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gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Dışişleri komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 
22.3.1988) (GÜNDEME) 
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son verilen kamu görevlilerine ilişkin Baş
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kanlığa geliş tarihi: 21.3.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvdtili llyas Aktaş 
KATİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Nurhan TeMnel (Kaıstaımmu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

IİL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletveklille-
rinıim salonda ibuılunıduklıarmı yükıselk sesle 
befetmderini rica ederini. 

(Diyarbakır Milletvekilli Salih Sümer'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

TVi — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

BAŞKAN — İki sayın üyeye gündem 
dışı söz vereceğim. 

Ermenilerin sözde soykırım iddiaları
na ilişklim söz isteyen Sayın Sabri Araş, 
burada mı efendim?.. Yok. 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Hay
dar Erdoğan'ın, Türkiye'de paralı eğitime 
geçilmesi ve bunun yaratacağı sakıncalar 
konusunda gündem dışı konuşması ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Ha
san Celâl Güzelin cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sa
yın Haydar Erdoğan; Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Celâl 
Güzel'in, 'basımda yer alan, Türkiye'de pa
ralı eğitime geçilmesi konusundaki beya
nı üzerine söz istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
Sayın Erdoğan, görüşme süreniz 5 da

kikadır efendim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Hasan Celâl1 Güzel'in -basında ge-

v çen- halk katkısıyla paralı eğitime geçile
bileceği yolundaki önerisi üzerine söz al
mış bulunuyorum. 

Kurucularınoa, cumhuriyetin temel il
kelerinden Ibiri ve en önemlisi, eğitimi 
yurt düzeyine yaymaktı. Kalkınmanm 
kaldıracının, ekonomimin itici gücünün 
eğitim olabileceği düşüncesi, daha cumhu* 
riyetin kuruluş yıllarında, aydın kesimde 
ve yönetici kadroda egemendi. Bunun 
kaynağı, Kurtuluş Savaşı Meclisine kadar 
uzanır, Gazi Mustafa Kemal'in eğitime 
dair görüşleri bu yıllara rastlar. Bugün 
eğer eğitimde bir yere varıldıysa, bu, 
O'nun bağnaz ve tutucu güçlere ikarşı 
çağdaş görüşlerimin geniş ölçüde reaiize 
edilmiş olmasındandır. Çağ atlama bu
dur. Türk toplumu, çağı Mustafa Kemal 
ile yakalamış; ama, 'bağnaz, tutucu ve ser
mayeyle, ara rejim güçleri, onun görüşle
rine kılıf geçirme yarışında, kurduğu te-

5 — 
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tana. eğitim kurumlarını bir bir kapatma 
yolu -ile çağı atlama değil, Türk eğitim 
sistemlimde ortaçağı yakaliamTşlıardiir. 

Uzun yııllar, -ağırlık, temel eğitim üze
rine yoğunlaşmıştır. Kuşkusuz, bu, orta 
ve yüksek eğitimin ihmali anlamıma gel
mez.. Köyleri, kasabaları, kentleri ile ve 
sürekti artan nüfusu :ile ilköğretimin yay
gınlaştırılması olgusu, büyük çabaları ve 
emekleri gerektirmiştir. «Ulus' Olma» esp
risi ile de zaman zaman ifade edilen te
mel eğitimden geçmemiş vatandaş bırak
mamla ideali1, ülkemizde coşkuyla yaşan
mıştır ve sonra, cumhuriyetin ilk yıl kırın
da, köylerin© okul girmesine karşı çıkan 
halkımız, günümüzde, ilkokulla yetinme
mekte, ortaokul ve lise istemektedir. Çağ
daşlaşma, bu istekte, bu dilekte yatmakta
dır. Artık, istesek de bunun önüne geçe
nleyiz. 

'Sayın Başkan, sayım (milletvekilleri; 
çağdaşlaşmamın önüne belki bir koşulla ge
çilir; o da, eğitimi paralı yaparak... Bir 
ülkede, en iyimser yaklaşımla, fert başı
na yıllık gelir 1 200 dolara düşecek ve bu 
ülkenin bazı yörelerinde ve bölgelerinde 
200 dolara inecek, sonra siz, çocuğunu 
okutan vatandaşa ayrıca ikinci bir vergi 
yükleyeceksiınıiz... Oiımaz böyle şey! Bu, 
açıkça «Okul zenginlere mahsus bir ku
rumdur, parası olan çocuğunu okutur» 
demektir. 

Şimdi, yasalara bir göz atalım : Ana
yasamız, ülkemizde ilköğretimi mecburî 
ve meccanî kılmış, vatandaşlara eğitimde 
fırsat eşitliği tanımıştır. Ayrıca, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Yasası (Temel Eği
tim Yasası) söz konusu yükümlülüğün yaş 
gruplarını da belirlemiş; buna göre, 16 
yaşına kadar olan Türk çocukları, 5 yılık 
ilkokuldan başka, 3 yıllık okulu da kap
sayan bir eğitimden geçmek zor undadır
lar. Mecburiyet, zorunluluk, parasızlıktan 

ayrı, eğitimlin gerektirdiği kitap, defter, 
kalem gibi araçlar dahil, beslemeyi de 
içererek, devletin yüklenmesi anlamını ifa
de etmektedir. Demek ki, yasalara göre, 
5 yıllık ilkokullarımızdan ve 3 yıllık orta
okullarımızdan oluşan 8 yıllık temel' eği
tim kurumundaki öğrenciden para talep 
etmek olanaksızdır. Mecburiyet de yük
lenmediğine göre, üstelik okul masrafla
rını da devletim omuzlaması gerekmekte
dir. 

Yine, Anayasanın öngördüğü, eğitim
de fırsat eşitliği ilkesi, ülkemiz koşulla
rında lise ve yükseköğretim öğrencilerini 
de kapsar ki, bu, eğitim derece ve kade
mesi ne olursa olsum, tüm eğitim sistemi
mizin parasızlık esasıma dayanmasını ge
rektirmektedir. 

Buna göre, Anayasada değişiklik yap
madan, hukuken paralı sisteme geçile
mez. Kaldı İki, Türkiye de koşulları iti
bariyle bu değişikliği kaldııracak durumda 
değildir. Büyük halk kesiminin isyanı ka
çınılmaz olur; çünkü, eğitimin değeri yüz
yılımızın başındakinden çok farklı bir 
biçimde halkımızca kavnanmış ve anla
şılmıştır, 

«Biz, zeki, yetenekli; fakat, eğitim 
görme olanaklarından yoksun öğremciıle-
ıre burs veririz, muafiyet tanırız» gjibıi ge
çersiz bir düşünceye kapılarak, söz ko
nusu fırsat eşitliği ilkesini korumuş olu
ruz derseniz, bu büyük yanılgı olur. 

Bugün, ilk, orta ve yüksekokul öğ
retimiyle toplumlumuz çağdışı bir eğitimin 
kurbanı olmaktadır, Halkın bilinçlenme
si, bağnaz ve tutucu güçler lile sermaye 
güçleri tarafından engellenmektedir. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
örnekleri çoktur, ilim yayma cemiyetleri, 
Kur'an kursları ve kurulan vakıflar ka
nalıyla «Küçük yaştaki çocuklara yardım 
edilmesi» adı altında bu çocukların orta-

— 6 — 
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çağ eğitimiyle tekdüze yetişitidlımesi de 
meydandadır. 

Sayın milletvekilleri; Millî Eğitimi 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Ce
lâl Güzel, on gün evvelki Kocaeli konuş
masında, «çağı yakalamanın yolunun eği
timden geçeceğimi» açıkça ifade etmiştir. 
Hani, Başbakan çağ atladık diyordu?.. 
Ofcuıl yok, öğretmen yok, anaç ve gereç 
yok; toplumum yüzde 40'ı okuma yaz
madan yoksun, ama Sayın Bakan bilgi
sayarlı öğretime göçmekle övünmekte. 

Geçmliş bütçeleriyle karşılaştırıldığımda, 
eğitime üvey evlat gözüyle bakıldığı mey
dandadır. Hükümetim, şirket ve banka 
kurtarma operasyonlarıma ayırdığı ve ba
tırdığı trilyonlarla Türkiye'de eğitimi çağa 
ulaştırmak mümkündür. 

Eğitimin paralı hale getirilmesi, özelleş
tirmedir. Özel Okullar Yönetmeliği ile 
birçok okul açılmakta, vakıflar kurula
rak eğitim yaptırılmaktadır. Her sene on
larda açılan ve yıuırt düzeyinde çoğalan 
Anadolu liselerinde, istenen eğitim siste
mine geçmek, 'bu anlayışla mümkün de
ğildir.! Özel okul ve benzeri kuruluşlarım, 
eğitimi giderleri için aldıkları bedeller mil
yonları geçmekte; 'ama, vergi muafiyeti 
getirilmiş olduğundan, bu kuramlar ve 
kuruluşlar vergi vermemektedir. Bir taraf
ta, eğitim gençlik, spor ve sağlık h'izmet-
leri için yeni vergi yasası geıtireceksim, 
diğer taraftan, özel 'hastane ve özel okul
lar liçim vergi muafiyeti tanıyacaksın!,. Bu
nun adı medir? Çifte standart değil de, ne 
olabilir? İşte, Türkiye'de eğitimi paralı ha
le getirmek isteyen zihniyet, eğitimi pazar 
metaıma ve ticarete dönüştürmüştür... 

BAŞKAN — Sayım Erdoğan, süreniz 
dolmuştur, lütfen topaırlayımız. 

ALI HAYDAR ERDOĞAN (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

Çağdaş olmadan çağ atlamak mümkün 
değildir; çağ atlamamın yolu eğitimden ge
çer. Bir tarafta öğretmen yok, diğer ta
rafta sürgüm ve 1402 sayılı Yasadan do
layı işinden atılmış öğretmen ve öğretim 
üyesi çok. Bir tarafta, ortaçağ eğitimi ya
pılmakta ve yükseköğretimi kurumlarımın 
ibaşıma, kitap yazmadan profesör olanlar 
geçirilmektedir. 

Sayım Başkam, sayın milletvekilleri; 
som zamanlarda, Türk siyasî tarihli ve 
Türk kültürü üzerimde özelleştirme yolu
ma gidiıirnektedir. ideolojisi bizce çok iyi 
bilinen özel1 Ikesim şirketlerimde Faisal 
Finans Grubuna yaptırılan ve TV'nin bir 
kamalında Çanakkale Zaferimin 73 üncü 
yıldönümünde gösterilen filmi, görüntüle
yen yapımcıyı ve felsefesini, huzurumuzda 
lanetliyorum. Asıl kahramanların yerime 
fügüranlarını çıkararak, kimse emelime 
ulaşamaz; bu böyle biline. Hele, Gazi 
Mustafa Kemal'i göstermemek 'büyük bir 
gaflettir, ihanettir. «Anayasamın kendisi
nin teminatı altımda olduğumu» söyleyen 
Sayın Cumhurbaşkanım ve TRT Denet
leme Kurulunu huzurunuzda göreve çağı
rıyor, saygılar sunuyorum, (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Erdoğan. 

Sayın Erdoğan'ım, gündem dışı konuş
masına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Sayım Hasam Celâl Güzel cevap ve
recektir. 

Buyurum efendimi. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; paralı eğitim konusu, son aylarda 
kamuoyunun gündemimde en fazla tartışı
lan konulardan birisidir. Bunun gibi, eğiti
me finansman sağlanması meselesli de, Yü
ce Meclisimizi, hir bakıma sabahlara ka-
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dair işgal eden bir mesele olarak, kamu-
oyumum ve Yüce Meclisim gündemindedir. 

Şunu hemen ifade etmek gerekir ki, 
Türkiye'de, Anavatan Partisi Hükümetle
ri dle dahi olmak üzere, som yıllarda eği
tim konuşumda önemli adımlar atılmış ol-
mıasıma nağmen, gündemimizde eğitim ba
kımından ciddî problemler bulunmaktadır 
ve yaklaşan asrım ve belki de yeni büır ça
lgın beklentisi (içerisinde, bu problemleri 
mutlaka, herhangi bir sekide iktidar mu-
halefet ayınırnıma gitmeden çözmek mec
buriyetindeyiz. Nitekim, geçtiğimiz hafta, 
Plan ve Bütçe Komisyonumda, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi 
üzerinde görüşmeler cereyan ederken, 
muhalefetim değerli mensuplarından gör
düğümüz anlayış, ibizi, müştereken, mil
letçe eğitim mneseleslimi' çözömlıeme konu
şumda ümide sevk etmiştir,. 

'Paralı eğitim konuşuma gelince : 

Muhterem üyeler, eğitimde yapacağı
mız işler belirlidir Türkiye'de, ikili öğre
tim, maalesef, yıllardır -sadece Hüküme
tlimiz dönemlinde değil son 30 yıldır- eği
tim sistemimim bir istisnası değil, bir te
mel kaidesi halnıe gelmiştir; bazı yerler
de üçlü öğretim ide görmekteyiz. Bugün, 
İstanbul'um Bakırköy îlçesinde 120 kişilik 
sınıflar mevcuttur. (ANAP sıralarımdan 
«Doğru, doğru» sesleri) 

Bu durumdayken, bizim, mutlaka, iki
li öğretimi, teklıi öğretime geçirmemiz ge
rekir ki, buma dayanarak, eğitimde bütün 
modem alet, araç, gereç, teçhizat ve me
tot kullanımımı gerçekleştirellim. Düğer 
taraftan, Türkiye'de, ortaöğretimde ve 
ilköğretimde, derslik başıma ortalama öğ
renci sayısı 65'tlir. Bu da Avrupa ortala
ması ölain 30'um ve Amerika ortalaması 
olan 20'nim çok üzerimde bir rakamdır. 
Bütün burnları sumun içim 'arz ediyorum : 

Muhterem üyeler, demek ki, eğitimde 
tekli öğretime geçmek ve öğrenci derslik 
oranıiarımı makul bir seviyeye, mesela 40' 
lana, 30lara indirmek içim ibiiie, mevcut 
eğitim altyapısını 2 ile ve 3'le çarpmak 
gerekir. Yani, düşümümüz ki, 1923'ten 
1988'e kadar yapılan bütün okulları, liçe-
risindeki alet, araç gereçle beraber üç de
fa katlamak zorundayız. 

Bütün' bunlar da sihirlıi formüllerle, 
değneklerle olmuyor; bunun içim para la
zımdır, finansman lazımıdır. Omum dçim, 
Bakanlığa gelişimizden beri, finansman 
üzerinde duruşumuzun sebebi budur. 

Türkiye'de, eğitim, sağlık gibi hizmet
ler, devletin başta gelen hizmetleridir. 
Sayım sözcüler, vergi kanunlarımda deği
şiklik yapılmasıyla ilgili kamum tasarısı 
üzerimde kıymetli görüşlerini ifade buyu
rurken, hep bu konuya temas ettiler. An
cak, şunu ifade edelim ki, eğitimde yılla
rın ihmali vardır. Sadece som birkaç yıl
da verilen paralar değil, yirmi otuz yıllilk 
perspektifler içimde aktarılan imkânlar; 
Türkiye'min, diğer bütün iktisadî ve sosyal 
gelişmesini sağlarken, gayretler gösterir
ken, eğitime verebildiği miktarlar maale
sef kâfi gelmemiştir. 

Onun (içim, şu anda 1988 yılı bütçe
sinde de, bütün sektörlerde yatırım konu
şumda tasarruflu davranırken, eğitim sek
töründe yatırımlıarı hissedilir bir şekilde 
gelişıtirmemize rağmen, bu finansman im
kânını meydana getirebilmek içim Meclise 
kamun tasarısı sevk ©toek mecburiyetimde 
kalmışızdır. Neticede, ister sarhoş kadeh
lerimden, ister sigara paketlerinden medet 
umulsun, bir gerçek var : Bizim, eğitime 
ağırlık vermemiz gerekmektedir. 

Bütün bunların neticesinde de, eğitim
de eğer istenilen seviye ortaya çıkmaz ise, 
bizim söylediğimiz şudur : Paralı eğitime 
karşıyız; çünkü paralı eğitim, parası ola-
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inil eğitilebleceği bir eğitim nizamı de
mektir. Bumu defaatle ifade ettik. Ancak, 
eğitimde, varlıklı olanlarım daha fazla kat
kısının saiğlanıması da paralı eğitim ma
nasıma gelmez. 

Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anado
lu bölgeleri başta olmak üzere -tabiî sade
ce Doğu ve Güneydoğu Anadoiu değil-
çok çeşitli bölgeleri ele alırsak, köy ve 
şehirler arasımda çeşitli eğitim farkMıkıla-
ırı olduğunu görürüz. 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek 
bakımımdan, bazı ek finansmana ihtiyaç 
bulunabilecektir, tşte, (tartışmaya açtığı
mız konu budur. 

Anayasamızdaki «paralı eğitim» konu
suna gelince : Anayasada iköğretim rnıee-
buriidir ve parasızdır; lama ilköğretim dı
şındaki kademelerde herhangi bir kat
kının sağlanmayacağına dair yasaklayıcı 
bir hüküm de bulunmamaktadır. Kaldı 
ki, şu anda, «ilköğretim dışındaki kade
meleri paralı hale getiriyoruz» diye bir 
karar da vermiş değiliz; ancak, şunu söy
lemek istiyoruz : Kamuoyunum önünde 
hedefler ortadadır, 2000'ii yılara kadar 
uzanan bir dönemde, eğiıtime gerekli tah
sisatı ayırıp, yatırımları verip, carileri ve
rip; öğretmen meselesinden öğretim prog
ramına kadar bütün finansman ve ödenek-
leri tahsis edip, eğitimde gerçekteni üıieri 
bir adım atmamız mümkün olabilecektir, 
yahut da, mevcut hepimizin şlikâyet ettiği, 
bölgeler arasında farklılıkları olan; okul
ları arasımda farklılıkları olan, öğretme-
mindem öğrencisıime kadar birçok eksiği ve 
problemi olan eğitim sistemine devam 
edeceğiz... 

Bu konuda, kamu, elimden geleni yap
mıştır ve Yüce Meclisin de gayretiyle da
ha fazlasını yapmaya devam etmektedir; 
ancak, bunum öteslimde, varlıklı olandan 
bir miktar daha alıp, durumu iyi eğicim 

görmeye müsait olmayan1 varlıksız olama 
aktarabilmek; aslında, aksine, eğitimde 
gerçek sosyal adaleti 'tahakkuk ettirmek 
demek olacaktır. 

Bütün bunların değişik mekanizmala
rı, sistem ve projeleri vardır. Bu konuda 
henüz 'belirli bir neticeye varmış değiliz; 
ama sayım üyenin bama verdiği bu imkân
dan cesaret alarak, şunu bilhassa ifade 
etmek istiyorum ki, eğitimde perspektifi
miz, mümkün mertebe, sosyal adaletti, fır
sat eşitliğimi mutlaka gerçekleştirmeik ve 
sayın üyenin memsup olduğu partimin 
programımda da ifade edildiği gibi, hal
kın gerçek beklentilerime göre eğitimi ya
pabilmektir. 

Hepimize saygılar sunarım. (ANAP sı-
nalarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım 
Bakan. 

2. — Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, 
sözde Ermeni soykırımı iddiaları; Erme
nilerin Anadolu'da ve Azerbaycan Cum
huriyetinde işledikleri cinayetler, ile top
rak isteklerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Ermenilerin sözde soy
kırım iddiaları ve Anadolu'da, Azerbay
can Cumhuriye'tinde işledikleri cinayet
ler ve toprak istekleri konusunda, Sayın 
Sabri Araş, buyurun efendim, (ANAP sı
ralarından alkışlar, (SHP sıralarından «Sı
rası geçmişti» sesleri) 

BAŞKAN — Bir mani hal yok efen
dim. 

Sayın Araş, süreniz 5 dakikadır. 
SABRI ARAŞ (Kars) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, çök muhterem millet

vekilleri; Osmanlı İmparatorluğunun 
'bünyesinde-rahat yaşamış, devletin en üst 
kademelerinde görev almış; Türk Ordu
sunun, 30 Ekim 1918'de 'Mondros'ta mut-
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tefiklerl© imzalanan sözleşme uyarınca 
1914 sınırına çekültmek zorunda bırakıl
masından cesaret' alarak;, Doğu Anado
lu'da Türk halkına karşı eylemlere' gi
rişmeye başlayıp, şehir ve köylerimize 
•baskınlar düzenleyerek, savunmasız, ma
sum insanları öldürüp, kadın, çocuk de
meden sağ sağ kuyulara doldurup toplu 
katliamlara setyep olan Ermeniler, gü
nümüzde de insanlık tarihi için bir ibret 
vesikası daha çizerek, toprak isteminde 
bulunmaktadırlar. 

Yakın tarihlerde İğdır'ın Obaköy, Er
zurum'un Alaca köylerinde bulunan top
lu mezarlar, soydaşlarımızın sağ sağ 
doldurulup kapatıldığı kuyular, insan 
haklarından dem vuran Avrupalıların, 
sözde soykırım iddialarıyla ortaya çıkan, 
haksızken 'haklılığını savunan, «Büyük 
Ermenıistan»ı gerçekleştirmeyi hayal eden 
Ermeni Taşnaklar ve bunların soykırım 
hikâyeleri, meseleyi ters yüz eden yalan
larım anıtlaştırmaya çalışan Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresinin haksız 
davranışları, maalesef, hür dünyaca dik
katle 'izlenip değerlendirilmemekte ve 
suçsuzlar suçlu yerine konmaktadır. 

1914 - 1920 yıllarında Doğu Anado
lu'da ıtaşla, sopayla istiklal savaşı veren, 
toprağını, namusunu savunan Müslüman 
Türk halikına Ermenilerin reva gördüğü 
zulüm, bugün israil'in, Müslüman Filis
tinlilere uyguladığı yöntemin daha acısı, 
daha büyüğüdür; insan haysiyetine, in
san mantığına sığmayacak niteliktedir. 

