dağılması sonucu, gözlerini ül
kemize diktiğini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, soruyorum: Amerika Bir
leşik Devletleri, bize ve özellikle ikili ilişkiler içinde 
bulunan hükümete, sık sık, «Siz, kalkınmanızı ta
rıma ve tarıma dayalı sanayiye dayandırınız» diye 
ümitler vermekte iken, neden sigara gibi, Türk hal
kının dünyada birinci derecede öncelikli olduğu brr 
mala el atmıştır da, tüm bunlar yetmezmiş gibi, hü
kümet, yine bunların pazarı olmak için, Türkiye'yi, 
bizleri, Türk insanını alet etmektedir?.. İşte bu pla
nın, bu uygulamaların bir sonucu olarak, BEST Si
gara Fabrikası ülkemizde yatırıma girişmek istemiş
tir. Bize söylenen ve basında yapılan, aşağıda örnek
lerini vereceğim açıklamalarda görülen şudur: Bu ya
bancı şirketler ülkemizde sigara üretecekler, bu siga
ralar yurt dışına ihraç edilecek ve Türkiye, Türk 
tütüncülüğü bundan büyük kazanç sağlayacak... 
Ama, görüyoruz ki, uygulama hiç de böyle değil. 
Geçmiş yıllarda ihraç koşuluyla gelen Coca-Cola ve 
bira üreten yabancı şirketler gibi bunlar da, sadece 
ve sadece Türkiye pazarında sigara satabilmek için 
ülkemize göz dikmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunun böyle olacağını, 
tüm dünyadaki benzer • uygulamalara dayanarak, 
İrak'a, Yunanistan'a bakarak söylemiş ye uyarmıştık. 
Bizim bu eleştirilerimizi ve özellikle halktan gelen 
istekleri dinlemek gereğini dahi duymayan; halkına 
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ve halkının sesini yansıtmaya çalışan milletvekiline 
İniş önem vermeyen iktidar, geçen yıl bir gece yarısı, 
oldu - bittilerle Tütün Tekeli Kanununu kaldırmış 
ve işte bugün, çarpık, bozuk uygulaması görülen bu 
IBEIST Sigara Fabrikasına ön vermiş, destek olmuş
tur. Geçen yıl çıkarılan bu kanunla, aslında muha
lefete gol atılmamış; Türk halkı, Türk tütün üre
ticisi, sahur topunun ağzına konarak top ateşlenmiş-
tir ve Türk tütün üreticisiyle Türk sigara sanayii 
bir meçhule doğru yol almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde Sayın Ba
kanın konuşmalarını izledim ve tekrar yararlanabil
mek amacıyla konuşmalarının özetini aldırdım. Sa
yın Balkan şunu söylüyor:» ©iz ne yapalım, İngiliz 
şirketi eski makine getirmişse?» Veya «'Biz ne ya
palım, bizim halkımız dolandırılmışsa?» Bunu da 
söylemeye getiriyor... 

MALİYE VE GÜMRÜK ©AKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMIOÇİN l(©uraa) — Söylemeye 
getirmiyorum; söyleyeceğim sözü kalkar, kürsüden 
söyledim; varsayımlarla lütfen oradan hitap etme
yiniz sayın milletvekili. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Yani, bundan 
bu anlaşılıyor, benim anladığım hu. Buradan açık
larsınız. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK ©AKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söyleyece
ğimi kürsüden isöylerim, varsayımlarla konuşmayın. 

HASAN ALTAY- ı(iDevamla) — Buradan açık
larsınız efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Soruyorum de

ğerli arkadaşlarım; Siz, üç yıllıktan ©ski bir maki
neyi, bir arabayı ithal etmeye yetkili değilken, hiç
bir yasal düzenleme buna olanak vermiyor iken ve 
değeri çok az olan, birkaç milyon liralık bir arabayı 
eski olduğundan dolayı ithal edemezken, milyarlara 
varan bu eski makinenin ithaline Maliye Bakanlığı, 
hangi gerekçelerle, hangi yasal dayanaklarla göz 
yummuştur?.. 

ÖMlER KOŞMAN (Kars) — Zülfiyare dokunma!. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Yine soruyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti yasaları içerisinde, özellikle 
Türk Ceza Kanununa göre, dolandırıcılık; suçtur. Türk 
halkım dolandıran bu şirketin ilgilileri fazla fiyat öde-
m'işler, fazla fatura kesmişler, suç işlemişler; neden 
bunlar hakkında gerekli işlem yapılmamaktadır? 
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Sayın milletvekilleri, yine ayrıca, gerekli hukuksal 
düzenleme ve altyapı yapılmaksızın, neden kamu or
taklığı sekilinde böyle 'bir kuruluşun kurulmasına izin 
verilhıliştir? Nerededir sizin sermaye piyasası kurul
larınız, bunu düzenleyecek yasalarınız? Hangi önlem
leri aldınız; ne gibi hukukî düzenlemelerle halkı bu 
maceranın içine soktunuz?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Biz mi sok
tuk?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
Evet, devam edin efendim. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu olaya baktığımızda ve diğer 
arkadaşlarımın açıklamalarıyla da, yabancı sermaye 
şirketlerinin amacının, Türkiye'de yeni teknoloji ge
liştirmek değil, Türk millî pazarını sömürmek, Türk 
millî pazarından pay elde etmek olduğu açıktır. Bu
rada bir hata vardır, hatadan dönülmesini beklemek 
hepimizin görevidir ve özellikle de şunu bekliyoruz: 
Yasayla kurulmuş bir Tütün Millî Komitesi vardır; 
bu toplanmahdır. Böyle bir meselede, millî konuda 
tüm partilerin ve diğer demokratik kurum ve kuru
luşların katılımıyla mlillî bir politika oluşturulmalıdır. 
Aksi halde, yıllardır tüm dünyada sömürü işlamıini 
en iyi şekilde becermiş; belki de, ciroları, bütçeleri 
Türkiye kadar olan bu dev holdingler karşısında bir
kaç bürokrat ve birkaç kamu görevlisiyle yalnız ve 
çaresiz kalırsınız ve böyle çok büyük hatalar yapar
sınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, sigara 
üretim aşamasına gelmeden önce, Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin çok büyük, çok acı sorunları vardır. 
Yapılan hesaplamalara göre, TEKEL'in verdiği orta
lama fiyat, hemen hemen yapılan masrafa eşit du
rumdadır. 

Yine, kendi yöremde yaptığım incelemeler ve di
ğer yerlerde yaptığım. araştırmalar, tütün ekim saha-
larında, özellikle de yüzde 60'ı başka hiçbir tarım 
ürünü elde etmeye uygun olmayan sahalarda tütün 
ekimlinden vazgeçildiğini göstermektedir. Günbegün 
tütün üreticisi ve tütün üretimi büyük bir açmazın, 
büyük çıkmazın İçine girmektedir. Tütünün, ortalama 
ihraç fiyatı üçbuçuk, dört dolar iken, bugün ortala
ma, Tekel'in ve tüccarın alım fiyatı 1 400 - 1 500 lira 
civarındadır, ihraç aşamasında da, Türk köylüsünün 
büyük ölçüde sömürüsü söz konusudur. 
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Bugün, bazı yörelerde, kısmen özellikle seçimle
rin yaklaşmış olması, bazı yörelerde de ara seçim ol
ması nedeniyle, tütüne geçen seneye nazaran belki bi
raz daha iyi fiyat verilmiş gibi gözükmektedir; ancak, 
bu seçim ortamı ortadan kalktığında,-Türk köylüsünü, 
yine açlık ve perişanlık beklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki1, devlet Hazinesi
nin, özellikle partizan amaçlarla çarçur edilmesi veya 
şunun bunun tarafından yağmalanması, hiç bir işe ya
ramayan tütünlerin alınması, hiç de benimsenir bir 
politika değildir; ama, bu şekilde de sorunun sahip
siz bırakıllmaısî, hiç kimseye bir şey sağlamaz. Yapıl
ması islfcenen ve yapılacak olan nedir?.. Ülkemizden 
çok daha ileri durumda olan, bizden çok daha geliş
miş olan, 'köylüsü çok daha bilinçli olan Amerika Bir
leşik Devletlerinde bile Tütün Üreticileri Birliği Koo
peratifi vardır ve köylüler bu kooperatif elliyle des
teklenmektedir. işte, yapılması gereken budur. Bizde 
de, tütün satış kooperatifleri vardır. Bunlara işlerlik 
kazandırılmak; köylümüzün, çiftçimizin kendi ayakla
rı üzerine durabilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, yine köy
lünün sömürüsüne yol açan bir olaya değinmeden 
edemeyeceğin^ 

Ülkemizde uzun yıllar önce tütün üreticisinden 
kesilen yüzde* 51er, artık kendisine reel değeri üzerin
den iade edilmelidir. Çünkü tekel kalkmıştır, çünkü, 
bu yüzde 5'lerin ayrıca hiçbir amacı da kalmamış
tır. Gerçek değerleri üzerinden tütün üreticisine öde
yeceğiniz veya kooperatifler eliyle sağlayacağınız bu 
desteklerle, tütün üreticisinin kendi kendine yetmesi 
sağlanmalıdır* 

Ayrıca, ilaçta da büyük vurgunlar vardır. Birta
kım ilaçların kilosunun 85 bin liraya kadar yükseldi
ğini öğrenmiş bulunmaktayım. Yine, tütünün pazar
laması aşamasında sömürü uygulayan büyük holding
ler, ilaç satışında da aynı sömürü yollarını acımasız
ca devam ettirmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizi açmaza götürecek 
koşullardan biri de, günbegün artan yabana sigara it
hali ve yabancı sigara İthalinden doğan alışkanlık'lr-
dır. 

Yukrıda da değindiğim gibi, sigara üreticisi ve 
sigara sanayiine sahip bulunan Irak, bu yüzden tüm 
pazarlarını kaybetmiş; Yunanistan, hemen hemen si
gara sanayiini yok etme durumu ile karşı karşıya 
kalmıştır. Yine, birçok Avrupa ülkesi ve dünyanın 
birçok ülkesi aynı durumdadır. Her yıl yüzde yüze 
yakın oranda artan sigara ithalinin, kaçakçılığı önle
diği de söylenemez. Ben sigara içmemekle birlikte, 

bazı vatandaşlarda görüyorum; mavi bandrollu mu, 
kırmızı bandrollu mu sigara istersiniz şeklinde ko
nuşmalar oluyor. Bunlardan biri yine kaçak olarak 
gelmekte, çok geniş pazarlar bulabilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Altay, toparlayınız. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, basında bu konuda yer alan 

çok önemli ve araştırılması gereken ciddî sorunlar 
vardır. Bunlardan birisi «Marlboro sigaralarına uyuş
turucu karıştırılıyor» adı altında bir Alman dergisine 
dayanarak bir gazetemizde yer alan bir konudur ve 
gerçekten araştırılması gerekir niteliktedir. Bu ne
denle de bu araştırma önergesi yerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, sigara ithalinin hiçbir za
rarı yok, hatta kârı var denmesine karşın, birçok ba
sında yer alan değişik konulara ek olarak yine bir 
başlık var; «İthal sigaranın oyunu» adı altında, ithal 
sigara yüzünden 'beş bin Tekel işçisinin işinden oldu
ğu iddiası vardır. 

Tütün üreticisinin üretimden satışa kadar tüm so
runlarının araştırılması; ikinci olarak, sigara üretimi 
ve pazarlanması konusunun araştırılması; üçüncü ola
rak da, Türk halkını uyuşturucu gibi birçok etkilere 
açık bırakacak, halk sağlığı açısından çok önemli olan 
konuların araştırılması gerekir. 

Ayrıca, bizim çok büyük döviz kaybımız ve eko
nomimize verdiği büyük zararlar nedeniyle de tüm 
tütün üretimi ve sigara sanayimizin sorunlarının hep
sinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle de bu 
Meclis araştırmasının açılması zorunludur. 

Arz ederim. (DSP, SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nazmi Ön

der buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA NAZMI ÖNDER (Muş) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çanakkale Mil
letvekili Sayın Cafer Tayyar Sadiklâr ve arkadaşla
rının verrnliş olduğu Meclis araştırması önergesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıla
rımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, konu ile ilgili olarak tek
nik düzeyde ve idareci olarak uzun yıllar çalışmış bir 
mensubunuz olarak gerçekleri olduğu gibi sizlere arz 
etmeye çalışacağım. 

önce BEST konusunu ele alalım: Benden önce 
konuşan DSP Grubu sözcüsü arkadaşımın dediği gi
bi, BEST bir kamu kuruluşu değildir, bir anonim 
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şirkedir. BEST, yani Bitlis Entegre Sigara ve Tütün 
Sanayii Anonim Şirketi 1983 yılında kurularak, 
23.3.1983 tarihinde <k> ticaret siciline tescil olunmuş
tur. Kurucuları arasında Bitlis 11 özel İdaresi, 11 Be
lediyesi ile birlikte çevreden 5 belediye ve 11 kurucu 
üyesi bulunmaktadır. Adı geçen şirket, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına müracaat ederek, tamamı ihra
cata dönük olmak üzere, sigara fabrikası kurmak için 
müracaat etmiştir. Gerekli incelemeler yapılmış, o ta
rihlerde yürürlükte bulunan 1177 sayılı Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanununun 38/d maddesi uyarınca fabrika 
kurma izni bakanlıkça verilmiştir. 

Daha sonra, yabancı ortakların şirkete iştirakine 
dair Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dai
resinin 12.7.1985 gün ve 296 sayılı yazısı ile verilen 
müsaade üzerine yüzde 51 yerli sermaye, yüzde 49 ya
bancı sermaye orta'klığına dönüşmüştür. Bu ortaklık
tan sonra da, fabrika yapımı ikmal edilmiş, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının 14.11.1985 gün ve 3457 sa
yılı yazısıyla da işletme izni verilmiştir. Bu izin veri
lirken de, noksan olan tütün hazırlama bölümü ile 
birikişim usulî noksanlıkların da iki yıl içerisinde ta
mamlanması şart koşulmuştur. Bu şartlı iznin veril
mesinde, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı ile, ay
rıca, tamamının ihracata dönük olması da önemli bir 
elken olmuştur. 

Şirketin bu statüsünde şu anda herhangi bir deği
şiklik yoktur. Bu nedenle, basında yer alan, makine
lerin eski oluşu ve fazla para ödenmesi gibi iddialar, 
şirketin kendi iç problemidir. İleride daha başka ge
lişmeler olur ve müdahaleyi gerektirir bir husus gö
rüldüğü takdirde, ilgili merciler elbette gerekeni yapa
caklardır. Nitekim, şu anda yönetim kurulunda olan 
Bitlis Valisi, gerekli soruşturmayı yaptırmış bulun
maktadır. 

Şirketin son genel kurul toplantısında, 1177 sayılı 
Kanunun, 3192 sayılı Kanunla değişikliğinden dolayı, 
Tekelin ortaklığı gündeme getirilmiş ve bu yönde bir 
karar alınmıştır. Tekelin ortaklığı prensipte uygun gö
rülmekle beraber, ortaklığa karar verilebilmesi için, 
şirket, malî yönden hesap uzmanlarınca, teknik yön
den de Tekel teknik elemanlarınca İncelenmektedir. 
Raporlar geldiğinde, Tekelin, bölge halkının ve az ge
lirli iştirakçilerin menfaatiyle birlikte dikkate alına
rak yapılacak değerlendirmelere göre karar verilecek
tir. 

(Meclis araştırması önergesinde, «Türk Hükümetti 
de tütün konusunda uyguladığı pcVJiltflka ile yabancı 
firmaların Türkiye pazarını işgal ötme planlarıma 
yardımcı olmaktadır» denmektedir. 

f Buna kesinlikle katılmıyorum. 31^2 sayılı Kanun-
j la yapılan değişikiklier, sigara üretiiniinde'ki d&vM 
I 'tekelini kaldırırken, Tekelin ortak olması şaftına da 
I özellikle yer verilmek suretiyle, tütünümüzün, tütün 
I ürötfcimiizin ve sllgara sanayiimizin geleceği düşünül-
I müşitür. Daha evvelki yıllarda bu tür oritlalklıklar tes-
I çille, şimdiye kadar milyarlarca lira harcanarak ma-
I kine mianltaj seviyesine yakın seviyelere getirilmiş 
I olup, yapımları sonra yaviaışlatdan ve halen a'tıl vaı-
I zilyette bırakılmış olan Akhisar, Samsun - Ballıca, 
I İzmir - Çiğlıi, Diyarbakır slilgara fabrikalarının ddv-
I reye dolkulması, mevcutların da modernize edilmesi 
I arrüiçlanmışitır. Bunları, değerli arkadaşımız Sayın 
I Saldıklar, bakanlığı döneminden de çok iyi bilmek-
I tedirler. 

I Bu suretle, uluslararası tecrübesi olan yabancı fir-
I maların, sermayeleri yanında, bilgi, beceri ve teknik 
I 'imkânlarından yararlanılarak, içerideM sigaraların ka-
I liltösi düzeltileceği gibi, dış pazarlara da açılma im-
I kânı sağlaınacakltır. Bu konuda birçok teklifler bu-
I lunmaktaldır. Firmaların bu teklileri dikkiat ve iıtina 
I ile incıeılenmeıktediir. Herhangi bir fiirma. ile mütalba-
I kat temin edildiğinde, Mıalalta konu sigaraların yurt 
I içinde imaline başlanacağı ve bunun sonunda sigara 
I iilihalatına son verileceği tabiîdir. Böiylec© sfiıgaria sa-
I naylinde önemli bir aitıtıım gerçekleştirilmiş, olacak, 

ithal sigaraya tekabül Öden rrJilktardaK kalömü değer 
I de ülkemizde kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle BEST Fabrikası-
I nın makineleri üzerimde, benden evvelti konuşmacı 
I arkadaşlarım ısrarla duıdulhr. Bugün halen fii'Jirell 
I lüks sigara, Lüks Bitlis Sigarası ve BEST sigarası 
I bu makinelerden imal ediknek'tedk. 

I Firmaların, yukarıda arz eiümlş olduğum teklifle-
I rimin bakanlıkta ve Tekel Genel Müdürlüğünde bü-
I yük bir dikkaft ve ilrJina ile incelendiğini, bakanlıkta 
I yapmış olduğum çaılışmıalandıa bizzat gördüm. Bir fir-
I mayla mutabakat temin edildikten sonra, İthalata ko-
I nu edilen sigaraların yunt içinde imaline başlanacak, 
I daüayısıyla ithalata da son verilecekıtir. Bu ortaklık -
I larda yapılacak Blendet sigara ürdrjimlinde tüketici 
I ve dış talepteki tercihler göz önüne alınarak yaiban-
I cı tütün kullanıldığı takdirde bundan alınacak be-
I İldi orandaki fon da, tütünümüzün gelişdrilmesıinde, 
I ürelticimiziin desteklenmesinde ve eğrilmesinde kul-
I lamılacakltır., 

I /Araştırma önergesinde, dünyada yabancı üreüici-
I terin elinde büyük miktarlairda Virjinya tütünü bu-
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lunlduığu, bunlar içki pazar arandığına değinilimdkıte-
dlir.( ' 

ıBunun üzerinde, (hükümetlimiz, dolayısıyla Tikel 
Genel Müdürlüğümüz, gereklü tedlb'inlerı alimışiardır. 
îhtiyacıımız olacak Virjinya ve Burley tpû tütünle
rin öncelikle ülkemizden temini için Balıkesir, Düz
ce, Bursa, (Burdur, Adapazarı ve Saımısun'da 5 ila 
200 dekar arasında değişen mlikltarlıarda deneme eki
mine izf.n verilmiştik. Bu denetmelerden alınacak, so
nuç durumuna göre, Türk, tütününün kendine bas 
•vasfıma da zarar vermemde kaydıyla, bu tütünlerin 
üretimine izin verilebilir. Böylece, ifoltliyacımız olan 
!bu nevi tüdünterin »temimi de iç piyasadan yapılmış 
loi'aca'kltır. Görüldüğü gilbi, hükümetliımiz bu konuda 
gerekli tedbirleri almıştır, endişeye mahal olmadığı 
da ortadadır. 

,Sayın Başkan, değerli milMlvekilleri; sigara itha
latı konusuna 'gelince : 1984 yılına gdinceye kadar 
ülkemllzde her donemde yalbancı sjgara bulunuyor
du; alma bu sligîarialaır sigara kaçakçıları tarafından 
getiriliyor, el altından satılıyor idi. Bu arada üzd
ükle şunu da belirtimek işitiyorum : Benden evvel ko
nuşan Doğru Yol Partisinin 'Sözcüsü saıyın arkadaşını, 
^Buradaki kaçakçılığı önleyeımiiyar musunuz?» dedi
ler. Yıiaırcia önlenemedi; bu bir gerçek değil midir? 
Bu 'kaçak sigaraların satışına da 'bir türlü mani olu-
namıiyordu. hepinizin malumu oilduğu gibi bu durum, 
işin kanunsuzluğu yanında, milyonlarca lira dövizin 
'gayri yasal yallardan yurt dışına çılklmaısına sebebiyet 
veriyor, ayrıca haksız bir kazanç yolunu da açı
yordu.! 

Bütün bunlara mani oimak İçin, hükümet, çok 
yerimde 'bir kararla, sligara Mıal etmeye başlamıştır. 
Bu kararla, sigara kaçakçıllı&ı önlenmiş, kaçakçıya 
giden dövizler de sosyal amaçlı kuruluşlara kazan
dırılmıştır. Bu şekilde, 1984-198Ö yıllarında Konut 
Fonuna yaklaşık 1H9 miıliyar Türic Lirası, Savunma 
Fonuna ise yaklaşık 11 milyar Türk Lirası kazan-
dtrıtaıışltır., 

İddia edildiği gibi, Türk sigarasının piyasadan 
tamamen kalkması da söz konusu değildir. Şöyle ki : 
1984 yılında 62,3 bin ton olan sigara üretimi, 1985 
yılında 60,5 bin ton, 1986 yılında 59,2 bin ton ol
muştur. Görüldüğü gibi üretimdeki değişiklikler bin-
delerle ifade edilebilecek seviyelerdedir. 

Yapımı devam eden sigara fabrikalarından bir 
veya birkaçı ile yapılacak ortaklık anlaşmasıyla, it
halata konu olan sigara, nevileri de ülkemizde üreti
lecek, dolayısıyla sigara ithalatına son verilecektir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben gayet 
iyi hatırlıyorum, eski yıllarda tütüncülüğümüzle ilgili 
iyileştirme kararlarını almak üzere Millî Tütün Ko
mitesi toplanır idi; bu komiteye ilgili kuruluşların 
temsilcileri de iştirak eder, tütüncülüğümüzün bugün
kü ve gelecekteki durumu günlerce tartışılır, sonunda 
alınan kararlar, o zamanki adıyla Gümrük ve Tekel 
Bakanının başkanı olduğu üst komiteye götürülür idi; 
bu komitede konular tekrar görüşülür, bir çok ka
rarlar tekrar alınır, alınan bu kararlar her ne hik
met ise bîr türlü uygulamaya konamazdı. 