Zulmün ve katliamın mimarı olan Er
meni Taşnaklar, son yıllarda da boş dur
mamış, dış temsilciliklerimize saldıra
rak, kıymetli diplomatlarımızı şehit et
mişlerdir. Avrupalı yandaşları ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki yol
daşlarından aldıkları cesaretle, aslında, 
sözde soykırım iddialarını, doğuda bü-
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yük Ermenistan hayallerini, Türk düş
manlığını alevlendirme ve taraftar topla
ma eylemindedirler. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz bi
liyoruz iki, saldırılan, öldürülen Türkse1, 
Müislümansa, insan haklarından dem vu
ran Avrupalının sesi çıkmıyor; aksi ise, 
buna yalanları da ekleyerek, 'bir bardak 
suda fırtına koparıyorlar. 

Katfanlarla birlikte, son zamanlarda 
toprak isteme, yayılmacılık emelleri, dün
ya kamuoyunu meşgul etmeye başladı.; 
Ermenilerin, Azerbaycan'a ait dağlık 
Karabağ'ı istemeleri ile Amerika Birleşik 
Devletleri; Kongresi ve Amerika Birleşik 
DevJsetlerindeki 'Ermenilerin kurduğu Er
meni Aydınlar Birliği, haksızken, haklı 
olduklarını yaymaya ve kabul ettirmeye 
çalışmaktadırlar. Sovyet Lideri Mihail 
Gorbaçov, Avrupalılar ve Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresi tarafından ne
redeyse sıkıştırılmaktadır. 

Ermenistan'ın başşehri 'Erivan'da ya
şayan Türkleri sindirip, Türkleri göçe 
zorlayan Ermeniler, Azerbaycan Türkle
rinin yaşadığı Azerbaycan Cumhuriyetin
den toprak istemek ve Karabağ'ı almaya 
çalışmakla, büyük hayallerini gerçekleş
tirmek istemektedirler. Bilindiği gibi, 
Nahoivan ve Karabağ, 28 Mayıs 1918'dfc 
bağımsızlığım ilan eden Azerbaycan 
Türk Cumhuriyetinin millî sınırları için
deydi ve tarih boyunca Türklerin yaşa
dığı şehirlerdi., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin bir yabancı devlet ile yaptığı ilk 
siyasî antlaşma olan 1920 Gümrü Anlaş
masıyla, Ermenistan'ın güneyindeki Nah-
civan (Şalhtahtı) Bölgesi, geçici olarak 
Türkiye'nin koruyuculuğuna bırakılmış, 
Türkiye koruyuculuğunda bir yerel 
yönetim kurulması kararlaştırılmıştı, 
16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasıyla, 
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koruyuculuk Azerbaycan Cumhuriyetine 
devredilmiştir. 

Moskova Antlaşmasının üçüncü mad
desi şöyledir: «Bağıtlı taraflar, antlaşma
nın 1 (c) ekinde belirlenen sınır içinde
ki Nahciyan kesiminin koruyuculuk hak
kını üçüncü bir devlete hiçbir zaman bı
rakmamak koşuluyla, Azerbaycan koru
yuculuğunda özerk bir bölge oluşturul
ması konusunda anlaşmışlardır.» 

13 Ekim 1921 Kars Antlaşmasının 
5 inci maddesi de şöyle der: «Türkiye 
Hükümeti ile Ermenistan ve Azerbay
can Hükümetleri işbu anlaşmanın 3 sa
yılı ekimde belirtilen sınıflar içinde ol
mak üzere Nahçivan Bölgesinde Azer 
bayoan'ın koruyuculuğunda özerk bir 
ülke oluşturulması konusunda anlaşmış
lardır.» 

Bu antlaşma maddelerinden de açık
ça (anlaşılacağı gibi Türklerin yaşadığı bu 
bölgede söz hakkımız vardır, antlaşmala
ra uymayanları uyarmak yetkimiz var
dır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Av-
rupa'daki Ermenilerin, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğindeki Ermenistan 
Cumhuriyetinde bulunan Ermenilerle il
gilenmeye, yine Amerika Birleşik Dev
letlerindeki Musevilerin, İsrail'deki İsrail
lilerle 'ilgilenmeye halkları var da, bizim 
Azerbaycan'daki Azerî Türkİeriyle, ant
laşmalar çerçevesinde, insan halkları öl
çüsünde ilgilenmeye haikkımız yok mu
dur? 

Kırım'da, Özbekistan'da, Türkistan' 
da, Bulgaristan'da ve hatta Ermenistan' 
da; özetle, dış Türklerle ilgilenmeye haik
kımız yok mudur? Elbette ki dış Türk
lerle ilgileneceğiz. Emperyalist, faşist ve 
komünistlerin zulmüne uğramış mazlum 
milletleri de savunacağız; insan sevgisi 
Avrupalının tekelinde değildir. 

Doğu Anadolu üzerinde, doğu üze
rinde planlanan teşebbüslier yeni değil
dir. Ermenistan ve Azerbaycan haritala
rına baktığımızda, Karabağ'ı Ermenile
rin. isteme maksatları açıktır. Anadolu' 
nun Hazar Denizine .olan uzantısı, Azer
baycan'ı bir defa böldükleri yetmemiş 
gibi, ıtekrar bölüp parçalamayı amaçla
maktadırlar. Nahcivan'dafci Türklerle 
Azerbaycan Cumhuriyetinin diğer kesim
lerinde yaşayan Türklerin irtibatını ke
secekler ve sıra Nahcivan'a gelecektir. 
Zaten, bunu gizlemiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Araş, süreniz 
dolmuştur, toparlayın lütfen. 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Olur 
Sayın Başkanım. 

Daha sonra da, Türkiye ile komşu 
olan Nahcivan'ı işgal edip buradaki 
Türkleri göçe zorlayarak, Erivan'da ol
duğu gibi, sınırianmızda Ermenilerin 
yaşayacağı, bir bölgeyi daha kazanmak 
isteyeceklerdir., Yayilmacılıık. emellerini 
adım adım gerçekleştirmeye çalışacaklar
dır. 

Doğu üzerinde planlanan teşebbüsle
rin anahtarı, coğrafî yapı itibariyle Kaf
kasya'dır. ' Geçmişte Kafkas koridoru
nu yararak doğuya ulaşmıak hevesinde 
olanlar, bugün İsrail'e sağladıkları des
teğin Ermenilere de sağlanmasını iste
mekte, arzu etmekte ve bunlara destek 
vermektedirler. Kabaran iştahları gör
mezlikten gelemeyiz^ 

Aynı dili konuşan, aynı uygarlığı ve 
tarihi paylaşan, aynı milliyet bilincine 
sahip, örf ve âdetleri, inançları bir olan, 
Türk olan,. Müslüman olan insanları böl
mek; Özbek, Türkmen, Kumuk, Kara-
kalpak, Terekeme, Azerî Tatar ve Kazak 
gibi isimler takarak birbirinden ayırmak, 
Türk birliğini ibozmalk isteyen dış güçle
rin oyununa gelmemeliyiz, özellikle, ba-
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sunimizin, Anadolu Ajansının ve TRT' 
nin, bu konularda çok hassas olması ge
rekmektedir. Geçmişi bugünden ve ge
lecek nesillerden ayırmak, fayda sağla
mayacaktır. 

Azerbaycan Cumhuriyetindeki Azerî 
Türkleri ile Ermenistan Cumhuriyetinde
ki Ermenilerin son olaylarını Anadolu 
Ajansı, TRT ve bazı gazetelerimizin ha
ber yapış şekli milletimizi üzmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Araş, süreniz dol
muştur, toparlayın lütfen. 

SABRI ARAŞ (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Çünkü, Azerbaycan'daki halktan, 
«Türk, Azerî Türkleri, Azerbaycanlı 
Türkleri» gibi kelimelerle değil, sadece 
«Azerî» ıdiye bahsedilmiştir. Türkiye'miz
de bile, çoğu insanlar, gençler «Azerî» 
kelimesiyle verilen habere ilgi duymaya
bilirler. «Azerî Türkleri» veya «Azer
baycanlı Türkler» denmeliydi. Halkımı
za bu konuda, açik ifadeler kullanıla
rak ibilgü verilmeliydi. 

Sayın milletvekilleri, Ermenilerin, İs
tanbul'daki Ermeni okullarında öğrenci 
sayısının azalmasıyla ilgilenmeleri, Av
rupa'da ve1 kamuoyunda nasıl destek bu
luyorsa, elbette ki bizim Türkleri savun
mamız, Türklerle birlik olmamız ve 
buınların karşılaştıkları engellere göğüs 
germemiz olağandır. Bunu bütün dünya
ya anlatmak, bunları savunmak, antlaş
malar çerçevesinde topraklarında hür ve 
bağımsız yaşamalarını kollamak bizim 
görevimiz olmalıdır. 

Hepimize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Araş. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ. 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önemesi (10/17) 

BAŞKAN — «Sunuşlar» bölümün
de, bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizde ekonomik, sosyal ve siya
sal bakımdan onarılması çok güç yara
lar açacak olan «KİT'lerin özelleştirilme
si, üzerinde önemle durulması gereken 
bir aşamaya gelmiştir. 

Cumhuriyetimizin ilik yıllarından bu 
yana, bir yandan dış borç ödenirken, bir 
yandan da kalkınma ve bağımsızlık, uğ
runa ahnteri ve vergilerle gerçekleştiri
len bu dev kuruluşlar, halkımızın, ecda
dından kalma ve kendi katkılarıyla mey
dana getirdiği öz malıdır, ortak mülkü
dür. 

KtT'ler, başından ıberi ülke kalkınma
sına ve toplumsal yaşama büyük katkı
lar yapmışlardır. Yüzbinlerce insanımı
za liş alanı yaratmış, savunma sanayiinin 
kurulmasına, geri kalmış yörelere yatı
rımların götürülmesine öncülük etmiş-
lerdir.1 Ayrıca, yaratılmaik istenen özel 
sektöre eleman yetiştirme ve kaynak ak
tarma yolu olarak da kullanılmışlardır. 

Ancak, bu gerçekler gözardı edilerek, 
KİT'lerin başarılı veya başarısız olması
nın, iktidarların elinde olduğu unutula
rak, KİT'ler aleyhine ülke1 dışında ve ül
ke içinde açılan kampanyalar, ekonomi
ye yük olduğu savları inandırıcı olma
makla birlikte, büyük çelişkileri de bir
likte getirmiştir. 
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Bugün, KİTlerin\ yatıranların yüzde 
60tan fazlasını gerçekleştirdikleri, ve
rimlilikte özel sektöre geride bıraktıkla
rı, devletin resmî rakamlarında açıkça 
görülmektedir. Bir yandan ASİLÇELÎK, 
GÜNEY SANAYİİ gibi kuruluşlar kur
tarılıp KİT'ler eliyle kârlı duruma geti
rilirken, özel bankaların, holdinglerin 
ardı iarkası kesilmeyen iflası, özel sek
törün ödemediği vergi ve prim borçları 
milyarları aşar, ibatık krediler trilyonlara 
ulaşırken, KİT'leri özelleştirmeye kalk
mak çok ciddî ve düşündürücü olmak
tadır. Hisse senetleri yoluyla özelleştir
menin olanaksız olduğu bilindiği haldie, 
yine de «serbest piyasa ekonomisini güç
lendirmek», «sermaye piyasasını geliştir
mek» gibi gerekçeler tileri sürmek, hiç 
kimseye hatta sermaye sahiplerine bile 
inandırıcı gelmemektedir. 

Öte yandan, aileleriyle birlikte nüfu
sun yüzde 5'i, ulusal gelirin yüzde 29'unu 
elinde tutarken, özelleştirmenin gelir da
ğılımını liyileştirecieği iddiasında bulun
mak hiç de inandırıcı olmamaktadır. 

Aynı şekilde, işçilerin ve halın KİT' 
feri alacağını ya da trilyonluk bu kuru
luşlara üç beş hisse senedi ile ortak ola
cağını söylemek, geçim sıkıntısından bu
nalıp yoksullaşan insanlarla alay etmek 
demektir. 

Özelleştirmeyi zorlayanların, IMF 
Dünya Bankası gibi uluslararası kuru
luşların; hazırlayıp yürürlüğe koyanların 
da aynı doğrultuda hareket eden yaban
cı tekellerin olduğu düşünüldüğünde ve 
ayrıca raporlarında yabancı sermayeye 
de satılabileceği belirtildiğine göre, eko
nominin motoru olan KİT'lerin doğru
dan ya da dolaylı yollardan yabancı te
kellerin leline geçme olasılığı, özelleştir-
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meye daha da ciddî boyutlar kazandır
maktadır. 

Böylece, yerli ve yabancı tekellerin 
veya yerli - yabancı ortaklı tekellerin, 
ekonominin tamamına yön verecek gü
ce erişmeleri de ülke geleceği açısından 
son derece endişe vericidir. 

Bütün bunların dışında, İngittere'die 
BP'nin özelleştirilmesinde devlet ve ta
sarrufçular büyük zararlara uğradığın
dan, bu olayın adı «BP felaketi» olarak 
kalmıştır. Fransa'da en kârlı kuruluşla
rın özelleştirilmesi de, istenen sonucu 
vermemiş ve bu nedenle özelleştirmeden 
vazgeçilmiştir. 

İşte, ülkemizde işsizliği artıracak, 
yatırımları daha da azaltacak, tekelleş
meyi hızlandıracak, hayat pahalılığı ve 
enflasyonu kalıcı hale getirece, dışa 
bağımklığıtmızı yoğunlaştıracak olan 
özelleştirme macerası veya yağmalama 
anlamına gelen bu politika ve girişim 
mutlaka yeniden gözden geçirilmeli ve 
halk adına Parlamento buna sahip çık
malıdır. 

Kimin malı kime, kim tarafından, na
sıl satılmaktadır? 

Trilyonlara ulaşan bu tesisler hangi 
değer üzerinden satılacaktır? 

KİTler ıtüm varlıkları, ile mi satıla
cak? Yoksa bu yolla, yönetimi tekelle
re, zararı ve yükü halka ve devlete mi 
kalacaktır? 

Bugüne kadar bankerlik olayından 
enflasyona, hayalî ihracattan dış borçlar 
ve yüksek faize kadar toplumca yaşa
dığımız büyük olumsuzluklardan sonra, 
çok yönlü tehlike ve çöküntü yaratabile
cek olan «KİT'lerin özelleştirilmesi» ko
nusunda Anayasanın 98 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri ge
reğince bir Meclis araştırması açılrna-
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sına ilişjkin önfcrgemizi saygı ile sunu
yoruz. 

M. Cevdet SeM 
Eskişehir 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
ismail Cem 

İstanbul 
Ali Haydar Erdoğan 

istanbul 
Cüneyt Canver 

Adana 
Arif Sağ 
Ankara 

Ahmet Türk 
Mardin 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yusuf Kenen Sönmez 
istanbul 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Kenan Süzer 
Tokat 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya' 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Kamer Qenç 
Tunceli 

Mahmut Alınak 
Kars 

Vedat Altun. 
Kars 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Eteni Cankurtaran 
içel 

Ahmet Ersin 
izmir 

Erol Güngör 
izmir 

Tufan Doğu 
Muğla 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Türkân Akyol 
Izmir 

Mehmet Turan Bayazıt 
izmir 

tlhami Binici 
Bingöl 

Cemal Şahin 
Çorum 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Isımalil Hakkı Önal 
İstanbul 

Mehmet Ali Eren 
istanbul 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin. 

Musa Gökbel 
Muğla 

Hasan Zengin 
Manisa 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 
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Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Hükmet Çetin 
Diyarbaikır 
Öner Miski 

Hatay 
Tevfik Koçak 

Ankara 
Mehmet Fuat Brçetin 

Edirne 
Cumhur Kesin 

Hakkâri 

BAŞKAN — önerge, gündemdeki ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususunda öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — 3194 Sayılı İmar Kanununun 
8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının geri veril
mesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(1/403) (3/485) 

BAŞKAN — Başbakanlığın içtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 25.2.1988 tarihli ve 101-2135-
01155 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığını
za sunulan «3194 Sayılı imar Kanununun 
8 İnci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı» nın yeni
den incelenmek üzere, îçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre geri gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonunda bulu
nan dosya hükümete geri verilecektir. 

D) ÖNERİLER 
a) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNE

RİSİ 
1. — Bazı Suç Failleri Hakkında 

Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısının gündemin Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler kısmının birinci sırasına alın
ması ile bu tasarı ve Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile Bazı Vergi Kanunlarında Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasa
rısının görüşülme gün ve saatlerine iliş
kin ANAP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş önerileri var
dır, okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 22.3.1988 Salı 
günü yaptığı toplantıda siyası parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından 
Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin îçtü
züğün 19 uncu maddesinin son fıkrası 
gereğince Genel Kurulun onayına sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Ahmet Karaevli 

Grup Başkanvekili 

Öneri : 
1. Genel Kurul gündeminin «Kanun 

Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler» kısmının 13 üncü 
şırasında yer alan 33 sıra sayılı «Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair Kanun Tasarısı» nın gün-. 
demin birinci sırasına alınması öneril
miştir. 

2. Genel Kurulun 23 Mart 1988 
Çarşamba günkü birleşiminde görüşme
lerine devam edilecek olan 19 sıra sayılı 
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«Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı» ile birinci sıra
ya alınması kabul edilen 33 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimi
ne kadar, çarşamba, perşembe, cuma, cu
martesi ve pazar günleri de dahil olmak 
üzere her gün çalışma saatlerinin uzatıl
ması ve gereğinde saat 24.00'ten sonra 
da çalışmalara devam edilmesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum : 
«öneri : 
1. Genel Kurulun gündeminin «Ka

nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler» kısmının 13 
üncü sırasında yer alan 33 sıra sayılı 
«Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulana
cak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı» 
nın gündemin birinci sırasına alınması 
önerilmiştir,1» 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Önerinin lehinde ve aley
hinde konuşulmadı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
söz isteyen olmadı; olsaydı söz verirdik. 
Lütfen müdahale etmeyelim. (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

Etmeyenler... 
İki elini kaldıran var, lütfen indirsin. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 

Bakanlar da kaldırıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bakanların iki 
elini kaldırma imkânı var; vekâleten oy 
kullanabiliyorlar. Lütfen... (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

Öneri kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutup oylarınıza su

nacağım : 

2. Genel Kurulun 23 Mart 1988 
Çarşamba günkü birleşiminde görüşme
lerine devam edilecek olan 19 sıra sayılı 
«Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdası ile Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı» ile birinci sıraya alınma
sı kabul edilen 33 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının görüşmelerin bitimine kadar çar
şamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pa
zar günleri de dahil olmak üzere her gün 
çalışma saatlerinin uzatılması ve gerekti
ğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara 
devam edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Öneri kabul edilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, gündemin «Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması Ya
pılmasına Dair Öngörüşmeler» kısmına 
geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumuna ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/10) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve Anadolu Bankasının Türkiye Emlak 
Kredi Bankası ile birleşmesinden önceki 
durumunu ve birleşmeden sonra ortaya 
çıkan sorunları tespit etmek amacıyla 
Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili 
Abdulkadir Ateş ve 34 arkadaşının, ban
kacılık sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve Anadolu Bankasının Türkiye 
Emlak Kredi Bankası ile birleşmesinden 
önceki durumunu ve birleşmeden sonra 
ortaya çıkan sorunları ve Zonguldak Mil
letvekili Koksal Toptan ve 10 arkadaşı
nın, bankacılık sektörünün içinde bulun
duğu sorunları ve Anadolu Bankasının 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ile birleş
mesinden önceki durumunu ve birleşme
den sonra ortaya çıkan sorunları tespit 
etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergelerinin öngörüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önerge üzerinde, daha önce, hükü

met ve Doğru Yol Partisi adına konuş
malar yapılmış idi. 

SHP Grubu adına Sayın Abdulkadir 
Ateş, buyurun efendim. 

Sayın Ateş süreniz 20 dakikadır. '{SHP 
sıralarından alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA ABDULKA-
IDÎR ATEŞ (Gaziantep) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinize 
saygılarımı sunarım. 

Konuşmama başlamadan önce, geçen 
sah günü Sayın Bakanın bu önergeyle il
gili olarak yapmış olduğu konuşmada de
ğindiği birkaç noktaya ben de değinmek 
istiyorum. Sayın Bakan, gerek bizim SHP 
Grubunun, gerekse Doğru Yol Partisi 
Grubunun vermiş olduğu önergelerin bir
birine çok benzediğinden söz etti ve 
bundan bir anlam çıkarmaya çalıştı. 
Şunu belirtmek istiyorum ': Ülkemizde 
saygın birkaç denetim kurumundan bir 
tanesi olan Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu, bankalar yeminli murakıpla
rı ve bunların hazırlamış olduğu rapor
lara dayanarak iki grup da bu önergeyi 
hazırladığından, gerçekten bir benzerlik 
vardır; ama, bu raporların saygınlığı ve 
Saym Bakanın bu raporları okumamış 
olmasından dolayı -iki, bu raporlar Baş
bakanlık için hazırlanmıştır- kendisini 
böyle talihsiz bir (konuşma yapmaya da it
miştir. Bizim tavsiyemiz, milyonlarca li
ra sarf edilerek hazırlanan bu raporların 
Hükümet tarafından, özellikle İlgili ba
kanlar tarafından ciddiyetle okunmasıdır. 

Ayrıca, Sayın Bakan yine konuşma
sında, Türk bankacılık sistemindeki tari
hî gelişimi anlattı ve her zaman olduğu 
gibi, bize, ANAP geleneğine uygun bir 
masal anlattı. «Bu zamana kadar kaç ban
ka batırılmıştır?. Tüm Türkiye bankala
rındaki batık kredilerin toplamı nedir?» 
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Bizim sormuş olduğumuz sorular bunlar 
'idi. Sayın Bakanın konuşmaları, bankacı
lık sektörünün içerisinde bulunduğu önem
li sorunları vurgulamaktan uzak kalmıştır. 
Bu nedenle, üzüntümüzü belirterek ko
nuşmama geçiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, 
Anadolu Bankası 1961 yılında kurulmuş 
ve bugün (1987 yılı itibariyle) 26 ncı he
sap dönemini tamamlamış bir kamu ban
kasıdır; sermayesinin yüzde 99,9'u kamu
ya, yani devlete aittir. Bu harika, 1980'li 
yılların ortalarına kadar, diğer bir deyiş
le, Birinci Özal Hükümetinin başa geldi
ği döneme kadar, kârlı ve Türkiye ekono
misine önemli katkıları olan bir harika 
olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak, 
1983 seçimleriyle birlikte başa gelen Bi
rinci Özal Hükümetinin, idareyi, yöne
timi eline aldıktan sonra sorunlar bu 'ban
kada patlalk vermeye başlamıştır. Sizlere 
Anadolu Bankasındaki sorunları anlat
madan Önce, 'konunun sadece ve sadece 
Anadolu Bankasını ilgilendirmediğmıi, 
tüm Türk bankacılık sisteminin bir tehli
ke içerisinde olduğunu ve alarm zillerinin 
çalmaya başladığını vurgulamak ve bu 
'konuya özellikle değinmek istiyorum ilk 
başta. 

Türk bankacılık sisteminin bugün 
önemli sorunları vardır. Bu sorunlar, bi
raz önce de vurgulamış olduğum gibi, 
Birinci özal Hükümetinin inatla uygula
maya çalıştığı ekonomi politikalarının ve 
her ne pahasına olursa olsun, ülke eko
nomisini dışa açmaya zorlamanın, büyük 
olumsuz payından kaynaklanmaktadır. 
Özal Hükümetinin başa gelmesiyle bir
likte, bankalararası mevduat hariç, ban
kaların toplam mevduat artış hızı, önceki 
yıllara göre hemen hemen değişmemiştir. 
Ki, gelişen ülke ekonomisine baktığımız 

zaman -eğer gelişiyorsa- mevduat hesap
larının hızla gelişmesi gerekirken, bu he
saplarda gözle görülür büyük artışların 
olmadığını görmekteyiz. Aynı zamanda, 
yine Özal Hükümetinin ekonomik politi
kaları sonucu, Merkez Bankasının mev
duat munzam, karşılik faizleriyle ilgili 
faiz düzenlemelerinin munzam karşılık ge
lirlerinde önemli ölçüde gerileme söz ko
nusu olmuştur. Bu nedenle de, plasman-
lardaiki artışa rağmen, plasman randıma-
nındaki düşüş nedeniyle, bankacılık sek
törünün tüm ülkede -tüm bankalar buna 
dahildir- kâr marjı giderek düşmüştür. 

Yine, Türk ekonomisinin dışa açılma 
politikası doğrultusunda banka sistemi
mize giren dış muamelelerde ihtisaslaşmış, 
güçlü yabancı bankalar, ülkemizde dış ti
caret faaliyetlerinin finansmanı yönünde 
Türk 'bankaları aleyhine önemli kârlar sağ
lamışlardır, önemli avantajlar kazanmış
lardır. Bizim öz bankalarımız çok şube
li geleneksel bankacılık yapısına sahiptir 
ve işlemlerini de bu yöntemle yürütmek
tedirler. Bu bankaların özelliği ise, az 
şubeli olmaları ve daha çok, dış ticaret 
ağırlıklı, toptancı bankacılık şeklinde faa
liyetlerini sürdürmeleridir. Bizim banka
lar ise, bu yönteme henüz ayak uydura
mamıştır ve zorluklar çekmektedirler. Di
ğer bir deyişle, Sayın Özal'ın baştacı ede
rek yurdumuza soktuğu bu yabancı ban
kalar, Türk bankalarını, Türk 'bankacılık 
sistemini yavaş yavaş eritmeye ve banka
cılık sektörü içerisindeki toplam kârdan, 
kârlılıktan, aslan payını, özal sayesinde, 
Özal Hükümetinin politikaları sayesinde 
almaya başlamışlardır. 

1984 yılı başından başlayarak, ticarî 
mevduatta görülen küçük artışlara kar
şın, kredilerin mevduat yaratma gücünü 
gösteren ticaret mevduatının plasmana 
oram. önceki dönemlere göre gerilemiş-
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tır, son iki hükümet döneminde. Ayrıca 
bu dönemde, problemli ve geri dönme
yen krediler, bankacılık sektörümüzün en 
önemli sorunlarından birisi durumuna 
ulaşmıştır. Birçok bankamız, tahsili ge
cikmiş alacaklarının toplam krediler için
deki payının artması nedeniyle, iflasın 
eşiğine kadar gelmiştir ve iflas eden ban
kalarımızın da olduğunu, sayın milletve
killeri, herhalde hatırlarsınız. 

Malî bünyelerinin ciddî şekilde zayıf
lamakta olduğu tespit edilen bu tür ban
kalar, Bankalar Yasasının, bankaların 
malî bünyelerinin güçlendirilmesiyle ilgi
li 64 üncü maddesi hükmü gereğince, 
Hazine kontrolüne alınmak durumunda 
kalmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Özal'ın, bir ve ikinci hükümetleri 
döneminde uygulanan yanlış ekonomi po
litikaları sonucunda ortaya çıkan ve ban
kacılık sektörümüzü temellinden sarsabi
lecek bu olumsuz gelişmeleri Sayın Özal 
da kabul etmektedir. Bu nedenle, Sayın 
Özal daha birkaç hafta önce yapmış ol
duğu bir açıklamada, «Ben olsam, para
mı sağlam bankalara yatırırım» demekle, 
Türkiye'deki bankacılık sistemine güve
nilemeyeceğini ve bazı bankaların du
rumlarının hiç iç açıcı olmadığım ken
disi de kabul ederek, kamuoyunu bu ko
nuda uyarmıştır. Biz de aynı uyanlara 
katılarak diyoruz ki, Türkiye bankacılık 
sistemi bugün önemli sorunlar içerisinde
dir, bu nedenle de elinde parası olan va
tandaşımızın, Sayın Başbakanımızın da 
belirttiği gibi - son vergilerden ve zorun
lu tasarruftan sonra onun da kaldığım 
sanmıyoruz - banka seçerken çok dikkat
li olması gerekmektedir. Evet, Sayın 
Öza'i'a biz de inanıyoruz ve katılıyoruz; 
sayesinde, bankacılık sistemimiz bu kötü 
duruma düşmüştür, bunu da herhalde en 
iyi kendisi bilir. 

İşte, SHP Grubu olarak Meclis araş
tırması istemimizin temel nedenlerinden 
bir tanesi budur. Bankacılık sektörümü
zün son yıllarda karşı karşıya bulundu
ğu sorunları belirlemek ve muhtemel ge
lişmelere hazırlıklı olmak için, Meclis 
araştırması mutlaka gereklidir ve inanı
yorum ki, sizlerin sağduyusuyla da bu 
Meclis araştırması başlatılacak ve sürdü
rülecektir. 

Bu araştırma, bu yanıyla ,Türk ban
kacılık sisteminin, dolayısıyla ülke ekono
misinin yeniden sağlıklı bir yapıya ka
vuşturulması için şarttır ve gecikilmeden 
yapılmalıdır. 

Şimdi, konunun genelinden özel'ne 
inmek, yani Anadolu Bankası ve bu ban
kamızın içerisinde bulunduğu sorunlar 
ve daha sonra Emlak Bankasıyla birleş
tirilmesinden söz etmek istiyorum. Mec
lis araştırması istemimizin ikinci nedeni 
budur. Anadolu Bankası ve bu bankamı
zın içerisinde bulunduğu gerçek durumu 
saptamak, amacımızdır ve Meclis araş
tırma önergemiz de buna yöneliktir. 

Biraz önce sizlere sunmaya çalıştı
ğım, bankacılık sektörümüzü olumsuz 
yönde etkileyen bu koşullar, şüphesiz 
Anadolu Bankasını da etkilemiştir ve 
Anadolu Bankasından önce, bildiğiniz 
gibi, İstanbul Bankası, Hisarbank, Töbank 
örnekleri gibi, iflas etmiş bankalar bu
lunmaktadır. İşte, Anadolu Bankası da, 
Saym Özal'ın iktidara gelmesiyle birlik
te, içerisine düştüğü zorluklar nedeniyle, 
son zamanlarda bu iflasın eşiğine gelmiş 
ve öz kaynaklarını yitirmiştir. Tahsil edi
lemeyen veya gecikmiş alacakları art
mış, gayri safi yurt içi hâsılaya yapmış 
olduğu katkısı son derece düşmüştür. Bu 
nedenle de, gerek Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun 1985 ve 1986 ra
porlarında, gerekse bankalar yeminli mu-
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rakıplarının bildirmiş olduğu denetleme 
raporlarında, bu bankanın müflis bir ban
ka olduğu belirtilmiş ve tasfiye edilme
siyle ilgili de bir öneride bulunulmuştur. 

Şimdi, bu bankanın içerisinde bulun
duğu sorunlara kısaca değinmek istiyo
rum; geçen hafta Sayın Aykon Doğan 
değindiği için, üzerinde çok durmayaca
ğım. 

Eylül 1987 itibariyle, bankanın, tah
sili gecikmiş alacakları 194 milyara ulaş
mışta. 1983 yılında kâr eden banka 1985 
yılını 3,2 milyar zararla kapatmıştır. Za
rar, Haziran 1986 sonunda 15,7 milyar 
Türk Lirasına, Ağustos 1986 sonunda 
20,3 milyara ulaşmıştır, 

Banka, 1986 faaliyetlerini ise - Baş
bakanlık Yüksek Denetleme. Kurulu ra
poruna göre - 30 milyar 36 milyon 400 
'bin Türk Lirası zararla kapamak zorunda 
kalmıştır. Bankanın zararı giderek daha 
da büyümüş, banka yetkililerimin bir dev
let sırrı gibi sakladıkları 13 Kasım 1987 
ıtarihli Ve Banka Genel Koordinatörü Be
ktir Çumirucu ile Müdür Nihat öden'in 
imzasını taşıyan bilançoda, bankanın 1987 
Eylül ısonu itibariyle 110 milyar 272 mil
yon Türk Lirası zararı bulunmaMadir. 
'Bu bilançonun foitiokiopM elimdedir, iste
yen sayın milletvekiline gösterebilirim. 

Değerli milletvekilleri, müsaadenizle, 
Başbakanlık Yüksek Dendtleme Kurulu
nun 1986 faaliyetlerine ilişlkin denetleme 
raporundan edinilen izlenimlere de değin
mek istiyorum. 

1987 yıllı toplam zararının 200 milyar 
Türk Lirası civarında olacağı tahminleri 
güçlenmektedir ve bu, yine, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda be
lirtilmiştir. Bankanın Eylül 1987 itibariyle 
özkaynağı ise, yalnızca 83 milyar 235 mil
yon Türk Lirasıdır; yani banka, gerek 
donuk kredileriyle, gerekse zararıyla, öz-

sermayesinin dört beş katı zarar etmiş 
durumdadır. 

Benzeri olumsuz gelşlme, tahsili ge
cikmiş veya batık kredilerde de kendini 
göstermektedir. Yine, Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarına göre, bankanın bu tür 
alacaklarının - 1987 yüı sonu itibariyle -
202 milyar 794 milyonu geçtiği tahmin 
edilmektedir. Bu rakam, 1986 yılı Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporu
nun 47 nci sayfasında belirtilmiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer miletVekil-
leri; 1988 yüı başında, gerek zararı, gerek
se tahsili gecikmiş batık kredilerinin bo
yutları nedeniyle, Anadolu Bankası, artık 
müflis duruma düşımüş'tür. Sayın özal'm, 
ülke ekonomisinin iyiye gittiğini, dış iti
barımızın arttığını söylediği bir dönemde, 
Hükümet, yeni bir banka kurtarma ope
rasyonu yapmamak, özellikle bir devlet 
bankasının battığını halkımızdan, kamu
nun gözünden gizlemek için formül ara
maya başlamıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milleıtvekil-
leri; bu konuya gelmeden önce, bankanın, 
açıklamaya çalıştığımız duruma gelmesin
deki nedenleri, yine Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarından alıntı
larla sizlere sunmak istiyorum. 

1985, 1986 ve 1987 yıllarında banka
nın karşılaştığı olumsuz sonuçları, Baş
bakandık Yüksek Denetleme Kurulunun 
iki raporunda görmekteyiz. Bu raporlar
da, sonuç olarak, özkaynaklarm tamamen 
yitirildiği, zararın kısmen yabancı kaynak
lara, yani halkımızın dişinden tırnağın
dan keserek bankaya yatırdığı mevduat
lara da sıçradığı belirtlilmektedir. Bu 
olumsuz sonuçların, hemen önlemleri alın
madığı takdirde, tütm bankacılık sektö
rünü de ötkiîeyebüeceğline dikkat çekil
mektedir. Bu, Başbakandık Yüksek De
netleme Kurulunun 1985 yılında hazırla-
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dığı raporun ek l/d kısmırida belirtilmiş
tir. 

Yine bu raporlarda, bu diuruma yol 
açan uygulamaların neler olduğuna da 
değinilmiş ve birtakım uygunsuz hare-
'ketler ve kanuna uymayan işlemler sa
yılmıştır. Bunun başlıcallarını size özet
le vermek işitiyorum. 

Her şeyden önce, bankanın bir isliih-
Ibarat örgütünün olmadığı veya yeters'iz 
kaldığından söz edilmektedir. Borçlanma 
oranı yüksek, özvarlığı yeters'iz, işletme 
sermayesi açığı bulunan ve çok sik protes
to yemiş firmalara tekrar tekrar kredi 
verilmiş olduğundan söz edilmektedir. 
Kredi talebi reddedilen firmalara, kısa 
'bir süre sonra, bazı kiş'iierin araya girme
siyle; bunlar 'belli bir Çiçek Seven Der
neğinden veya belli bir partinin aracılı
ğıyla - talebi reddedilenler - bu tür ku
ruluşlara giderek, aracılar bularak, tale-
lbin reddedilmesinden, bazen 15 gün, ba
zen 20 gün sonra kredi alaMlmişllerdir. 

Sağlıksız ekspertiz raporları da, so
runun diğer bir yönüdür. örnek vermek 
gerekirse, 1 milyar kıymet biçilmiş bir 
gayrimenkulun gerçek değerinin 100 mil
yon Türk Lirası civarında olduğu türün
den, sayısız örnekleri bu raporlardan ver
mek mümkündür. 

'Ayrıca, bankaca tazmin edlilen döviz 
kredilerinin, yeni döviz kredileri ile kar
şılandığı ve bu nedenle de bankanın za
rara girdiği gibi ve buna benzer birçok 
olumsuz uygullamalaira, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun raporlarında 
rastlamaktayız. 

'Ayrıca, 1986 yılı raporunda, bu ban-
kanın yeminli murakıpları, «Bankanın 
içerisinde bulunduğu durüîm dikkate alın
dığında, 1.1.1988 tarihinden itibaren, öz-
kayna'kların eksiye dönüşmesi nedeniyle, 
artık toplu konut kredileri dışında hiçbir 
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kredi işlemi yapmaması gerekir» derken,' 
buna da uyulmamıştır. Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurullunca aynı konu vur
gulanmış ve 1986 raporunun X. sayfa
sının altıncı paragrafında bu tabirler kul
lanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu geliş
meler ve Başbakanlık Yüklsek Denetle
me Kurulunun ayrıntılı dene'tJleme rapor
ları, Anadolu Bankasının, bankacılık ilke 
ve kurallarına aykırı işlemler yapması 
nedeniyle müflis duruma düştüğünün açık 
(bir örneğidir. 

Ayrıca, yine Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu, bazı firmalara, partizan 
davranışlarla krediler açıldığını ve bu ne
denle de bankanın zarara sokulduğunu, 
Ibu krediler karşılığında teminat dahi alın
madığını, yalnızca kefaletle yetin'üdiğİni 
de vurgulamaktadır. Size bu konuda bazı, 
örnekler vermek istiyorum. 

Elimde bir liste var; bu listede Pa
patyalar Derneğine, diğer bir ismi ile 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına üye olan'hanımefendilerin isim
leri var, bu hanımefendilerin eşlerinin 
isimleri var, eşlerinin sahip olduğu şir
ketler ve bu şirketlere, yalnızca Anadolu 
Bankası tarafından verilmiş olan kredile
rin miktarları var. Birkaç tanesini izni
nizle okuyayım; hepsini dkümaima za
man yok; ama Sayın Başkan, müsaade 
eder de hepsini okumak için zaman ve
rirse, okurum. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Ateş, ofcuyun, dinleyelim. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün de
ğil tabiî. Siz, zamanınızı iyi ayarlayın. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) — 
Şimdi, efend'im, bu kredilerden yararla
nanlardan bir tanesi Atilla Yurtçu (tz-
daş), hanımı, papatyalardan Aynur Yurt
çu. Lâle Tara; beyefendisinin ismi Şarık 
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Tara. Herhalde hatırladınız, Ehka Hol
ding bu ve 8 milyar 450 milyon borcu 
var. Füsun Topbaş... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Borç
lan ödenmiyor mu? 

ARDUiLKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Hayır efendim, ödenmemiş, donuk borç
lar. İsterseniz verebilirim, burada da ya
zıyor; listeler var efendim. 

Füsun Topbaş; beyinin ismi Eyman 
Topbaş'tı herhalde, değil mi efendim? 
Bahariye Mensucat... 

'Yöne geçiyoruz. Nüzhet Taciroğlu; be
yinin ismi Ali Taciroğlu - Firmanın ismi
ni hepiniz biliyorsunuz - aynı şekilde... 

Yine geliyoruz, sırada Akfa var; bi
liyorsunuz, değerli bir bakanımızın annesi 
buraya üye Akfa da, 9 milyar 249 milyon 
almış ve bunun, sayın bakanımızın böl
gesi dlması nedeniyle, herhalde bir ayrı
calığı olduğunu, sizler de takdir edersiniz. 

Yine, Süzer Holding... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkan, iktidar milletvekilleri not al
sınlar, oylamada lazım olacak. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Hanımefendlniin ismi Nazarı Süzer, beyi
nin ismi Mustafa Süzer. Süzer Holdingin 
de almış olduğu kredilerin toplamı, 3 mil
yar 61.8 milyon. 

Geliyoruz, «Eska» diye bir yeni fir
ma var biliyorsunuz, birazdan tekrar Es-
ka'ya geleceğim; Eska da almış. Özelik
le Papatyalar Derneğine çok yakından 
ilgi duyan Eska ve bunun genç yöneticisi, 
sadece 40 milyon mark kredi almış. 

Devam edebiliriz... Sema Edies; yine 
Papatyalar Derneğine üye, eşi Selim Bdes, 
yine ESKA İnşaat Şirketinde. Biz, şu ana 
kadar listeden 39 üyeyi saptayabilmiş 
durumdayız. Tabiatıyla, araştırmalarımız 
devam ediyor, ikibuçuk aylık araştırma 
sonunda, ancak bunları bulabildik; kolay 
değil. 
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Efendim, tabiatıyla konuyla yalnız 
«Papatyalar» da ilgilenmemiş, işin siyasî 
bir yanı... 

BAŞKAN — Sayın Ateş, süreniz dol
muştur, rica edeyim, lütfen toparlayınız. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Hemen toparlayamam, daha başlamadım 
bile efendim. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim?.. 
(SHP sıralarından «Başkan, konuşsun» 
sesleri) Hayır, kuralları ben koymadım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Toparlayacağım Sayın Başkan, uyarınız 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, devam 
edin efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Yine, partizanca kredi verilmesiyle ilgili 
örnekler var; izninizle bir tanesini oku
yayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVII. Döneminde SHP Grubu bir 
Meclis araştırması istemiş ve Anadolu 
»Bankasının, Faruk Taşar'a açtığı usulsüz 
kredilerle ilgili olan bu araştırma redde
dilmiş. O sırada Saym Mesut Yılmaz 
Mecliste bu kürsüden şöyle bir konuşma 
yapmış: «Sayın Başbakanın talimatıyla, 
ilgili bankanın genel müdüründen bilgi 
Menmiştir. İlgili bankanın mahallinde 
yaptırdığı özel iç denetim sonunda, kredi 
muamelelerinde en ııfak bir usulsüzlük ol
madığı anlaşılmıştır. Bu durumda, daha 
ileri bir araştırmayı haklıı kılacak en ufak 
bir neden mevcut değildir» demiş ve Sa
yın Yılmaz konuşmasına devam etmiş : 
«Bu Önergenin değeri nedir?.. Onu da 
söylüyorum; bu önergenin yazılı olduğu 
kâğıt, kendisinden daha değeridir; yani, 
bir sayfa kâğıt ne ise - kâğıt fiyatı 100 li
ra mıdır, 150 lira mıdır - bu önerge o ka
dar eder» diyor. Fakat ondan sonra ne ol
muş?.. İş, savcılığa, mahkemeye kadar git-
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miş; Sayın Faruk Taşar'ın suçlu olduğu, 
gerek Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığının tutmuş olduğu raporda, gerekse 
Anadolu Bankası avukatının hazırlamış 
olduğu raporda belirtiliyor. 

Sayın Başkan, izninizle, oradan he
men kısa bir cümle okuyacağım. Bura
da, «Adı geçen şalhıslların, Anadolu Ban
kası Gaziantep Şubesi yetkililerini de alet 
etmek suretiyle, uluslararası bağlantılı 
dolandırıcılık hareketini organize ettik
leri ve bir kamu Ibanlkası olan Anadolu 
Bankasının Gaziantep Şubesini dolandır
dıkları saptanmıştır» diyor. Mahkeme ce
za vermiştir; fakat bugün Sayın Taşar 
Ibulunamaımaktadır. 

©eğerli arkadaşlarım, bumunila şunu 
vurgulamak istiyorum: Buradaki kredi 
kullanımında, yalnız Papatya örgütünün 
değil, partinin bizzat nüfuz kullanması 
suretiyle de Anadolu Bankası iflasın eşi
ğine getirihriişitir, diyoruz. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) işte bu nedenlerle, 
«Bu Meclis araştırması, mutlaka gerek
lidir» diyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ayrıca, Anadolu Bankasıyla ilgili olarak, 
daha önce KİT Komisyonunda incelen
medi gereken raporlar ve bilançolar, bu 
Yüce Meclisin KİT Komisyonunda ilki 
kere aklanmaimıştır; akianraıamâsımn ne
deni de, bu yolsuzluklar, bu haksızlıklar 
ve bu kötüye gidiş/tir. Yani, sizin ve bi
zim içimizden çıkan ve KİT Komisyonu
nu oluşturan arkadaşilar bu bankanın büt
çesini iki kez aklamalmıştır. 