Tütün üretimi her geçen yıl taban araziye kayı
yor, kalite düşüyor, arz ve talep dengesi bozuluyor
du. Kalitesiz tütün stokları birikiyor, Türk tütünü 
olarak bilinen ve özellikle aranan tütünümüzün iti
barı da kayboluyordu. Dış alıcılar ise, benzer tütün
leri üreten Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan' 
dan tütün almaya yönetiyorlardı. Bu durum karşısın
da yapılacak tek şey, konunun üzerine giderek, ge
rekli tedbirleri almaktı ve bu tedbirleri alırken de 
hiçbir politik mülahaza gütmemekte ki, hükümetimiz 
bunu yapmıştır. 

Sizlere arz etmeye çalışacağım, önce stoklar 
gözden geçirilmiş, ne ihracata, ne de iç tüketime kul
lanma vasfı olmayan tütünler tespit edilerek, hiç ol
mazsa bundan sonra lüzumsuz yere milyarları bulan, 
depolama, bakım, işçilik masrafları yapmamak için 
bu tip tütünler elden çıkarılmıştır. Böyle bir stokla-
manın zararları göz önüne alınarak, 0 (sıfır) ila 4 
randımandaki tütünler dernal, bunun dışındakiler de 
işleme sonuçlarına göre imlha edilerek, kalitesiz tü
tün stoklaması önlenmiştir. 

Fiyatlarda yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Ran
dıman esasına göre yapılan fiyat değerlendirmeleri 
terk edilmiş; yerine, iyi türüne, iyi fiyat politikasına 
uygun düşen grad esası getirilmiştir. Bununla ilgili 
olarak, tütün üretimi talban araziden kıraç arazilere 
kaydırılarak, tütünde kalite yükseltilmiş, hakikî tütün 
üreticisinin eline daha çok para geçmesi sağlanmış
tır. Tekelin ayrı, tüccarın ayrı uyguladığı fiyat poli
tikasına da son verilerek, bununla ilgili tartışmalar 
da önlenmiştir. 

IBenden evvel konuşan, Doğru Yol Partisi Gru-
(bu Sözcüsü sayın arkadaşım, verilen fiyatların çok 
düşük olduğunu, maliyeti karşılamadığını belirttiler. 

önce, şunu bilmekte yarar vardır : Tütün fiyat
ları, eksperlerce çıkarılan maliyet, o bölgedeki al
ternatif ürünlerin destekleme alım fiyatları, enflas
yon hızı, içerideki ve dışarıdaki tütün fiyatları ve 
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ihraç fiyatları, üreticinin emeği, dekar başına verilen 
verim dikkate alınarak tespit edilir. 1970'li yıllardan 
1986*ya gelinceye kadar baktığımızda, son yirmi yı
lın en yüksek fiyatı da verilmiş durumdadır; bunu 
da arz etmiş oluyorum. 

Piyasa açılışlarına yenilik getirilerek, üretici, lü
zumsuz bekleyişten kurtarılmıştır. Üretici, eskiden, 
tütününü denkleyip, satışa hazır hale getirip, satışı 
için aylarca beklerdi, bu arada, depolama külfetiyle, 
parasını geç almanın sıkıntısını da yaşardı. Tütünü
nü resmen sattığı takdirde, kanun karşısında suçlu, 
ıgayri resmî sattığı takdirde, koçan atma gibi yollar
la, menfaati de haleldar olurdu. 

1177 sayılı Yasada değişiklik yapan 3291 sayılı 
Kanunla ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yap
rak tütün ve tütün mamullerinin üretimi, satışı ve it
halatı, fon alınması ve bu fonun kullanılmasına dair 
usul ve esaslar ile tütününü denkleyip satışa hazır 
hale getiren üreticiye, yazılı sözleşme yapmak sure
tiyle, tütününü istediği zaman satabilme imkânı sağ
lanmıştır ve bu suretle, üretici lüzumsuz bir bekle
yişten ve gayri yasal yollara başvurmadan da kur
tarılmıştır. 

Eski yıllarda tütün piyasası fiyatları büyük bir 
sır olarak saklanıp piyasa günü açıklanırken, bugün 
ise, tütünler satışa hazır hale gelirken fiyatları da 
açıklanmaktan, dolayısıyla üreticiye daha iyi düşün
me ve satışlarda tercih hakkını iyi bir şekilde kullan
ma imkânı da verilmektedir. 

Tütün piyasaları erken açılmaya başlanmıştır. 
Mesela Ege Bölgesi tütün piyasası en erken olarak 
ocak-şubat sonlarında açılırken, 1986 yılında 1 Ara
lık tarihinde; Karadeniz Bölgesi tütün piyasası en 
erken mart ayı sonu veya nisan ayı ortalarında açı
lırken, bu yıl 30 ocak tarihinde; Marmara Bölgesi 
tütün piyasası mart ayı sonu ni'san ayı ortalarında 
açılırken, bu yıl 20 şubatta; Doğu Anadolu tütün 
piyasası nisan ayı sonu mayıs ayı ortalarında açılır
ken, bu yıl 3 nisanda açılmıştır, ki ağır kış şartları 
hüküm sürmeseydi daha erken bir tarihte açılacaktı. 

Görüldüğü gibi, bütün piyasaların açılışı eski yıl
lara nazaran iki ila üç ay önceye alınmıştır; bunun 
üreticinin lehine olup olmadığını yüksek takdirleri
nize bırakıyorum. 

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu piyasası ihdas edi
lerek, Adıyaman, Hatay, Adana illerinin ekolojik ka
rakterleri dikkate alınarak, Doğu Anadolu'nun ağır 
kış şartlarından dolayı ortaya çıkan bekleme duru
muna meydan vermemek üzere, bu illerimizi kapsa
yan yeni bir piyasa uygulamasına geçilmiştir. 

5 . 5 . mt 0 : 1 

Piyasalarda özel alım büroları kurularalk, alım
lar sırasındaki üreitidi şiiikâyeferi anında incelemeye 
talb'i tutulmuş, üretici halk ve menlfaaMarı en iyi şe
kilde ktorunmuşjtur. Bununla beralber, Doğu Bölgesi 
tütün üreltJiois'ihe ve tültiünlüne ayrı bir önem verildiği 
için Muış, Bitlis ve BatoanMa yaprak tütün merkez 
.müdürlükleri kurulmuştur. Alım ve ödemeler büyülk 
bir slüra'tle yürütükrMdte, yine alım ve ödemeler es
ki yılara nazaran oritalama Jki ay önce bjildiirilimek'te-
dir. 

Bu yılki alım ve Ödeme konusuna gelince : 
16.4il 987 tarihi itibariyle Tdkelce toplam 103 bin 
ton türlün alınmış, karşılığında 152 milyar lira öden-
miışitir. Bge, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde 
alım ve ödemeler bitiriMmek üzeredir, Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerinde alım ve" Ödemeler hızlı bir 
şekilde devam dtmdktdd'ir.ı 

Tdkelcfe 125 bin ton tültün alınacak, karşılığında 
1$5 milyar lira ödenecdkltİr. Kalitedeki iyileşmeden 
dolayı 773 TL./ıkilögraım olan tültün oritalama fiyatı, 
bu yıl yüzde 90 fazilalsıyia 1 4215 TMk'ilogralrraa vük-
seltilmişitir. (A) grad nevi üü'tünilerlin oranında bir 
yıl evveline göre yüzdle lOO'lülk bir ar/tış aUrnoştur. 

Tüccar ise, bu yıl 39,2 bin ton tütün almıştır. 
Bedeli 62 miyar civarındadır. Tüccar ortalaması ise 
1 614 TTL./Mioıgırafmdır. 

Değerli milteüvdkliieri, sizlere özdt olarak 1117 
sayılı Kanunda yapılan değ'işikllilkiterie ilgili bilgi arz 
ötmeye çalışacağım.. Tültün üreitidim'izün lehine yapı
lan bu değişikliklerle, ilgili kanunun 20, '2/1, 38, 4(1 
ve 43 üncü maddeleri d'eğişitirilim'işltir. Bu maddeler
den 20 nci madde dikim alanlarıyla illglidlir, 21 inci 
madde piyasa açılışlarıyla, 318 inci madde sigara imal 
etme monopolünün kaldırıllmaisı, 411 inci madde ba
yilerin beyanniame veflmeisi, 43 üncü madde ise sigara 
'kâğıdı ithaliyle ilgili maddedir 

Burada, üzerinde durulan ve yanlış düşüncelere 
sevk edilen 3)8 inci maddeyi incelieyeedk olurısialk, 
1177 sayılı Kanunun 318 inci madddsi, «Tür!kiye\le 
sigara imali, sadece Tekiel îşldümeleri Genel Müdür
lüğüne aittir, onun monöpiolündedir» demdkîtediir. 
Büzüm gdtürdiiğimfe değişiklikte ise, «Türkiye'de siiga-
ra üretimi, yerli ve yalbancı sirkelerin müracaatları 
(bakanlığa yapılır ve Balkanlar Kurulu kararıyla an
cak Tdkel İşletmeleri Genel M'üdlüdüğünün iştirakiy
le üretimine izin Verilebilir, üfdti'm yapabilir» şeklin
dedir. Yanli, burada amacımız, Tdkali orltadan kal-
dınmalk değil, bilakis Tdkelin daha evvelki yıllarda 
pofflk yatırımlar dolayısıyla yapılan ve halen depo 
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olarak kullanılan 5 sigara fabrikasının .â&po olmak -
tian kuıtûarıılıp slilgara imal eder bir hal© gdciritoesıi-
dir. 1975, 19716 ve 1(977 yıllarında yapılmış olan ve 
milyarlarca lira harciaman bu fabrikaların çalıştırılarak 
ürdtime dönük hale getlirMmesi, dolayısıyla millî 
gelire, milî dkomomiye katkıda bulunaibil'k düşünce-
slinden İbardEtıir. 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu
nun yukarıda arz dttiğilm maddıelerinün değiştirilmesi, 
tütün ürelticim'iz taralından memnunfiydtıld karşılanmış 
ve bu konuda ilgili bakanlığa ve Tekel Genel Müdür
lüğüne yüzlerce teşekkür mesajları gelmiştir. 

İSayın Balkan, değerli milöövekıilleri; görünen 
odur ki, deminden beri arz ötmeye çalıştığım tedbir
ler sonucunda, tütün üretilmli talban araziden kıraç 
arazîye kaydırılarak tütün kaıl'itesli iyileşfcirim'iş, üre
ticimin eline dalha çok para geçmesi temin edilmiş
tir ve dolayısıyla arz ve talep dengesi kurulmuş
tur. Türk. tütününün kaylbolan duş iltilbannın teikrar 
yerilme gedmesinde gösterilen çaba ve gayrdtler gru-
(bumıuzoa takdirle karşılammıak'tadır. Bu konuda önem
li mesafeler alınmıştır. Bu tedlblirlerin devam ettiriıl-
mesi suretiyle tütünümüzün itibarının dana d:ı iyi 
hale getirileceğinden endişemiz yokllur. GörüJdüğü g.-
tbi, alınan 'bütün kararlar, ülkenin genel yararları 
ve ekonominin gerekleri: göz önünde tutularak alın
mıştır. Bu tedbirlerin hİçMiri, hiiçfbir kişi veya kuru
luş yararı ile ilgili olması söz konusu değildir. Hü-
kümdtimizkı ııyiguladığı tütün alım ve fiyat politi
kası ild, kaliteli ürdtiım teşfvilk edilmiş, gerçek üre
ticimin emeği en iyi bir şekilde değerlendirilmiştir. 

Ülkemizıin ve ekonomimizin, tütün ve tütün üre-
ticfısidin memfaatlarını zedeleyecek hîçlbir uygulama
ya imkân verilmes'i düşünülmedliği gilbi, bu konuda 
son derece hassas davranıidığı da oritadadır. 

Sayın Başkan, değerli milletiveklilleri; başından 
beri arz etmeye çalıştığım nedenlerle, önergedeki id
diaların hiç birisinin varit olmadığını ve bu önerge 
Ikonusunda da herhangi bir Mecliis araşjtırmaisına da 
gerdk olmadığını yüksdk huzurlarınızda arz eder, 
grulbum ve şahısım adıma hepinüze en derin saygı
larımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBASKAN — Teşdklkür ederiz Sayın Önder. 
İSayın Sadıklar, ilk imza sah'ilbi olarak zatı âli

miz mi konuşacaklar?! 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Eivdt efendim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (DYP sıraların
dan! alkışlar) 

Sayın Sadıklar, süreniz 10 dakikadır. 
CAFER. TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Mec
lis araştırması önergdsindeki iddialar, yabancı sigara 
firmalarının Türk pazarını işgal etme planlarıyla il
gilidir ve ayrıca basında ortaya atılan «tütünümüzde 
ya'bancı tuzağı», «Tütünümüz üzerinde yerli ve ya
bancı eller çirkin oyunlar oynuyor» gibi iddiaların 
açıklığa kavuşturulmasını amaçlıyordu. 

Hükümet adına önerge üzerinde konuşan Sayın Ba
kan, bu konulardaki görüşlerini Yüce Meclise sunar
ken, konuların temeline hiçtir şekilde inmemiştir. Ver
diği cevaplarda, «Yabancı sigara firmalarının veya or
taklarının, Türk pazarlarını işgal ederek tekel yarat
malarına İmkân sağlaması sözkbnusu değildir» cüm
lesiyle, bütün önergede ortaya konan iddiaları Cevap
landırmak istemiştir. 

Bu cümlenin içinde iki husus üzerinde özenle du
rulduğu anlaşılıyor: Birincisi,' yabancılara tekel ya
ratılması bahis konusu değil; ikincisi de, Türk pa
zarlarının işgali bahis konusu değil. 

Biz diyoruz ki : Elimizdeki delillerle ve Sayın Ba
kanın ifadeleriyle bunlar sözkonusudur. Niçin? Evet, 
Türk pazarları yabancı sigara şirketleri tarafından iş
gal edilmek üzere ıbir plan hazırlanmıştır. Bu plan 
yıllardan beri uygulanmaktadır ve BEST olayı bu
nun son halkasını teşkil etmdktedir. 

Demin değerli arkadaşlarımın bir rapora istina
den ileri sürdüğü görüşlere bazı ilaveler yapmak is
tiyorum. Bizim de elimizde bazı özel raporlar var. 
Şayet Yüce Meclisimiz araştırma önergesine, «evet» 
derse, bu raporları, Yüce Meclislin, tetkiki için, em
rine sunacağız. 

Bu raporlarda deniyor ki: «İngiliz Röthmans Fir
ması, Türkiye pazarlarını on yıl içinde işgal etmeyi 
hedeflemiştir ve buraya yerleşecektir.» 

Bunu kesin ifadelerle rapora yazmışlar ve ayrıca 
- maalesef diyorum - raporun bir diğer yerinde de 
bunu sağlayabilmek için 200 bin Pound tutarında 
(yaklaşık 200 milyon lira) ödemeler yapmışlardır. 
Raporda, bu ödemelerin nereye yapıldığı da şöyle söy
leniyor : «Tablo 3te görülen bu ödemelerin bir bö
lümü, en büyük parçası hediyelere, teşvik program
larına, seçilmiş satıcılara ve bazı bürokratlara öden
miştir.» Röthmans Firmasının güzü olarak hazırlamış 
olduğu bu raporun maalesef bir kısmı basınımızın 
elindedir, bir kısmı da diğer bir arkadaşımızın elinde
dir. Şimdi o raporlar dahil, diğer bir rapor da bizim 
elimıizdedir. 
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MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sizin za-
inanınızda olmadı mı? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Bu 
raporda söylenenleri niçin öğrenmek istemiyorsunuz 
sayın arkadaşlarım? Gelin, bunların üzerine eğilelim; 
bu 200 milyon lirayı kim paylaşmış, Türk pazarını iş
gal ettaek isteyen bir İngliliz firmasına yardımcı olmak 
üzere? Gelin, bunu açıklığa kavuşturalım. 

Değerli arkadaşlarım, «Sizin zamanınızda olmadı 
mı?» diye bir sataşma ile karşı karşıya kaldım. Evet, 
bü konu, bu olay Ulusu Hükümeti zamanında başla
tılmıştır. BEST Firması kurucuları, Ulusu Hükümeti
ne müracaat ederek Bitlis'te özel bir firma kurup, 
sigara üretmek niyetinde olduklarını bildirmişlerdir. 
O zaman kendilerine «Mevcut mevzuata göre, 1177 
sayılı Tütün Tekeli Kanununa göre, ancak ihracat 
kaydıyla siz üretim yapabilirsiniz. Bu kayıtla gelir
seniz size izin verilebilir; ama, bugün Türkiye'de faz
la sigara üretim kapasitesi vardır, Tekelin elinde faz
la sigara üretim kapasitesi vardır. Gelin, Tekel, size, 
fason olarak imalat yapsın; siz mademki dış pazar
larda satma imkânı buldunuz, gidin oraya satın» den
di ve bu kayıtla BEST sigarası Tekel fabrikalarında 
imal edildi ve o zaman bunların bir kısmı ihraç da 
edildi. «Sizin zamanımızda» dediğiniz konu buydu ve 
'bunu söylediğiniz için bu açıklamayı yaptım; ama 
sonra BEST Firması ve Rothmans Firması ortak olu
yor ve bugün Bitlis'te kurulan fabrika ortaya çıkı
yor. Değerli arkadaşlarımdan biri de bunun üzeriinde 
'durdular ve: «İşin acı tarafı, sadece ihracat kaydıyla 
izin almalarına rağmen, bunu bütün günlük gazeteler
de boy boy ilanlarla ilan etmekten de çekinmediler 
ve ilanlarda, «Bu proje sadece ihraç kaydıyla başla
tılmış olduğu halde, o tarihlerde hükümet tarafından 
Türkiye iç piyasasında da satışlara imkân verecek 
kanunî değişikliklerin yapılacağı vaadi ile teşvik edil
miştir» dediler; nitekim bu değişiklikler şimdi yapılmış
tır» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, bir yabancı şirketin, bir ya
bancı kuruluşun Türk kurumlarını bu denli hafife 
alması görülecek ve işitilecek şeylerden değildir; üs
telik bunu gazetelere ilan vererek dünya âleme yayı
yor ve «Ben, bu izni şimdilik, iç piyasa için aldım; 
ama yarın kanun çıkaracaklar, bana söz verdiler» 
dîyor. 

Bu sözü. kimin verdiği de belli değil. Acaba, Roth-
rmns Firmasının Türkiye mümessili mi, yoksa bir 
bakan mı verdi; o da belli değil ve bu söz sonradan 
gerçekleştiriliyor! 
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MÜNİR-SEVİNÇ (Eskişehir) — Başbakan ver
miştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Hem nasıl gerçekleşifiiriliyor? O günleri hepiniz hatır
larsınız; 1177 sayılı Kanunun değişikliğiyle ilgili Ka
nun Tasarısı Bütçe Komisyonunda geceli gündüzlü 
müzakere edilmiş, Genel Kurula indirilmiş, o kanun 
tasarısı gündemde beklerken, bir gece yarısı başka bir 
kanun tasarısı görüşülürken Bankalar Kanununa ilave 
edilen korsan bir madde ile gerçekleştirildi bu. Bu 
acele niçindi? Bu acele, sizlerden kaçırmak içindi ar
kadaşlarım, sizlerden. Çünkü eminim ki, ANAP mil-
letVekİlleririin içinde de buna karşı duracaklar vardı, 
bunu kabul etmeyecekler vardı; böyle emrivakileri ka
bul etmeyecek birçok milletvekili vardı. Onun için, 
bu acele ile bunu geçirdiler. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Nereden bi
liyorsunuz? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — So
nuç ortada: İşte, Rothmans Firmanız, onların ortak
ları bunu ilan ediyor. Daha nereden bileceksiniz? 

Değerli arkadaşlarım, bu da yetmiyormuş gibi, 
biz, siz bu korsan kanunla devlet tekelini kaldırıyor, 
yabancı ortaklıklara tekel veriyorsunuz dediğimiz za
man, cevabınız «Hayır» olmuştu; Nitekim, Sayın Ba
kanın bu kürsüde konuşmalarında bu bir defa daha 
ifade edildi; Sayın Balkan, aynen: «Herhangi bir fir
mayla mutabakat temin edilip, ithalata konu sigara
ların yurt içine imaline başlandığında, sigara ithalatı
na son verilecektir» dedi. 