Yine devam ediyorum : Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporları, Ban
kalar Yasasının 69 uncu maddesinin uy
gulanmasını önermiştir. Bakınız, bu 69 
uncu makfde, «Banka yöneticileri, herhan
gi bir biçimde o bankayı zarara soktuk
ları takdirde, kendileri sorumludur ve bu 

nedenle mahkemeye verilip, cezalandırıl-
rrtalan gerekir» dliyior. Ancak, Sayın Baş
bakan Özal, gerek Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarını, gerekse Bankalar Yemin
li Murakıplarının raporlarını, B'irinci ve 
İkinci özal Hükümetleri döneminde göz 
ardı etmiş ve bu raporlara itibar etme
miştir. Sayın Yusuf Özal'm, geçeri Salı 
'günü yapmış olduğu konuşmadan da ay
nı intibaı edindik ve bundan yüreğimiz 
sızladı. Bu raporlar, bu iki kurul; sizler 
adına, millet adına, banka ve KİTler gibi 
önemli kurumların denetlenmesinde gö
revli, birikimleri olan ve bu konuları çok 
iyi bilen ickmotratlar tarafından hazırlan
mış raporlardır. Ayrıca, Sayın Özal, Yük
sek Denetleme Kurulunu, örneğin Ziraat 
Bankasına bu yıl sokmamıştır; yan'i Hü
kümet, Ziraat Bankasının denetimine izin 
vermeım'elldted.'ir ve artık, geçen yıl çıkarı
lan 3346 sayılı Yasayla kamu bankaları
nın KİT Komisyonunda incelenmesi ve 
görüşülmesi imkânı da ortadan kaldırıl
mıştır. 

IBAŞKAN — Sayın Ateş, sürenizi teca
vüz etmeyin, bitirin efendiim. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) — 
Bitiriyorum, bağlıyorum Sayın Başkan; 
teşekkür ederim. 

Bu da gösteriyor ki, Sayın Özal ve 
Özal Hükümeti bazı şeylerden korkmak
ta, özellikle Türkiye ekonomisini kökün
den sarsalbilecek olan bankacılık sektö
rünün, içerisinde bulunduğu hastalığı, in- ' 
celenmeme yolluyla, teşhis ve tedavi ettir
mek istememektedir. 

İşte, bu önergeye olumlu oy kullan
makla bizim istediğimiz, gerek Türkiye' 
deki bankacılık sisteminin, gerekse Ana
dolu Bankasının gerçek sorunlarını or
taya çıkarmaktır ve bundan böyle de ban
kacılık sistemimizin sağlıklı bir yapıya 
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•kavuşması içtin bu Meclis araştırmasının 
gerekli olduğuna inanıyoruz. 

(Elimde daha belgeler var; isteyen de
ğerli milletvekili aıkadaşlarirnla paylaş
maya hazırım. Bunların toplanması ve 
değerlendirilmesi, değerli mMetvdkillieri, 
inanın Mbuçuk ay allmış'tır. Biz, burada 
kafadan atmıyoruz, elimizde belgeler var; 
Sayın Taşar da katılıyor. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Şimdi cevap vereceğim. 

ABDULKADlR ATEŞ (Devamla) — 
Elimizde, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kumlunun değerli raporları var; onun 
(için, gelin tartışalım. Biz yanılabiliriz; 
'biz kişiler üzerinde konuşmuyoruz, biz, 
«Uygulamalara yöndük yasalara aykırı 
yapılan işlemleri burada konuşalım, de
netleyelim» diyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ayrıca, Anadolu Bankasıyla ilgili, İstan
bul'daki Karaman Çiftliği ve bunun za
rarlarının nasıl kapatıldığına dair, zama
nım kalmadığı için sizleri aydınlatana fır
satım olmuyor; fakat umarım, gelirsiniz, 
görüşürüz, oturur bir çay içeriz; sizle bu 
dosyaları, size bu evrakları kendim biz
zat sunmaktan şeref duyacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sa

yın Güneş Taner, buyurun. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Sayın Başkan, sataşma vardır, söz 
İstiyorum. 

(BAŞKAN — Oturun lütfen efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Sataşma vardır Sayın Başkan; söz 
'istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, hatip tashih 
etti, «Ben, kişilerle uğraşmıyorum, sade

ce usulsüzlükleri dile gdtirmek istiyorum» 
d&âl 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Efendim, benim soyaldımla ilgili 
bir laf söylemiştir; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, oturun! 
Sayın Taner, buyurun. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — ismime sataşma vardır; söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendini, siz oturun; 
Anavatan Partisi Gnibu adına arkadaşımız 
konuşmasını yapsın. 

Buyurun Sayın Taner. 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sa

yın Taşar, açtırırız burada araştırmayı, 
'bol bol konuşuruz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım sayın milldtvek'illeri. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) -^ Aç
tırırız araştırmayı, böl bol konuşuruz... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, araştırma açılır, tartışılır. 

BAŞKAN — Efendim, herkes konu
şuyor i$ie, bunların tartışma yeri burası; 
oradan söz atmayalım lütfen. 

Buyurun Sayın Taner. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ 

TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; konuşmama başlama
dan evvel, Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlarım. 

Anavatan Partisi Meclis Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda
yım. 

SHP ve DYP milletvekillerinin vermiş 
olduğu Meclis araştırması önergesinin, 
gerçekleri yansıtmadığı, olayları çarpıta
rak, muhalefet partilerinden beklenen ya
pıcı tenkit görüşlerini kapsamadığı düşün-
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çelerini taşımaktayız. (SHP sıralarından, 
«No, no» sesleri) Bakıyorum, İmgilüzceyi 
iyi öğrenmişsiniz; faydası olur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Mahkeme kararı var; Allah'tan korkun. 

BAŞKAN — Sayın m'illtefcvekileri, lüt
fen dinleyelıim. 

Siz devam edin efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, sizlere, önce banka
cılık sektörüyle ilgili bazı açıklamalarda 
bulunmak isterim; buna ihtiyacınız var. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — 200 
mülyar ilüra batık para var... 

BAŞKAN — Lütfen söz atmayın efen
dim. 

Siz devam ed'in Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1980 

senesine kadar, Türkiye'de bankacılık sek
törünü, ülke hudultlanyla sınırlı çağdışı 
kalmış bir sektör olarak; gelişmesi âdeta 
önlenmiş, güdümlü ve acıklı bir manzara 
sergileyen, ekonomide lokomotif değil, 
çökmüş ekonomik şartlar altında imleyen 
(bir topluluk olarak hatırlamaktayız. 
Mernüeketıİlm'izde, tasarrufların gayri sa
fi m'illî hâsılaya oranı yüzde 16larda kal
mıştır. Mevduat, bankalardan kaçmış ve 
ülke, âdeta karaborsaya teşvik edilerek, 
tasarruf, sıhhatsiz bir iç tüketime dön
mek zorunda kalmıştı. 1980 senesinden 
sonra alınan ekonomik kararlar çerçe
vesinde, Türk bankacılığı bir canlanma 
göstermiştir. Yalbancı bankaların gelme
siyle, teknoloji ve insan transferi başla
mış, bankalararası rekabet ortamı, müş
teriye hizmet verme yarışına dönüşmüş
tür. Tüm sektörde bir uyanış, bir silkin
me göze çarpmaktadır. Yaygın bilgisayar 
sistemi, modern sevk ve idare, bankacılı
ğımızı gelîştirmiş ve yurt dışına açılma 
sağlanmıştır. Bulgun uluslararası standar
da sahip yaratıcı kadrolarla mücehhez 

»bankacılık sistemi, ekonotminıin lokomoti
fi haine gellmıiıstir. Bu gelişmeyi görmek 
istemeyenler, hatta anlamayanlar olabilir. 

ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) — 
Senin gibi. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — O za
man, geçmiş senelerin rakamlarına, hat
ta biraz da hafızalara danışmak gereke
bilir. Gerçeği inkâr etmenin, hiç kimse
nin işine yaramayacağını burada belîrt-
m'ek isterim. (SOP ve DYP sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) 

Bugün Türkiye'de eğer 55 banka faa
liyet gösteriyorsa, - ki, 1979rda 44'tü -
eğer tasarruflar, gayri safi millî hâsıla
nın yüzde 25ine ulaşmışsa, eğer vatandaş
lar serbestçe döviz hesapları açaibilyörsa 
veya bankalarda döviz varsa... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Hangi 
(bankada döviz var? 

ARİF SAĞ (Ankara) — Hangi vatan
daşlar için söylüyorsun? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ha
tırlıyorsunuz değil mi; bankalar, döviz 
meselesi... Döviz varsa, bütün bunlar, son 
dörtbuçuk yıldaki gelişmen'in işaretleri
dir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Çifte pasa
portlu vatandaşlar mı? 

GÜNEŞ TANER ı(Devamta) — Ban
kacılık sektöründeki ilerleme, bu yukarı
daki saydıklarımla kısıtlı değildir; bu 
sektör gelişmeye devam edecektir; yapı
lacak çok iş vardır. 

BAŞKAN — Sayın Sağ, lütfen din
leyin. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Yanlış!.. 
BAŞKAN — Bakın, Sayın Ateş ko

nuşurken herkes sükûnetle dinledi, siz 
de lütfen dinleyin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kız
mayın, anlatıyorum, kızmayın, bekleyin, 
anlatıyorum; sonra görüşürüz, tartışırız. 
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BAŞKAN — Evet... 
HİLMİ ZİfYA POSTACI (Aydın) — 

Kızmıyoruz efendim, memnun oluyoruz, 
doğru söylüyorsunuz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 200 
milyarın hesabını yapın lütfen. 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyin efen
dim. 

ıDevam ed'in Sayın Taner. 
ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — 

Anadolu Bankasında baltan para var mı, 
yok mu; onu anlat. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 200 
milyarın hesabını yap. 

GÜNEŞ TANER (Davamla) — Hep
sini yapacağım, yapacağım, merak etme
yin; bekleyin, acele etmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, sabredin, mü
saade edin. 

GÜNEŞ TANER (Ddvarrtla) — Ace
le etmeyin, anlatacağım. 

BAŞKAN — Lütfen... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 

Masal anlaltıyorsun. 
GÜNEŞ TANER ı(Devamla) — Ace

le etmeyin, anlatacağım, memnun kala
caksınız; inanın, buna çok memnun ka
lacaksınız. 

LATİF SAKICI (Muğla) — Anadolu 
Bankasına gel, Anadolu Bankasına. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ta
ner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ana
vatan Partisi Hükümeti, gelişmeleri teş
vik etmektedir ve en büyük destekçisidir. 
Sizlere, bankacılık sistemliyle ilgili bazı 
rakamlar vermek istiyorum. Mesela bi
raz evvel Sayın Ateş bahsetti; «Türkiye' 
deki bankacılık sisteminde ilerleme yok
tur, mevduat aıtaaımışitır» falan filan di
ye birtakım rakamlar verdi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — «Falan 
filan» değil, rakam verin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1979 
senesinde ıtopîam mevduat 400 milyar li
ra. Sene 1988; 14,7 trilyon. Sayabiliyor 
îTîıulsunuz? 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Para 
ne kadar değer kaybetti?.. Enflasyonu 
söyle; 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Top
lam plasman 500 milyardı; bu rakam 
13,9 trilyona çıkmış. 

Yurt dışında dört şube açımışisınız, bir 
tanede yalbancı bankanız var. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Fa isal Finans var! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bey
nelmilel piyasaya girmeye başlıyorsunuz; 
bankacılıkta gelişme var. Bunu horlama-
yın, buna küçük gözle bakmayın. Ban
kacılığın, bir güven müessesesi olduğunu 
hiçbir zaman için unutmayın sayın mil
letvekilleri. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Ban
kalar niye batıyor, niye? 

GÜNEŞ TANER '(Devamla) — Ana
dolu Emlak Bankasının sektöründeki pa
yı yüzde 8,7'dir; büyük bir rakamdır bu. 
Dolayısıyla, bu bankanın ekonomiye hiz
meti de gözardı edilmemelidir. 

Şimdi, iki bankanın birleştirilmesini, 
kurtarma operasyonu olarak görmek is
teyenlere bazı misaller vermek istiyorum. 
Sadece yurt içinde kalmayın, yurt dışına 
da biraz bakmak lazım. Okuyorum : 

Almanya : Berliner Handels Und 
Frankfurten Bank, 5 banka. Commerz-
bank, 8 banka Deutsche Bank, 2 banka. 

Amerika : Chase Manhattan Bank, 
2 banka, Chemical Bank, 5 banka. Wels 
Fargo Bank, 14 banka. 

Wells Fargo Bank'ı hatırlayacaksınız; 
1979*da adamların temsilcilik bürosuna 
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dinamit 'koydukları için, kaçıp gitmişler
di. 

RÜŞTÜ KURT (Giresun) —Yolsuz
luklardan bahset. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bank 
of America, 2 banka. 

Japonya Oai tchi Kangyo Bank, 2 ban
ka, 

İtalya : Banka Nazionale Del Lavora, 
3 banka. Banca Papulairedi No vara, 9 
'banka. 

İran : Bank Mellat, İO banka. 
Bank Tejaret, 12 banka. 
Fransa : Credit Commereisle de Fran-

ce, 7 banka, Banquer Natıonele de Pa
ris, 2 banka Caısse Centrol de Banguer 
Populaıre, 38 banka, 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Türki
ye'ye dön, Türkiye'ye. Türkiye'de yaşı
yorsun Amerika'da değil; Türkiye'den 
bahset, 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müsaade 
buyurun lütfen, müsaade buyurun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Be
yefendi, Türkiye'yi tekrar eski hudutları 
içerisine kapayıp, Türkiye'nin gelişmesini 
önlemek isteyenlere, maalesef katılmıyo
ruz. 

HİLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Biz de katılmıyoruz efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — De
mek ki, uluslararası anlayışla, kuvvetli ve 
büyük banka olmak, ekonomik şartların 
gereğinden geçmektedir. Yukarıda ismini 
saydığım bankalar, bugün dünyada söz 
sahibi olmuşlarsa, geçmişlerinde, cesur 
kararlar olan birleşme kararları vardır. 

HİLMİ ZÎYA POSTACI (Aydın) — 
Meşru birleşme değil ama... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ban
kacılık, uluslararası bir deyişle, sanat ola
rak tanımlanmaktadır ve bir ilim olma
dığı herkes tarafından bilinir. Durum 
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böyle iken, uzaktan edinilen intibalar, ya
lan yanlış bilgiler ve dedikodular üzerine 
bina edilen görüşler, bu güven müessese
sini sarsmaya çalışmaktan ileriye gitmez 
ve sarsamayacağına emin olunuz. 

Ne hazindir ki, geçmişte siyasî baskı
lar neticesinde bankacılıktan uzaklaşan 
Anadolu Bankasına, genç, dinamik ve 
korkusuz bir kadro getirildiğinde; ala
caklar amansız takip ettirildiğinden; ban
ka, yeni atılımlara girdiğinde, hemen 
şikâyetler başlamaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onun 
için imi birleştirdiniz, hatırdınız? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Hükümetimiz bugü
ne kadar, her konuda meselelerin üzeri
ne, ne pahasına olursa olsun, korkmadan, 
yılmadan gitmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Krediyi daha fazla verelim diye. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ana
dolu Bankası, bir Hazine bankası ola
rak, yine bir başka devlet bankası olan 
Türkiye Emlak Kredi Bankasıyla, rasyo
nellik prensibi içerisinde birleştirilmiştir. 

Bankanın sevk ve idaresindeki yöne
ticiler, yetenekli, enerjik ve temiz insan
lardır, 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sana göre 
Öyledir. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz
ler, siyaseti bankacılık sektörüne karıştır
mamaya ve eski dönem alışkanlıkları ge
ri getirmemeye azmettik. (SHP sıraların-
'dan «Bravo sesleri, alkışlar..) 

Sayın Aykon Doğan'ın bu konuyla il
gili sözlerini hatırlatmak istiyorum. Ay
kon Bey söylüyor : «Türkiye'de adam 
yokmuş gibi, Amerika'dan alıp getiril
miş. Merkez Bankasının, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının ve nihayet 
Konutbankın başına getirilmişlerdir.» 
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Sayın Aykon Doğan'a şunu hatırlat
mak [istiyorum : Doğru Yol Partisi Genel 
Başkam Süleyman Demire!, müteaddit 
defalar, «Bu millet beni 30 yaşımda ge
nel müdür, 40 yaşımda başbakan yaptı.» 
demiştir. (DYP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri.) Doğrudur. Acaba kendi
leri, genel başkanlarını dinlemediler mi; 
yoksa Sayın Demirel'le görüş ayrılıkları 
mu var? Yoksa, bu memlekette 30 yaşın
da genel müdür olmak, sadece bir şahsa 
mı mahsustur? (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Evet, evet, öyle.... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, 
sayın milletvekilleri, bu fikre katılmamız 
mümkün değildir. Hükümetlimiz, yurt 
içinde ve yurt dışında eğitim görmüş, ye
tenekli insanları değerlendirmektedir. 
Eğer sizin dediğiniz geçerli olsaydı, ne 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı müte
veffa Kennedy, ne İtalya'da, ne Fransa 
ve İspanya'da, 40 yaşından küçük insan
lar başbakan olurdu. Bu konuda, büyük
lerimizin bir lafı var : «Akıl yaşta de
ğil, baştadır.» (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Yok canım?!. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lüt
fen, sayın milletvekilleri.... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Tahrik ediyor, iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim; tarihî 
bir vakayı anlatıyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
(Lütfen... 

Devam edin Sayın Güneş. 
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GÜNEŞ TANER '(Devamla) — Ana
dolu Bankasının, İstanbul Küçükbakkal-
•köy'deki Hazine arazisini devralması ve 
Yapı Kredi Bankası ile olan anlaşma çer
çevesinde, burada inşaatı devam etmekte 
olan toplu konut yatırımı, söylendiği gi-
'bi, Anadolu Bankasının bilançosuna mak
yaj yapma gayreti değil, toplu konut se
ferberliği içerisindeki bir faaliyettir. Bu, 
çözülemeyen bir arsa ihtilafını en faydalı 
şekilde değerlendirme projesidir. Hem 
insanlarımıza konut sağlanacak, hem de 
bankacılık yapan Anadolu Bankası, ya
tırımının karşılığını, piyasa koşulları tah
tında gelişen bir rant olarak alacaktır, 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Anadolu Bankasını soyanları söyle, hır
sızları söyle; ne kadar soymuşlar, kaçar 
para soymuşlar? 

BAŞKAN — Sayın Demıiralp, lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Mü

saade buyurursanız size bilgi vereyim. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ne 

kadar soyduklarını söyle. 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efen

dim, bankadan raporu istettik; bu rapor 
elimizde bol miktarda vardır ve ilgilenen 
sayın milletvekillerine veririz. 

ALAETT1N KURT (Kocaeli) — Ra
poru okuyun şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, konuşmak 
istiyorsanız, lütfen kürsüye geliniz. 

Devam edin Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ya
pılan anlaşmanın bazı kısımlarını okuya
cağım size. 

Yapılan anlaşmaya göre, toplam gay
ri safi satış gelirinin yüzde 12'si Anado
lu Bankasına kalmaktadır. Yani, toplam 
üzerinden hareket ediyoruz; yüzde 12 
rakamı hafızaları karıştırmasın diye ifade 
ediyorum, 
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Ayriyeten, burada şöyle bir kısım var, 
diyor ki : «Altyapısı müteahhit tarafından 
karşılanacaktır. Takriben 150 milyar li
ralık bir yatırım vardır burada ve bü
tün 'bunları işin içine koyduğunuz zaman, 
yapılan hesapta yüzde 39,5 oivarında bir 
rant 'beklenmektedir. Buna ilaveten, ban
kanın toplanan satış gelirleri, ımütaahhit-
lerin hak ediş raporlarına göre istihkak
ların ödenmesi kararlaştırıldığından, as
garî, aylık faiz oranında banka tarafın
dan nemalandırılması sağlanacaktır.» 

1,5 trilyon satış gelirinin 60 ayda rea-
lize edileceği, aylık mevduat faiz oranı 
yüzde 36 varsayıldığında, ayda 9 milyar 
civarında bir net katkının bankaya sağla
nacağı ortaya çıkar. Ayriyeten, toplu ko
nut kredilerinden yüzde 2, dış kredilerden 
(Japon Exim!bank ve Avrupa iskân Fonu 
gibi) 1,5 milyar komisyon kazanacaktır. 
Ondan sonra, sigorta ettirecektir, falan 
filan... Bunların hepsi geldiği zaman, ban
kanın buradan rantı yüzde 40 civarına 
geliyordur; hiç merak etmeyiniz, gayet 
İyidir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Yahu, ne di
yorsun sen kardeşim? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Banka 
yöneticileri, Anadolu Emlak Bankasında, 
birikmiş, tahsili geciken alacakları takip 
ve tasfiye etmeye kararlıdırlar. 

Sayın Doğan, kredi açılma konusun
da usulsüzlüklerden söz etti, bazı ufak 
tefek misaller verdi. Sayın Ateş de onlar
dan bahsetti; ufak tefek rakamlar. 

HASAN ZENGÎN (Manisa) — Sayın 
Başkan, lütfen söylesin, 200 milyar, 
ufak tefek rakam mı? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben 
daha büyük bir misal vereyim müsaade 
ederseniz. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sen 10 mil
yara ufak tefek mi diyorsun? 

BAŞKAN — Efendim lütfen dinleyin; 
eğer merak ediyorsanız, sonra öğrenin, 
lütfen efendim. 

HASAN ZENGÎN (Manisa) — Ra
kamlarda anlaşamıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğ
ru, o ölçüde anlaşamıyoruz tabiî. 

Benlim misalimi dinlediğiniz zaman, 
ölçünün ne olduğunu anlayacaksınız. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sen 1 milya
ra ufak tefek mi diyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Sağ, lütfen... (SHP 
sıralarından gürültüler.) 

MİTHAT BALAK <Çorum) — Arif 
Bey, sazını da getir! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tah
sili gecikmiş alacaklardan bir tanesi, tüm 
gecikmiş alacakların yarısına bedeldir; 56 
milyar lirayı bulmaktadır. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Kim?. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kim 
mi yapmış; öğrenmek istiyor musunuz? 
(DYP sıralarından gürültüler.) 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Kimse, söyle onu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — O za

man söyleyeyim : Bir süt firması; adı, 
DtSÜTAŞ. 1979 senesinde verilmiş. Kime 
verilmiş?. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Yüksel Dardar'a verilmiş. Kimdir 
Yüksel Dardar?. (ANAP sıralarından 
«Söyle söyle» sfesleri.) Doğru Yol Partisi 
mensupları, Yüksel Dardar'ı iyi tanırlar. 
Bu banka, Yüksel Dardar dahil olmak 
üzere, diğer tüm alacaklarının peşinden 
gitmektedir. Bugüne kadar 60 milyar li
rası toparlanmıştır, geri kalanı da kimse
nin yanına bırakılmayacaktır. (ANAP sı-
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ralarından alkışlar; DYP sıralarından gü
rültüler.) 