Bunu gelin beraberoe bir tahlil edelim: Diyelim 
ki, Marlboro firmasının sermaye iştirakiyle Marlboro 
sigarası Türkiye'de imal edildi. İmal edildikten sonra 
siz Marlboro ithalatını yasak edeceğinizi burada ifade 
ediyorsunuz. Zannederim bu konuda teminat da ve
rilmiş olmalıdır. Niçin ithalatını yasak ediyorsunuz? 
Mademki serbest rekabet düzenine inanıyorsunuz, ma
demki serbest rekabet düzeninin kalllteyi iyileştireceği
ne inanıyorsunuz, niçin Marlboro'nun ithalatını kesi
yorsunuz? Kesmek suretiyle sağladığınız nedir? İçeri
deki Marlboroculara tekel sağlıyorsunuz böylece. Bir 
taraftan devletin elinden tekeli alıyorsunuz, Marlbo-
ro'ya veriyorsunuz tekeli! Yazık değil m'ı? (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, toparlayınız efen
dim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, zabıtlardan okudum, Sayın Ba
kanım bu kürsüden ilginç cevaplar verdiler; önerge 
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ile ilgili iddialar ortaya koyarak, «Dünya tütün stok- J 
larının artması, memleketimiz için iyi bir şeydir» de-
diler. Oysa biz, «dünya stokları artıyor; satacakları 
bir yer yok. Türkiye'ye satmak istiyorlar» diye bir de
lil olarak gösterdik; Sayın Bakanın algılamasına ba
kın! Sayın Bakan, «iyi ya, ucuz ucuz satın alırız» di
yor. Yani, hükümet, sadece sigara ithalatı değil, tütün 
ithalatına da hazırlanmış! Sayın Bakan, «Biz ucuz 
ucuz satın alırız» diyor. Biz, «yabancı sigara şirket- I 
leri, yabancı tütün şirketleri Türkiye'yi işgal etmek 
üzereler, dikkat ediniz» diyoruz; Sayın Bakan, nere
lerde, ne cevaplar veriyor! (DYP sıralarından alkış- I 
lar) 

Sayın Bakan yine, «Türkiyemizde, gerek yabancı I 
sigara satışı, gerekse filtreli sigara imalatı artık den
gelenmiştir» diyor. I 

Değerli arkadaşlarım, insafla mütalaa edelim; si
gara ithalatı başladığında, 1984 yılında 26 milyon do
lar Ödendi, ikinci yıl 55 milyon dolar ödendi, tam iki \ 
misli; üçüncü yıl (yani 1986'da) 115 milyon dolar öden- I 
di, yine ithalat iki misli olarak, yüzde yüz olarak kat- I 
lanıyor. Bu, nasıl bir dengelemedir; dengelemeyi nasıl I 
anlıyorsunuz? I 

Bir tarafta tüketim yüzde 4 - 5 oranında artarken I 
yabancı sigara ithalatı yüzde yüz artarsa, bunun so- I 
nucu olarak, Türk sigarasının Türkiye pazarından ta- I 
mamen çıkarılacağı iddiası doğru olmaz mı? Buna, siz 
nasıl «Hayır» dersiniz de, «dengeleniyor» diye bir ifa- I 
de kullanırsınız? Ayrıca, Sayın Balkan, sanki önem- I 
siz bir paraymış gibi, «205 milyon dolar ödedik» di- I 
yor ve «Buna karşılık biz, falan fona» şu kadar Türk I 
parası kazandık» diyor. Bu ne biçim hesaptır? Hesap I 
bildiğini iddia edenlere bakın! Sanki 205 milyon do- ] 
lar senin paran değil, sanki dışarıya 205 milyon dolar I 
karşılığında 205 milyar lira transfer etmediniz. Bu I 
paralara acımıyorsunuz da, onların üzerinden fona j 
aktardığınız parayla seviniyorsunuz! Bu ne biçim he- I 
saptır? I 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, toparlayınız efendim, I 
zamanınız hayli geçti. I 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Hay hay Sayın Başkanım, toparlamak üzereyim değer- I 
li Başkanım. I 

Değerli arkadaşlarını, Türk tütününün, dünyada en 1 
iyi tütünlerden biri olduğunun iddiası içindeyiz, he- I 
pimiz bu iddia içindeyiz. Daha önce bu konuda ha- I 
zırlanmış «Türk" tütünü hem kanser bakımından, hem I 
diğer hassaları bakımından, bütün diğer tüülnlere gö- I 
re daha iyidir, sağlığa daha yararlıdır veyahut daha [ 
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az zararlıdır» manasında bir rapor var; bunu Tekel 
eksperleri hazırlamıştır. 

Bu kadar iyi bir tütünün ve dünyada bu kadar ter
cih edilmesi gereken bir tütünün reklamını yapıp sat
mak yerine, bir yabancı firmanın ürettiği sigaranın, 
yabancı tütünlerle üreteceği sigaranın reklamları için 
Türk pazarında para harcanmasının nedenlerini niçin 
araştırmayalım arkadaşlarım? İşte deliller ortada, işte 
iddialar ortada, işte bu iddialar, hatta Sayın Bakanın 
ifadeleriyle ortada... Gelin, Yüce Meclisin çok de
ğerli üyelerinin reyleriyle bu iddiaları ortaya çıkarta
lım, aydınlığa kavuşturalım ve Türk tütünün istikba
lini sizin ellerinizle sağlığa kavuşturalım. 

Bu görüşlerle Yüce Meclisi saygılarımla selamlı
yorum. {DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cafer Tayyar Sadıklar ve 12 
arkadaşının vermiş olduğu Meclis araştırması öner
gesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» bö
lümünün 2 nci sırasında, Hatay Milletvekili Sayın Mu
rat Sökmenoğlu ve 12 arkadaşının, hükümetin eko
nomik politikasından kaynaklandığı iddia edlen enf
lasyon, ödemeler dengesi açığı ve artan dış borçları
mız gibi sorunlara karşı alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, yüksek düzeyde seyreden enflasyon, öde

meler dengesi açığındaki büyüme ve giderek ağırla
şan dış borçlar nedeniyle kritik bir döneme girmiştir. 

Dış borçlarımız 1986 yılında 6 miyar 325 milyon 
dolar artarak 31,4 milyar dolara ulaşmıştır. Yanlış 
borçlanma ile artan borçlar sayesinde Türkiye her 
yıl 5 milyar dolardan fazla borç ödemeyle karşı kar-
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şıya bırakılmıştır. 1987 yılında Ödenecek borç miktarı I 
5,2 milyar dolardır. Bu rakam ise 1986 yılı ihracat 
gelirlerinin % 74'üttü oluşturmaktadır. Oysa 1980 yı
lında 1,4 milyar dolar borç öderken 1986 yılında 4,5 
milyar dolar borç öder hale gelinmiştir. Bu rakamlar 
Hükümetin hem yüksek oranda, hem de yanlış borç
lanması ve dış kaynakların büyük bir kısmının yatı
rıma dönüştürülmemesi karşısında Türk ekonomisi
nin bir çıkmaza girdiğini göstermektedir. 

1980 - 1985 yılları arasında dış borçlarımız toplam 
% 43 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı bu I 
süre içinde dünyadaki en yüksek dış borç artış oranı- I 
dır. 1983 - 1985 yılları arasında Türkiye'nin kısa va
deli dış borçlarındaki artış 3 katına yaklaşmıştır. I 

Bu yanlış ve tehlikeli gidişin ise ne zamana kadar I 
süreceğinin bugünkü yönetirriin dış borçlarla ve enf- I 
lasyonla ilgili gelişmeleri büyük bir vurdumduymaz
lıkla 'izlemesi karşısında kestirmek mümkün değildir. I 

Milletimiz endişeye düşmüştür. Kısa vadeli borç
lanmalarla önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'nin dış 
'borçları 38 milyar dolara çıkacaktır, ödenmesi için- I 
de toplam döviz gelirlerinin tamamen ayrılmasına se- I 
t>ep olacaktır, ülke büsbütün sıkıntı içine girecek mil- I 
letimiz ise bu ağır yükü taşıyamayacaktır. 

Nitekim 1981 yılında toplam döViz gelirlerinin % I 
23'ü dış borç ödemesine ayrılırken 1986 yılında bu I 
oran % 35 - 36'lara çıkmıştır. 

Diğer taraftan enflasyon canavarına yenik düşen 
iktidar ortadireği ortadan kaldırırken sosyal devlet 
anlayışından taviz vermiştir. 

Yüksek enflasyon, ödemeler dengesi, dış borç, eko- I 
nomiyi çıkmaza sokmuştur. Enflasyonu aşağıya çeke- I 
meyen Hükümet sosyal devletin gereklerini unutmuş- I 
tur, sosyal adalet dengelerini bozmuştur. Adaletsiz I 
gelir dağılımı endişe verici boyutlara ulaşmaktadır. I 

Köylü, çiftçi, işçi, esnaf, sanatkâr, memur, emekli, 
dul ve yetim ıstırap, sefalet ve perişanlık içine düş- I 
müştür, yarınından endişelidir. I 

Sanayileşme durmuştur. Başarısız ekonomik poli- I 
tika ile yeni fabrikalar açamayan Hükümet 600 adet I 
işleyen fabrikanın kapanmasına sebep olmuştur. I 

Yük'sek faiz politikasıyla bankalar iflasa sürüklen
mekte, şirketler batmaya mahkûm edilmektedir. 

Bütün bu sebeplerle çıkmaza giren ekonominin ye
ni tedbirlerle sağlığa kavuşturulması zarurî hale gel- I 
mistir. Oysa cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hız- I 
la artan dış borçların, yüksek düzeyde seyreden enf- I 
lasyonun, ödemeler dengesi açığındaki büyümenin ür- J 
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kutuculuğu karşısında yüce milletin kaderine el ko
yanlar lakayt davranmaktadır. 

Milletin geleceğinin teminat altına alınması, sos
yal adalet, ve sosyal devlet ilkelerinin daha fazla ze
delenmesine imkân vermemek için ve Türkiye'nin ge
leceğinin de sözkönusu olması nedeniyle meseleye bir 
çözüm bulunabilmesini sağlayabilmek amacıyla Anaya
sanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine 
göre Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mustafa M uf at Sökmenoğlu 
Hatay 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Başkanlığımıza verilen iki önerge 

ile Sayın Turgut Söz&r, Sayın Koksal Toptan, Sayın 
Necla Tekinel, Sayım Ümit Canuyar, Sayın Ahmet 
Sülter ve Sayın Vural Arılkan önergeye iştirak ettikle
rini beyan etmişlerdir; arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Saym 
Başkan, değerli milletvekilleri; araştıırma önergesi TsJo-
nıısulnıda söze başlamadan önce, bu konuda -kanaa
timce- bir eksikliği dile getirmek istiyorum. 

Araştırma önergelerinde, -İçjtiüzuk hükümleri ge
reğince- önce hüjklüimet açıklamada bulunmakta, da
ha sloinra da parti grupları önerge hakkında görüşle
rini ortaya koymaktadırlar. Arattırma önergesindeki 
ıflilkirlere sadık kalınarak hükümet tarafından cevap 
verilmekte; fakat grupların görüşmeleri ve ileri sü
recekleri fikilrler bilinımeden yapılan bu açıklamalar, 
bleTki sayın yüce Mıecllis bakımımdan da taitlminkâr 
olamamaktadır. Bu yönüyle şahsî kanaatim odur ki, 
araştırma önergelerinin görüşmelerinde, hükümet adı
na cevabın parti gruplarından sonra verilmesinin da
ha yararlı olacağında ve bunun da içitlüzülk çalışma-
larıında nazara alınmasında fayda gördüğümü bu vesi
leyle ortya koymak istiyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Grup adına da konu
şun, mani bir hal yok. 

IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERİDEM (Devamla) — Araş
tırıma önergesinde konu, geneli itibariyle, yüzde 85 
olarak ödemeler dengesi açığı, duş borç, kısa ve uzun 
vadeli borçlara intikal etmektedir; onıutn dışındaki 
klonular genel hatları ile zilkredikniıştar. Bu nedlenle, 
açıklamalarımızda, önergenin kapsamına sadık ka
lınarak, özellikle ödemeler dengesi açıkları, duş borç
lar ve fiyat artışlarıyla alakalı konulara ağırlık ve
rilecektir, 
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Türkiye 52 ımiliyonıluk nüfusu ve 780 bin kilomet
re karelik yüzölçümüyle büyük bir ülkedir. Bu fiziken 
ıbüyüik olma niteliğine, tarihî ve coğrafî özelliklerimi
zi de eklersek, Türkiilye'nim dünyanın bu köşesindeki 
önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. O halde, Türkiye' 
yi ekonomik açıdan da büyük ve başarılı kılmak, 
Cumhuriyet Hükümetlerinin en önemli görevi olma
lıdır. Ancak bu sayede diğer ülkeler arasındaki hak 
©tjtiğiımiz siyaisî .ağırlığı elde edebiliriz. 

Hükümetimiz, milletiımizin ve devletimizin men-
faatına olduğuna inandığımız yöınde politikalar uy-
gulaımıaktadır. Bizden önceki blütlün hükümetterin de 
aynı amaçlarla; ama, değişik pıolMikalar uyguladığına 
inanıyoruz. Hükümetlerin, meselelerin tespiti ve bu
na göre çözüm yolları aranmasuyla ilgili gerekli poli
tikaları uygulama çabaları değişik olabilir; ama he
def hep aynı kalmıştır : Türkiye'min refahının art-
iması, Türk insanının mutlu olması ve Türkiye Cum
huriyetinin, AtJa'türk'ün gösterdiği istikamette geliş
miş üllkeler arasında yerini almasıdır. Hükümetimizin 
temel amacı da, Türlk insanının refahının artırılması
dır. Refah arttıkça, fertlerin ekonomiye, sosyal geliş
meye olan katkıları daha dlıumlu ve yapıcı olur. Bu 
çerçevedeki politikalarla ekonomik büyümesini sağ
lam temellere o'turtan ülkelerde politik ve sosyal ya
şam, huzur ve güven içindedir. 

Türkiye'yi, bu açıkladığımız şekilde gelinmiş ülke-
ter seviyesine getirme yönünde -(bizini görüşlümüzle 
Igöre- ilk ışart, ekonomiyi dışa açma ve serbest piya
sa düzenine sahip kılmaktır. Bu amaca yönelik ola
rak uyguladığımız istikrar ve yapıtsal uyum politika
ları, olumlu sonuçlarını vermeye başlamış, ülkemiz 
yeniden istikrarlı ve hızlı büyüme sürecine girmiştir. 

Hızla kalkınmalk zorunda olan ülkemizde bütün 
meselelenkı Çözüme kavuşturulduğu elbette söylene
mez. Bu dinamik süreç içimde gelişen her noktada, 
ulaşılan her yeni aşamada yeni meseleler karşımıza 
çıkımışltır, çıkacalktur. önemli olan, meseleleri doğru 
tespit edebilmektir. Bu tespit, uygulanacak politika
yı da belirler. Politikalar ise tavizsiz ve kararlılıkla 
uıygulanaıbiilirse istenilen çözüm temin edilir. 

(Bilindiği üzere, ülkemiz 19501den itibaren sanayi
leşme sürecine girmiş ve 1980 yılına kaklar ithal ika
meci bir politika sürdürmüştür. Ancak, ülkemiz 1980' 
dlen itibaren dışa açılarak ithal ikameci sanayileşme 
modeli yerine, yapısal değişimin bir gereği olarak ih
racata yönelik sanayileşme modelini uygulamaya baş
lamıştır. 
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İhracata önem verilmesinin esas nedeni, döviz 
(darboğazına çözüm bulmaktır. Geçmiş dönemlerde, 
ekonomi, darboğaza girdiğinde, sebebi döviz daribo-
gazı dlmuştür. 1958, 1970 ve 1978 krizterindle, döviz 
sıkıntısı, ekonomik krizlerin nedeni oümoştur. Bu 
bakımdan, 1980 yılımdan itibaren uygulanan politika
larla elde edilmek istenen amaç, Türkiye ekonomi-
isinlde bir daha döviz sıkıntıları ile karşılaşılmayacak 
şjekitde yapısal değişimi gerçekleştirmektir. Bu yönde 
başarılı sonuçlar elde 'ettiğimiz kanaatindeyimı. 

lEn önemli prdblemlerimizin başında yer alan iş
sizlik meselesinin çözümü, yatırımlardan geçer; ya
tırım yapmak ise, kaynak ister, tç kaynaklarımızı 
kendi tasarruf imkânlarımızla belirli bir yere kadar 
artırabiliriz. O seviyedeki kaynak ile isıtenilen düzey
de kullanmak ve kalkınmayı sağlamak imkânsızdır. 
O halde, dış kaynaklara ihftiyacımız olacakltır. îşte, 
Idış kaynakliar arasında en sağlıklı ve güvenilir olanı, 
iıhracait gelirleridir. İhracatı aktardığımız zaman yeter
li dış kaynak temini için gereken dış ktfedi, yabancı 
sermaye ve diğer döviz gelirlerinin arttığı da bir ger
çektir. 

Dış kredilerin sağlanması konusunda ülkenin dış 
itibarı; ekonomisinin gücü, yaptığı ihracat gibi hu
suslar, önlemli biır kıstastır. 

ı$:ımdi, Meclis araştırması önergesine gerekçe ya
pılmaya çalışılan hususlardaki gelişmeleri ve gerçek
leri dikkatterinizle sunmak istiyorum. Önce ödemeler 
dengesi gelişmelerine temas eidecıeğiim. 

11980 yıllımda 3 milyar 400 milyon oılan cari işleni
şler açığı, takip eden yıllarda tedricen düşürülmüştür. 
1983*tse 1 milyar 800 milyon dolara, 1984te 1 mıilyar 
400 milyon dolara, 1985 yılında ise 1 milyar dolara 
inmiştir. 1986 yılında program hedefinin gerçekleşme
mesi ve cari açığın 1.5 milyar dolara yükselmesinin 
sebepleri, ekonomideki kö'tiü gidiş bahaneleri arasın
da aranmiamahldır. Bunun sebeplerini 1986 yıllına has 
ıbazı dış olaylarda aramak daha doğru biır yaklaşım 
olacaktır. 

1986 yıknda petrol fiyatlarındaki düşme, önemli 
ihraç pazarlarımız arasında yer alan petrol ihracat
çısı İslam ülkelerine yaptığımız ihracatın gerilemesi
ne neden olmuşltur. Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa ülkelerine devam eden korumacılık1 önlemle
ri, Çerndbiil1 nükleer kazasının olumsuz etkileri, İran 
- inak savaşının, her iki ülke ekonomisinde yarattığı 
sıkıntılar, ihracatım gerilemesinle neden olmuştur. 

19816 yılında İslam ülkelerine yapılan ihracatta 
yüzde 36, körfez ülkelerine yapılan ihracattöa ise, yüz-
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de 55 oranında azalma görülmüştür. Ortadoğu'daki ] 
sıcak duruım, Amerika Birleşik Devletleri - Libya ça
kışması vie «diğer olumsuz umsurîar, 1986 yılında tu
rizm gelirlerimizin düşmesine neden olmuştur. 

Diğer taraftan, 1986 yılında gerçekleştirilen ve 
son 1'2 yılın en yükisiek büyüme hızı olan yüzde 8 ora
nındaki reel millî gel<r artıişî, ithalat talebini artırıcı 
ylönde etkide bulunmuştur. Özellikle yatırımlardaki 
fhızh artış, yatırını malı ithalatınım yüzlde 34 oranın
da artmasına neden olurken, üireıtümldeıki canlılık, pet
rol dışı hammadde ithıalatınt yüzde 11 oranında ar
tırmıştır. 

(Bu gelişmeler, cari işlemler açığındaki artışı açık
layıcı mahiyettedir. ödemeler dengesini üçer aylık 
dönemler itibariyle incelediğimizde ise, 1986 yılı ca
ri açığının yüzlde 47'sinln ocak - mart döneminde or- I 
taya çıktığı görülecektir. Bilhassa 1986 yılı Temmuz 
ayından itibaren alınmaya başlanan tedbirler, rflüs-
piet etkisini göisltfermiş; takip eden dönemlerde açık, 
ıgüderek düşürülmüştür. 

1986 yılı Kasım ayından başlayarak dış ticaret I 
konusunda aldığımız tedbirler de henüz tam eskille
rimi göstermemiş olmalarına rağmen, 1986 yılı Aralık 
ayı vıe 1987 yılı ilk üç ayı itibariyle gelişmeler dik
kate alındığında, karlarların isabeti ortaya çıkmakta
dır. özellikle 1986 yılı Ocak - Mart döneımindıe 501 
milyon oılan cari açık, 1987 yılının ilk üç ayında 269 
muiLyona inmiş, yani yüzlde 100 oranında biir azalma 
göstermiştir. 

iEn son aldığımız ocak, şubat, mart ayları ithalat 
ve ihracat durumumda da, bu bahsettiğim tedbirlerin 
ımiüspet etkisini görmekteyiz. Üç aylık ihracat artışı, 
geçen senenin üç ayından fazladır, llthalat ise, ge
çten senenin üç ayından azdır. 1986 yılında, ocak, 
şulbatt,, maırt vıe nisian aylarındaki ihracat artışı 8,5 
milyarlilk bir trende göredir. Türkiye'nin ihracat ar
tışındaki d|üişjüış, mayıs, haziran, temmuz ve bu aylar
dan sıoinra bülyük ölçüde düşmüştür. Bu balkımdan, 
19187 yılının ilk üç aydaki ihracat artışı, 1986 yılı
mın ihracat artışımın üısitünide olduğu da göz: önüne 
alınırsa, 1987 yılında Türkiye'nin öngördüğü ihra
cat artışını- sağlayabileceğimi şu nıeticelerdten ortaya 
çıkmaktadır. 

/Şimdi de dış borçlar konusundaki gelişmeleri 
açıklamak isiöiyioruım. Dış borçlanmaya niçin ihtiyaç 
duyulmaktadır; önce hadiseye buradan haşiîıyaca-
ğıım. Dış borçlanmaya ihtiyaç duyulmasının nedeni, I 
Türkiye'nin ödemeler dengesi açıklarının finansmanı 
ve kalkınmanın devam ettirilebilmesi temeline dayan- J 
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ımafctadur. Ödemeler dengesi açıkları ise, daha çok, 
yatırım - tasarruf dengesi, bütçe sonuçları, dış borç 
ama para ve fıaiz Ödemeleri, ihracat sonuçları ve dış 
ticlairet açıkları ĝ lbi faktörleriin neticesinde olanak orta
ya çılkmakltjadıir. 

Türkiye, 1980 yılından bu yana uygulamakta ol
duğu ekonomik politikalarıyla, ekonomiyi içe dönük 
ibıir yapıdan, dışa açıik bir piyasa ekonomisine yön
lendirmeye çalışmaktadır. Biu yapısal değişme için 
1979 - 1980 yıllarımda megaltif olan bülyüme hızların
dan ve yülksfâk enflasyon oranından sonra, 1980 -
1986 döneırri'lnde ortalama yüzde 4,5; 1984 - 1986 
Idöm&minds isıe, yüzde 6'lı|k kalkınma hızları gerçek-
leşitirifmişitir. Bnflajsyan ise, yüzlde 25'l©r civarına çe-
kilmişltiîr. Kbmuşjmamım biaışmda da değindiğ;lm gibi, 
Türkiye, gelişmek, buyurmak zorundadır. Hem büyü
mek, hem de. enfilalsyojnu geriletebilmek önemli bÜr 
toslarıdır; çünkü bu iki hedef birbiriyle çelişir. Bü
ğlün glelişmiş ülkeler dahi enflasyonu hızlandtrmıadaın 
büyüme hızlarını artıramayacaklarını ifâde etmekte
dirler. 

Türkiye 1986 yılında -dünyada sayılı ülkeler ara
sında, en üst seciyelerde- yüzlde 8 kalkınma hızını 
sağlarken, yüzde 3i8'lik enflasyon hızımı da yüzlde 25' 
lere çekebilme başarısını göstermiştir. 

1980 - 1983 dönemıinlde yılda ortalama 2.4 mıilyar 
dolar dış borç ödemmiş, bu miktar 19841te 2,9 mil
yar dolar, 1985'ıtıe 3,9 milyar dolar ve 1986 yılımda 4,9 
ımilyar dolar olarak ödenmişitir. 19871de Ödenecek' 
olan dış borç, ana palra ve faiz tutarı 5 milyar 200 
milyon do'ardır. Türk ekonomisi dış borçlarını vade
lerimde ödemeye mülktedir bir yapıya kavuşımuştur. 
Bumun en önemlli nedeni, dış borçların öncelikle ken
disini kısa sürede geni ödleyecıek ve döviz geliri temin 
edecek projeler için alınmış olmasıdır. 

Yapısal değişikliğin ve ekonomik kialfcınmanın 
'sjüirjdürü'lmifcsi için gerelkli dış finansman, proje ve 
program: kredileriyle sağlanmaktadır. Nitekim, orta 
vie uzun vadeli dış borçların yüzde 70'e yakını proje 
vje proigram kiredilierıimden oluşmaktadır. 

Bir hususa 'daha dikkat çekmek' istiıyorum. Geli
şen Türkiye'nin ih'Uiyacı olan enerji san'tralları gibi 
önemli yatnrımlar içim «Yap-işiet-ıdevret» modelini hü
kümetimiz uygulamaya sokmuştur. Bu sayede, büyük 
mjlktarda döviz gerektiren hu projeler dış borç alın
madan gerçekleştirilmiş olacaktır. Türkiye geliştikçe, 
yabancı sermayenin üDkıelrrjıize olan ilgisi de artmaküa-
dır. «Yaıp-dşlet-devret» bu sayede gerçekleşmektedir. 
Ayrıca, 1986 yılında 360 milyon dolarlık yabancı ser-



T. B. M. M. B : 98 

maye girişi olmuşltur. 1987 yılının ilik üç ayındaki ya
bancı senmayle gerişli, ise 147 milyon dolardır. Bu ge
lişime, 1987 yılında yabancı sermaye girişimde 500 
milyon doların aşılabileceğimi göstermektedir. Şimdi 
sizlere soruyorum; yabancı serttnaye, siyasî ve ekono
mik istikrar görrraeidiği, geleceğinden umutlu olmadığı 
(bliır ülkede yatırım yapar mı? 

iDış borç temininin bir boyutu daha var. önceleri 
dfcvletıtlen devlete vs uluslararası fimans kurumların
dan genel amaçlı ve çeşitli şartları olan krediler te-
ımiın edilebilirdi. Slon üç yıldır, proje bazında ve ulus
lararası malî piyasalardan uygun koşullu kredileri ra
hatlıkla bulmaktayız. Bu, Türkiye'nin malî itibarının 
geliştiğine en güzel bir. örnektir. 1980 yalında kredi 
itibarı açısından 109 ülke arasında son sıralarda bu
lunan Türkiye, bilhassa 1984 - 1986 döneminde sü
rekli üst sıralarla tırmanmış ve Mart 19187 tarihi iti
bariyle 45 inci sınalda yerini altmıştır. Türk- ekono
misi, kötüleşmek bir yana, olumsuz ufak belirtiler 
ıdahi gösterseydi', bu mümkün olabilir miydi? 

Dış borçların miktarı ve artış oranı konusundaki 
gelişmelere bu çerçevede yaklaşmak gerekir. Bilindi
ği gibi., dış borçlarımız malrk, sterlin, flarrik ve yen 
olsalar dahi, alışılaigeldiği şekilde, dolar cinsinden, 
yani o döviz cinsinin yıl sonunda dolar karşısındaki 
çapraz kurunun dikkate alınmasıyla, dolara çevrile
rek iflade edilmektedir. 1980 yılında toplam 15 mil
yar 200 milyon dolar olan dış borçlarımız, 1986 yı
lında 31 milyar 200 milyon dolara ulaştı denirken, 
bülrüta bbnçlarımıızın dolar olarak ödenecek borç ol
madığını ifade etmek yararlı olur. 

Bunun şu açıdan önemi vardır : Amerikan Dola
rı, 1985 yılından başlayarak ve 1986 yilında da hız
lanarak değer kaybetaıişitir. Dolar karşıisında değer 
kazanan yabancı paralar cinsimden olan dış borçları
mızı, 1986 yılı kurlarıyla dolar olarak 1985 yılında 
ifada etseydik: 1985 yılından 1986 yılına artış mik
tarı ve dolayısıyla artış hızı da farklı olurdu. Bunu 
Ihir örnek ile açıklaıyialım : 1985 yılımda dolarla çev
rilmiş olarak d,ıış borç tutarımız, o günkü cad kur 
ile 25 milyar 300 milyon dolandır. 1986 yılındaki ge
lişmeler, paritöeleri değiştirdiği için, dolar dışı dış borç
larımız biç artimaimış dahi olsaydı, parite dieğliişikİlk
leri nedeniyle, dolar cinsinden iflalde edilmiş dış borç
larımız arıtmış giibi görünecekti. O halde, analizimiz
de hu hususu dikkatle almaz isek, hatalı değerlendir
meler yapabiliriz. 

Vapıtığımız hesaplar 1986 yılı parkelerini 1985 yı
lımda da geçerli sayarsak, 1986 yılındaki dış borç ar-
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Hışmı 3 milyar 300 milyon dolar olduğunu ortaya 
Ikloyuyor. Çapraz kur değişikliği dikkate alınmaz ise, 
artış 5 milyar 900 milyon dolar olmakta ve sizler
de aşırı borçlanlma yapılmış izlenimi yaratmaktadır, 
yani* kur farklarının etkisi 2,5 - 3 milyar dolar civa-
randadıır; bu, fiktiif bir artıştır. 

«Dış borç fazla mildir, değil midir» tartışimasın-
ida çok önemli bir husus vardır. İhracat gelirleri için-
1de dış borçların payını hesaplamak ve bu oranın ge
lişimine bakhnak, bir kısDajstıır. 1980'de Türkiye'nin 
•ihracatı 2 milyar 900 milyon dolar, dış borç topla
mı da, 15 milyar 200 milyon dolardı, ihracatımız ile 
Idış borçlarımızı karşılaştırdığımızda, ihracatımız, dış 
btarçiarısmızın ancak yülzde 19'ıunu karşılayabiliyordu; 
1986'da ise bu oran, yüzde 24 olmuştur. Yani, 1980 
yılında 15 milyar olan dış borcun ekonomiye olan 
yükü, bulgun daha azalmıştır. Değerlendirmeyi, bu 
açıldan veya millî hâlsılaya oranı gibi, tüm döviz ge
lirlerini nazara alarak, oranlamak suretiyle, dış borç 
fazladır veya azjdır konusunda bir sonuca varmak 
[daha sağlıklı olur kanaatini taşıimafctayıim. 

(Büitün bunları söyledikten sonra, kısa vadeli dış 
'borçlar konusundaki iddialara da cevap vermek isti
yorum. Kısıa vadeli dış borçların toplamının, dış borç
lar içindeki payı, 1980 yılında yÜ2İde 16, 1986 yılın
da yüzde 22ldir. 1980 öncesi dönemlde, ylülzde 56'ya 
kadair yükselen bu oranın, 1980 sonrası yıllarda dü
şük görünmesirtin nedeni, 1978 - 1980 döneminde 
(gerçekleştirilen ve kısa vadeli borçların, orta ve uzun 
valdeli borçlar haline dönüşmesini sağlayan borç er
telemeleridir. 

Son yıllarda, kısa vadeli borç oranının yüksel-
ımiesînin bir nedeni, yurt dışındaki yerleşik Türk va
tandaşlarının açtırdığı döviz hesaplarındaki artıştır. 
Bu artış, vatandaşlairıimızın sisteme ve ekonominin 
geleceğine olan güdenlerinin bir göstergeslidÜr. Artışın 
bir diğer nedeni ise, az önce açıkladığım, dolar ve 
dolar dışı yabancı para arasındaki parilte değişikliği
dir.' 

Türkiye, dış borçlanmasmı akılcı yapıyor; döviz 
gelfiri getirmeye yardımcı olacak projelere harcıyor. 
Dfığer tjarafitan, döiviiz rezervlerini ise, sıon bir yıl 
îıçindla 1 milyar 100 milyon dolar artırırken bazı kom
şu ü'Jketerıe 1£ milyar dolar civarında ihracat kredisi 
açalhiliyor. Dış borçlardaki airtiişın bu alanlardaki dö
viz kullanımı ile de ilişkisini unutmamak yararlı 
otur. 

iDıış borçlarm seviyesi' ve gelecekteki seyri, bun
dan böyle sağlanacak kalkınma ve ihracattakiı artış 
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hızlarıyla yakından ilişkili olacaktır. Bu konu gerçek
len çok önemlidir. Türkiye'nin dı§ borçlarının art-
ımalsıı kalkınimla hızıyla, ihracat aırtıışıyla çok yakın
dan alalkalııdır dedim. Bunumla ilgili bir örnek ver-
ımek istiyorum : 

llhracat artışı yıllık yüzde 5, kalkınma hızı da 
lyüzide 7 olursa, Türkiye'nin bugün 31 miüyar olan dış 
Iborou 1990 yılında 35 milyara çıkar. 

MUHİTTİN YILDIRIM (E!dirnıe) — Hiç inandı
rıcı değil. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî, 
hıeısajp ımeseleısi. 

!Bu kalkınma hızını ve ihracat arıtıiştimı değiştirip 
iıhracalt artışımı yüzde 10% çıkarır, kıalkınlma hızımı da 
yüzjde 7'dlan yüzde 51e dlüşiürünsiek, bu takdirde 19'86 
yılındaki 31 ımiillyaırlık dış borcumuz 1990 yılımda 27 
ımilyar 700 miılyon dolara iner. Demek ki, Türkiye' 
mim ihracat art ışı vie kalikınıma hızı oranları dış borç
larımızın seviyesini bblirîeye^ektir; kalkınırnla hızını 
Sıfırlar vie belirli bir ihracat aritnşı sağlarsanız, dış 
Ibbroumuz yerinde klalalbilir. İşte, hükümetimiz ihraca-
<ta b)u yön'den büyük önem vermiştir. Türküye'n in, dış 
febrçlarımı yülkseltaıeden belirli bir kalkınma hızına 
uılaşajbilrnıeı&i, ihracat artışının mıuitlak surette sağlan-
muasıyla ilgiilidir. İhracat artışındaki bir duraklama, 
ham duş horçlanımızın yükselmesine, ham dje kalkınima 
ihıızıniın düşimeaime selbep ollur vie Türkiye işslizlik so
rununa çare büılaımaz. Büüün bu izahlarım, Türküye' 
mi diş borçlarıyla ilgili endyşeli bir duruimun olmadı
ğımı ortaya, koymaktadır. 

Enflasyon komuı&umda da bazı görüşlerimizi açık
lamak işitiyorum. 19i87 yılınım Ocak - N.ii&an dönemi 
enflasyon hızı, bidkUenıeniın üzerimde gerçekleşmiştir. 
Devlet îstatisıtlik Enstitüsü tioıptan eşya fiyatları en
deksi, nisan ayımdfa yiüzide 2,6 oranımda artmıştır. 
Aynı endeksin 12 aylık donam olarak Nisan 1986 -
Nislan 1987 dönemi değişme hızı, yüzde 27,2 olmuiş-
»İur. Geçen yıl nisan ayında artış oranları aylık ola
nak yüzde 2, 12 aylık olanak da yüzde 28,7'dir. 

Bilindiği gibi, 198ı6 yılı Temmuz ayından itibaren 
acıdığımız tedbirlerle, akonolmidlekii programda be-
İMememin üzerinde gerçekleşen aşırı öanlianmanıın kal-
faımma hızı, dış ticaret ve dolayısıyla ödemeler den
gesi üzerimdeki etkileri bertaraf edilmeye çalışıknııştur. 
Bu tedbirleri uyjglulaımaya devam ediyor ve gelişmele
ri dikkatle izliyoruz. Tedbirlerin özel sektör, kamu 
sekitörü ve belediyeler üzerindeki etkilerli belirli bir 
zurnam süjreci sqnumda ahmaibllecektir. 
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Enflasyonda yılım ilk dört aylık hızı olarak top
lan eşya fiyatlarımda yüzde 12,5 oranımda bir artış 
görülüyor. Geçen yıl aynı dönemde enflasyon gös
tergesi yüıZde 10y2 olmuştur. Burada bir nolkitaya... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlanmasını! rica 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bitiiyjor 
efendim. 

IBurada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Miart ayumdlaki enflasyon. hızının yapısal değil, arızî 
olduğu herkes parafımdan bilinmektedir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Allalh'/tian, Allah'tan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devaımla) — Genel 
olarak, toptan ve tüketildi, bütiün endeksleri etikileyen 
ıhbsuslar aralsında KİT mail lar un m fiyatlarının yılba
şında yapılan zaımlanını sayabiliriz. Bu zamlar, yiillık 
enflasyon hbsaıbı göz önüne alınarak, genellikle se
nenin ilik üç ayında tamaimlanır. Normal şartlarda se
me içlinde başka fiyat ayarlamalarınla gerek kalmaya
cağı için, gelecek aylarda aynı hızla fiyalt artışı.bek
lenmemelidir. 1987 yılında Miart ayını bir an için 
özelliği durumuyla devre dışı bıraktığımız takdirde, 
Obalk, Şubat, Nisan ayları olmak üzere bu üç ayım 
artışı yüzde 8,5Uur. 1987 yılındaki bu üç ayım artışı, 
198l6ldlaın bir miktar daha azdır. Demek ki, bu üç 
ayın enflasyonu yüzde 8,5'tur. Görülüyor ki, Ocak, 
Ş/ufojalt, Nisan ayları olmak üzere bu üç ayın tremdi, 
ıgieçen seneye nazaran bir airtış gösternıe'rrıjektied'ir. 

Tajbiî burada şu huslusu müteaddit defalar Sayın 
Meclisim huzurumda tekrarladım : Enflasyon hesabım
da hükülmietin, Devlet İsitatî tiJk Emstiıtüsümüm toptan 
eşya fiyat endekslini kullandığımı... 

AYDIN GÜVEN GÜRKİAN (Antalya) .— Siz 
Hazinenimlkini kullandınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Deviamla) — Yüzde 
25 vaya 20 hesaplarının bunlara ait olduğumu, Plan 
ve Bütçe Kolmisy omunda, Sayın Mleelisıte bütçe mü
zakerelerinde -zabıtHara baktığınız zaman göreceksi
niz- her konuşmamda tekrarladım. 1985'in Kasım'ın-
)da Pllan ve Bütçe Kömisyomunlda bir milletvekili ar-" 
kaıdaış'iroız dedi ki : «Değişlik endeksler Var. Hükümet 
1986 yılı içim yüzde 25 fiyat artışı ömıgörmüş. Bu 
rianlgi endielksitir ki, yamn burna göre bir rnukiayese ya
pıp, üuitup tutmadığını öğrenelim?» Benim kemdÜsine 
verdiğim cevap şudur ; «Devlet istatistik Em&titüısiü-
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ınıüin toptan eşya fiyat eddekısidir» dieıdiım ye bunu Sa
yın Büjyıülk Millet Meclisinin huzurunda da. defalar
da belirt!fc3m<. Şimdi, alınaln knsıtas, Devlet fetfatistik 
SEmstlitüsünüın toptan eşya fiylat endeksi olduğuna gö
re, burada başka endeksler alııp, «'Hükümetin yüzde 
25*lik enllalsiyon hedefi tiutüu tjuıtmadı» iddiaları, kana
atimce, polem'ilk'tlen öteye gitmemesi lazım. 

ISön olarak şunu belirtımdk istiyorum : 1986 yı
llının ilk ayılarımdan itilbaren enflasyon hizanın yüzde 
40 - 50 civarından aşağıya inmeyeceği, 1986 yılında 
hedef olaralk belirlenımiş olan yüzde 25'in tiultltürula-
mayaaağı hep söyjlenmliştir. * Bu konu, 1986 yılının 
Ocalk aiyundan en son ldasıım ayıma kiadıar her yerde 
ifade edildi. Sonuç ne ölıdu? Sonuç, yıiizfde 25 hedef, 
yüzde 24.6 ölıaralk gerçekfeşlti. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ylüızdıe 29.6 oldıu. 

IDEVLET BAKANI V!E BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1987 yı-
lmdh da en azından altı aylıik neticeler alınmadan 
enflasyon hedefi tutturulıamaz. Vesaire yönündıen de
ğerlendirme yapmia|k zıaımjamının erken olduğu kana-
aitindoyim. 

(Ekonomideki bültün bu gelişmeleri dvklkatJie izliyp-
ımz ve gereken tedbirler, alınadak tedbirler hükümet
çe gecikftirliilmeden alınmaktadır. Bu neıdenle, dkono-
ımik gidişatın kötü olduğu gerekçe gösterilerek, yeni 
ekonalmilk politikalar uygulanmıaisımı isteyen araştır
ımla önergesinin reddini istiyor ve Konuşmamın başın
da da belirititiğim gibi, her hükümetin uygulayacağı 
lelkonomi politikalarının hedefi aynı olmak kaydıyla, 
ekonomi pfolitilkîalairııntn da farklı olabileceğini kabul 
ediyorum. 

Sizler millet tarafımdan tasvip gördüğünüzde, ikti
dara geldiğjiniz zaman, bugün beğenmediğiniz ekono
mi pölitikıalaırıını değiştirip, arzu ettiğiniz politikayı 
uygulamakta da serlbest olduğunuzu belirtir, yüce 
'Mledi&i saygıyla selamlarım. (ANAP şuralarından al
kışlar) 

(EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — O zamanda siz
den mi izin alacağız? 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Bakan. 
tSosıyalJdemokrat Halkçı Parti Gruibu adına Sayın 

B)arı<ş Can. 
SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çeşitli vesile
lerle Türkiye'nin ekonomisini ilgilendiren konular, 
araştırma, soruşturma ve genel görüşme olarak yüce 
Meclisi üçbuçuk yıldır sürekli işgal ediyor. Bu konu

larda iktidar partisi, hükümet olarak niçin hükümet 
olduklarını, bunun haklılıklarını anlatıyor; muhalefet 
partileri, bu konuda karşıt görüşlerini söylüyorlar; 
ama ortada halka yansıyan, halkın bilmesi gereken 
doğrular, halkın gözünden sürekli kaçırılıyor. 

Biraz sonra - görevli arkadaşımı tenzih ederim; 
ama bu işin niçin yapıldığını hâlâ bilmiyorum, geçen 
gün Sayın Canver de aynı anlamda bir uyarıda bu
lunmuş - kameranın spotları yanacak ve bir çekim 
yapılacak. Bu neye yarayacak, halk bundan ne kadar 
yararlanacak; bunu anlamak mümkün değil. 

Yalnız ben, grubum vs şahsım adına 17 kez eko
nomik konularda şu kürsüye çıkıp, partimizin görüşle
rini açıklamış naçizane arkadaşlarınızdan biriyim. Di
ğer arkadaşlarımı da katarsak, şu gerçeği görürüz ki, 
Anamuhalefet partisi olarak, özal Hükümetinin eko
nomik konulardaki tutarsızlığını en net ve açık biçim
de sergileyen grubumuz olmuştur. 

Şunu artık Meclisten dışarıya atalım. Bakın bu
rada neler tartışıyoruz : Dün Sayın Başbakan işsizliğin 
ve enflasyonun önemsiz olduğunu belirtti, bugün Sa
yın Başbakan Yardımcısı burada - yazılmış, çizilmiş, 
eline verilmiş - hâlâ bu savaşım içinde, bunların öne
mini, yaptıkları mücadeleleri anlatıyorlar. Dün hükü
met olarak, bunu önemsemediğinizi, Türkiye'nin gün
deminden çıkardığınızı söyleyen sizler, bugün bunu 
savunmak durumunda kalıyorsunuz. Bunu anlamak 
mümkün değil. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Ben ken
dim yazdım. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Mutlaka. 
NAB1 SABUNCU (Aydın) — «Mutlaka» diyor

sunuz; ama öbür türlü söylüyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Kişiler birbirine 
yardımcı olur canım. 

Doğruları anlatabilmek, halka karşı bir görevse, 
geliniz, televizyonda ekonomik konuda bir forum ha
zırlayalım - bunu biraz yüreklice söylüyorum - «Ne 
demişsiniz, ne demişiz, ne öneriyoruz?» gelin bunu hal
kın gözünün önünde, televizyonda, kendi bilgimizle, 
kendi görgümüzle tartışalım. Şimdi ne işe yarıyor bu 
kamera Sayın Başbakan Yardımcım? Burada tutulan 
zabıtlar ikime yansıyor? TRT'nin haber iletmesi, Mec
lis çalışmalarını halka aktarması görevi nerede kaldı? 
Halbuki biz burada bir emek veriyoruz. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız, «Meclis İçtüzüğü yöntemi yanlış» dediniz. 
Siz bu konuda çok haklısınız, önceden" birtakım şey-
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leri söylüyorsunuz, biz onları not edebilme imkânına 
da sahip değiliz. Oysa biz buraya bir hazırlık içinde 
gelmek zorundayız, Buraya çıkıyorsunuz, birtakım şey
ler söylüyorsunuz, sonunda siz «Yanıt vermem gere
kir» diyorsunuz. Sizin elinizde o imkân var; biraz son
ra çıkın, benim söylediklerime, ANAP Grubu adına 
tekrar cevap verin. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Vereceğiz. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bakan olarak de
ğil, Başbakan Yardımcısı olarak değil, ANAP Grubu 
adına çıkın yanıt verin. Konuşa, konuşa artık gına j 

geldi yani efendim... 
Ben geçenlerde «Bu son bütçe görüşmemiz olacak» 

dedim. Burada 17 kez görüştük. Bakınız, son bütçe 
görüşmemiz olacağı bana malum olmuş. Bu yıl se- | 
çime gidiyoruz. Halka doğruları anlatacağız; neler ol
duğunu, orada meydanlarda anlatacağız. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Seçime 
gideceğimizi nereden biliyorsunuz'? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Gideceğiz, gidece
ğiz; biz onu anlarız, bizim siyasî deneyimimiz var. 
Çünkü en iyi şansınız bu dönem; her gün aşağı gidi
yorsunuz. Siz seçime gidin, yani seçimi bu arada ya
pın, zira tablo hiç de öyle gösterildiği gibi değil. ı 
Benden söylemesi... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Can, siz ne 
haldesiniz? 

MUSTAFA ŞAHIN {Kayseri) — Aynaya baktın 
mı aynaya? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Seçim yapın, se
çim. 