HASAN ZENGıN (Manisa) — Sa
yın konuşmacı, araştırma önergesine, 
«Evet» diyecek misin? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Ne alakası var, ne alakası var? (DYP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, lütfen. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 

Kimdir o, kim? Söyle,.. (DYP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, dikkatle din-
leseniz öğreneceksiniz; söylüyor. 

Tekrar eder misiniz? Merak ediliyor. 
(DYP sıralarından gürültüler.) Lütfen 
efendim... Lütfen...w 

Evet, devam edin Sayın Taner; süre
niz dolmak üzeredir, lütfen toparlayın. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bankanın bize gönderdiği, 
takip bakiyesi 100 milyonun üzerinde 
olan firmalarla ilgili olarak düzenlenen! 
rapor ve hakkında işlem yapılan personel 
var. Bakın, burada tam 67 tane firma; 
67 firmaya açılan kredi miktarları, bu 
kredilerle ilgili bazı yöneticiler hakkında 
açılan soruşturmalar var. Bunları -vakti
nizi almayayım- arzu ederseniz size ve
ririm. (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler.) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Ne alakası var? (DYP sıralarından gürül
tüler.) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın Ateş'in konuşmalarını hatırlıyorum; 
burada, papatyalardan bahsetti. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler.) Sayın Ateş, 
burada papatyalardan bahsetti. Kendisine 
şunu söylemek isterim : «Papatyalar» 
adıyla anılan Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfı, Türkiye'de Türk halkına ve insa
nına büyük hizmetler sunan ve bu hiz

metlerinden dolayı kendilerine medyunu 
şükran olduğumuz bir topluluktur. (GHP 
ve DYP sıralarından gürültüler.) Orada 
çalışan insanlarımızın, orada çalışan ha
nımefendilerin eşlerinin bu bankalardan 
kredi aldığının iddia edilmesini, bu kre
dilerin geri ödenmeyen krediler arasında 
gösterilmeye çalışılmasını teessüfle karşı-, 
lıyoruz. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler.) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yalan değil ki... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ger
çekleri yansıtın. 

ARİF SAÖ (Ankara) — Yalan söy
lüyorsun! 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Ödendiğini söyle... 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, lütfen, 
arkadaşımızın sözünü kesmeyin. Buradi 
muhalefet sözcüleri konuşurken, iktidar 
Grubu sükûnetle dinledi, siz de müsaade 
buyurun. Birbirimize tahammül edemez
sek, meseleleri çözemeyiz. 

Devam edin Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, kusura bakmayın, özür 
diliyorum, burada demokrasi dersi vere
cek değilim; ama, burası Yüce Meclis, 
burada mikrofon, burada kürsü, bırakınız 
burada ben de konuşayım; sizin zamanı
nız gelir, siz de konuşursunuz. 

Bu arada, Anavatan Partisi milletvekil
lerinden Sayın Mustafa Taşar'a dolaylı 
olarak sataşma yapıldı. Sayın Mustafa 
Taşar'in geçmişine baktığımız zaman -ga
zeteleri okumayı arzu ederseniz, geçmişe 
gider, bakarsınız- kendisinin ailesi İle il
gili beyanları vardır. İnsanlar, maalesef, 
akrabalarını seçme hürriyetlerine sahip 
değillerdir. Akrabasının yaptığı bir suçu, 
Sayın Taşar'ın üzerine yüklemeye çalış
mak, talihsizliktir sayın milletvekilleri. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ta-
şar'ın akrabası, başka zaman niye yap
madı?, 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şu 
kâğıtta, kardeşinin mahkemede olduğunu 
açıkça görürsünüz; isterseniz veririz. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Taner, süreniz 
dolmuştur; toparlayın efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, diğer hatiplere tanıdığınız 
toleransı arkadaşa da tanıyın, 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu 
konuda, nereden kaynaklanırsa kaynak
lansın, kimden gelirse gelsin, her türlü 
baskıya karşı koyacağız. Bu bankalardaki 
yönetimlere ihtiyaçları olan manevî ve 
maddî desteği, Anavatan Partisi ve Özal 
Hükümeti verecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
üzülerek söylemek isterim ki, Yüce Mec
liste yapılan konuşmalarda, sayın muha
lefet milletvekillerinin, her nedense, bir 
1979 senesi ve öncesi özlemleri vardır.) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Var, var! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Var 

değil mıi?. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Senden 

öncesine muhtacız, sizden öncesine muh
tacız, 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1988 
Türfciyesi geçmiş dönemlerle karşılaştı
rılmakta ve eskinin daha iyi olduğu, 
maalesef, gündeme getirilmektedir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — 1980 
öncesi demokrasisine muhtacız. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler.) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, 
o günleri hatırlamak istemememe rağ
men, hatırlamak zorunda kalıyorum. Tür

kiye'de, o dönemde yokluklar, kuyruk
lar, karaborsalar, elektrik: kesintileri vardı. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yeniden geliyor o kuyruklar. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... 
Türkiye, dış itibarını kaybetmiş, Türk 
Milletinin kendisine olan güveni sarsılma 
noktasına gelmişti. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Size güven sarsılıyor. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Açlık
tan intihar eden yok mu? 

BAŞKAN — Sayın milletcekilleri, lüt
fen hatibi dinleyin. 

Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler.) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Oku
yorum; sene 1979, 24 Ocak; Tercüman 
Gazetesi : «Her yerde kuyruk var. Bir 
kaşık yağa bile muhtaç kaldık. Bu yıl 
Ramazanı yokluklar içinde karşılamaya 
hazır olun. Resmî fiyatı 36 lira olan mar
garinin karaborsa fiyatı 100 lira. Artık 
şeker yok, ilaç yok; hastalar kaderlerine 
terk ediliyor. Hammadde yokluğundan 
fabrikalar bir bir kapanıyor. Müesseseler
de nakit ve döviz yok, gübre fabrikaları 
üretimi durdurdu. Traktör ve kamyon las
tiğinde darlık başladı. Temel gıda mad
delerinde darlık var...» Böylece devam 
edip gidiyor, (Gürültüler) 

Bu durumu özlemek nasıl mümkün ola
biliyor bu durumu özlemek? (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

ıSon idörtbuçuk yıldaki icraatımız ten
kit ediliyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 1979' 
da Özal sorumlu idi. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, 
biz ne yaptık?. Elektrik üretimini 20 mil
yar kilovatsaatten 45 milyar kilovatsaate 
çıkardık; kötü mü yaptık? İstanbul Bo
ğazına daha büyük bir köprü yaptık. (Fa-
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tin Sultan Mehmet Han Köprüsü) fena 
mı ettik? 12 hin 'köye verilmiş olan elektri
ği, 36 bin köy ve mezraya yükselttik; 
suç mu işledik? Bütün Türkiye'de tele
komünikasyon ve bilgisayar hamlesini 
başlattık; yanlış mı yaptık? Yıllar geçtik
çe büyüyen ve üzerine düşülmemiş konut 
sektörünü canlandırdık. (DYP sıraların
dan sıralara vurmalar; SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sa
yın millete vekilleri... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — İnsa
nımıza bir yuva vermeye çalıştık; günah 
mı işledik? 

BAŞKAN — Sayın Taner, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan, bir sayfa kal
dı, görüyorsunuz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, kredi ile barajların ne il
gisi var? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tür
kiye'nin yurt dışındaki itibarını en üst 
düzeye çıkardık; ayıp mı ettilk? Buna ben
zer, saymakla bitmeyecek; ama, hepini
zin posta kutularına konan Devlet ista
tistik Enstitüsünün beyaz kitabı var, açı
nız, okuyunuz, Türkiye, nereden nereye 
gelmiştir... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bu söylediklerimi göz önünde bu-
lunöurursanız, Anavatan Partisi iktidarı 
son dörtbuçuk yıl içerisinde Türkiye'ye 
iyi hizmetler vermiştir. Bu, sadece bizim 
görüşümüz değildir, en önemlisi, yüce 
milletin görüşüdür. 1987 genel seçiminde 
devlet gemisinin idaresini, milletimiz, 
Anavatan Partisine vermiştir. Siz ne der
seniz deyin, Anavatan Partisi, gelişen 

Türkiye ve onun demokratik düzeniyle 
iftihar etmektedir. Kendisine millet tara
fından verilen bu hizmeti en iyi şekilde 
yapmaya kararlıdır .(SHP sıralarından 
«Aferin» sesleri) 

Bizler, Türkiye'yi 2000'li yıllara ha
zırlayabilmek, o günün koşullarına ce
vap verebilecek kadroyu yetiştirmek için 
çalışmaktayız. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Ceplerinize 
ceplerinize... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu 
düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Taner. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Doğru Yol Partisini, şu anda Anadolu 
Bankası kredilerini batırdığı iddia edilen 
bir şahısla irtibatlı gibi gösterdi sayın ha
tip. Sataşma vardır, Doğru Yol Partisi 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sataşma nedeniyle Sayın Mustafa 

Taşar söz istemişti, kendilerine söz veri
yorum. 

Sayın Taşar, lütfen, Meclis üslubuna 
dikkat edelim efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Doğru Yol Partisi ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin verdiği önerge 
üzerinde arkadaşlarımız gerekenleri söy
lediler; ancak, Gaziantep Milletvekili Sa
yın Ateş'in buradan, belki de Gaziantep'e 
bir mesaj göndererek oyumu artırabilir 
miyim endişesiyle yaptığı sataşmaya ce
vap vermek istiyorum, 
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Üçüncü şahısların fiillerinden sorum
luluk, hususî hukuk alanında çok belirli 
hallerde geçerlidir. Somut olayda, bu is
tisnaî hal söz konusu değildir; ceza so
rumluluğu açısından ise, üçüncü şahsın 
fiilinden sorumluluk, kesin olarak, kabul 
edilemez. Hukukun bu ilkesi, elbette si
yasal sorumluluk için de geçerlidir. Siya
sal sorumluluk, kişinin kendi fiilinden 
olabilir. Siyasal yaşamda yer alan kişi
ler, yakınlarının, tanıdıklarının fiillerin
den sorumlu tutulsalar, siyasal hayatta 
kalacak kişi bulmak, sanırız ki, çok zor 
olurdu. 

ÎRFAN DEMÎRALP (Samsun) — 
Hayır, hayır; kesinlikle yanlış. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Bu açıdandır ki, siyasal konum
daki kişilerin siyasal sorumluluğu da, an
cak kendi iradî fiililerinden doğabilir. 

Muhterem milletvekilleri, bu konu 
gündeme geldiği günden beri, kan ba
ğımdan başka bir bağım olmayan kişile
rin yaptığı... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Yalan söylüyorsun, yalan! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lüt
fen. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — ... tşlemilerden ve suçlardan 
sorumlu olamayacağımızı açıklıkla ifade 
etmiş, yine Sayın Bakanımızın geçen dö
nemde de ifade ettiği gibi, gerçekten, 
üzerindeki değeri, kâğıdının değerinden 
daha ucuz olan bir önerge de, burada 
benim de «evet» oyu kullanmamla, ya
nı muhalefetin verdiği önergeye katıla
rak, iştirakte bulunmama rağmen, redde
dilmiştir. (SHP sıralarından «Neden o?» 
sesleri, gürültüler) 

Onun nedenini Yüce Meclise sora
caksınız. 

t. ÖNDER KIRLI (Bahkesir) — 
ANAP'lılara soracağız, 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Basında, anılan iddialara, söy
lenen iddialara yer verilmiş, cevap veril
miş, Sayın Başbakandan konuyla ilgili 
araştırma yapılması tarafımdan istenil
miş; dünyada eşi, misali görülmemiş bir 
şekilde, Sayın Başbakanın Houston'dan 
uydu aracıılğıyla yaptığı toplantıda: bir 
de, kasıtla, televizyonda bu konu günde
me getirilmiş, belirli bir basın organımız 
mütemadiyen bu konuda, yine maksatlı 
olarak üzerine gide gide, siyasal yönden 
beni yıpratmak için uğraşmış; bu gazete 
hakkında da - huzurlarınızda açıklıkla 
ifade ediyorum - 50 milyon liralık bir; 
iki de, 500'er milyonluk olmak üzere üç 
dava açılmış ve istanbul'da bu davalar 
süregelmektedir. 

Ayrıca, Başbakanlık Teftiş Kurulu, 
Anadolu Bankasının Teftiş Kurulu ve il
gililer gerekli araştırmaları yapmışlar; bu 
konuda da, mahkemede devam eden da
valar bulunmaktadır. 

Ayrıca, oradan «yalan» diye bağıran 
arkadaşımın, bir zamanlar lideri ve bu
gün de lideri olan, çok saygı duyduğum, 
bugünkü Doğru Yol Partisi Lideri Sayın 
Demirel gibi de, «Benim yeğenim suç
suz değildir» diye ortaya çıkmadım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 
«Benim kardeşim suçlu ise, adalet ceza
sını versin» diye çıktım ve aynı şeyi söy
lemeye bundan sonra da devam edece
ğim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Niye vermiyor? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Ve işte, Cumhuriyet savcılığı
nın... 

- i 33 — 



T. B. M. M. B : 3 9 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
önceden de kardeşin vardı. 

BAŞKAN — Oturun yerinize lüt
fen... Sayın öztürk... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De-
.vamla) — ... 23.2.1986. tarihli ve 00623 
sayılı çağrısı ile savcıları göreve çağır
mamdan dolayı, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı ihbarcı olarak beni telakki et
tiği için, «kimlerden şikâyetçisiniz?» diye 
ifademi almıştır ve bu ifademde de, «her 
kim suçlu, her kim sorumlu ise, mutla
ka gereken ceza verilmeli» dedim. Uzun 
olduğu için okumuyorum, dosyaları iste
yenlere verebilirim; Sayın Ateş de dahil 
olmak üzere. Benim ne gibi sorumlulu
ğum varsa, hepsi, ama hepsi ortaya çı
karılmalı ve bunun müeyyidesi ne ilse ek
siksiz uygulanmalıdır. 

Bunları, sadece kendim için değil, 
Türkiye'de bundan böyle kamu hizmeti 
görecek kimselerin, memleket işlerini ce
saretle yürütebilmeleri, dedikodu ve ifti
ra altında ezilmemeleri için istiyorum. 
inancım odur ki, bir süre haksızlığa ma
ruz kalınsa bile, hizmet edenlere musal
lat olan isnat ve iftiradan, Türk siyasî 
hayatı elbet bir gün geniş ölçüde kur
tulacaktır. Zira, adalet vardır, Yüce Türk 
milletinin yüksek vicdanı vardır, niha
yet, ilahî adalet vardır. 

Muhterem milletvekilleri, yine bir 
örnek vermek istiyorum. Anadolu Ban
kası Genel Müdürlüğünün 30.4.1987 tarih 
ve 23676 sayılı - ki, yazı uzundur, hepsi
ni okumuyorum; ama arzu eden arka
daşlarıma fotokopilerini verebilirim -
yazısında... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Başkan, zamana bakın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Za
man 10 dakika; müsaade edin; dikkat 
ediyorum ben. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — «Sanıklardan Faruk Taşar'ın, 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın 
kardeşi oluşu, şunların Gaziantep doğum
lu bulunuşu, kovuşturmayı yapan kamu 
görevlileri açısından görevi engelleyici 
özellikte psikolojik ve eylemli baskıya 
dönüşebileceği ve kovuşturmanın fiilen 
olanaksızlaştırılması söz konusu olduğun
dan...»! demiş ve davamn Gaziantep'ten 
istanbul'a naklini Anadolu Bankası iste
miştir. 

Bu yazı üzerine, tarafımdan, Ana
dolu Bankası Genel Müdürlüğüne 6 Ma
yıs 1987 tarihinde şu yazı yazılmıştır : 
«ilgi yazınıza esas dava ve mahkemele
rin naklini temin için Adalet Bakanlığına 
yazdığınız ilgi yazıda kullandığınız; «sa
nıklardan birinin kardeşim oluşunun, ko
vuşturmayı yapan kamu görevlileri açı
sından görevi engelleyici özellikte psiko
lojik ve eylemli baskıya dönüşebileceği 
ve kovuşturmanın fiilen olanaksızlaştırı-
lacağı yolundaki anlamsız, sebebinin ta
rafımdan anlaşılması mümkün olmayan 
iddianız, basma da sızdırılarak, zaten bu 
konuda amaçlı hareket ettiği bilinen bazı 
basın organlarınca «Taşar siyasî güçle 
mahkemeyi etkileyebilir» şeklinde yanlı 
ve kasıtlı yorum ve haberlere sebebiyet 
vermiştir. 

Bankanızı bu kabil düşünceye sevk 
edebilecek şekilde; 

a) Bankanızın takip ettiği veya mü-
dabil olduğu herhangi bir kovuşturma 
ve yargı sırasında, herhangi bir kamu 
görevlisine siyasî veya eylemli baskıda 
bulunduğum veya bulunacağım yolunda 
bir şikâyet veya ihbarın bulunup bulun^ 
madiğinin, 

b) Gerek ilgi yazımızda belirtilen 
dava ve kovuşturmalara esas kredilerle 
ilgili olarak, gerekse bankanızın genel 
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müdürlük veya herhangi bir şubesine, 
herhangi bir kredi işlemi için, herhangi 
bir siyasî veya eylemli baskıda, ricada 
veya talepte bulunduğum konusunda 
bankanıza intikal etniiş bir ihbar veya 
şikâyetin bulunup bulunmadığının, 

c) Yukarıdaki hallerden birisi vaki 
değil ise, ilgi yazıda isminin kullanılış 
sebebinin tarafıma bildirilmesini rica 
ederim.» 

6.5.1987 tarihli Anadolu Bankasının 
cevabî yazısında... Yazıyı komple vere
bilirim; vakit olmadığı için ilgili bölü
münü okuyorum... (SHP sıralarından 
«Gerek yok» sesleri) 

Hepsinin fotokopisini veririm. Hesap 
veremeyeceğim hiçbir kimse yok. (SHP 
sıralarından «Bu hazırlık niye?» sesleri) 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Bu konuda, Sayın Güzel ne düşünüyor 
acaba? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — «Görülüyor ki, endişeniz ta
mamen Faruk Taşar'ın tutum ve davra
nışından kaynaklanmaktadır .Adalet Ba
kanlığına müracaatın, zatı âMnizin politik 
kişiliğiyle herhangi bir ilişkisi bulunma
maktadır. Dolayısıyla, bu konularda ta
rafınızdan yapılmış herhangi bir baskı 
ve telkinden de bahsedilmemiştir.» 

Hemen arkasından, Adalet Bakanlığı
na bir yazı yazdım. Adalet Bakanlığından 
sorduğum sorular şunlardır : - sadece so
ruları okuyorum - «Bağımsız yargı or
ganlarının siyasî nüfuz etkisinde kalaca
ğı yolundaki iddia ve yorumlar, öncelikle 
Bakanlığınızı ilgilendirmekle birlikte, ge
rek ilgi (b) yazıda belirtildiği gibi, sanık
lardan birinin kardeşim oluşunun, kovuş
turmayı yapan kamu görevlileri açısın
dan, görevi engelleyici özellikte psikolo
jik ve eylemli baskıya dönüşebileceği ve 
kovuşturmanın fiilen olanaksızlaştırıla-

cağı, gerekse bazı basın organlarının «Ta
şar siyasî güçle mahkemeyi etkileyebilir» 
şeklindeki iddia ve ithamlar karşısında; 

a) İlgi (b) yazısına esas, Gaziantep* 
teki kovuşturma sırasında, kovuşturmayı 
yapyn kamu görevlilerine dolaylı veya 
dolaysız, siyasî veya eylemli bir baskı 
yaptığım yolunda, ilgili kamu görevlile
rinin Bakanlığınıza vaki bir şikâyetleri
nin olup olmadığının, 

b) İlgili davanın yargı safhasında 
hâkimlere veya mahkeme şubelerine (d) 
fıkrasında belirttiğim şekilde bir baskı 
olduğu yolunda bir şikâyet olup olma
dığının, 

c) Söz konusu kovuşturma ve dava
ların dışında, yurdun herhangi bir yerin
de, herhangi bir kimse lehine, yargı or
ganlarındaki kamu görevlilerine, herhan
gi bir şekilde, baskı, rica ve talepte bu
lunduğum yolunda Bakanlığınıza intikal 
eden bir şikâyetin bulunup bulunmadığı
nın tarafıma bildirilmesini saygılarımla 
arz ederim.» 

11.5.1987 tarihli cevabî yazıda, «Sözü 
edilen soruşturma dolayısıyla, adlî mer
cilere baskı yapıldığı şeklinde Bakanlığı
mıza herhangi bir bilginin intikal etme
diği anlaşılmıştır» denilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, söylenecek daha çok şeyler var. 
Şunu, şurada, bütün milletvekili arkadaş
larıma ve bütün kamuoyuna açıklıkla 
ifade ederim; verilemeyecek hiçbir hesa
bım yoktur, alnım açık, başım diktir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Araş
tırma önergesine «evet» de. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim. 
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RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Hasan 
Celâl Güzel'le... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Hasan Celâl Güzel'le meselem 
var veya yok, o sizi ilgilendirmez; biz, 
parti içinde kendimiz hallederiz onu, o 
sizi ilgilendirmez. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Siz kendi iç iş
lerinize karışın. 

Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum. 
Bu araştırma önergelerinin her ikisi de 
belidi maksatlara dayanmasına rağmen, 
kendi ismim de içerisinde geçtiği için, 
muhalefetten geldiğine de bakmadan, şah
sım adına, her iki grubun verdiği öner
gelere, «evet» oyu vereceğimi de huzur
larınızda ifade ediyor, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Grubun 
da versin. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toptan. 
Sayın Toptan, lütfen havayı elektrik

lendirmeyelim, 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Anadolu Bankası ile Emlak Kre
di Bankasının birleştirilmesiyle ilgili ve 
bazı ciddî iddiaları da içeren önerge se
bebiyle yapılan tartışmalarda, mesele 
başka yönlere çekilmek istendi. Gerek il
gili Sayın Bakan ve gerekse Anavatan 
Partisi Grubu Sayın Sözcüsü, ortaya 
konulan iddialarla ilgili karşı görüşleri 
sergileyecekleri yerde, bankacılık mev
zuatından başladılar ve lafı onunla bitir
diler; arada da, çeşni olması kabilinden, 
sağa sola birtakım ithamlar yağdırdılar. 

Sayın Taşar'dan başlamak istiyorum. 
Sayın Taşar'ın söylediği bir söz doğru, 

«Sayın Demiırel ne kadar yeğeninden 
sorumlu değilse, ben de kardeşimden o 
kadar sorumlu değilim» dedi. Yalnız, 
burada iki yanlış var. Sayın Demirel'in 
«Yeğenim suçsuzdur» sözü hiçbir zaman 
söylenmemiştir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara — Basından çıkaralım. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etme
yin Sayın Taşar. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
İkinci ve bana göre önemli, belki bazı 
arkadaşlarımıza göre çok ufak sayılan 
bir fark var : Sayın Taşar'ın kardeşiyle 
ilgili iddialar, sanıyorum yaklaşık birbu-
çuk iki yıldır söyleniyor, yazılıyor, çizili
yor, ama Sayın Taşar'ın kardeşi bir türlü 
bulunamıyor. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — «Ta
şar'ın evinde» diyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An

kara) — Gelirsin, her gün evimde bera
ber yatarız, seni koynuma alırım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım 
Sayın Taşar. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sayın Demirel ise, yeğeni ile ilgili iddia
lar üzerine, Eylül 1975'te yeğenini yaka
lattırıp Karadeniz Ereğli'si Hapishanesine 
koyduruyor. Bu bize göre önemli bir 
fark. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
araştırma önergesinin konusunun özü, 
«Anadolu Bankası niye batırıldı?» nokta
sında toplanıyor. Anavatan Partisinin de
ğerli sözcüsü, Anadolu Bankasının niye 
batırıldığının muhasebesini yapmak için, 
1979 senesindeki yokluklara, kuyruklara 
gitme ihtiyacını hissetti ve birtakım gaze
te kupürleri gösterdi. Biz de birtakım ga
zete kupürleri göstermek istiyoruz Yüce 
Heyetinize : 
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«Kimse hayatından memnun değil» 
«Ekmek işçileri, dün, açız diye yürü

dü» (DYP sıralarından «Tarih söyle» 
sesleri) 

«Halk artık ekmeğinden bile kısma
ya başladı» 

«İşsizlik delirtiyor» 
«Kiracının vay haline,» 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Ken

disi Adalet Partisi mensubu değil ki, ni
ye üzerine alınıyor? 

BAŞKAN — Sayın Toptan, lütfen 
sataşma konusuyla ilgili... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Doğru Yol'la ilgili sataşma nedir? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın sözcü, 1979'dan 
1988'e atlıyor... 

Yokluklardan şikâyet ediyor... Yok
luklar 1980 senesinde, benim de içinde 
bakan olarak bulunduğum hükümet za
manında ortadan kaldırılmıştır. (DYP sı
ralarından «Bravo sesbri, alkışlar) Sayın 
Demirerin Başbakanlık ettiği hükümet 
döneminde ortadan kaldırılmış. Şimdiki 
Sayın Başbakanın Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarı olduğu o dönemde orta
dan kaldırılmıştır. 1977'den 1988'e Tür
kiye uçarak gelmedi ki. (DYP sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi, de
vam ediyorum; «Bonfile sekizbin lira... 

BAŞKAN — Sayın Toptan, onları bir 
kenara bırakalım, lütfen toparlayalım. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Niye müdahale ediyor
sun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lüt
fen... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Bana görevimi siz öğ
retecek değilsiniz. Burada hep beraber 
dinlemesini öğrenmek zorundayız. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Niye müdahale ediyor
sunuz? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ceylan... 
Evet, buyurun Sayın Toptan. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 

Anadolu Bankasının batışı yahut batırılı-
şt ile kuyrukların, fiyat artışlarının, ha
yat pahalılığının ilgisi varsa, Anadolu 
Bankasının niçin battığı, okuduğum son 
bir haftalık gazete kupürlerinden bellidir. 
Demek ki, Anadolu Bankasının sizin ta
rafınızdan batırıldığı, açık seçik, kendi 
ifadelerinizle de sabit olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu alışkanlık
tan kurtulmanız lazım. Nerede sıkışırsa
nız, nerede cevap veremez hale gelirse
niz, 12 Eylül evveline (1980'e, 1979'a) 
başvurmamalısınız. Kendi yaptıklarınızla, 
kendi yapmadıklarınızla, kendi yapama
dıklarınızla, muhalefeti yahut sizi itham 
edenlerin karşısına çıkmalısınız. «Çağ at
ladık» diyorsunuz; sıkıştığınız zaman on 
sene evveline başvurmak zorunda kalı
yorsunuz! 

Sayın milletvekilleri... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse

ri) — Bunların sataşmayla ilgisi ne? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kaşıkçı... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Anavatan 
Partisi sözcüsü, Doğru Yol Partisibi ya
hut Adalet Partisini kastederek, gerçek
ten şu anda aklımda tutamadığım, Ana
dolu Bankasını batıranlardan birisinden 
bahsetti. Esasında, onun için söz aldım... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Tamam, onu anlat. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Onu ben anlatamam. 
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LEYLA YENÎAY KÖSEOGLU (is
tanbul) — Niye?.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Sizden, işte onu soruyoruz. Varsa Ana
dolu Bankasını batıranlar, onun hesabını 
siz soracaksınız. Varsa hırsızlık, bunun 
hesabını, ilgililerden, mahkeme önüne çı
karıp sîz soracaksınız; yoksa, milletin gö
zünü boyamak için Anadolu Bankasını, 
başka bir devlet bankasıyla birleştirme-
yeceksiniz. tşte ona itiraz ediyoruz biz; 
«Ona var mısınız?» diyoruz. Kim soy-
muşsa, kim batırmışsa, onun yakasına 
yapışmak, hükümetin görevidir. 

Doğru Yol Partisi yahut mensubu ol
makla şeref duyduğum Adalet Partisinin, 
böyle birtakım karanlık kişilerle, karan
lık işlerle ilgisi olduğunu, kimse burada 
üstü kapalı söyleyip, gidemez. Devletin 
bütün arşivleri elinizdedir... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Yalan 
mı? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Yalansa, çık şuraya. 

BAŞKAN — Oturun yerinize lütfen... 
Lütfen, oturun yerinize. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Adalet Partisi, bütün denetlemelerden 
geçmiştir. Adalet Partisi, en ufak ferdi
ne kadar; Mecliste söylenen laflardan, 
ilçe kongresinde söylenen laflara kadar; 
devletin bir kuruşuna kadar, hesabını ve
re vere gelmiştir huzurunuza. Kimse, 
böyle birtakım lafları söyleyip, arkaya 
dolanamaz. Kimse, böyle birtakım karan
lık lafların altına sığınamaz. 

Açık söylüyorum : Devletin bütün 
belgeleri, bütün evrakları hükümetin elin
dedir. Doğru Yol Partisini yahut Adalet 
Partisini böyle birtakım iddialarla çürüt
meye çalışıp, bunu ispat etmeyen, na
merttir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Namussuzdur... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Ahlaksızdır... 

BAŞKAN — Önergeler hakkımda, 
ıgrupüar ve Hükümet adıma görüşmeler ta-
matnlanirnıştır. 

İki önerge birteştirüdiği için, önerge
lerde imzası otolardan birer kişiye söz 
vereceğim \ 

lörnertge'Jerdeki imza sahiplerinden Sa
yın Aykon Doğan üie Sayın Abduilkadiır 
Ateş'e söz vereceğim. 

(Buyurun Sayın Aykon Doğan 
(Sayın Doğan, süremiz 10 dakika, lüt

fen süremizi aşîmayım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Medliısin 
dteğsriii üyeleri; sözlerimin başında, hepi
mizi saygıyla selarriUyorum. 

»Bankacılık sektörü, hassas bir sektör
dür. Bu hassasiyete, Anavatan Partisinin 
yönetieiîerli, Hükümetin üyeüeri ve 'banka
larım başıma getirdiği geme! müdürleri ria
yet etmiyor; ama bem bu hassasiyete bu
radaki komuşımaîanmıla en illeri düzeyde 
rı'uayen etmeye çalışacağım. Onun İçin, 
sözlerimin ve konuşmamın seviyesini, 
Anavatan Partisi sözcüsünün üslubu gi
bi, bamkacülılk sektörünü sarsacak gayet 
aşağı bir düzeye de düşünmeyeceğim de-

' ğerli arkadaşlarım. (DYP sırallarındam 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anadolu'da «Pehüvanım kaçağı, pehli
vanım aoizi daima minder dışına kaçar 
ve • süresini doldurmaya çalışır» diye bir 
söz vardır. Sayın Güneş Taner'in yaptığı 
ıiış budur. Biz burada Anadolu Bankasını 
tartışıyoruz; biz burada banka sistemlin
den bahsetmiyoruz; biz burada ekonomi
yi tartışıyoruz; o konuda da sizinle iste-
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diğiniz mercide, istediğiniz yerde tartış
maya 'hazırız. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Olur! 

(GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Tar
tışmaya vaktimiz yok, biz iş yapıyoruz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamlla) — Ama, bugün, burada, gelin 
Anadolu Bankasını tartışalııra. 

(Güneş Taner bunu niçin yaptı, onu 
açıklayalım. 

(Birincisi :. Savunulamayaçak bir ko
nunun savunulması görevi, grubunca, 
kendisine verilmişti. Bu onun için bir ta
lihsizlikti; ondan kwtullmak listedi, bunu 
da başardı. 

(HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — ISiz kâhin misiniz ki? 

bir genel müdürü görevden alırım. Bu, şu 
demektir : ANAP'ın iktidar olduğu dört 
yııl içinde Ziraat Bankasında olan her şey 
gayrî kanunîdir. 

İSMET TAVGAÇ (Suma) — Ondan 
evvelide... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamlla) — Bunu ben söylemiyorum. Bu
nu «Tecrübesiz, bilgi birikimi olmayan, 
bankacılığı biıîmeyen» dediğim, Genel 
Müdürün söyüüyor. 

Sayın Taner, «Biz siyaseti bankacılık 
sektörüne bulaştırmayacağız» dledli. Gü
zel1; ama balkın Genel Müdürünüzde, 
«Bundan böyle ziraî kredilerin açılışında 
siyaset bulutlarını bankaya yaklaştırma
yacağım» diyor. Demek ki, geçmiş dö
nemde, yani geçmiş dört yılda, sizler, Zi
raat Bankasına en azamî düzeyde siya-
seti bullaştırmıışsınıız. Yukarıdaki sözleri 
isöylieyen ben değilim; bunu söyleyen, si
zin Genel Müdürünüz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Daha önce de siz bulaştırdınız... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerıli arkadaşlarım, onun 
için, şunu diyorum : Bakınız, bu genel 
müdürler, bugün1 de, bankalarda, banka
larla ilgili olarak beyanatlarıyla, Türk 
bankacılık sektörünü sarsan bir politika
nın basımdaki materyalini oluşturmakta
dırlar. İşte, 'ben, «Bunlların ağzını biraz 
büzün» diyorum. Yani, önce bunları sus
turun, ondan sonra bankacılık sektörün
deki politikanızı sizinle tartışalım. Bugün', 
bankacılık politikasının ipleri ANAP si
yasî kadrosunun dilinde değil, buı üç ge
nel müdürün elindedir. Bunu da burada 
açıkça ifade ©diyorum. 

(MAHMUT KARABULUT (Sivas) 
— Uzmanına teslim edilmiştir. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sonra, arkadaşıımıız Genel Baş-

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — İkincisi : Bizi de minder dışı
na çekerek, başka konularda cevap verdi
rerek, 'bizim lO'ar dakikalık sürderimizi 
de öldürmek istedi; ama biz bu oyuna 
ge'lmeyeceğiız; sizi, yakanızdan tutacağız, 
Anadolu Bankası konusuna çekeceğiz. 
ı(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ancak, sadece bir konuya değindik
ten sonra, Anadolu Bankası konusuna 
gömeceğim. 

IBen üç ıgenç genel müdürden bahse
derken şunu dedim : Bunlların bilgileri, 
bankacılık konusundaki bilgileri, tecrübe
leri, birikimleri nedir? Bunu sordum. 
Bunda alınacak bir şey yok. Bu arkadaş
lar, bir bankada daire başkanlığı, banka 
şube müdürlüğü, genel müdür yardımcılı
ğı yapmışlar mıdır; ne yapmışlardır? Ba
kın, geldikleri gün ne beyanlar veriyor
lar? 

Ziraat Bankası Genel Müdürü arka
daşım diyor ki; «Bundan böyle Ziraat 
Bankasında her şey kanuna uygun ola
cak.» Ben bakan olsam, böyle konuşan 
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kanımız Sayın iDemüıel'IIe talihsiz bir kı
yaslamaya Ikajlktı. 

İDeğerili arkadaşlarıım, Sayın Demirel' 
in, Sayın Geneli Başkaınımızun, genel mü
dür •olmadan önce sekiz dokuz yıllık ımü-
hendiıslk ve 8 - 10 elektrik santrallinin 
kuruluşunda şantiye amirliği, Seyhan Ba
rajı başta dlımak üzere, barajlarda inşaat 
amMiıği, Barajlar Dairesi ReMiği, ondan 
sonra da Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü görevleri vatıdır. Sizin bu genel mü-
dürlerinizlin Türkiye'de daha önce böyle 
hizmetleri var mı, onu söyleyin? (DYP 
sırallarından a'lkış'ar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi, Anadolu Bankasınıa ıgeüefim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sayın 
Güneş Taner... 

IBAŞKAN — Anadoilu Bankasına 
döndük... Bir dakika efendim... Bir daki
ka... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Balkın, bakın ben size... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yım Başkan, tahrik ediyor... 'Kendileri1 32 
yaşında genel müdürdü, 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vaırhıla) — Ama, 35 yaşında genel müdür 
ölürken, 12 yıl Maliye (Bakanlığında hiz
met verdlim, hesap uzmanllığı yaptım, dai
re başkanlığı, gendi müdür yardımcılığı 
yaptım1, ondan sonra genel müdür öldüm. 
(ANAP sıralarından kürsüye vurma» ses
leri) 

.TALAT ZENGİN tfMaJlatya) — Kür
süye niye vuruyor sun? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Yoksa, tepeden inme gelip ge
nel müdür olimiadım-

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Doğan, sakin olun llütıfen. 

BAŞKAN — Sayın Doğan... Sayın 
Doğan... 

-^40 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamıla) —r- Şimdi, Anadolu... 

(BAŞKAN — Sayın Doğan, bir daki
ka müsaade eder misiınıiz? Bir dakika, Sa
yın Doğan... Sayın Doğan, mümkün ol
duğu kadar sakin., IMedisin... 

(ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamiîa) — Ben gayet sakinim... 

AHlMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Nasıl sakinsiniz Sayın Doğan, bu nasıll sa-
k imlik? 

BAŞKAN — Hayır hayır; ellimizi... 
(Buyurun, devam edin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-

vamOa) — Şimdi, 'gelin Anadolu IBanka-
ısını tartışalım. Hiç kimseyi itham etmi
yorum, yalnız şunu istiyorum; siyaslileri 
ıgöreve davet ediyorum : Tek yapacağınız 
şey, Anadolu Bankasını kim batırmiışsa, 
onu bulalım. Hiç kimseyi İtham etmiyo
rum ve sizden, batıranları bulmak için, 
ısadeco yeşil ışık istiyorum'. 

Şimdi, Sayın Taner dedi ki : «İkli gru
bun önergeleri, gerçekleri yansıtirmyor; 
dîay&arı saptırmıiştır, uzaktan edinilen bil
gilere dayanmıştır.» 

[Ben bu sözleri, birtakım bilgilerile de
ğil, Başbakanllığa veriıltmiş devilietkı ımü-
fettişlerinlin raporundaki cümlelerle ce
vaplayacağını. Bizim önergemizde yer 
allan bilgiler buradan allinmuştır, uzaktan 
değiıl. 

ıDeğeri'i arkadaşllarım, balkın, eğer siz 
bu önergeye yeşil ışık yakmazsanız, bu
radaki :suça iştirak etmiş olursunuz. Ba
kın, burada müfettiş ne diyor? Yüksek 
Denetleme Kurullunun 1985 tarihli bu ra
porundan sonra Hükümet, Anadollu Ban
kasının özel bir denetime tabi tutuılması-
na ihtiyaç duymuş, bunu onaylamış, bir 
özel rapor heyetti tanzim etmiş, bu özel 
heyet bu özel raporu düzenlemiş. Bakın 
bu raporda ne diyor, okuyorum: «Kre-
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dilenle ilgili genel degerlendlir-meler...» Bu
nu ban söyletmiyorum; bu ithaımlaın ya
panlar devlet memurudur, sizin memıur-
larımzdıır, sizim müfsttişlerinizdiır. Kimi 
itham ediyor arkadaşlarım? Kimseyi... 
Bunu bulalım, itham edilenleri... Okuyo
rum... 

(MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hükümetin müfettişi olmaz, dev
letin müfettişi. 

İAIBDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Aynen okuyorum : «'Banka
nın kredi uygulamalarında, yeni kurul
muş, istihbaratı] olumsuz, borçlanma ora
nı çok yüksek, özvarilığı yetersiz, istetme 
sermayesi açığı bulunan, yüksek tutarilar-
da protestolarına ra'sitlanan firmaların 
kredilendiriildiği; kredi talebi reddedilen 
firmalara kısa bir süre sonra kredi açıl
dığı; düzenlenen sağlıksız ekspertiz rapor
larımda göstiedlen yüksek değerler üzerin
den ipotek alınarak teminat açlıklarına yer 
verildiğini gösteren örneklere sıkça rast
lanmaktadır.» 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Beyan 
ettlim efendim; bu konuda araştırmalar 
var ve adliyeye intikal etmiştir. 

(ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerili ark adaşlarım, 'benim' 
önergemde bu yazıyor. 

' BAŞKAN — Bazı kişilerin mahkeme
ye verildiği ifade edi!İdi, Sayın Doğan. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vami'ja) — Ben, önergemiizdelki lafları al
d a ^ "'% 

Şimdi bakın -hepslini okumaya vak
tim yok- sonunda ns diyor : «Bankanın 
198)6 yılı sonunda karşılaşacağı oilum'suz 
sonuçiîarın tüm bankacılık sektörünü de 
etkileyebileceği .dikkate alınarak,, kaynak 
ve kredi yapısını İyileştirici acil tedbirter 
alınması zorunlu görüCmelktedir.» Siz bu 
tedbirteri aidiniz mı? Bu usulsüz kredii 

açanların hepsi sokakta geziyor. (ANAP 
sıralarından', «Gezer» sesi) (Niye?.. Kim 
yapacak bunlları, kim? 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Adlî 
merci yapacak beyefendi. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) —• Verdiniz mi?.. 

GÜNEŞ TANER (tstaribuil) — Ver
dik efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Verdiniz... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Size 
de takdim ederiz efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Müsaade edin, biz de bunu 
araştıralım; müsaade edin, devlet adına, 
ımıiltet adına araştıralım'. 

GÜNEŞ- TANER (istanbul) — Size 
de sunayım efendim'. 

ABDULLAH AYKON (DOĞAN (De
vamla) — Bunu araştıralım, işte bunu iş
itiyoruz, 

iBAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz 
dolmuştur. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Siz bu önergeyi verirken... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Araştırma diye verdik, soruş
turma yok. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
... Verilip verilmediğimi araştırmadınız 
mı? 

(BAŞKAN — Sayın Doğan, karşılıklı 
konuşmayalım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Efendiım, bu belgeleri bulmak 
mümkün değil. Sayın Karaevtii, ben bu
lgun banikanın... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, karşılıklı 
konuşmayalım, Genel Kurula hitap ede
lim lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, Plan ve 
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Bütçe Komisyonunda, bankanın faaliye
tini incelemek üzere, raportör olarak, 
Plan vıe Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
başvurdum. Ne zaman?.. Onlbeş gün ön
ce başvurdum. Yarın Komisyonda, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesıi gö
rüşülecektir; raportör olduğum hailde, 
resmen talep ettiğim halde, Bütçe ve 'Plan' 
(Komisyonu Başkanından resmen talep 
ettiğim halde, sabahleyin de Sayın Başka
na başvurduğum halde, bugüne ve şu ana 
kadar 'bana harikadan bir tek belge gel
memiştir, 

MEHMET PÜRDELOÖLU patay) 
— Sizi ciddiye almamış... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Ciddiye ataamış. Benii değil, 
bu Meclıistit ciddiye almıyorsunuz... 

IBAŞKAN — Sayın Doğan, 'süreniz 
dolmuştur, toparlayın lütfen. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamfa) — Değerlii arkadaşlarım, şimdi, 
bir !konu var. Şu, 132 milyar verilen olay, 
13İ2 milyarlık arsa tahsisi... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sa
yın Doğan, 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamva) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

/Bir tek konuya değineceğm Diyo
rum ki, bu bankada 132 milyarlık kredi 
açılamaz, gayri kanunidir. Bunu İklim yap
tı arkadaşlarım? Bunu daha bir ay önce 
birleştirmeyi gerçekleştiren heyet yaptı. 
Sadece şunu soruyorum... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın 
Doğan, Bankalar Kanununun 38 inci 
,maddes;nin beşinci fıkrasının (b) bendi
ni okursanız, bunun yapıldığını görürsü
nüz. Hazineden ve Bakanlıktan gerekli 
onay alîınmıştıır. Kanun 'burada... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Okuduk, tetkik ettik. 
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BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Size 
ide gerekli bilgileri verirler. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım Sayın Taner. Sayın Taner lütfen kar
şı! ilki! ı konuşmayalım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Diyorum ki, Anadoilu Banka
sının 1984'ten, batışına kadar bu banka
yı yönetenler, Bankalar Kanununu rafa 
kaldırmışlardır. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
IBuyurun Sayın Ateş. 
Sayın Ateş, süreniz 10 dakikadır, lüt

fen tecavüz etmeyin. 
ABDÜLKADtR ATEŞ (Gaziantep) 

— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli mile'tiveklleruı; 

kaldığım yerden devam etmek işitiyorum. 
Gördüğünüz kadarıyla ve sizin de 

takdir edeceğiniz gilbi, Anavatan Fantisi 
sözcüsü, Anaıdıohı Bankası İlle ilgili, fın
dık kabuğunu dolduracak, d'Aşe dokuna
cak hiçbir şey söylememiştir. 