1987 yılının başından bu yana hükümetten ve so- ] 
rumlu kişilerden ekonomik göstergeler hakkında .bilgi 
almak başlı başına bir sorun haline gelmiştir sayın mil
letvekilleri. 1986 yılının ortalarına kadar, belli olan 
her ekonomik göstergeyi açıklamak için âdeta birbiriy
le yarışan balkanlar, artık tamamen susmuşlardır. Büt
çe uygulaması, dış ticaret, parasal büyüklükler, fiyat
lar ve ücretlerdeki aylık gelişmeler konusunda bilgi 
alabilmek, her ay bakanları ve yetkilileri ısrarla uyar
mamız sonucunda gerçekleşebilir hale gelmiştir, 

Artık, hiçbir sayın bakan, basın ve televizyon 
toplantıları düzenleyip, ekonomik göstergeler hakkın
da bilgi veKmiyor, sadece televizyon ve radyoyu, tu
tarsız ve gerçek dışı şovlarıyla ancak işgal edebiliyor
lar; bunun dışında hiçbir gösterge, kendi talip olduk
ları biçimde dört aydır gündeme gelmiyor. I 

Sayın milletvekilleri, nedir bu ani değişikliğin ne
deni? Kamuoyunun ve basının çok iyi hatırlayacak
ları açıklamaların ve konuşmaların üzerinden henüz 
çok zaman geçmemiştir. Bu iktidar, seçim dönemi de 
göz önünde tutulduğunda, işbaşına geleli 3,5 yıl ol
muştur. O tarihlerde, 1984 ve 1985 yıllarında söyle
nenlerin hiçbirisi halkımız ve bizler tarafından unu
tulmadı ve unutulmamıştır. Sayın Başbakanın da, Tür
kiye'nin gündemine her gün başka bir şov ve sürpriz
le çıkıp, söylenenleri ve bugün bulunduğumuz nok
tayı da bize unutturması mümkün görülmemektedir. 

Hatırlanacaktır; bu iktidar, «ihracat artırılmadık
ça ve enflasyon canavarının beli kırılmadıkça ekono
mik gelişmeden bahsedilmeyeceğini» hep söylerdi; bi
raz önce Sayın Başbakan Yardımcısı bu sözü yine 
tekrarladılar. Enflasyon derken, öyle yüzde 15 - 20' 
leri kastetmediklerini, enflasyonun yüzde 10 oranları
nın altına inmedikçe ekonomik gelişmenin sağlıklı ol
mayacağını, hep söylerlerdi; biraz önce Sayın Başba
kan Yardımcısı yine söylediler; çünkü, öyle yüzde 
20-30 seviyesinde seyreden enflasyonun, ekonomik 
kaynakların yanlış tahsisine neden olacağı, halkın ta
sarruflarının akıllı bir biçimde nemalandırılamayacağı 
iddiasındaydılar. 

Sayın Başbakana göre, iktidara geldikten kısa bir 
süre sonra, enflasyonu yüzde 10'lar düzeyine indirmek 
mümkün olabilecek ve bunu da başarabileceklerdi; 
hatta, en son 1986 yılı ortalarında yaptıkları açıkla
maya göre, muhalefetin elinde en son koz olarak 
kalmış bulunan enflasyon da artık onların kullana
mayacağı bir şıra haline getirilmişti! Sayın Başbakan o 
tarihlerde «Bakalım bundan sonra neler söyleyecek
ler» diye böbürlenerek kasıldıkça kasılıyordu. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Böbürlenmek ne demek? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Siz laf atmayın, 
size yakışmıyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Ama bu laf oldu mu? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Siz laf atmayın, 
kötü alışkanlık haline getirmeyin. Siz işçilerle uğra
şın; oraya da geleceğim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Terbiyeli olmak gerekir; «böbürlenmek» ne demek? 
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H. BARIŞ CAN (Devamla) — Böbürlenmek kö
tü bir olay değil ki, böbürlenmenin lügat anlamına 
bakın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica ederim, lütfen 
efendim... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Böbürlenmek kö
tü bir olay mı? Yaptığı bir şeyle övünmek anlamına 
gelir, gidin de mektebinde okuyun; yani ikide bir 
niye laf atıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, devam edin efen-
jdim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın bakanları da susturun lütfen. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Evvelki gün Sa
yın Başbakan artık teslim oldu; «Enflasyonu artık 
önemsemiyorum» dedi. Sayın Turgut özal, şimdi tek 
silah olarak, büyüme hızını ve yatırımlaırı öne sür
mekte ve ona devam etmekte. Biliyorsunuz vaktiyle 
büyüme hızının kabahatlerini de enflasyonun nedeni 
olarak açıklıyordu; o da var zabıtlarda. 

Iİ983 seçimlerine giderken söylediklerini artık ta
mamen unutmuştur. O denli unutmuştur ki, şimdi san
sürcü yaklaşımı ile, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığından sonra, İstanbul Ticaret Odasının endeks ya
yınlamasını da yasaklama peşindedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın enflasyon , 
konusunda 1983 yılındaki görüşlerini; yani halkımız
dan oy isterken söylediklerini hep birlikte hatırlatmak
ta yarar var. 

Turgut özal'ın Görüşleri; Anavatan yayınlan, 1983, 
Sayfa 36, 37 ve 38. 

Sayın özal'a göre, «Enflasyon, hayat pahalılığı 
artışı demektir, enflasyon zam demektir; zam olduğu 
sürece, enflasyon var demektir. Şunu çok iyi anlama
mız gerekir; zamlar hayat pahalılığı doğurur. Enflas
yonu durduramadığımız sürece zamlar da durmaz, 
hayat pahalılığı devam eder. Bunu millete anlatmak 
için her yolu denedik. Enflasyon, yani hayat paha
lılığı artışını durdurmak en önemli gayemizdir.» 

Hangi seviyede bir enflasyon oranı hedefliyor Sa
yın özal, şimdi ona bakalım. Yine kendi ifadesine 
başvuruyoruz: «Enflasyon devam ettiği sürece hayat 
pahalılığı artar, geçim daha da zorlaşır. Bizim gayemiz, 
tı'ayat pahalılığını yüzde 10'un altına düşürmektir.» 
Sayın özal'ın hedefi, enflasyonu yüzde 10'un altına 
indirmektir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Becer
miş mi, olmuş mu? 
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H. BARIŞ CAN (Devamla) — «Çünkü enflas
yon gelir dağılımını bozmakta ve fakiri daha fakir 
yapmaktadır.» 

Sayın özal'a göre, fakiri korumanın tek yolu, enf
lasyonu, yani. zamları asgariye indirmektir. Sayın 
özal'a göre, «Enflasyonu azaltmadan fakirin durumu
nu düzelteceğini iddia edenler, en büyük sahtekârlar
dır.» Kendi ifadeleri... (SHP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Anla
yamadık, bir daha okuyun. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — «Çünkü, dünyada 
bunu yapabilmiş hiçbir ülke, hiçbir devlet, hiçbir 
hükümet yoktur.» Yine kendi ifadeleri; açın, 37 nci 
ray fa. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sahte
kâr kimmiş; bir daha okuyun. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Eğer, enflasyon 
yüzde 10'un altına düşmez ise, ne olur? Sayın Özal'a 
göre, «Enflasyonu yüzde 10'un altına düşüremezsek, 
fakir fukaranın durumu daha da kötüye gider.» Bu 
durumda ise, ne yapmak gerektiğini Sayın Özal ke
sin olarak şöyle söylüyor: «Bu bakımdan, enflas
yonun mutlaka ve mutlaka yüzde 10'un altına düş
mesi gerekmektedir.» 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'a göre, enflas
yonu önlemek, paranın değeri açısından da önemli
dir. Sayın özal, 1983 seçimleri öncesinde, «Bir ülke
de, hayat pahalılığı, zamlar, kısaca enflasyon varsa, 
paranın değeri düşer. Bunu önlemenin tek yolu, enf
lasyonu asgariye indirmektir» diyordu ve devam edi
yordu : «Eğer, Türkiye'de bugün enflasyon asgariye 
indirilirse, Türk parası değer kaybetmez. Onun için, 
en önemli hedefimiz* enflasyonu durdurmaktır. Dur-
duramazsanız, paranızın değeri düşer, hayat ve geçim 
zorlaşır.» 

Sayın Özal'a göre, «Enflasyon, afyon alışkanlığı
na ve alkolikliğe benzer. - milletin son günlerde ne
den içtiği anlaşılıyor- Çünkü, bu illete tutulan, bun
dan vazgeçmek istemez.» 

Arkadaşlarım, aynı kitaptan devam ediyorum. Sa
yın Başbakana göre, «Enflasyonu en çok sevenler, 
belirli kesimlerdir. Bu belirli kesimler içinde, kara
borsacı için de enflasyon çok kârlıdır» diyor ve «Bun
ların, enflasyonsuz ortamda yaşaması mümkün değil
dir» diye devam ediyor. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Özal, sık sık, 
enflasyonu karaborsacıların, yüksek kâr peşinde ko
şanların sevmediklerini söylemektedir. Biz de şimdi 
kendisine soruyoruz: Eğer, en çok, karaborsacılar, 
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yüksek kâr peşinde koşanlar enflasyondan kârlı çıkı. 
yorsa, neden Özal iktidarını sevmesinler? Demek ki, 
bu iktidar, karaborsacının, açıktan kazananın dostu
dur. Gelir dağılımını, fakir ve fukara aleyhine boz
muştur. Halkı, çalışan insanları Özal kanser etmiştir. 
Niye «kanser etmiştir» diyorum: Çünkü, Sayın özal 
aynen şöyle demektedir: «Ancak namusuyla çalışan 
bir insan için enflasyon kanserdir.» Demek halkı kan
ser etmiştir. Son günlerin dillerden düşmeyen şarkısını 
Özal mantığıyla çevirirsek, Sayın Özal'a şöyle seslen
mek gerekiyor : «Seni ölmeyen sevsin Sayın Başba
kan». 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne güzel espri! 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — O anlayana! An

larsın biraz... Senin kafan onlara basmaz; daha büyü
yeceksin, ondan sonra... Anlarsan bunları; bir emek 
vereceksin, ondan sonra öğreneceksin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Oturduğun yer
den konuşuyorsun; biraz vatandaşın arasına girin ba
kalım, köylere gidin köylere. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; şimdi ise, fiyatları bir yana bıra
kıp, uzun uğraşılarla, dört ay sonra açıklanan bütçe 
sonuçlarına bir bakalım, ilk iki ay içinde konsolide 
bütçede 222 milyar lira açık vardır. Sağolsun Sayın 
Başbakan Yardımcısı da dinlemiyorlar; yani hafif gel
di bu işler. Yani, yanıt vermek için de bekliyoruz, 
ANAP Grubu adına. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Daha kaliteli ha
tipleriniz çıksın da, dinleyelim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Kalite malın için
dedir. 

Bu açığı kapatabilmek için bu dönemde Hazine, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 170 milyar 
TL'nin üzerinde kısa vadeli avans kullanıyor, ayrıca 
net 195 milyar lira tutarında iç borçlanmaya gidi
yor. 

Sayın milletvekilleri, bütçe harcamalarındaki bu 
büyümenin kaynağı ise, öyle yatırım harcamaları ya 
da personel giderleri değil; tümüyle iç ve dış borç 
faizlerini ödeyebilmek için, transfer harcamalarında
ki akıl almaz büyümeden kaynaklanıyor bu açıklar. 
1987 bütçesinin transfer harcamalarının yaklaşık yüz
de 36'sı, ilk iki ay içinde kullanılıyor. Böyle bir döne
me, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanmadı; bakın, 
araştırın. 

Yılın üç aylık döneminde Hazinenin iç borçlan
ması da hızla artmakta; Hazine yıllık yüzde 46 faiz 
oranıyla borçlanıyor. Artık bankalardaki kaynaklar 
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daralmaya başladığı için, Hazine meşhur fonlardan 
borçlanıyor. «Nasıl olacak?» diyeceksiniz. Devlet ne 
yapıyor; bir yandan transfer bütçesinden "trilyonun. 
üzerindeki parayı iç ve dış borç faizi olarak ödüyor; 
bu faiz ödemesinin bütçede yarattığı açığı kapatabil
mek için de, yıllık yüzde 46 oranında faiz vererek 
yeniden borçlanıyor. Bu çuvala bu mızrak nasıl sız
dırılmıştır; oturup ağlamak lazım sayın milletvekilleri. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının verilerine 
göre, parasal büyüklükler de çok farklı bir gelişme 
içinde değil. Emisyon hızla büyüyor. Yıllık artış ora
nı mart ayı sonu itibariyle yüzde 50 seviyesinin üze
rine çıkmış durumda. Son oniki aylık dönemde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 800 milyar lira 
para basıyor. Bankalardaki mevduat artış hızı üç ay
da toplam 5,2 seviyesine düşmüş. Vadeli mevduat ise, 
üç ayda sadece yüzde 3 oranında artmış. Banka kre
dileri son iki ayda hiç artmamış. 

Sayın Başbakan, «Emisyon artışı önemli değil; siz, 
vadeli mevduattaki artışa bakın» der ve bunu sık 
sık tekrarlardı. Onu da açıklayalım : Emisyon üç ay
da yüzde 9,8 oranında artmış, vadeli mevduat ise sa
dece yüzde 3 oranında artmış. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu iktidarın en bü
yük şov alanına gelelim. Ocak ayını biraz önce söyle
diler; ama büyük bir yanılgıyla söylediler, yanıltarak 
söylediler, sizleri yanıltarak söylediler. Sayın Başba
kan Yardımcısının bulunmalarını isterdim ve diler
dim. 1986 yılının bir önceki yıla göre düşmüş bulu
nan ihracat verilerine göre sadece 30 milyon dolar 
artınca, Sayın Kaya Erdem, «Olumlu bir gelişme var» 
diye hemen kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı, biraz 
önce de bu dengeleri bu göstergeleri burada sizlere 
anlatmaya çalıştı. 

Şimdi, şubat ayına bakalım, ne oldu; 1986 yılının 
gerilemiş ihracatına göre bile, 1987 Şubat ayında ih
racat düşüş gösterdi. Yani, Sayın Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem 1986'nın 1985'e göre düşmüş ihracat 
fiyatlarını kıyaslarken bile birtakım doğruları, ger
çekleri, burada sizlere, saptırarak anlattı. 

Sayın milletvekilleri, geçen kasım ayından bu ya
na ihracatı artırmak için neler yapılmadı bunun ya
nında? Her fırıldak denendi; vergi iadesi oranları ar
tırıldı. (Bir defa, evvelki yıl kaldırmışlardı biliyor
sunuz, ihracat kredisi yeniden işletilmeye başlandı; 
biliyorsunuz, evvelki yıl yine kaldırmışlardı. Bunun 
adına istikrar deniyor!) ihracatta peşin vergi uygula
masına geçildi; ama ihracat bir türlü artmadı, art
mıyor. Sebebi nedir? Bunu herkes görüyor; artık Tür-
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kiye'nin aylık ihracatı 600 ila 630 milyon dolar civa- I 
rında tıkanmıştır, kilitlenmiştir. Bütün, her türlü ya
pılan fırıldağa, özveriye, onlara tanınan imkânlara 
rağmen, ihracat tıkanmıştır. Hayalî ihracat falanı da 
getirmiyoruz. O da, kara paranın, ak para olarak Tür- I 
kiye'ye gelmesi; ondan da yol açtınız. Buna rağmen... 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DlNÇERLER 
(İstanbul) — Kara para da ne demek?.. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Evet, kara para
nın sizin aklandırdığınız biçimde Türkiye'ye gelme 
biçimi. Yani ağustos ayında, Kuveyt'e giden sobalar
dan alınan vergi iadeleri; işte, olmayan malların, fın
dığa fon yatırmadan giden başka mallar, giysiden 
vergi iadeleri, falan, o atraksiyonlar. Onlara rağmen, j 
Türkiye'nin ihracatı kilitlendi. Niye kilitlendi? Teş
viklerin bu tıkanıklığı gidermesi mümkün değil; gide
remiyor. Nedeni çok açık : Dolar yeterince düşmü- I 
yor, yani düşürmeniz mümkün değil, doları düşüreni i-
yorsunuz. Onu demedik mi bugün sizlere arkadaş
lar? Doları düşürmeniz mümkün değil. Çünkü sebebi, 
sistemdeki en büyük teşvik aracı olan Türk Lirasının 
değerinin dolar karşısında sürekli ve hızla düşmesi
dir. Dünyadaki gelişmeler buna imkân vermiyor de
dik. Bu durumda, sizin mantığınız içinde ihracatı ar
tırmanın tek yolu, yüksek oranlı mini devalüasyon
dur dedik. Sayın Başbakan Yardımcısı geçen gündem 
dışı konuşmamı yanıtlarken dediler ki; «Biz, mart 
ayında tahmin ediyordunuz, nisan ayında tahmin edi
yordunuz, devalüasyon yapmadık» dediler. Yine iddia 
ediyorum, bilhassa ertelediler; aleyhlerinedir. Bugün
lerde bir mini devalüasyon yapacaklar, yapmak zorun
dalar. Bakın ben zabıtlara konuşuyorum, gün şaşa
bilir... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Söylediklerinin hiç
birisi olmadı Sayın Can. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bak kardeşim, sen 
iyi izle; Mart 1986'da yüzde 2,3. Ekim sonunda se
çimlerde söyledik. 

ATILLA SIN <Muş) — Sonra, biraz evvel anlat
tığını unutursun. . 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Manisa'da söyle

dik, gördünüz işte... Yetişemedik her yert... Öbür ta
rafta, kasım ayında yüzde 3 yaptınız, yapacaksınız. 
Yapacaksınız, bunun yoluT ekonominin kitabı bu. I 
Aksi takdirde, ucuz dolar nedeniyle, ihracat yapa
madığınız gibi, ithalatı da önlemeniz mümkün gö- I 
rünmüyor; fonlar ile oynamanız, ithalat teminatlarını 
ve damga resmini yükseltmenize rağmen, ucuzlayan | 
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dolar nedeniyle ithalatı frenlemeniz mümkün görün
müyor, bunun için yapacaksınız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İhracatta artış baş
ladı. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen, karşılıklı ko
nuşma haline getirmeyelim bu konuşmayı. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — ihracattaki artış, 
Bursa'dan istanbul haline giden mallarda olmuştur; 
Bursa'dan İstanbul haline giden 900 liralık domateste 
olmuştur! Onu da mart ayına bağladınız, enflasyon 
azar diye. Biz, «Martta kediler azar» dedik; ama yi
ne anlamadınız. (SHP sıralarından gülüşmeler) Ancak 
oraya gitmiştir ihracatınız. Yani, kendinizi aldatma
yın. Sayın kardeşim, kendinizi aldatmayın. Rakamlar... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Kendinizi niye al

datıyorsunuz? Bakın, biraz sonra muhtemelen siz çı
kacaksınız, yine joker olarak. Sakın ha!. Başbakan 
Yardımcısı Kaya Erdem çıksın, o cevap versin. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Burada da yanıldınız, 
ben çıkmayacağım. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sakın harcama 
kendini; seçim var Bursa'da. 

Şimdi, ayrı bir perde ile komediye devam edelim. 
1986 yılında, birbuçuk milyar dolar açık veren cari 
işlemler dengesindeki açığın, bu yılın ilk ayında kü-
çülmediği meydandadır sayın milletvekilleri. İki ay
lık göstergeler, ithalatın geçen yıla göre sadece binde 
6 oranında gerilediğini gösteriyor. Buna karşılık, borç 
ödemeleri, özellikle dış borç ödemeleri artıyor. 1987 
yılı programında, 4,8 milyar dolar olarak tahmin 
edilen toplam dış borç ödemesi, Sayın Kaya Erdem' 
in son açıklamasına ve hatta biraz önceki açıklama
sına göre de, aynı şey; orada yanılmadık, geçen gün 
de aynı şeyi söyledi. Daha yılbaşında 5,2 milyar do
lara yükselmiştir... Artan dış borç, ödemeler denge
sindeki açıkları zorlamaktadır. «1987 yılı dengesinin 
sağlandığını, borç bağlantılarının geçen yıldan yapıl
dığını» söylemek çok kolaydır Sayın Başbakan Yar
dımcısı. Bugün Amerika'da, üçbuçuk milyar dolarlık 
borcunuzu ertelemek için yalvarmaktasınız; haberi 
sağlam kaynaklardan aldık. Bunları gizlemeyiniz; üç
buçuk milyar dolarlık borç ertelemesini sağlayabil
mek için âdeta yalvarmaktasınız. Durum aksi ise, çıkıp 
söyleyin. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz sergileri hiç gez
miyorsunuz galiba. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen; hatibin zamanı 
dolmak üzere, hatip konuşuyor, ratı âliniz kesiyor
sunuz; yapmayın efendim. 
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İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hatibin sözlerini ta
mamlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Faydasız konuşmalardan sarfınazar 
edin lütfen efendim. 

Devam edin Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, bu borç

ları, tabiî, biz ödeyeceğiz derken, bu ülkenin çocuk
ları ödeyecek, onu söylemeye çalışıyoruz. 

Şimdi, geçende de Sayın Başbakan Yardımcısı 
söylediler, 31,4. Onu 28 alalım. İşçilerimizin çok bü
yük güvenleri: vardır; döviz tevdiat hesapları artmış
tır, 6,9; onu düşelim. Sanki bankalardaki döviz tev
diat hesabı devletin borcu değilmiş gibi, biraz önce 
de burada çıkıyorlar, güzelce şov yaparak, teveccüh
leri ile, yüzde 7,5 faiz veriyorlar. Hiçbir ülkede yüz
de 7,5 verilmez. Onu oraya babam da yatırır. Yani, 
döviz yüzde 40, yüzde 50 oranında değer kaybedecek, 
4- yüzde 7,5 4- yüzde 12,5 vereceksiniz; ondan sonra, 
sanırım, o işçilerimize de o paralarını - geçen Salihli' 
de bir olay olmuş, TÖBANK'ta - biraz zor ödersiniz 
gibi, geliyor; Salihli'de TÖBANK'ın üzerine yürümüş
ler, dövizler ödenmiyor diye. Bunu deyince de «ih
barcı» dersiniz, onu da biliyorum; ama olay orada, 
Salihli'de. 

Geçen yıl da, mart ayında petrol fiyatlarındaki 
düşüşten sonra, cari işlemler dengesinde açık olma
yacağını, hatta belki bir milyar dolarlık fazla ve kısa 
vadeli borçlarda ödemeye gidileceğini Sayın Başbakan 
Yardımcısı ifade etmişti. Hani nerede? Vallahi, atıl
dığı zaman kül bırakılmıyor mangalda; ama daha bunu 
da görmemiz mümkün olmadı. Dış borçların ve kısa 
vadeli dış borçların azalmadığını hep birlikte biliyo
ruz sayın milletvekilleri; aksime yıl sonunda 31,4 mil
yar TL, olan dış borçlar sürekli de artmaktadır. 