Devam ediyorum : Biraz önce belirit-
miş olduğum gilbi, Anadolu Bankasının, 
dedik ki, 110 milyar 272 milyon, zararı 
vardır 1987 Eylülünde ve batık kredlen-
rne miktarı 194 milyarı geçmişiti diyoruz, 
6 Eylül 19871de. 

Malî durumu (bu kadar »bozuk olan 
bu (bankada, Sayın Şemiler'in (genel mü
dür olduğu Eylül ayından sonra neler 
olmuş, tonlara da Ibir ibalkalım^ 

Efendim, durumu bu kadar kötü olan 
Ibu (banka, yalnızca (bazı dernek ve ku
rumlara 1986 yılı içinde 16 934 925 Türk 
Lirası Ibağıışta Ibulunmuş. 

Temsil ve ağırlama giderlerine fbaka-
Jım : 1985 yıllına nazaran yüzde 104,6 
oranında artmış, yani, 145 149 978 lira 

3 2 -
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fazlasıyla, 1986 yılında temsil ve ağırla
ma giderleri toplamı 283 925 479 Türk 
Lirasını bulmuştur. 

ıŞimdi, 110 milyar lira zarardasınız, 
194 milyar lira donuk kredimiz var ve 
sizin yaklaşık 284 miyon lira stemsil 
ve ağırlaıma 'gideriniz var... 

IDış seyaftıa'tliere (bir bakalım, acaba 
orada ne olmuş? Sayın milletvekilleri, 
bunların (hepsi 1986 yılı Başbakanlık 
Yüksek [Deneltleme Kurulu Raporunda 
sayfa sayfa var, numaralarını verebili
riz. 

ıDış seyahaıtlerdeki yolluklara geliyo-
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı dış iseyalha'te gittiği zaman, Örneğin 
Kıbrıs'ı ziyaret elübiği zaman, günlük ola-
ra!k 13 Ibkı Türk Lirası alır; bakan veya 
milleftıvekilleri gittiği zaman 12 bin Türk 
Lirası alırlar. Ancak, sayın banka yöne
ticileri Kıbrıs'a seyahat ektiklerinde gün
lük 200 dolar alırlar; bunu 1 300% çarp
tığınızda 260 bin Türk Lirası eder. Mec
lis Başkanı 13 bin lira alıyor, siz değeri 
milletlvekilleri ve bakanlar 12 bin Türk 
Lirası 'allıyorlar, bu sayın arkadaşımız 
260 bin Türk Lirası alıyor {SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) ve burada da 6245 
sayılı Harcırah Kanunu açık bir biçim
de 'Mal edinmiştir, yine raporda yer al
maktadır değerli 'milletvekilleri. 

Itşlte, sıöz konusu olumsuz gelişmeler 
karşısında ülke ekonomisini, ülke banka
cılık sektörünü bu kadar yakından ilgi
lendiren ve bu kadar kötü bir yönetimle 
Ibu diuruma getiren kişiler hakkımda Mec
lis araştırması işitiyoruz; bu yön'temler, 
bu hukuk dışı uygulamalar -sizlerin de 
yardımıyla- Türk Milleti adına, sizlerin 
adına incelensin işitiyoruz. 

ıBu arada, 'tabiatıyla bankamın duru
munun bu kadar kötüye 'gitmesi ve özel

likle ekonominin bu kadar iyi olduğu 
söylendiği bir dönemde, bir devlet ban
kasının iflasa gitmesini göze alamayan 
Hükümet, işe bir formül aramaya baş
lıyor ve .geçen halfta -Sayın Aykon Do-
ğan'm da anlatmış olduğu gibi- istan
bul'da Küçütobakkalköy'de Ibir kamu ar
sası 2J1 milyar Türk Lirası ıbir .bedelle 
Anadolu Bankasına devrediliyor; Anado
lu Bankası da, hemen bunun akabinde, 
ıbunıu 150 milyar Türk Liralık ibir de
ğerle «Anadolu Tek» adin bir firmaya 
satıyor ve aradaki 130 amlyar Türk Li
ralık kısmı da zararına mahsup ediyor. 
Hayalî bir satış; bankaya ne para giri-
yor, ne çıkıyor; çünkü, Anadolu Tek de, 
Anadolu Bankasının yan kurutuşların-
'dan bir tanesi. 

ıDeğerli millteiüvekillerti, blöylece, za
rar, kâğıt üzerinde kapatılmış oluyor ve 
Sayın Semler çıkıp, «Ben başa gelıdiğkn-
de 17 milyar kâr eltitim» diyor. Yok böy
le bir şey. 

Bu arazi Anadolu TEK'e satıldığın
da da ŷ ine birtakım yolsufcluklar görü
yoruz ive banka bu araziyi Bska İnşaat 
Anonim Şirketine, -biraz önce hani Paı-
patöyalardan bahsederken bir şahsın ismi
ni vermiştim ve aöylemiş'tiım durumu- ay
nı firmaya, 26 000 konut yapılabilecek 
bir uydu kent bu, yani 5, 6, 100 konult 
değil, 26 000 konuttan bahsediyoruz, 
Anadolu Bankası bu arazide bina yap
ma iznini Eska'ya veriyor ve arazi payı 
olarak: yüzde 12 alıyor; toplam gelirin 
yüzde 88'ini nereye veriyor? Eska'ya bı
rakıyor. Yani, burada bizim yaptığımız 
hesaplara göre -müteahhitlik firmalarına 
ve hukukçulara bu 'sözleşmeyi incelettik, 
'sözleşmenin aslı burada- 26 000 konut
luk bir uydu kentin geitireceği değer 1 
trilyon Türk Lirasına yaklaşıyor. Bunun 
yüzde 12ls'ini Yapı Kredi Bankası l e 
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Anadolu ıBankası paylaşacak, geri kala
nı da Eska dediğiımiz -şirkete peşkeş çe
kilecek. 

Burada teferruatına girmek istemi
yorum; çünkü, değinmek istedüğim önem
li Ibaşka konular da var. Madde madde 
hepsini incelettik, sizler için incelbttik 
değerli milıle'bvekilleri. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
•bizim, kişilerle (bir alıp veremediğimiz 
yok. Üzerinde durduğumuz, kistlerin İc
raatlarıdır, yasal olmayan 'uygulatmaları
dır. Son banka hirîeştirme operasyonu
na karşı, mantık ve vicdanların IbMeş-
mesi gerelktiğine inanıyoruz. Nereden ba
kılırsa bakılsın, bu operasyonun, şekil yö
nünden ve içerik açısından hiçbir hak
lılığı yoktur. Haititıa, kârlı ve daha sağ
lam ibir malî yapıya sahip Emlâk Kredi 
Bankası, batmış İbir Ibankanın bünyesin
de eritilmiştir. 

Ayrıca, tartışmaktan, Ibu konuları 'in
celemekten de kaçmamak lazımdır. (Bu
nun herhangi bir siyasî yönü yok. «Tür
kiye bankacılığı» diyoruz; bankalar, özel
likle zayıf bankalar, Sayın Başbakanın 
da belirttiği gilbi, tehlike içerisindedir. 
Türkiye, kendi sınırları içerisinde, 1929 
e'konomik (buhranına düşmek İstemiyor
sa, mutlaka .bunu inceleyip, sağlıklı bir 
yapıya kavuşturması gerekir. 

ıKimbillir, belki bizim söylediklerimiz 
yanlıştır... Bu da çıksın ortaya; kamuoyu 
rahatlasın, bankalarına karşı yeniden gü
ven duysun. Bunların ortaya çıkarılma
sını İşitiyoruz. 

Biraz önce de söylediğim gibi, biz 
peşin hükümlerle de yola çıkmıyoruz; 
ellimizde somut deliller var. Başta Ana
dolu Bankası olmak üzere, tüm -banka
cılık sektörümüzün 'büyük sorunlafla iç 
içe olduğunla inanıyoruz. Burada dayan
dığımız ıbeligeler, Yüksek Denetleme Ku

rulu raporları, yeminli murakıpların ra
porlarıdır. «(Hayır, bu tür sorunlar yok» 
diyorsanız veya diyenler, en az bizim 
dayandığımız deİller kadar sağlam de
lillerle gelmelidirler. Yoksa, fındık ka-
Ibuğunu doldurmayan, oradan buradan 
laflarla bu tür sorunlar incelenemez ve 
çözülemez. 

Onun için, getirin 'belgelerinizi, biz 
de getireltaı ve ıbu Meclis araştırması 
önergemizin 'kabulü sonunda müştereken 
İnceleyelim diyoruz. Bizim, kişilerle hiç
bir alıp veremedğiimiz yoktur; bizim hu 
araştırmalarımız, uygulamalara yönelik
tir. 

Yanıt aradığımız sorular var; bunlar
dan .bir tanesini sormak İstiyorum siz
lere izninizle: Anadolu Bankası 1987 yı
llının İlk dokuz ayında 110 milyar zarar 
etmiştir; /bu da hizce, birleştirmenin ana 
nedenlerinden ibir tanesidir. Yani, Ban
kalar Yasasının 64 üncü 'maddesinin 3 
üncü fıkrası uyarınca bu yapılmıştır ve 
cevaz veriyor hu uygulamaya, Bankalar 
Kanununun 64 üncü maddesi. Ancak, 
eğer birleştiırme bu fıkraya göre olmuş
sa, burada 69 uncu madtieninde uygu
lanması lazımdır; yani, bankayı bu du
ruma düşüren ihsanlar hakkında soruş
turma açılması lazımdır. 

Biraz önce söylendiği gibi, soruşturma 
falan açılmamış. Usulsüz verilen kredi 
ile iligili olarak Gaziantep'te bir tek so
ruşturma açılmış ive şube müdürü, birkaç 
sene içeride yattıktan sonra, şimdi so
kakta gezmektedir; bunun dışında bJiçlbir 
yetkili hakkında soruşturma açılmamış
tır. 

Değerli ve sevgili millet vekilleri, siz
lerin huzuruna bugüne kadar hasına yan
sımamış yeniiı bir olayı getirmek 'istiyo
rum; o da, Anadolu Bankasının 1981 yı-
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lında başlattığı «Emeklilik Gelir Fonu» 
denilen bir uygulamanın hazin sonucudur. 

Sayın Başkan, izıniniizle, yurt dışında 
çalışan bir vatandaşımızın, bir Türk yurt
taşının Almanya'dan göndermiş olduğu 
bir mektubunu okumak istiyorum. Mek
tubu gönderen Faruk Öztaş arkadaşımız, 
Alımanyanın Baıtı Berlin'inde 22 senedir 
işçi olarak çalışmaktadır. 

1.9.1981 tarihlinde, Anadolu Bankası 
vermiş olduğu ilanlarla, Emeklilik Gelir 
Fonu -yani ayda 150 mark yatırın, 7 sene 
sonra siize emeklilik maaşınıza ek gelir 
sağlayalım- diye bir program başlatmış. 
Bu, bankanın Frankfurt şubesi aracılığı 
ile başlatılımış ve Türk 'işçileri -sayıları 
belli değil, birazdan açıklayacağım- ay
da en az 150 mark olmak üzere, 7 sene 
sonra ek bir gelir edinmek amacıyla bu
raya paralarını yaıtırmışlar. 7 sene içe
risinde, bunlar kişi başına toplam 12 600' 
er mark yatırmışlardır. 1981 senesinden 
başlanarak yattırılan ve bugün' 12 600 mar
kı bulmuş bu yatırımların, 1988 yılının 
ağustos ayında ödeme sırası geliyor; antik, 
Anadolu Bankasının ödeme yapması ge
rekiyor. Ancak, olaya baktığımızda, o za-
mankli Frankfurt İŞbbesi Müdürü Erol 
Toiksöz ve bu işi ortaya atan, iş bilen, 
iş kurtarıcı bir arkadaş (İsmail Esen) ge
liyor Erol Toksöz'e ve dolayısıyla Ana
dolu Bankasına «Böyle bir olanak var, 
potansiyeli var, para toplayalım, Anadolu 
Bankasına yatırailım. Ben bunun yüzde 
lOi'unu alayım. Banka bu parayı istetsin, 
gelir sağlasın. 7 sene sonra bu kişilere 
emeklilik fonu gibi bir fon ihdas edelim» 
diyor. Banka buna evet (okey) diyor ve 
uygulama başlıyor; fakat, gerek Erol 
Tbksöz, gerekse îsmail Esen, topladık
ları paranın büyük çoğunluğunu bankaya 
kaydetmiyorlar. Bu, Anadolu Bankası ra
porunun 199 uncu sayfasında var. İşçiler

den para toplanıyor, işçi her ay getirip 
parasını yatırıyor; fakat, kaç kişinin bu 
fona para yatırdığı da henüz belli de
ğildir. 

Faruk Öztaş, yazdığı mektupta, «1981 
yılında yapmış olduğumuz sözleşmeye gö
re biz 7 sene sonra ayda 36 bin Türk Li
rası gelir alacaktık. Bu birleşme ile bizim 
durumumuz ne olacak?» diye soruyor. 
«Benim içeride 12 600 markım var; bunu 
yüzde 65ten ben şu anda bankaya yatır
sam, bunun yıllık geliri 6 milyon 429 bin 
Türk Lirası olması gerekir» diyor. Çünkü, 
12 600 markı 785 llirayla çarparsanız- 1 
markın bugünkü karşılığı- 9 milyon 891 
bin Türik Lirası birikmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, süreniz dol
muştur efendim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Bu konuyu bitireyim, bağlıyorum efen

dim. 
Türk işçisinin 9 milyon 891 bin Türk 

Lirası birikmiş. Acaba, buna 35 bin lira 
mı verecek, yoksa daha yüksek bir faiz mi 
verecek; o da belli değil. Ayrıca, bu fona 
kaç kişinin ne kadar para yatırdığı da 
belli değil. Bu, yine Teftiş Kurulu rapor
larıyla da ortada. 

Faruk Öztaş'ın kayıt numarası 100-733. 
Bu arkadaş, demek ki, 733 üncü sırada; 
yani, bu fona en azından 1 OOO'e yakın 
yurt dışındaki Türk vatandaşı, Türk işçi
si para yatırmış. Her birimin 12 600 mar
kı var içeride. 12 600 markla 1 000'i 
çarptığımızda çok yüksek bir meblağ çı
kıyor orbaya. Bu fonların ödenmesine de 
1988 Ağustosunda başlanılması gerekiyor. 

İşte, yine bu rapora baktığımız za
man, bu bankanın, bu fonlarla ilgili bir 
hazırlığının olmadığını görüyoruz. Faruk 
Özfiaş arkadaşımız, «Sayın milletvekilim, 
diğer müetvekillerine de hürmetlerümi ile
tin, bu benim param ne olacak?» diye so-
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ruyor. Şimdıi ben ide size soruyorum : Bıu 
Faruk öztaş'a ne yazayım?.. Siız 'bu öner
geyi' reddederseniz, Faruk öztaş'a, «Sa
yın ANAP milletvekillileri sizin bu hak
kınızı korumaktan aciz baldı, bu nedenle 
önerimizli reddettiler. Bugün Almanya'da 
çal'ışan binlerce işçiden toplanan paraların 
kimin celbinde 'olduğu IbeTli değil» d'iyece-
ğiım. Onun liçin, lütfen bu önergeye «evet» 
oyu kullanın ve hiç olmazsa Faruk öztaş' 
lan kurtaralım. Bunların sayısı belli de
ğil, yatırdıkları para belli değil. Onun 
için, bu önerge siizlerin de oylarıyla ka
buledilsin, sizin adınıza da mektup ya
zayım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin siz saygıdeğer üyelerintin Almanya'da-
bi Türk işçilerini düışündüğüınü belirte
yim. 

Saygılarımı sunaınm. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederi'm Sayın 
Ateş. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
HASAN ZENGİN (Mıanisa) — Usul 

hakkında söz dsitiiıyoruım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün 
değil. 

HASAN ZENGİN (Mıanisa) — Müm
kün efendim. İçtüzüğün 64 üncü maddesi
ne göre söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Meclis araştırması öner
geleri üzerindekli öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

HASAN ZENGİN (Mıanisa) — Sayın 
Başkan, oylamaya geçmeden evvel usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Söz 
istiyorum efendim. Oylamaya geçmeden 
söz istiyorum... Anayasanın 81 inci ve 82 
nci maddelerini dikkate almak zorunda
sınız. 

BAŞKAN — Nedir usulsüzlük, söyler 
misimiz? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, burada bütün milletvekili arka
daşlarımız, Türk balkının hakkını koru-
mıalk için bulunuyoruz... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Türk Milletinin... 

BAŞKAN ~— Lütfen müdahale etme
yin. 

(HASAN ZENGİN (Manisa) — Türk 
Milletinin... 

Türk halkının hakkını korumak için 
burada bulunuyoruz. Şunu hatırlatmak 
istiyorum : Bütün arkadaşlarımız, hiç 
kimsenin hakkı yansın istemez. Bu, Ana
yasanın 81 inci maddesinde yerini 'bul
muştur. Anayasanın 82 nci maddesine gö
re, biz kamu görevi yapıyoruz. 

(BAŞKAN — Efendim, usuls'üzlük 
nerede? 

HASAN ZENGİN (Mıanisa) — Bugün 
en küçük bir belediyede ıdahi, şahıslarla 
ve kendisiyle ilgili bir oylama mevzubahis 
olduğunda, müzakere okluğunda, o kişiler 
o oylamada <ve müzakerede 'bulunmazlar. 
Burada hazine soyulmaktadır. Burada... 

BAŞKAN — Efendim, siz usulsüz
lükten bahsettiniz. Bu söylediklerinizin 
usulle ne alakası var? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Usul 
hakkında söz istiiıyorum, 

\ÖAŞKAN — O faalde, usulsüzlüğü 
söyleyin. , 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu
rada, Ziraat Bankasının 1 trilyon lira ba
tık parası korunmuyor. Anadolu Banka-
sıının 200 milyar liralık 'batık parası üze-
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rimde oylamaya geçerken, kimiler oy kul
lanır, kimiler oy kullanamaz... 

BAŞKAN — Hiç alakası yok efen
dim, 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ana
yasanın 81 timci ve 82 ncj, madidıelıeırine 
göre söz istiyorum. Anayasa suçu işlen
mesin; onun için usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim; hiç 
mümkün değil. 

Sayın miltetvekileri, oturun lütfen. 
Anladım... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, bu, söz almak demektir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ana
yasa suçu işlenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen otu
run. Konuyu anladım. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Bu 
hususta itiraz ediyorum, ısrar ediyorum; 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, sıize ce
vap vereceğim. Şkndi beni sükûnetle din
leyin, 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, bu arkadaşın akrabaları burada 
aklanamaz. 

BAŞKAN — Oturun kardeşiim! Lüt
fen oturun... Lütfen oturun... (Gürültü
ler) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Onlar 
burada oy kullanamaz, bunu izah edece
ğim, söz verin efendimi. Bu arkadaşım ak
rabaları burada aklamaınaz. 

BAŞKAN —• Sayın Zengin, oturun 
lütfen. Oturun efendim. Oturun ve dinle
yin beni. (Gürültüler) Siz beni dinlemi
yorsunuz. Oturun' diyorum... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Mü-
ısaade edim konuşayım efendim. Otur
makla olur mu? Bir Anayasa suçu işie-
mektesimliz. 
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BAŞKAN — Meclis lanaşıtırması öner
gesi üzerimdeki öngörüşmeler ıtamamlan-
mıştır. 

'HASAN ZENGİN (Manisa) — Hazi
neyi soyanları, fakir, fukarayı soyanları 
koruyorsunuz. 

SALİH SÜMER (Gaziantep) — Oy
lama yapmadınız Sayın Başkam; söz ve
rin. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri, oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

HASAN ZENGİN (Mamlisa) — Sayın 
Başkan, ısrar ediyorum; Anayasanın 81 
ve 82 nci maddelerine göre söz vermek 
zorundasınız. 

BAŞKAN — Efendini, yok öyle bir 
usulümüz; orada tecrübeli arkadaşlar var, 
onlara sorun. 

HASAN ZENGİN (Mıamisa) — Hır
sızları koruduğunuzu tescil ettiniz; açık
layacağım, söz verin efendim. 

BAŞKAN — Öyle bir usulümüz yok 
Sayın Zengin; orada tecrübeli 'arkadaşlar 
var, sorun onlara; yok öyle bir şey. 
(SHP sıralarımdan gürültüler) 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu duumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Gündemin üçüncü sıra
sındaki, Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulaman tarım poli
tikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çaresiz
liğe itildiği iddia olunan Türk köylüsünü 
bu durumdan kurtarmak için alımmuası 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98, İçtüzüğüm 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarımca bir Meclis araş-
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tırması açııknasıma illişkio önergesi üze
rindeki ömgömşmelere başlıyoruz. 

Hükümıet burada. 
Önergeyi tekrar 'okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Çalışan nüfusumuzun •% 55'inin faa
liyet alanını teşkil eden tarım sektörü, 
Hükümetim yanlış politikası yüzünden 
ağır darbe yemiştir. 

Türkiye'de en yaygın ziraat hububat 
ziraatidir. Köylü nüfusumuzun % 80'ine" 
yakını bu tür tarımla uğraşır. Bu çiftçi
lerimiz geçen yıllar içinde lel emeğinin 
ve alınterinin karşılığını tam alamamış 
ve hayat pahalılığı karşısında perişan ol
muştur. Sayın Özal döneminde tarım, 
tarihinim, en kötü dönemini yaşamakta
dır. 

Girdi fiyatları için destekleme politi
kasından uzaklaşılımıştır. Çiftçinin satın 
alma gücü zayıflamıştır. 