4987 yılı başındaki tablo, bu iktidarın, ekonomik 
gelişme için tehlikeli ilan ettiği tablo ile tamamen 
aynıdır. Programındaki ekonomik hedeflere bakın; 
onunla tamamen ayrıdır. Hepsini denemişlerdir, yapa
mamışlardır. Enflasyon hızlanmakta, ihracat artma-
maktadır. Öyleyse, Türk ekonomisinin gelişmesi ciddî 
bu* tehlike içindedir. Bunu kabul edeceksiniz ve et
mek zorundasınız. 

Şimdi, artık bu rakamlardan bıktık, Onları yılba
şından bu yana, bu oranları biraz önce Saym Başba
kan Yardımcısı açıkladılar; ama niye açıkladılar bil
miyorum. Yani, enflasyonun ve işsizliğin ülkede önemi 

kalmadığını belirten Başbakana rağmen, bunları açık
ladılar. Zaten bir şey de bulamıyoruz. O söyledikleri 
de bir yanda doğru değildir. 

Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in bütçe konuş
masında «Hazine rakamlarına dikkat edilecektir», met
ni vardır. Ticaret odasının istatistik rakamları şimdi 
yasaklanmaktadır; nasıl yasaklayacaksınız, bilemem; 
ama Hazine ilkel çalışıyor diye yasakladınız. Sadece 
Devlet İstatistik Enstitüsüne baktığımız zaman, orada 
da şunu görmekteyiz: Yıllık toplam - üç ay idi, tabiî, 
onu değiştirdik, yasaklamalar giriyor araya, sansür 
düzeni- dört aylık dönemde 12-14 arasında artmış
tır; tüketici fiyatları 12-18 düzeyinde artmıştır. Ya
ni, toptan artış hızı 33 düzeyindedir dört aylık; de
taya girmeyelim. Tüketici fiyatları da, Devlet İstatis
tik Enstitüsüne göre, 37,5; Ticaret Odasına göre 43,1 
oranındadır. Buna rağmen, basit fiyat hareketlerine 
şöyle göz atarsak, mart ayı sonu itibariyle baktığımız
da, son iıki aylık dönemde - sadece birkaçına değine
lim - canlı hayvan fiyatlarının yüzde 72,2; dokuma 
maddelerinin yüzde 47,6; kâğıt fiyatlarının yüzde 38,7 
ve yapı malzemelerinin yüzde 59,8 oranında arttığını 
görmekteyiz. Bunlar daha yılın ilk üç ayı sonunda 
yüzde 50'yi geçen rekortmen malların listeleri olarak 
size sunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enflasyon, yı
lın ilk dört aylık döneminde işçiye, memura ve çift
çiye verilen gelir artışlarının yüzde 70 - 80'ini silip gö
türmüş durumdadır. Yılın yarısına girdiğimizde, gelir 
artışları sıfır düzeyine inecektir. İç borçlarımız hızla 
artmaktadır, öylesine bir artış ki; öylesine bir hızla 
artıyor ki, devlet kendi özfcaynağı olan fonları bile 
yüzde 46 - 50 faizle Hazine borçlanmasına yönlendir
mektedir. Devlet, devletten yüzde 50 faiz oranında 
borçlanırsa, emisyon nasıl düşecektir? Haydi gelin de 
bunu söyleyin Sayın Başbakan, burada. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümetin, ekonomideki 
gelişmeleri geri plana iterek halkın sıkıntılarını göz 
ardı etmesini her fırsatta engellemeye devam edeceğiz, 
ne derlerse desinler. Her biri bir ekonomi dehası ke
silenler artık ortada görünmüyorlar. Kamuoyunu bu 
gelişmelerden uzak tutmaya çalışan şovlar ve sürp
rizler icat edilmektedir. Bu tozun, dumanın ardındaki 
gerçek gelişmeleri her imkânı kullanarak her hafta, 
her ay gündeme getirmeye devam edeceğiz ve bu
nun peşinde olacağız, zaten seçime geldik, işimiz bu. 
Zaten, bu konuda tutanağa bugüne kadar geçirmiş 
olduğumuz görüş ve önerilerimiz, SHP'nin bugüne ka-
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dar söylediklerinin doğru olduğunun gerçek bir ka- j 
mitidir. Hodri meydan! Yanlış varsa, bu rakamların 
doğrularını ANAP Grubu adına çıkıp cevaplandır
sınlar veya televizyona diyoruz, en doğru yol televiz
yon; halk öğrensin bunları. 

BAŞKAN — Sayın Can, toparlayınız, çalışma sü
remiz dolmak üzere. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Seçim ekonomisi şartlarını yaraJtarak, alkil almaz 
sübvansiyonlar getirme istekleri açukça yürürlüğe gir
miştir. Dört yıl Türk tarımını açlığa ve gerilemeye iten
lerin tarım üreticisine sahip çıkma oyununu Türk köy
lüsü açıkça bilmektedir. Köylüye yüksek taban fiyat I 
verdiklerini ilan edenler, şimdi tarım kesiminde süb
vansiyona yöneliyorlar. Hani nerede akılcılık, hani 
sübvansiyona gerek yoktu Sayın Başbakan? Siz söy-
lemediniz mi bunları Sayın Başbakan? istikrarın, or
taya bir istifrağ olduğu çıkmıştır. I 

Ülkeyi, faiz geliri ile yaşanan bir gelir grubuna 
cennet haline getirenler, çalışmadan kimseyi kazan-
dıramayacaklarını söylüyorlardı. Şimdi devletin büt- j 
cesimden 1,2 trilyon Türk Lirasını faiz olarak banka- I 
lara ve rantiyelere ödemektedirler. Nerede kaldı Türk 
Lirasının konvertibilitesi Sayın Başbakan, hani nere-

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce 1984 -
1986 yıllarında ödene ksiz veya ödenek üstü yapılan 
işlere ilişkin sorusu ve Bayındırhk ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1691) (1) 

(1) Not : TBMM'nin 8.4.1987 tarihli 87 nci Bir
leşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek ce
vaptır (7 fi 691) 

de? Serbest kurdan bahsediyordunuz; çıkın anlatın, 
nerede serbest kur? Artık tamamen unutuldu. Nere
de kaldı, «villalarınızı satın» çağrılan? «Villalarınızı 
satın sermayelerinize ilave edin!» Gözler önünde şir
ketler kurtarılıyor artık. 

Bu büyük şov grubu ve şovmeni, artık gösterinin 
sonuna gelmişlerdir sayın milletvekilleri. Biz de, belki 
bir daha bu konularda bu kürsüye çıkıp bir şey söy
lemeyeceğiz; zaman geldi, seçime gidiyoruz, bundan 
sonra halkımıza anlatacağız. (SHP sıralarından alkış
lar) Dekorlarını yenilemek gayretleri de sonuç ver
meyecektir; çünkü oyun aynı oyundur ve artık çok 
açık bilinmektedir. Sayın Özal gidicidir. Yalnız, özal 
giderken, seti biraz genişletmiştir. Bakın, bu işte çok 
beceriklidir. Bunu da yorumunuza bırakıyorum; hep 
birlikte giderler. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Siz önce seçime gi

rin, ondan sonra konuşun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Çalışma süremizin dolmasına az kalmıştır. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri

ni görüşmek için 6 Mayıs 1987 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Sjajaü; 18.55 

f i •<"• 

VE CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ederim. * 

»Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü
nün 1984, 1985, 1986 yılları yatırımlarının ağırlığı
nın Kars İlindeki işlerde olduğunun nedenli? Bu yıl
lar yatırım programı işler hangileridir? 
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Soru 2. Bu yıllarda, bölgede ödeneksiz yapılan 
işler veya ödenek sınırını aşan işllerin nedeni nedir? 

Soru 3. 1986 yılı 'içinde ödeneksiz veya ödenek 
üstü yaptırılan işler nelerdir? 

Soru 4. Bu nedenle, jş yapıpta parasını ödenek 
yokluğundan ötürü alamayıp, mağdur olan müteahhlit-
ler liçin ne gibi önlem alınmaktadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 24.4.1987 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı : 14-Plan. Şb. Md. 
118/12-0782 

i 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-
oğlunun yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 5 Mart 1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 7/1691 -805!l/31678 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi hakkında gerekli inceleme 
ve araştırmalar yapılarak aşağıdaki hususlar belirlen
miştir. 

1. Bilindiği gibi Karayolları Genel Müdürlüğünün 
yatırımları ulaştırma konusunda yapılan makro plan
ların temel hedef ve ilkelerine bağlı olarak hazırlan
maktadır. Yatırım Programlarındaki proje öncelikle
ri ıise ana ulaşım koridorları, gelişme önerileri ve 
5539 sayılı Kuruluş Kanununda belirlenen öncelik
ler dikkate alınarak belirlenmektedir. Genel olarak 

yatırımlarda Ulaştırma Anap'lanı kararlarına tam 
olarak uygunluk sağlanmaktadır. Ekte Karayolları 12 
nci Bölge Müdürlüğünün sınırları içine giren illeri
mizin 1984, 1985, 1986 Yatırım Programları sunul
maktadır. Tablodan da görüldüğü gibi Hopa Limanı 
bağlantısını sağlayan ve yakın gelecekte daha da önem 
kazanacak bir ulaşım aksı üzerinde yeralan Kars İli
ne diğer illere nazaran herhangi bir ayrıcalık gözetil-
memiştir. 

2. Yatırım programlarının ödenekleri yılbaşı iti-
bariyle 'birlim fiyatlardan hareket edilerek 'belirlenmek
tedir., Ancak gerek ödenek akışlarında birtakım ge-
cikmelerlin olabilmesi gerekse şantiye çalışmaları sı
rasında beliren teknik nedenlerle bu ödeneklerde kü
çük değişmeler olabilmektedir. Yatırım planlamasını 
etkilemeyen ve ihmal edileibıilecek düzeyde olan bu 
değişimler dışında faaliyet gösterememektedir, öde
neği 'bulunmadan yapımı sürdürülen bir proje bulun
mamaktadır. 

3. 1986 yılı içeririnde Yatırım Programında ol
mayıp ödeneği bulunmayan herhangi bir çalışma ya
pılmamıştır. Ancak 'Bakım Takviye Programından 
toplam 1 775 000 000 TL. ödenekle çeşitli bakım -
onarım hizmetleri görülmüştür. Bu miktarın Kars İli
ne düşen payı ise 416 231 214 TL. dür. 

4. Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğü içerisiin
de ihale edlilen işi bitirdiği halde parasını alamamış 
müteaMıit bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 



I 
00 
*4 

1 
İller 

Ağrı 
Artvün 
Erzurum 
Kars 

KARAYOLLARI 12 NCİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1984-1985-1986 YILLARI İL YAT 
• 

Proje 
toplamı 

2 088 440 
2 733 185 
3 888 080 
1 670 500 

1984 
1983 sonu 
harcaması 

48 038 
200 015 
429 514 
1'15 024 

1984 yılı 
ödeneği 

260 340 
364 985 
643 480 
250 200 

1985 
Proje 
toplamı 

3 090 220 
2 541 500 
3 920 660 
1 628 988 

1984 sonu 
harcaması 

799 938 
622 000 

1 090 4tt4 
314 724 

1985 yılı 
ödeneği 

560 420 
302 500 
574 060 
282 688 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu" 
mm, Bağ - Kur ve SSK iştirakçilerine uygulanma
dığı halde Eme'kli Sandığı iştirakçilerine uygulandığı 
iddia edilen bazı koşulların kanun metninden çıkarıl
masına ilişkin uorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1773) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmli Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. T.C. Emekli Sandığı 'Kanununa göre 
emekli olanlar (Rüşvet, irtikap - yalan yere yemin -
sahtecilik - hırsızlık - zimmet'den) 6 ay ağır hapis 
olanlar ile 5 yıldan fazla hapisle cezalandırılanlarrn 
eme'kli hakkı düşer ve falizsıiz olarak kesilen primler 
iade olunur denmek suretiyle bir haksız uygulama ol
muyor mu? 

Soru 2. Emekli maaşı bir lütuf olmadığına gö
re hu uygulamanın muhafazası doğru mudur? «5434 
sayılı Yasanın 77, 87, 92 noi maddeleri.» 

Soru 3. Emeklilere hu koşul olduğuna göre, Bağ -
Kur ve SSK emeklilerine bu koşul olmaması bir ayrı
calık: olmuyor mu? (Bu kurum emeklileri hırsızlık yap
sın hapis yatsın, cezasını çeksin fakat yinede emek
lilik parasını alisin, Emekli Sandığı emeklileri emekli 
maaşlarını alamasınlar olur mu?) 

(Soru 4. Baha suç işlerse ailesi ve çocuklarının 
günahı ne ki, onlarda eziyet ve cezaya müstehak kı
lınıyor? Yukarki koşul ıbahse konu yasadan çıkarıla
maz mı? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 4.5.1987 

Bakanlığı 
Sayı : SGK-0175/58-4198 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 Mart 1987 tarih ve 7/1773/8304/32401 sa

yılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Bağ - Kur ve SSK iştirakçilerine uygulanmadığı 
halde Emekli Sandığı iştirakçilerine uygulandığı iddia 
edilen bazı koşulların kanun metninden çıkarılması
na ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelen
miştir. 

1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
39 uncu maddesinde emekli aylığı 'bağlanacak haller 
(belirtilmiş olup, buna göre maddede belirtilen hizmet 
ve yaş hadlerini dolduranlara aylık bağlanmaktadır. 
T.C. Emekli (Sandığınca 'bağlanan aylıklar, ilgililerin iş
lemiş oldukları suçlara 'bakılmaksızın ödenmektedir. 

Bunun bir istisnası olarak, aynı Kanunun 30.5.1963 
tarih ve 241 sayılı Kanun ile 7.5.198'6 tarih ve 3284 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişik 92 nci 
maddesinde, sadece Türk vatandaşlığından çıkarılan, 
Türk vatandaşlığını bırakan ve yabancı memleket uy
ruğuna girenlerin aylıklarının kesileceği hükme bağ
lanmış ve çifte tabiyetü olarak Türk vatandaşlığını 
muhafaza edenlere ise aylıklarının ödenmesine de-. 
vam edileceği belirtilmiştir. 

JBu sebeple T.C Emekli Sandığı Kanununa göre 
emekli olanlar yönünden haksız bir uygulama bulun
mamaktadır. 

2. 5434 sayılı Kanunun 77 nci maddesi gereğin
ce; 

a) 'Kendisinden aylık (bağlanacak iştirakçiyi veya 
emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanı; 
kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs 
edenlere veya bu Kanun gereğince adi malul 'sayıla
cak hale getirenlere; 

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye veya 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ala
na veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya 
bunlara karşı Kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifa
de büyük 'bir kusur, irtikap eylediğinden dolayı ölü
me bağlı bir tasarrufla mirastan iskat edilenlere; 

Dul ve yetim aylığı bağlanmayacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Bu maddede de emekli olanlarla ilgili bir hükme 
yer verilmemiştir. 

'Emekli keseneklerinin geri verilmesi ite ilgili 5434 
sayılı Kanunun 87 nci maddesinde ise, aşağıda yazılı 
sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ay
rılanların, Sandıkla ilgilerinin kesilerek birikmiş olan 
keseneklerinin faizsiz olarak kendilerine ödeneceği 
açıklanmıştır. Buna göre soru önergesinde yer alan 
konu ile ilgili olarak Kanunda bulunan fıkralar şun
lardır : 

e) İdareten veya cezaen vazifelerine son verilen
ler; 

h) Emeklilik hakkını düşürmeyen hürriyeti tah
dit edioi ceza ile hükümlü bulunanlar (cezaları tecil 
edilenler hariç); 

— 88 — 
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k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen | 
iştirakçiler. 

Yukarıda 'belirtilenlerden! fiilî hizmet müddetleri 
ile fiilî hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunan
lara blirşey verilmemekte; ancak, tekrar iştirakçi ol- I 
maları faalinde 'hakları devam etmektedir. 

Öte yandan, 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Ka
nunun «Hizmetlerin İhyası» başlıklı 5 indi maddesin- I 
de kesenek prim veya toptan ödemelerini aldıktan son- I 
ra diğer kurumlardan birinde sigortalı olanların al- I 
dıkları paraları %• 5 faizi ile birl'ikte aldıkları kuru- I 
ma; kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı 
doğduğu faalde paraları zaman aşımına uğrayanların I 
paraları faizsiz olarak lılgild kuruma ödemeleri halinde I 
hizmetlerinin ihya edileceği hükme bağlanmıştır. I 

3. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üze
re, cmekl'i aylığı alanlar için kesenek iadesi yapılarak I 
emeklilik hakkının düşeceği konusunda 5434 sayılı I 
T.C. Emekli Sandığı Kanunundia herhangi bir hükme I 
yer verilmediğinden, Sandık emeklileri ile Sosyal <Si- I 
gortalar Kurumu ve BAĞ - KOR emeklileri arasında 
bu konuda herhangli bir ayrıcalık yer almamaktadır. I 

4, Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatan
daşlığını bırakan ve yabancı memleket uyruğuna gi- I 
renler hariç, emskli olanlar için emeklilik hakkının I 
elinden alınmasına dair T.C. Emekli Sandığı Kanu- I 
nunda herhangi bir büküm yer almadığından, ailesi I 
ve çocukları için eziyet ve cezadan da söz edÜlmesi ı 
mümkün bulunmamaktadır. I 

Arz ederim. I 
M. Mükerrem Taşçıoğlu I 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik I 
Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli ÖzkaycFnın, I 
demek ve vakıflarla politik bağlantı kuran siyasî par
tiler ile amaçları dışında faaliyette bulunan dernek ve I 
vakıflar hakkında takibat yapılıp yapılmadığına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı (711781) I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet Bakanı tara- I 

findan yazılı olarak cevaplandırılması için, gerekli iş
lemin yapılmasını saygı 'ile arz edenim. 

Günseli özkaya I 
İstanbul 

1. İlgili yasal kuruluşlar tarafından, herhangi bir 
siyasî parti hakkında dernek, vakıf gibi siyasî amaç 
dışı çalışması gerekli kuruluşlarla siyasî bağlantı kur
duğu 'iddiası ile ilgili bir takibat yapılmış mıdır? | 

— 89 

2. İlgili yasal kuruluşlar tarafından, siyasî amaç 
dışı çalışması gerekli dernek ya da vakıfların, bu 
amacı aşarak siyasî amaca yönelik faaliyette bulun
duğu iddiası 'ile herhangi bir takibat yapılmış mıdır? 

TC, 
Adalet Bakanlığı 4.5.1987 

Bakan : 717 

Türkiye Büyük Millet MeeMsi Başkanlığına 
İlgi : -Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğü lifadeli, 2 Nisan 1987 
tarih' ve 7/1781-8333/32516 sayılı yazınız. 

İlgi yazılarınız ekinde alınan ve İstanbul Milletve
kili Günseli özkaya'nın, tarafımdan cevaplandırılma
sını istediği yazılı soru önergesinin cevaplan iki nüsj 

•ha faalinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet 'Bakanı 

Sayın 
Günseli özkaya 
İstanbul Milletvekli 

Şahsıma tevcih ettiğimiz ve yazılı olarak cevaplan
dırılmasını İstediğiniz soru Önergesine konu teşkil eden 
hususlarda tevessül olunan işlemler ve sonuçları tah
kik edilmiş olup, istenilen bilgiler aşağıda takdim kılın
mıştır. 

1. a) Türkiye Tekstil örme ve giyim sanayi iş
çileri sendikasının, Bursa İpkas ticaret ye sanayi A.Ş. 
işyerlerinde uyguladığı grev sırasında, SHP 11 yönetimi 
ile yaptıkları dayanışma sonucu Sendikalar Kanununa 
muhalefet ettikleri iddia olunan TEKSİF Sendikası 
Başkanı Kadir Burhan ve arkadaşları haklarında Bur
sa Cumhuriyet (Savcılığınca yapılan hazırlık soruştur^ 
ması sonunda takipsizlik kararı verildiği, 

b) Bursa İktisadî ve İdarî İlimler Fakültesi öğ-» 
rendi Derneği üyeleri Ethemv Dinçer v? 7 arkadaşı 
haklarında Siyasî Partilerle işbirliği yapmaları nede
niyle, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazır
lık soruşturması sonunda, bu yer Asliye Ceza Mahke-
mesiine kamu davası açıldığı, 

c) Bursa Spor Kulüp yöneticilerinin siyaset yap
tıkları iddiası ile, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan hazırlık soruşturması sonunda haklarında takip
sizlik karan verildiği, 

d) Bursa Türkiye Tarım - Orman, Toprak ve Su 
Sanayii İşçileri Sendikası Başkanı Zeynel Irmak'ın, 
genel kurul toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili ola-
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rak, Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazırlık 
soruşturması sonunda bu yer Asliye Ceza Mahkeme
sine kamu davası açıldığı, 

e) Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derne
ği Bursa Şubesi Başkanı Salih Bahtiyar ve Yönetim 
Kurulu üyeleri haklarında SHP Bursa İl Merkezlini 
2)iyaret ile manevî destek istedikleri 'iddiası ile, Der
nekler Kanununa muhalefet suçundan dolayı Bursa 
Cumhuriyet Savcılığınca hazırlık soruşturmasının sür
dürülmekte olduğu, 

f) Uşak Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Der
neği ile Uşak Kur'an öğrencilerini ve tesislerini koru
ma derneği yöneticileri hakkında, Uşak Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan hazırlık soruşturmasının halen 
devam etmekte olduğu, 

g) Sivaslı İlçesi, Selçikler köyü kurs ve okul ta
lebelerine yardım derneği yöneticileri haklarında, Si
vaslı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazırlık soruş
turmasına ait evrakın, İzmir Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği, 

h) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci 
Derneği yöneticileri haklarında, siyasî partilerle ilişki 
kurdukları iddiası ile Adana Cumhuriyet (Savcılığınca 
yapılan hazırlık soruşturması sonunda takipsizlik ka
rarı verildiği, 

Anlaşılmıştır. 
2. a) 21.3.1987 günü, Adana Pilsa boru fabri

kasında yapılmakta olan greve iştirak ettikleri iddiası 
lile SHP Adana Milletvekili Cüneyt Canver, milletveki
li Metin Üstünel haklarında düzenlenen evrakın Ma
latya Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Sav
cılığına gönderildiği, ayrıca Mustafa Timisi, Tevfik 
Çavdar, Deniz Baykal ve SHP Adana İl Başkanı Ti
muçin Savaş ile Sekreteri Vahap Çirkin haklarında 
Adana Cumhuriyet Savcılığınca hazırlık soruşturması
nın sürdürülmekte olduğu, 

b) Kayseri Et ürünleri ve Margarin Sanayi Ano
nim Şirketine ait işyerinde uygulianan greve iştirak et
mekten sanıklar Kayseri ISHP İ!l Başkanı Zeki Orhan, 
Merkez 'İlçe Başkanı ibrahim Genç, Refah Partisi 11 
Başkanı Kamil özcan ile Merkez İlçe Başkanı Orhan 
Aslantaş haklarında 2820 sayılı Kanunun 92 nci mad
desine muhalefet etmekten dolayı Kayseri Cumhuri
yet Savcılığınca hazırlık soruşturması yapılmakta 
olup, aynı konu ile ilgili olarak, SHP Yeşilhisar İl
çe Başkanı Recep Mustafa Ayan hakkında Kayseri 
Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, 

c) Türkiye Tekstil örme ve Giyim Sanayi İşçi
leri Sendikasının, Bursa İplik Ticaret Sanayi A.Ş. de 

uyguladıkları greve iştirak ettikleri iddia olunan SHP 
Bursa îl Başkanı Yüksel Özer ile yönetim kurulu üye
leri haklarında, Siyasî Partiler Kanununa muhalefet 
suçundan Bursa Asliye Ceza Mahkemesine kamu da
vası açıldığı, 

Tespit edilmiştir. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim, 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, frenlerdeki restoranların denetimine ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakannı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/1811) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurulm 

1. Trenlerimizdeki restoranlardan 'büyük ölçüde 
yakınılmaktaidir. Özelikle «temizlik», «fiyatlar» ve 
«servis» ortak yakınma konularıdır. Bu konuda, kim
ler ne tür bir denetim icra etmektedirler? Bu denetim
lerin müeyyidesi nedir? Bugüne kadar kaç kişiye, na
sıl 'bir müeyyide uygulanmıştır? 

2. Şu anda trenlerimizde, lokanta hizmetleri han
gi firmalara kiralanmıştır? DDY'nın doğrudan işlet
tiği lokanta servisi var mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1,5.1987 
Hukuk Müşavirliği! 

HÜKMÜ : 525-15/850-10766' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 13.4.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar D. 

Bşk. 7/1811-8390/32770 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nailbantoğlu' 

nun trenlerdeki restoranların denetimine ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, cevapları
mız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Trenlerimizdekİ restoranlardan büyük 
ölçüde yakınılmafciadır. Özellikle «temizlik», «fiyat
lar» ve «servis» ortak yakınma konularıdır. Bu ko
nuda kimler ne tür bir denetim icra etmektedirler? 
Bu denetimlerin müeyyidesi nedir? Bugüne kadar kaç 
kişiye, nasıl 'bir müeyyide uygulanmıştır? 

Cevap 1. Yemekli vagonlar Romtaş Şirketi tara-
rafından işletilirken sözleşme nihayetinde 11.9.1986 
tarihinden itibaren TÖDD tarafından bizzat çalıştırıl
maya başlanılmıştır. 
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Mezkûr tarihten itibaren bazı hatlarda çalıştırılan 
yemekli vagonlar hakkında ciddî ve yekûn teşkil ede
cek bir şikâyet olmamıştır. 

Esasen, temizlik, fiyatlar ve servis hususları TCDD' 
n!in görevlileri olan Hareket. Bölge Amirleri, Ticaret 
Kontrolörleri, Yemekli Vagonlar Kısmı Şefleri ve 
Tren Kontrolörleri tarafından denetlenmektedir. 

Denetimler veya yolcu şikâyetlerin tetkiki sonu
cunda kusurlu görülen personel bulunduğu takdirde 
toplu sözleşmenin cezalarla ilgili maddesi çerçevesin
de bu personelin tecziye edileceği tabiîdir. 

Soru 2.> Şu anda trenlerimizde lokanta hizmetle
ri hangi firmalara kiralanmıştır? DDY'nın doğrudan 
işlettiği lokanta servisi var mıdır? 

Cevap 2. Yemekli Vagon Hizmeti TCDD tara
fından yapılmakta olup, herhangi bir firmaya kira
lanmış yemekli va'gon yoktur. 

[Bilgilerimize arz ederim, 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel 
ve katmü bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadî teşeb
büslerinde görevli yöneticilerin sayısına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Teneke
cinin yazılı cevabı (7/1823) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından ya-. 

zıh olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim.; 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Genel ve katma 'bütçeli kuruluşlarla KİT'lerde : 
a) Genel müdür (ve eş düzeyde başkan), 
b) Genel müdür yardımcısı, 
c) Yönetim kurulu üyesi, 
d) Kurul üyesi, 
e) Daire Başkanı, 
f) Şube müdürü, 
g) Bölge müdürü, 

Sayısı ne kadardır? (her bentte gösterilenlerin mik
tarları toplam olarak ayrı ayrı gösterilmek üzere) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.4.1987 
Sayı : 06-02/0624 

Konu : Kamu kesiminde eleman güçlüğü çekilen 
görevler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ilgi : 13.4.1987 tarih ve 7/1823-8402/3272 sayılı 

yazılan. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, genel ve 

katma bütçeli kuruluşlarla KİT'lerde yönetici kadro
ları konusunda Sayın Başbakana muhatap yazılı soru 
önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza tevc'ih ettiği yazılı soru önergesine verilen 
cevap; 

'Soru : Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla KİT' 
lerde; 

a) Genel Müdür (ve eş düzeyde başkan), 
b) Genel Müdür Yardımcısı, 
c) Yönettim Kurulu Üyesi, 
d) Kurul Üyesi, 
e) Daire Başkanı, 
f) Şube Müdürü, 
g) 'Bölge Müdürü, 
Sayısı ne kadardır? (Her bentte gösterilenlerin 

miktarları toplam olarak ayrı ayrı gösterilmek üzere) 
Cevap : Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dı
şında kalan özel bütçeli kuruluşlara ihdas ve tahsis 
edilmiş bulunan kadroları belirleyen 18.7.1984 gün ve 
84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.8.1984 gün 
ve 18488 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlan
mıştır. 

Mezkûr Kararname ile ek ve değişikliklerinin ince
lenmesi suretiyle bu kuruluşlardaki Genel Müdür (ve 
eş düzeyde Başkan) Genel Müdür Yardımcısı, Yöne
tim Kurulu Üyesi, Kurul Üyesi, Daire Başkam, Su
lbe Müdürü ve Bölge Müdürü sayılarının kolaylıkla 
belirlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki Genel Müdür 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir^ Bu ku-
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ruluşlarda mezkûr unvanlara ait kadroların sayısı da, 
ihalen yürürlükte bulunan kadro kararnamelerinin tet
kiki ile tespit edilmektedir, 

Kaldı ki, Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 inci mad
desi çerçevesinde başka 'bir kaynaktan kolayca öğ
renilmesinin mümkün olmasına rağmen aynı Mıilıletve-
Ikili tarafından ikinci defa verilen bu soru Önergesi
nin daha önce 18.3.1987 gün ve 06.02/0367 sayılı ya
zımız ile cevaplandırıldığına bilgilerini rica ederim. 

6. — Malatya Milletvekili Aydın Fırat'ın, doğu 
ve güneydoğu'ya sefer yapan ekspreslerden yemekli 
vagonların kaldırılmasının nedenine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel tAasoy'un yazılı cevabı 
(7/1825) 

Türkiye Büyük Millet Med'îsii Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum, Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplanldırılmasını saygı ite- arz ede
rim.) 

lA'yhan Fırat 
Malatya 

1,, Doğu ve Güneydoğu'ya sefer yapan ekspres-
lardeın yemekli vagonların kaldırılmasının nedeni ne
dir? 

' 2< Büyük bir iihlüiiyacı karşılayan bu vagonların 
tekrar kjonımaisı düşünülüyor mu? 

T.C, 
Ulaştırma Bakanlığı] 
Hukuk Müşavirliği 1 . 5 . 1987 

Hükmü : 525-15/849-10639 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.4.1987 gün ve Kanun ve Kararlar D< 

Bşk. J/1|8I25-;84W/3I2784 sayılı yazınız. 

Malajtfya rvTilleiüviefkıiılL Sayın Ayhan Fırat'ın Doğu 
ve Güneyidoğu'ya söfer yapan ekspreslerden yemekli 
vagonların kaldırıîmast n&d&nim ilüşkin ilgi yazınız 
eki yazılı soru önergesi incelenmiş, celvaplanımız aşa
ğıda sunulmuştur.,, 

(Soru 1. Doğu ve Güneydoğu'ya sefer yapan 
ekspreslerden yemekli vagonların kaılldırılimasının ne
deni nedir? 

ICevap 2. Daha önce RÖMTAŞ Şirketine kiraya 
vıeriilmiş olan yemdkli vagonların kira sözleşmesi 
11.9,1986 tarihimde sona ermli'şitir. Daha sonra yapı
lan M duyuru sonucumda; bİrino'k'inde yeterli kira 
ücreti verilmediğinden, ikincllsinde isâ talip bulunma
dığından !bü vagonlar kiraya verilemem İştir. 

I Bu durum karşısında TCDD eldeki mahdut mik-
I tandaki personel ve gereçle karşılıklı olarak Ankara 
I Haydarpaşa ve izmir Mavi treinteri ile Anadolu, An-
I kara ve İzmir Elklspreis trenlerinde h izim öt vermeye 
I çalışmaktadır., 
I Soru 2, (Büyük bir İbMaycı karşılayan bu vaıgon-
I ların tekrar konması düşünülüyor mu? 
I Cevap 2. Yukarıdiaki 1 inci maddede belirtil-
I diği gjilbi kalifiye personel ve servisler için gerekli 
I ihtiyaçların karşılanmasına çalışılmakta olup, bunlar 
I tamamlandığında diğer trenlere de yemekli vagon 
I bağlanacaktır, 
I bilgilerinize arz ederiim., 
I Veylsıeli Atasioy 
I Ulaştırma Bakanı 

I 7. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
I yezit'in, 1986 yılı pon yoklama tarihi itibariyle yok-
I lama kaçağı ve bakaya sayısına \ve bunlardan kaçı-
I nın bedel ödeme sisteminden yararlanacağına ilişkin 
I sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 

yazılı cevabı (7/1840) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
I Aşağıdaki sorumun, Mlillî Savunma Bakanı tara-
I fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dillerim. 
I Saygılarımla. 
I (M. Turan Bayezıit 
I Kahramanmaraş 
I ISoru İH 1986 yılı Son yoklalm tarihi itibariyle, 
I yoklama kaçağı ve bakaya sayısı ayrı ayrı kaçtır? 
I Soru_2< Bu miktarlardan, yaklaşık olarak yüzde 
I kaçının, bedel ödeme sisteminden yararlanacağı dü-
I sürülmektedir?! 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hükmüş. Kan. : 19S7/25&-SÎ _4 . 5 . 1987 
I Klonu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.MJM, Başkanlığının 13 Nisam 1987 

gün ve Kan. Kar. Md. 7/1840-i84)l 9/32799 sayılı 
I yazısı., 
| İlgi yazı ile gönd'erillen Kahramanmaraş Millet

vekili Sayın Mehmet Turan Bayezit%ı yazılı soru 
önergesi aşağıdaki sekide cevap'landıollrnıştır. 

1949 yılından beri Mart 1987 celbi de dahil ol
mak. üzere Yedek Subay aday adaylarından 3(181 
yükümlü yoklama kaçağı ve bakaya, llllil sayılı As-

| kerlik Kanununa tabi yükümlülerden 216 432 kişi 
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yoklama kaçağı 18 395 kişi bakaya durumumda bu
lunmaktadır. 

(Bu yükümlülerin, bedel ödeme sisteminden yarar-
lanalbülmeleri kendi eteklerine bağlı olduğundan yüz
de kaçının bedel ödeme sMeminden yiararlanacağı-
nın bilinmesi mümkün olamamaktadır. 

Arz ederSım,; 
Zeki YavuzJbürk 

Millî Savunma Bakanı 
8. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, yurt 

dışında çalışan işçilerimizin ortak ve temel sorun
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sos
yal [Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı {7 j1844) 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başlba'kan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmaisını saygı ile arz ederim. 
iM, Seyifi Okitay 

Anlkara 
Yurt dışındaki işçilerıtoizin; 
,14 Bulundukları ülkelerin uygulama ve mevzuatın

dan doğan temel1 ve ontalk sorunları nelerdir? 
,2, Ülkemizden kaynaklanan temel ve anasorun-

ları nelerdir?, 
3< 'Bir Alman tarafından kaleme alınan «iBn Alt

takiler» isimli kitaptaki dile getirilenleri cMIdî bulu
yor musunuz?! 

İBuluyorsanız, insan onuruyla ve insan halklarıyla 
bağdaştırıyor musunuz? 

14̂  Alman Devleti nezdinde bu konuda herhangi 
bir gorişîminiz oldu mu? Oldu ise ne sonuçlar alın-
mışltır? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

fBakanlığiı 
Sayı : Y.Î.H.1'5.600.0/2020 1 . 5 . 1987 

Konu : Yurt dışındaki işçileıtoiz 

Türkiye Büyük Millet MecMı Başkanlığına 
;Mgi : Başbakanlığa yönelik 13.4.1987 tarih ve 

7/li844-«4ffi3/3a803 sayılı yazınız, 
Sayın Barbakanımız, Ankara Mffietvek'iii Sayın 

Mehknet Seyfi Oktay'ın yazılı soru önergesinin, ken-
diieıli adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip 
etmişlerdir. 

Cevap metni ilişikte sunuimallöta olup, gereğini 
müsaadelerinize arz edlerikn̂  

İM. MÖlrerretr* Taşçıoğlu 
(Kültü? y* Turizm Bakanı 

I Soru 1 - 2 
Yurt dışındaki işçierimıizin; 
1. Bulundukları ülkelerin uygulanıa ve mevzu

atından doğan temel ve ortak, sorunları nelerdir? 
2. Ülkemizden kaynaklanan temel ve anasorun-

lar neleridir? 

Cevap: ı, , 3 
rBilkıdiğli üzere, ikinci dünya saıvaşından sonra, 

yenilden imar ve hızla kalkınma faaliyet sürecine gi-
I ren Batı Avrupa ülkelerinin insan gücü ihtiyaçları

nın ibir bolümü ülkemizden karşılanmış ve 1960'lı yıl
larda başlayan bu göç kalkınma plan ve programları 
çerçevesinde devlet tarafından organize bir şeklide 
sürdürülmüştür. Öncelikle, hızlı nüfus artışı dola-. 
yısıyla mieyd'ana gelen fazla insan gücünün yarattığı 
ıtefiilhdam prdbllemilmizlin bir ölçüde çözümlenmesi ve 
döviz girdilerimizin artırılması da yurt dışı istihdamı 
için itici bir unsur olmuştur. Böylece, 19160-1974 yıl
ları arasında yunt dışı istihdamında sürekli artışlar 
kaydedilmiştir. Ancak U973 sonlarında petrol fiyat
larının artması selbelbiiyle Batı Avrupa ülkelerinde ya
tırımların azalması, işlsizıliığtin artması ve ayrıca yalban-
cı işlilerim sosyal sorunlarmm karişılianmasiındaki güç
lüklerin de etkileriyle, bu üUklelıer AET üş*» ülkeler 
dışından işçi alınmasını durduıtaraşforefır. 1974 yılı 
yabancı işçi istihdam poMkstBarında bir dönüm nok
tası olmuş ve birçok Batı Avrupa ülkesi yabancı işçi 
iMhkîam poltfkalarırida bazı değişiklikler vazetmiş
lerdir. 

(Bu rJolMcaların analhaltlaırı, 
— Yeniden işçi alınmaması, 
— Yabancı işçi sayısının bell'i bir düzeyde don

durulması, 
—. Kelsin dönüşlerin teşvikli, 
— Ülkede kalan yabancıların entegrasyonlarının 

sağlamroası, şeklinde özetlenebilir. 

Şimdiki halde, Batı Alvruıpa ülkeleri, Ortadoğu ve 
Avustralya'da budunian Türk vatandaşlarının sayısı 
2,5 miyonu aşmakta olup, bunun 1 m%ooımu iş
çiler, diğer bölümünü de eş ve çocuklar ve düğer aile 
fertleri oluşturmaktadır.. 

Farklı dil, din, kültür, sosyal ve ekonomik yapıya 
sahip yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız tabiî 
olarak bazı sorunlar ve güçlüklerle karşılaşmaktadır
lar. Bu sorunların bir bölümü bulundukları ülkelerin 
sosyal ve hukukî yapısından, bir bölümü de ülkemiz
le ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Sorunlar dina
mik bir yapıya sahip olup, zaman içerisinde değişik
lik göstermekte, örneğin, sosyal güvenlikte bazı so-
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runlar çözümlenirken yine bu konuda ya da istihdam
da başka sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemiz nüfusunun % 4,5'unun muhtelif yabancı 
ülkelerde bulunmasının, ülkemizin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve hatta politik hayatına olan önem ve et
kileri dikkate alınarak bu sorunların sürekli izlenme
si ve işçilerimizin münferit ve müşterek sorunlarının 
çözümünde her türlü çabanın gösterilmesi ve güçlük
lerinin en aza indirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Yurt dışı istihdamına ilişkin politikamızın esası, 
vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarını en iyi bir şekilde 
korumak ve geliştirmek, birlik ve beraberlik içerisin
de kendi kültürlerim ve benliklerini muhafaza ede
rek bulundukları topluma uyumlarını sağlamak ve 
kendi arzularıyla kesin dönmeye karar vermeleri ha
linde reentegrasyonlarına yardımcı olmaktır. 

Başta Anayasamız olmak üzere, hükümet prog
ramında, kalkınma plan ve icra programlarında, Ba
kanlığımız kuruluş kanununda ve diğer bazı proje
lerde, yukarıda belirtilen politika çerçevesinde, ya
bancı ülkelerdeki vatandaşlarımıza götürülecek hiz
metler ana hatlarıyla belirlenmiştir. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimiz, genellikle, ücret 
ve diğer çalışma koşullarından yerli işçilerle eşit bir 
şekilde yararlanmaktadırlar. Bu husus, işgücü anlaş
malarında öngörüldüğü gibi, uluslararası kuruluşların 
tavsiye ve sözleşmelerindeki standartlarda da karşı
lıklılık ilkesi çerçevesinde sağlanmıştır. 

Ayrıca, AET ile ortaklığımızı tesis eden Ankara 
Antlaşması ve Katma Protokolün ilgili maddelerine 
göre Türk işçileri ve aile fertleri için 1/80 sayısı Kon
sey Kararı ite istihdam, çalışma şartlan, ikamet vb. 
konularda b*zt düzenlemeler yapılmış ise de, Katma 
Protokolün 16 mı maddesinde hükme bağlanan ser
best dolaşımın henüz gerçekleştirilmemiş olmasından 
do^yi işçilerimiz, özellikle, istihdam ve sosyal gü
venlik ve ailelerin birleştirilmesi gibi konularda AET 
üyesi ülke vatandaşlarına oranla bazı haklardan eşit 
bir şekilde yararlanamamakta ve dolayısıyla maddî 
ve manevî kayıpları olmaktadır. Ayrıca, son yıllarda 
Türk vatandaşlarına konan vize mecburiyeti de bu 
ülkelerden kaynaklanan diğer ve önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. 

Bu sorunlar, ancak serbest dolaşımın gerçekleşme
si ve AET'ye tam üyelikle giderilebilecek nitelikte 
sorunlar olmakla birlikte, münferiden de çözümü yo
lundaki teşebbüslerimiz her fırsatta ye her platform
da devam etmektedir. 
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Diğer taraftan, uyum sorunu çerçevesinde, üze
rinde önemli durulan bir husus, çocukların eğitimi 
konusu bulunmaktadır. Bu konudaki güçlük; bir ta
raftan Türk çocuklarının genel öğrenim ve meslekî 
eğitime katılmaları, uyum sağlamaları ve başarılı ol
maları; diğer taraftan, kendi dil ve kültürlerini, örf 
ve âdetlerini muhafaza etmeleri politika ve arzusun
dan doğmakta ve iki ayrı dilin, iki ayrı sistemin ve 
iki ayrı kültürün aynı zamanda bağdaştırılmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu konuda ilgili hükümetlerle de işbirliği yapıla
rak, öğretmen temini ve dönen çpcukların uyumları 
konusunda büyük çabalar harcanmakta ve özellikle 
gençlerimizin bir meslek sahibi olmaları için, gayret 
sarf edilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin münferit sorunları yurt 
içinde ve yurt dışındaki ilgili bakanlık ve kuruluşlar
ca izlenmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. 

İşçilerimizin sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan 
müşterek sorunları sosyal güvenlik anlaşmalarında 
yapılan değişikliklerle, veya işçi alan ülkelerlö görüş
meler ve düzenlenen protokollerle giderilmeye çalı
şılmaktadır. 

Müşterek sorunların hallinde ise, bir devlet baka
nının koordinatörlüğünde ilgili bakan ve bakanlık 
temsilcilerinin katıldığı üst koordinasyon kurulunda 
sorunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta ve çözüm 
tedbirleri süratle yürürlüğe konulmaktadır. Uygula
manın izlenmesi de Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, sosyal güvenlik, eği
tim, para transferi, mevduat, gümrük, askerlik, pasa
port, konut edinimi ve benzeri pek çok malî ve sos
yal sorunlarının çözümü için son 3. yılda çeşitli mev
zuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar ve ayrıca onları da ilgilendiren genel mev
zuat ve uygulama değişiklikleri ve gelişmeler hakkın
da muhtelif broşürlerle, bildirilerle, TRT Türkiye'nin 
Sesi kanalıyla, bizzat yurt dışında toplantılar ve kon
feranslar düzenlenerek kendilerine açıklayıcı bilgiler 
verilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerin, özellikle bilgi eksikliğin
den ve bazı gecikmelerden dolayı meydana gelen fer
dî sorunlarında son yıllarda büyük bir azalma olmuş
tur. Buna karşın, okul çağındaki çocukların büyü
mesi ve Avrupa'daki işsizlik dolayısıyla çocukların 
uyumu ve meslekî eğitim sorunları ile dönüş uyumu, 
diğer bir deyişle reentegrasyon sorunu, önem kazan
mıştır. Sorunların en aza indirilmesi amacıyla, vatan
daşlarımızın birlik ve beraberliği ye devlet - vatandaş 
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yakın işbirliği anlayışı ve yaklaşımı içerisinde, işçiye 
götürülen hizmetler gün geçtikçe yaygınlaştırılmakta 
ve etkinleştirilmektedir. 

Ayrıca, OECD, Avrupa Konseyi, ILO ve özellikle 
AET içerisinde işçilerimizin hak ve çıkarlarının en 
iyi şekilde korunmasına büyük bir özen gösterilmek
tedir. 

Soru : 3 • 4 
3. Bir Alman tarafından kaleme alınan «En Alt

takiler» isimli kitaptaki dile getirilenleri ciddî buluyor 
musunuz? 

Buluyorsanız insan onuruyla ve insan haklarıyla 
bağdaştırıyor musunuz? 

4. Alman Devleti nezdinde bu konuda herhangi 
bir girişiminiz oldu mu? Oldu ise ne sonuçlar alın
mıştır? 

Cevap : 3 - 4 
Alman Gazeteci - Yazar Günter Wallraff tarafın

dan yazılan ve Ekim 1985'te yayınlanan «En alttaki
ler» isimli kitabın önemli bir bölümünü «F. Alman
ya'da işçi kiralama ve bu işçilerin kötü şartlarda is
tihdamı» ile «gerekli yasal statüye sahip olmaksızın 
çalışan yabancıların durumu» teşkil etmektedir. Kita
bına esas. olan gözlemlerini bir Türk işçisi kimliğinde 
yapan Yazarın, bu kimliğinden dolayı Alman toplu
munun bazı kesimlerinde görülen yabancı aleyhtarı 
reaksiyonlarla da karşılaştığı anlaşılmaktadır. F. Al
manya'da oturma ve çalışma müsaadesine sahip ol
madan çalışan yabancıların yasal olmayan bu du
rumları istismara çok müsait bulunmakta ve ayrıca 
Alman iş piyasasındaki işsizlik durumu ve mevzuat 
boşluklarından yararlanmak suretiyle, zaman zaman 
Alman ve özellikle yabancıları sigortasız ve vergisiz 
bir şekilde kaçak çalıştırmak yollarına başvuranlar 
olduğu görülmektedir. 

Kitapta yer alan olay ve iddialar ile ilgili olarak 
F. Almanya'da çeşitli davalar açılmıştır, örneğin, ne
ticelenen davaların birinde bir firma «Türk işçilerini 
kötü şartlarda çalıştırmak» suçundan dolayı Duis-
burg Mahkemesince 15 ay hapis 100 bin DM para ce
zasına, başka bir işveren de «kiralık kaçak işçi çalış
tırmak, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık» suçların
dan 59 bin DM para cezasına çarptırılmıştır. 

Bir firmanın «kendileriyle ilgili 7 ayrı iddianın 
yer aldığı pasajların gerçek dışı olduğu nedeniyle ya
saklanması ve kitabın bundan sonraki baskılarından 
çıkarılması» talebiyle Düsseldorf Mahkemesinde aç
tığı dava 23.2.1987 tarihinde sona ermiş, Mahkeme 
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adı geçen firmayla ilgili 2 pasajın bundan böyle ba
sılmasını yasaklamıştır. 

Kitabın yayınlanmasını müteakip vatandaşlarımı
zın istismarı söz konusu olan olayların ihbar kabul 
edilerek soruşturma açılması için Bonn Büyükelçili
ğimizce ilgili Alman makamları nezdinde girişimler
de bulunulmuş, ayrıca üst düzeylerde yapılan çeşitli 
temaslarda ise konu üzerinde hassasiyetle durulmuş
tur. Esasen, durumu ciddiyetle değerlendiren yetkili 
Alman makamlarmca bu girişimlerimizin de etkisiyle 
işçi kiralamayı yeni düzene bağlayan, istismarları ön
leyen bazı idarî tedbirler hemen uygulamaya konul
muş ve aynı zamanda bu amaçla hazırlanan bir yasa 
tasarısı da F. Almanya Parlamentosunun onayından 
geçerek 15.5.1986 tarihinde kanunlaşmıştır. 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İlindeki ova köylerinde dolduğu ileri sürülen 
sulama kanallarının isler hale getirilmesi için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giraydın yazılı cevabı 
(7/1847) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Erzincan'ın ova köylerinin arazilerini sulamak için, 
1954 yılında yapılan kanallar dolmuş olduğundan, 
yeteri miktarda su verilmemektedir. Kanalların işler 
hale getirilmesi için çalışmalar ne durumdadır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı * 1.5.1987 
Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 
İşletme ve Bakım Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: BOŞBMD/2103/8104/87 

Konu : Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol' 
un soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.4.1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1847-8426/ 

32806 sayılı yazılarınız. 
Erzincan İlindeki ova köylerinde dolduğu ileri sü

rülen sulama kanallarının işler hale getirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığı konusunda Erzincan Mil-
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letvekili Sayın Veysel Varol'un yazılı soru önergesi 
ilgisi nedeniyle Bakanlığımıza intikal etmiş ve konu 
yerinde incelenmiştir. 

Erzincan ova köyleri sulama şebekesi içerisinde 
yer alan sulama kanalları ile tahliye kanallarının te
mizlik işlemleri her ylı makine parkı imkânlarına gö
re yapılmaktadır 

1086 yılında toplam uzunluğu 140 km. olan sula
ma kanallarında 27 250 m3, 50 km. uzunluğundaki 
tahliye kanallarında ise 170 000 m3 rusubat temizliği 
yapılmış olup, 1987 yılında bakım hizmetleriyle bir
likte rusubat temizlik işlemleri de devam edecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

10. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kesiminde eleman bulma güçlüğü çekilen görev
lere ve münhal kadroların kurumlara göre dağılımı
na ilişkin Başbakandan sorusu ve. Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/1860) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

1. Bugün kamu kesiminde eleman bulma güçlü
ğü çekilen görevler hangileridir? (Görev ve meslek 
unvanlarının belirtilmesi) 

2. Münhal kadroların kurumlar itibariyle dağılı
mı nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 30.4.1987 
Sayı : 06-02/0625 

Konu : Kamu kesiminde eleman güçlüğü çekilen 
görevler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.4.1987 tarih ve 7/1860-3439/32819 sayılı 

yazıları. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, kamu kesi

minde eleman bulma güçlüğü çekilen görevler konu
sunda Sayın Başbakana muhatap yazılı soru öner
gesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 

BUlıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine veri
len cevaplar : 

Soru 1. Bugün kamu kesiminde elaman bulma 
güçlüğü çekilen görevler hangileridir? (Görev ve mes
lek unvanlarının belirtilmesi). 

Cevap 1. Kamu kurum ve kuruluşlarınca eleman 
temini amacıyla açılan imtihanlara, ilanlarda belirti
len kadro sayılarının üzerinde müracaat olmaktadır. 

Bu da bugün için genelde kamu kesiminde elaman 
bulmada güçlük çekilmediğini göstermektedir. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendik
leri hizmetlerin özellikleri sebebiyle yurt sathına il, 
ilçe ve hatta köy bazında dağılmış bulunması dolayı
sıyla bu yerlerde teşkil edilen hizmet birimlerine, hiz
met alanlarının özel şartlarından dolayı çeşitli sebep
lerle meslekî hizmet sınıflarından bazı elamanların te
mininde zaman zaman güçlük çekildiği gözlenmiştir. 

Bu sebepler dolayısıyla bazı hizmet yerleri yanın
da özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki teşki
latlarda kalifiye personel istihdamına imkân vermek 
üzere, yönetim görevleri ile teknik, sağlık, avukatlık 
ve bilgisayar hizmetlerinde istihdam edilecek perso
nel için çeşitli teşvik edici tedbirlerin alınmasında fay
da görülmüş ve bu hususta gerekli düzenlemeler ya
pılmıştır. 

Soru 2. Münhal kadroların kurumlar itibariyle 
dağılımı nedir? 

Cevap 2. Münhal kadroların Aralık 1986 ayı iti
bariyle kurum ve kuruluşlara dağılımı aşağıda göste
rilmiştir. 

Münhal 
Kurumun Adı Kadro Adedi 

Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
Yargıtay Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 

17 253 
2 794 

868 
61 341 
4 309 

25 558 
1 267 
9 062 
1 586 
2 207 

426 
2 292 

54 
39 
57 
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Kurumun Adı 

Sayıştay Başkanlığı 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Diyanet îşleri Başkanlığı 
Devlet Personel Başkanlığı 
T. O. D. A. t, E. Genel Müdürlüğü 
Çevre Genel Müdürlüğü 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğü 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 
Adlî Tıp Kurumu 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim 
'Merkezi Müdürlüğü 
Yüksek öğretim Kurulu 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 
Akdeniz Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Ondokuzmtyıis Üniversitesi 

Münhal 
Kadro Adedi 

111 
560 

1 553 
10 442 

254 
40 
51 

459 

595 
797 

144 
250 

37 221 

128 

166 
1 898 

2 222 

65 
174 
13 

374 
867 

1 029 
845 
204 
233 

1 008 
845 
«94 
420 

1 506 
1 027 
1 611 

944 
385 
587 

Münhal 
Kurumun Adı Kadro Adedi 

Selçuk Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Taran Reformu Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Telsiz Genel Müdürlüğü 
Türkiye Atom Enerjisi 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
iş ve işçi Bulma Kurumu 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğü 
Elektrik işleri Etüd idaresi Genel 
Müdürlüğü 
Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü 
iller Bankası Genel Müdürlüğü 
Simel Limited Şirketi Genel Müdürlüğü 
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Savunma Sanayi Gel. ve Des. idaresi 
Başkanlığı 
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

/ 
Bilgilerini rica ederim. 

433 
224 
737 
300 
243 
477 
869 

4 308 
• 2 644 

214 

3 793 
12 732 
2 253 

62 
3 528 

364 
382 
667 

1 035 
52 

642 
5 931 

404 

142 

991 
919 
196 
42 

141 
136 

159 

280 
98 
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/ / . — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan İmar Ka
nununun Boğaziçi ile ilgili hükümlerinin halen uygu
lanıp [uygulanmadığına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'm 
yazılı cevabı (7/1864) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 

İmar Yasasının Boğaziçi ile ilgili hükümlerinin 
iptal edildiği Anayasa Mahkemesince televizyon ve 
basın yoluyla bildirilmiştir. 

©una göre : 
1. İptal edilen yasa hükmü halen uygulanmak

ta mıdır? 

2. Uygulanmakta ise, yasanın yürürlüğe girme
sinden iptalinin ilanına ve iptalinin ilanından da bu
güne kadar kimselere ve kaç metrekare alan için ve 
ihan^i parsellerde uygulama yapılmıştır? 

3. İptal edilen yasa hükmünün uygulamasına 
devam edecek misiniz? 

T. C. 
Bayındırlık ve «İskân (Bakanlığı 1.5.1987 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1-07/Iİmar Uygulama 
Dairesi Başkanlığı 

340193303-1222 
•Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük .Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 15.4.1987 tarih ve 7/1864-8443/32823 sayılı 

yazınız. 

Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın soru 
önergesinde yer alan ve İmar Yasasının Boğaziçi ile 
ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesinde iptaline 
ilişkin olan soruların, yazılı olarak cevaplandırılması 
istenmektedir. 

Soru 1. İptal edilen yasa hükmü halen uygulan
makta mıdır? 

Cevap 1. 3194 sayılı imar Yasasının İstanbul 
Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki uygulamalara iliş

kin 47 nci maddesinin (g) bendi Anayasa Mahke
mesinin 18.4.1987 tarih ve 19435 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 11.12.1986 tarih, 1985/11 esas, 1986/ 
29 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Anayasanın 153 üncü maddesinde, kanun ya da 
kanun hükümleririin iptal kararlarının Resmî Gaze
tede yayımı tarihinde yürürlükten kalkacağı hükme 
bağlanmış olup, 3194 sayılı Yasanın 47 nci madde 
fg) fıkrası hükmünün 18.4.1987 tarihinden sonra uy
gulanması mümkün değildir. 

Soru 2. Uygulanmakta ise, Yasanın yürürlüğe 
[girmesinden iptalinin ilanına ve iptalinin ilanından 
da bugüne kadar kimlere ve kaç metrekare alan için 
ve hangi parsellerde uygulama yapılmıştır? 

Cevap 2. 3194 sayılı İmar Yasasının yürürlüğe 
girdiği 9.11.1985 tarihinden Anayasa Mahkemesi 
iptal kararının Resmî Gazetede yayımı tarihi olan 
18.4.1987 tarihine kadar Yasanın 47 nci madde (g) 
bendi uyarınca yapılan uygulamaların Yasaya ve 
Anayasaya aykırılığı bulunmamaktadır. Bu uygula
malar, 3194 sayılı yasa ve 2960 sayılı Boğaziçi Ya
sası uyarınca ilgili belediyelerince yürütülmüş olup, 
Bakanlığımızda bu konu ile ilgili istatistikî bilgi bu
lunmamaktadır. 

Soru 3. İptal edilen yasa hükmünün uygulan
masına devam edecek rnisiriiz? 

Cevap 3. Yürürlükte bulunmayan bir kanuna 
veya Anayasa Mahkemesince yürürlükten kaldırılan 
bir maddeye göre işlem yapılması yasal açıdan müm
kün değildir. 

Arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

12. >— \Edirne {Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, ithalat ive ihracatta uygulanan vergi iadesi, 
fon \ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan za
rarların tazmini için ilgili firma \ve kuruluşlarca Ha
zine aleyhine açılan }davalara ilişkin sorusu ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet İKurtcebe Alptemoçin' 
in yazılı cevabı (7/1895) 

Türkiiye Büyük Millelt MeclM Başkanlığına 
Aşiağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Balkanı 

Sayın Aihmelt Kurteebe Alpltemoçin tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılimaisı için, gereğini saygılarımla 
arz ederim., 

Türkân Turgu't Ankan 
Edirne 

file:///Edirne
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ISoru 1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, ithalat 
ve ihracaltla ilgili verigi iadelerinin, ithalat ve ihra
cat n'ddeniiyle alınan fonların veya öldenen fon ve 
primlerin, sürekl'i olarak değiştirilmesinden doğan za
rarlarını ileri sürereik, Hazine aleyhine kuruluş ve 
firlmalar tarafından açılan dava sayısı ve bunların 
TL, tutarı aş'ağıdakü cetvele göre yıllıar itilbariyte-
a'yrı ayrı nedir? 

Kuruluş veya 
ifkimalar 'tarafından Hazine Davaların 

Yıl aleyhine açılan dava sayısı TL. tutarı 

1984 -. 

1985 

1986 

Soru 2. Dah'a öncekli yıllara veya son üç yıl. 
içinde Hazine aleyhine açılmış olan 'bu tür dava
lardan sonuçlanan var mildir? Varsa Hazine tarafın
dan ödenecek 1 utlar nddir? 

'Soru 3. Dahla öncekli yıllarda veya sıon üç yıl 
içinldte, Hazine aleyhine açmış oldukları bu niteli'k.-
tek'i davalarından vazgeçen kumluş ve firmalarla il
iğin 'bilgiler aşağıdaki cetlvele göre nedlir? 

Vazgeçilen 
ıDaıvaisıddan vazgeçen Daivaların 

Yıl Ikuruluş ve firma sayısı; tutarı TL. 

1984 .-
1985 
1986 

TC. 
'Malîye ve Gümrük Bakanlığı 4 . 5 . 1987 
BAHUM : 4394-11392 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lllgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesj: Başkanlığı 

Kanunlar ve Kanarlar Müdürlüğünün 16 Nisan 1987 
gün ve 7/1895-'85<3'8/33Û!19 sayılı yazısı. 

Tarafımldan yazılı olarak cmaplandiırıltnak üzere 
Edirne Millelüvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan ta
rafından sorulan ilgli yazıda • hd'irtiilen sorulara iliş
kin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

«Bakanlığımız kayıtlarının incelenmeisinde, 1984, 
1985 ve 198<6 yıllarında İthalat ve ihracatta vergi iade
leri, fonlar ve primlerde yapılan değiışiklikiDerden kay
naklandığını ilerii sürdükleri zararları nedeniyle ku
ruluşlar tarafından Hazine aleyhine açılmış; ya da 
açıldıktan sonra vazgeçilmiş daivaya rastlanmamıştır. 

IB&Iglerini arz ederimi* 
lAlhlmet Kurtcefote Alptemoçin -
Maliye ve Gümrük Bakanı 

....>». ...... 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 İNCİ BİRLEŞİM 

5 . 5 . 1987 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
doğruya Gündeme alınma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 12 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğluve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 10İ2 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

4. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

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 içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 
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11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ- I 
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzlukla) I 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret BakanındaD I 
sözlü soru önergesi (6/810) I 

12. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, I 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) I 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, I 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı- I 
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge- I 
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, I 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/817) I 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, I 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) I 

16. — 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) I 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be- I 
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) '(T) I 

18. — 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 I 
(6/844) 

19. — 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 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş I 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların I 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta- I 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör j 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik- I 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) I 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, I 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için I 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve- I 
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/883) 

'fi) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so- I 
rüya çevrilmiştir, I 

23. — 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) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası içîn 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — 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) 

30. — 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) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarmca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 
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33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-

KOBIRLÎK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — 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) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadolu'daki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültüm ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — istanbul 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) 

39. — Zonguldak Milletvekili tsa 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) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli 'kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara 'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — 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) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — 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) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ım, Diyarbakır lliiode cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — 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) 

47. — 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 Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç* 
iin, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 



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 
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 için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

60. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan aözM soru önergesi (6/972) (11) 

61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demür'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çarnsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü Soru önergesi (6/933) 

64. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

65. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
iklin İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

,67. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, 1981 
yılında,. Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamtoğlu'nun, 
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1005) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezitlin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

• 70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekilli Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle HoustonMa bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (il) 

73. — 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) 

74. — 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) 
75. — Ağrı Miiötvelkili İbrahim Taşdemir'in, Dağ

cılık Federasyonu yetkinlerimin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Mffl Eği-
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ttim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge- j 
si (6/1011) (1) 

76. — Sürt MilTetlvelkili Mehmet Abducrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salian Brel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır MilIteUvıeflcili Kadir Nlarin'm, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id- I 
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Siağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen alaylarda hayatlarım kaybedenlere 
'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Mllfetvekilıi Münir Sevinçlin, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletlvdkil'i Kadir Narin*itn, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
nnda yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so- I 
ru önergesi (6/943) 

:82. — Zonguiîüialk Milletvekili Muhteşemi Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin I 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

183. — Zonguldak Milletvekili Mulhiteşfem Vasıf 
Yücefin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

i84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşam Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Arikara'lı iki kardeşin ya- I 
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) I 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapüdığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mıahmud Alton-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

'87. — tsltanbul Milletvekili Günseli özkayia'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

(88. — İstanbul Milletv/dkili Feridun Şak'ir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasırın Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul M'iltetvdkili Ferıiidton 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) 

91. — İstanbul MMietvdkiıli Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridiıüı Şjakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — 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) 

94. — Malatya Milletvekili1 Ayhan Fuiat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 



95. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987. yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/950) ' 

96. — Adana Miıfeltyekffi Güneyt Oanver'm, bele
diye teşkilatı kuınulımasın'a halk kazandıkları için baş
vuruda bulunan yönelene ve başvuruların sonuçlarına 
ilişkim İçişleri Bakanımdan siMü sonu önergesi (6/1Û28) 
İD 

97. — Konya Milletvekili Salım Erelliın, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzulıkh Yıldırır'ın, 
Adnyiaım/am, Malatya ve Gaziianitep illerine. bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açılkıtia bırakıldığı iddiasıuna ilişkin Devlet 
Balkanı ve Biaşibakan Yardımcısından Siözlü sioıru öner
gesi {6/1029) (1) 

99. — Erzincan MÜlîetıvelkli Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilterdeın AtDS beîgesi i şiflenme-
simin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlıik ve 
Sosyal Yandım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
1(6/1030) (1) 

100. — Çanalkkale Milletvelkil Onural Şeref Boz-
Ikurt'un, Doğu ve Güneydoğu Amadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak oftarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vaıtanıdaşı bulunup 'bulunmadığına ve bu 
Ikişi'Ser h'aJkik'îinda ne gibi işfleım yapıldığınla ilişkin İçiş
leri Bakanından siözlü sıoüu önergesi (6/1031) (il) 

101. — Edirne Milletvekili Türkân Turgult Arı-
kam'ıın, kamu kurum ve kuruluşlarınca 1980 - 1986 
yıllarında yerli Vö yabancı müşlavirlik firmalarına ve 
lüiniversiıtiöîleıre yaptırılan amşltırmalara il'işlkin Devlet 
Balkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/10312) ı(l) 

102. — Edirne Miffletvekili Türkan Turgut Arıfcan' 
jın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığıınca 1984 -
1986 yıHlarında tef!tiş edilen kuruluşlara iliışjkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önerjgesi 1(6/1033) i(l) 

103. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklıı'nin, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

6 — 

104. — Edirne Milletvelkii Türkân, Turgut Arı -
Ikan'm, 1985 ve 1986 yıllarında gümrük vergisinden 
muaf olanak' yapılan ithalat tutanna ilişkin Maliye ve 
Gülmrülk Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Muhteşemi Vasıf 
Yücel'i-n," İran - Irak savaşma müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

106. — îçeılr Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Ralbiıtâıt-ülî. Alem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğınla M'işkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1035) 
<D 

107. — Zonguldak MiUletvekllh İsa Vardal'm, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

108. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ım, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
(jeki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

1109. — Zonguldak Milletveklili İsla Vardal'm, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü som önergesi (6/963) 

110. —r Ağrı Milletvekili Paşa SanoğUu'hun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

İlli. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

112. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tadillerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan' sözlü soru önergesi 
(6/980) 

İli 3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

114. — Balıkesir MiMetvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

115. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay1 

in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 
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116. — Ağrı Milletvekili Fa$a Sarıoğlu'num, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

117. — Aidatta Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana tli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

İli 8. — İstanbul Mililetlvek'ili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

119. — Malatya Milletvekilli Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

120. — İstanbul Milletvekili İjbrahilm Ünal'ım, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

121. — lafcanıbul Milletvekili' İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

122. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tıtam'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanlann 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

123. — Balıkesir Milletvekili Cahilt Tuitum'uın, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

124. — Ankara Milletvekili Neriman Elgie'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

125. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

126. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

127. — Malatya MilletveMli Ayhan Fırat'ın, ER-
DBMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995)' 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

129. —Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

130. — Matatfya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

131. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

132. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü • Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/TÖ00) 

133. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

134. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

135. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

136. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın ipital edilmesinin nedenline ilişkin Baş-
'biakanidan sözlü soru önergesi (6/1025) 
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138. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, | 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1026) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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 tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü 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) 

2. — İçel Miteüvdkiilli Eİdlip Özgıanç'iın, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis 
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — tçdl MitevekM Edip Öz©enç*in, tpdkiböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyjşleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt- ı 
ma-tarllıi : 12.1.1987) 

4. — S'ağÜk Hicamıeltlıeırii 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 5. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekilli Bülent AkarcaU'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa

yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Par
tiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren 
Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Mu
vacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Di
vanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma 
tarihi: 21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

9. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

10. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

11. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