Türkiye, dünyada kendi kendine ye
tinen 7 ülkeden 'biri iken, 1,5 milyar do
larlık tüketim malı ithal etme durumun
da kalmıştır. Türk: köylüsünden taksit 
taksit esirgenen para, dolar olarak ya-
'bancılfara katbeikat fazlası ile hem de pe
şin olarak ödenmiştir. 

Türk tarımı Avrupa'nın dampingine 
ezdirilmiştir. Ucuz et idi ye kokmuş, süt 
diye süt tozu ithali, Türkiye'de hayvan
cılığı zor duruma sokmuştur. 

Süt üreticisi, süt veren ineğini kasaba 
f satma mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü, 

uygulanan yanlış politika yüzünden Tür
kiye'de hayvan yetiştiricisi masrafını 
karşılayamadığı için, bu hayvanın sü
ratle elinden çıkarma mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunun sonucu olarak, 1983 -
1987 döneminde büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayısında azalmalar meydana 
gelmiştir. 

Bu, Türkiye için üzerinde dikkatle 
durulması gereken bir tehlike çanıdır. 

Tarım, sektöründe; kredi, sulama, 
iyi vasıflı tohumluk, yüksek biyotekno-
loji ve verimlilik iartışı mutlaka iyi ne
tice almak için hedef alınması lüzumlu 
iken, konu dışlanmıştır. 

Tarım faaliyetleri devletçe destek
lenmeli, tarım ürününe alınterinin hakkı 
peşin olarak verilmelidir. 

Tarımda, ürün - fiyat paritesi kade
meli olarak dünya fiyatlarına yaklaştı-
rılamaımış, çiftçiye 'daha yüksek pay ve
rilmesi sağlanılaimamıştır. 

Tarıma dayah ısanayi, mekân - ürün -
proje bazında teşvik edilmemiştir. 

Tarım Bakanlığı yeniden organize 
edilmelidir. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakan
lığı ile Orman Bakanlığı yeniden kurul
malıdır. 

Devlet yatırımları içerisinde tarımın 
payı artırılmalı ve özel sektörün, tarım
sal alanlara yatırım yıapıması teşvik edil
melidir. 

Tarım arazilerinin, tarım dışı mak
satlarla kullanılmasını önlemek üzere 
tarım arazilerini koruma kanunu çıkarıl
malıdır. 

Devletin hüküm ve tasarrufunda ve
ya özel mülkiyetinde olup da şahıslara 
kiralanan; orman ve mera hudutları 
içindeki bozuk kültür arazisinin ıslahı ve 
'bataklıkların kurutulması sonucu elde 
edilen arazimin mülkiyıetiin'im topraksız 
ve az topraklı çiftçilere uygun şartlarla 
devrini mümkün kılan mevzuat çıkarıl
malıdır. 

Hükümetin izlediği yanlış tarım po
litikası i e yukarıda saydığımız hedefle
re varmak imkânı yoktur. 

Netice, Türk köylüsünü fukaralıktan, 
işsizlikten, çaresizlikten kurtaracak ön-
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lemlerin tespiti için Anayasanın 98, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 noi madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ömer Şeker (Konya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın 
Tarım Orman ve Köyişjieri Balkanı Hüs
nü Doğan, buyurun edendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Balkan, süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (iz
mir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; hepinize en derin say
gılarımı sunuyorum ve 1988 yılının 
aziz çiiıftçlimiz için hayırlı ve berieke.tli 
bir yıl olmasını temenni ederek sözleri
me başhyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

©ir araştırma önergesi vesilesiyle de 
olsa, Hükümetimizin, çiftçimiz ve tarı
mımız için yaptıklarını ve uyguladığı
mız politikaları anlatmak imkânını ve
ren önerge sahiplerine teşekkür ediyo
rum. 

Burada, çiftçimizin, tarımımızın me
selelerini 'konuşacağız. Esas itibariyle çift
çimizi konuşacağız; çünkü üretilen her 
mahsulde onun emeği, onun alınteri var
dır. Soğuğun sıcağın, donun, Ikuraklığın 
olumsuz neticelerine maruz kalan da 
odur. 

Kabul etmek lazımdır ki, genel ola-
ralk, tarım sektörü, tabiat şartlarından, 
iç ve dış pazardaki fiyat dalgalanmala
rından, diğer sektörlere nazaran daha 
fazla etklenmektediri Bu bakımdan, hü
kümetlere düşen başlıca görev, bu tesir
leri mümkün olduğu ölçüde asgariye 
indirmek ve ortalama çiftçi gelirinin art

ması ve refahının yükselmesi için gerek
li tedbirleri almaktır. 

Muhterem üyeler, halen nüfusumu
zun takriben yüzde 45'i geçimini tarım
dan sağlamaktadır. Buna mukabil, ta-
rimin gayri safi millî hâsıla içerisinde
ki yeri yüzde 17'dir ve bu yüzden.de ta
rım, hâlâ sosyal ve ekonomik hayatımı
zın en önemli sektörü mahiyetindedir. 

1950 yılında nüfusumuzun yüzde 
80'i tarım kesiminde iken, bugün bu 
nispet yüzde 50'nin altına inmiştir. 
1950 - 1987 yılları arasında nüfusumuz 
33 milyon artmıştır. Bu nüfus artışının 
sadece 7 milyonu tarımda, geriye kalan 
26 milyonu ise şehir ve kasabalarda 
olmuş, geçimini tarım dışı sektörijerden 
sağlamıştır. 

Konuşmamın burasında altını çize
rek ifade etmek istediğim bir husus var. 
Bugün, tarımın, mevcuda ilave istihdam 
gücü yoktur; aksine, önümüzdeki yıllar
da tarımdan ekonominin diğer sektör
lerine tedricen işgücü akımı devam ede
cektir. Zaten, son on yıllık dönemi ince
lediğimizde, tarım nüfusunun sabitleş
meye yüz tuttuğu ve az miktarda da olsa 
mutlak olarak 'azalmaya başladığı görül-
mdktedıir. Meselenin bu şekilde gelişme
si tabiîdir. Zira, dünyanın gelişmiş bü
tün ülkelerinde de aynı durum yaşanmış
tır. Tarım nüfusunun, nispet ve mutlak 
olarak bütün dünyada azalması devam 
etmektedir. Nitekim, Fransa'nın tarım 
nüfusu 1970 yılında 6,5 milyon iken, 
1986 yılında yarı yarıya azalarak 3,3 
milyona düşmüştür; İtalya'nın tarım nü
fusu 1970 yılında 8,8 milyon iken, 1986 
yılında yarı yarıya azalarak 4,3 milyo
na düşmüştür. 

Avrupa Topluluğunun - 12'ler ola
rak alıyorum - tarım nüfusu 1970 yılın
da 38 milyon iken, 1986 yılında 20 mil-
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yonun altına düşmüştür. Avrupa Top
luluğunun bugüne mevcut tarım nüfu
su, Türkiye'nin toplam tarım nüfusun
dan azdır. 

Aynı şekilde, tarım nüfusunun top
lam nüfustaki gerilemeleri de ülkelerde 
devam etmektedir^ Bunları dizlere bir 
kitapçık olarak dağıtacağım ve bu ki
tapçıkta konular detaylı olarak yazıldığı 
İçin, bazı bölümlleri atlayarak konuşma
ma deVam ediyorum. 

Muhterem üyeler, tarımda nüfus 
azalmasının asıl sebebi, sosyal olmaktan 
ziyade iktisadîdir. Bu tespitimizi ana 
hatlarıyla şöyle izah edebiliriz: Tarımın 
gelişme hızı, tabiî olarak, sanayi ve hiz
met sektörleri gelişme hızlarının gerişlin
de kalmaktadır, yani yeni istihdam im
kânları, tarım dışında meydana gelmek
tedir. Diğer taraftan, reel fiyatlarla mu
kayese edildiğinde, tarım ürünleri fiyat
ları, genel olarak yıllar boyunca tedri
cen 'azalma göstermektedir. 

Buraya kadar söylediklerimden çıka
rılacak başlıca netice şudur: Teknolojik 
gelişmeler tarımda (büyük üretim artış
larına sebebiyet vermiştir, fiyatlardaki 
reel gerilemenin esas sebebi budur. Bu 
gerçekler karşısında, çiftçi gelirini reel 
olarak artırmanın, ekonominin diğer sek
törlerinde çalışanlara paralel olarak 
refahını yükseltmenin ancak üfci yolu 
vardır: Birincisi, (tarım nüfusunun azal
ması; ikincisi isfc, ıbiriım alandan ve hay
vandan daha fazla ve daha kaliteli üre
tim yapılması, yani, verimin artırılma
sıdır. Zaten, olan da budur, bundan son
ra olacak da budur. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; Hü
kümetimizce uygulanan tarım politika
mızın 'başlıca esaslarını şöylece sırala
yabilirim: Birincisi, çiftçimizin refah 
seviyelinin yükseltilmesi; ikincisi, ar

tan nüfusumuzun gıda maddeleri ih
tiyacının sağlanması, daha iyi beslenme 
için kalitenin iyileştirilmesi ve üretimin 
çeştitlendirilmesi; üçüncüsü, yurt içinde 
tarımsal sanayi için gerekli hammaddele-
lerin üretilmesi ye nihayet dördüncü ola
rak, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürün
leri ihracatımızın artırılmasıdır. 

Tabiatıyla, bütün bunları Türkiye' 
nin topyekûn kalkınmasının gerektirdiği 
imkânlar ve dengelet içerisinde ve reka
bet edebilir şartlarda gerçekleştirmek 
şarttır. 

Şimdi, müsaadenizle, Anavatan İkti
darının son dört yılında, tarımda mey
dana gelen gelişmeljeri ana hatlarıyla siz
lere arz etmek (istiyorum. 1984 - 1987 
döneminde, tarımda ortalama yıllık ge
lişme hızımız yüzde 4 olmuştur. Bu ge
lişme hızı, (beş yıllık plan hedefinin 
üzerindedir; nüfus artış hızımızın ol
dukça üzerindedir ve 1963 - 1983 ara
sında ortalama yüzde 3 olarak gerçekle
şen tarım sektörü gelişime hızının da üze
rindedir. 

Bazı ürünlerde, özellikle verim artı
şından kaynaklanan önemli üretim artış
ları kaydedilmiştir. Mesela, (buğday üre-
tiiriiı 17 milyon tondan 19 milyon tona, 
mısır üretimi 1,5 milyon tondan, yakla
şık olarak 2,5 milyon tona yükselmiştir. 
Ayçiçeği üretimi 1 milyon tonu geçmiş, 
«oya üretimi ise, 40 ibîn tfon üretim sevi
yesinden ı200 bin tonun üzerine çıkmıştır. 

Her çeşit sebze üretiminde gözle gö
rülür derecede artışlar tvardır. Ayrıca, 
kalite de giderek iyileşmektedir. 

(Seracılıktaki gelişmenin sonucu, baş
lıca, sebzeler dört mevsimde (bulunur ha
le gelmiştir. 

Çiçekçilikteki gelişme gerçekten se-
viııldiricidir; ibir taralftian yurt içi tüketim, 
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diğer taraftan 'ihracat, devamlı olarak 
artış göstermektedir. 

\Kırmızı ©t, bakk ive süt üretimindeki 
artışlar, nüifus artış hızının üzerindedir. 

Tavuk eti ve yumurta üretiminde de 
büyük artışlar kaydedilmiştir. 

tŞunıu ımömnunnıiıyeitle ifade eitmek is
tiyorum ki, bugün, yurdumuzunher ta
rafında, her mail, her yerde bulunmakta-. 
dır. Ülkemizde bolluk ive bereket vardır. 
ıBunun 'için, hepimizin, aziz çiftçimize 
minneıt ve şükran borcu vardır. 

Mulhlterem üyeler, son dört yılda, ta
nımda destekleme politikalarımızın esa
sını, çiftçimizin emeğinin karşılığı olan 
fiyatların verilmesi, ödemelerin mümkün 
olduğu kadar süratli ve peşline yakm bîr 
şekilde yapılması (teşkil etmiştir. Bunun 
yanında, kredi ve •sübvansiyon politöka-
tlarına gerekli ibMmam gösterilmiştir. 

Sübvansiyonlardan başlamak istiyo
rum : .1987 yılında, kredi ,gübre, yem, 
sulama, ilaç, süt primi, (tohumluk ve di
ğer tedbirlerle çiiftçîmize yapılan devlet 
desteği toplam olarak 1,3 ıtrilyon lira ci
varındadır. Bu 'miktarın 350 tmilyar lira
sını gübre, 130 milyar lirasını yem des
teği teşkil etmiştir. Bilindiği gibi, yem 
desteği, ıstüit primi, ilaç desteği, müstahsil 
makbuzuna dayalı düşük faizli kredi, ilk 
defa bMım Hükümetimizce uygulamaya 
konulmuştur. 

'Mdbteriem üyeler, kimyevî gübre ko
nusunda biraz geniş izahat vermek isti
yorum : Kimyevî gübre, uzun yıllardan 
beri tarımın en fazla konuşulan, üzerin
de en fazla polemik yapılan konusu ol
muştur. Bu litibarla, gübre konusunu, 
geçmiş yılara dönerek tahlil etmeyi fayj 

dalı buluyorum. 

(Kimyevî gübre kullanımı, 1963 yılın
da, eşdeğer ton olarak 295 bin ton idi. 
Bu miktar 1970'te' 1 milyon ton, 1975'te 

3,7 milyon ton, 1980'de 6 milyon ton, 
geçen sene lise 9 milyon ton olmuştur. 

İİ968-1973 döneminde gübre fiyatları 
sabit tiutü'ımuştur. Artan petroil fiyatları 
ve gübre hammaddeleri fiyatiarı isebebiy-
lıs 1974 Ağustosunda gübre fiyatlarına 
yüzde 200 zam yapıCmıştır. Mesd'a, yüz
de 26'lık amonyum nitrat gübresinin fi
yatı o zaman 75 kuruştan 225 kuruşa çı
karılmıştır. Ancak, 1975 yılında aynı güb
renin fiyatı iki defa düşürü'müş, önce 150 
kuruşa, sonra 140 kuruşa İndiriilmıiştlir. Bu 
tatbikat o zamanki iktidar ile muhalefet 
arasında uzun süre tartışma konusu ya
pılmıştır. Bundan sonra, 1980 yıllının ocak 
ayına kadar, hiçbir hükümet gübre fiyat-
(larıyla oynamaya cesaret edememiştir. 
Ondan sonra ne oümuştur? 

27 Ocak 1980 tarihinde gübre fiyatla
rına yüzde 400-670 arasında zam yapıl
mıştır. Mesela yüzde 26'lık amonyum nit
rat fiyatı 1 lira '40 kuruştan 6 İra 80 ku
ruşa, trip'le süper fosfatın fiyatı 1 lira 30 
kuruştan -kilogramda- 10 liraya çıkarıl
mıştır. Biiiahara (27 Eylül 1980'de) güb
re fiyatlarında yüzdîe 9-66 arasında artış 
yapılmıştır. 

Görülen odur ki, özeli!ikile 1980 ön
cesinde, hükümetler gübre fiyatıyla oyna
mayı bir nevi cesareti meselesi telakki eit-
miş'ler; bu yüzden de, sürekli şekilde, güb
re fiyatlarının makul ölçülerde ayarlan
ması yoluna gidifernarniş ve ekonomik 
şartlar artık tahammül ediilemez halle gel
diğinde, gübreye büyük zamlar yapıllması 
zarureti hâsıl olmuştur. Bir süre çiftçinin 
tenine gibi görülen bu uygulamalar da, 
eninde sonunda menfi tesirini (icra etmiş, 
çok büyük ve ani fiyat artışlarından da, 
neticede çiftçimiz mlağdür olmuştur. 

Şu hususu önemle vurgulamak işitiyo
rum iki, gübrenin çok ucuza satıldığı yıl
larda (1979 yıllı bunllardan en çarpıcı Ola-
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mıdır) gübremin layıkıyla, ihtiyaç ölçüsün
de kullanıldığını da iddia etmek mümkün 
değildir. Nerede ise torba bedeline, çu
val bedeline satılan gübre tabiatıyla israf 
edilir ve lüzumundan fazla kuülanıilır. Da
ha da acısı, teşvik etmek 'istemediğiniz, 
çiftçi ile uzaktan yakından' ilgisi olimayan 
bazı kimya sanayii fabrikalarına yok fi
yatına hammadde sağlamış olursunuz. 
Bütün bu olayları geçmişte yaşadık. Me
sele mantıkî bir çerçevede ve polemikler
den arınmış bir yaklaşım ille incelendi
ğimde, şu gerçekl'.eri tespit edebilliriz : 

198Ö-1987 yılları, gübre fiyatlarımın 
makul seviyede birbirleri ile mukayese 
edebileceği yıllardır. Her iki yılın ağustos 
ayımda 1 kilogram buğday Be, 1,5 kilog
ram, yüzde 26'iık amonyum nitrat alına
bilmektedir. 

1980 yılında gübre tüketimi eşdeğer 
olarak 6 millyon t)on iken, bu miktar 1918*7' 
de 9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Yianli, gübre kullanımı, 1980-1987 arasım
da tam yüzde '50 oranında artmıştır. Ka
naatimce, bu, sıhhatli ve billgili gübre kul
lanma şeklinde mütalaa edilmelidir. 

(Üçüncü husus önemlidir : Gübre, is
raf edilmemelidir; çünkü, gübre hem Ha
zinemiz açısından, milltlî ekonomimiz açı
sından önemllidir; hem de vatandaşımız 
açısından, pahalı !bir maddedir. Son dört 
yılda, toprak analizine uygun gübre kul
lanımını artırmak konusunda dikkate de
ğer gelişmeleri sağladığımızı zannediyo
rum. 

IBu husustaki sözlerimi şöyle tamam
lamak istiyorum : Geçen yılı gübreye yap
tığımız sübvansiyon 350 ımilyar lira ol
muştur. Mevcut sübvansiyon seviyesinde, 
1988 yılında sübvansiyonun 450 mlilyar li
ra üzerinde olacağını terimin ediyorum. 
Ayrıca, gübre dağıtım »isteminin ve satış 
fiyatlarının serbest bırakılmasının da, çift

çimiz ve tarımımız yönünden önemli bir 
adnm olduğunu ifade etmek isterim. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu kısmında, destekleme fi
yatlarından kısaca bahsetmek istiyorumı. 

Çiftçimin igeliri dile getirilirken, üze
rinde en fazla durulan konu, üretim ma
liyetleri, bilhassa girdi fiyatlarıdır. Tabi
atıyla maliyetler ve girdi fiyatları1, madal
yonun sadece bir yüzüdür. Meseleyi ger
çekçi oiılarak tahlil etmek istersek, mah
sul satış fiyatı'.arını da beraber mütalaa 
etmemiz gerekir. Mesela buğdayı ele ala
lım. Toprak Mahsulleri Ofisince alınan 
buğdayın ortalama fiyatı, 1980'de 10 lira 
'23 kuruş, 1987'de (geçen yıl) 96 lira 74 
kuruştu^ 

ıNECCAR TÜRIKCAN '(İzmir) — Kaç 
kat artmış?.. 9 kat. 

TARIM ORMAN VE KÖYlSLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN ıtfDevam-
ıi'îO — (Hesabın heDsini yaDaca&ız. 

'raptığımız hesaplara göre, Orta Ana
dolu şaftlarında, tohum, ıgübre, traktör, 
iıiaç, hasat ve nakliye masrafllarn toplamı
nın, 1 dönümden lalınan brüt gelire ora
nı -verimi de aynı saydium- verıim aynı 
kabul edildiği takdirde dahi, 1980 ve 198"/ 
yıllarında aşağı yukarı aynıdır. Ayrıca, 
meseleyi yurt çapında incelediğimizde, 
buğday veriminde, (1980-1987 arasındaki 
7 yılda, toplam olarak, yüzde 10*luk bir 
artış kaydedildiği görülmektedir. Yani, 
verim artışı da dikkate alındığı takdirde, 
masrafların brüt getire oranında nispî bir 
İyileşmeden söz edilebilir. 

IMuhterem üyeler, burada meseleye 
asıl yaklaşma tarzımız, çiftçinin çeşitti. 
mallar karşısında satın alma gücünün na
sıl geliştiğini incelemek olmalıdır. Şu hu
susu bilhassa belirtmek İstiyorumı ki, Tür
kiye'de 1980'den itibaren, öze1JÜik)le Ana
vatan İktidarının İşbaşına geldiği 1983 yı-
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ılı sonundan itibaren, takip edilen ekono
mik politikalar, tarım ve sanayi ürünleri 
arasındaki fiyat parkelerini genel olarak 
tarım ürünleri lehine değiştirmiştir. Bunu, 
dç fiyatlar açışımdan ifade diyorum. Di
ğer bir ifadeyle, sanayi ürünleri fiyatları, 
tarım ürümierfi fiyatllarıma igöre nispî ola
rak gerilemiştir. Müsaadenizle bu konuda 
birkaç misal1 vermek istiyorum, 

iHer yıılın 1 Ağustos tarihi itibariyle, 
480 model Fiat traktör 1980 yılımda 103 
ton buğdayla satın alınabilirken, aynı 
traktörün daha güçlü (5-6 beygir daha 
güçlü) ve daha gelişmiş modeili 1987 yı
lında 75 ton buğdayla, stopaj dikkate 
alındığımda ise 80 ton buğdaylla alınmak
taydı. Yani, her halükârda 80 ton sevi
yesinin alltındadır. 

Başka bir misal : Genel olarak, da
yanıklı tüketim mallarına, beyaz eşyalara 
karşı çiftçinin: satın alma gücü artmıştır. 
Bir buzdolabı 1980 yıllımda 3,9 ton buğ
dayla satın alınırken, 1987 yıllında 2,7 ton 
buğday'a satın alınabilmektedir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
O kadar uzun hesaba gerek yok, bir kilo 
buğdaya bir bardak çay jçilmliyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — (Ben çaydan bahşetmiyorum, şu 
anda başka şeylerden bahsediyorum; onun 
hesabını ayrıca yaparız. 

TURHAN HIRFANOĞLU {Hatay) 
— Çaydan da bahset. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

'BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN Revam
la) — Merdaneli çamaşır makinesi 1980 
ynlında 3,5 ton buğdayla satın alınırken, 
1987 yılında 2,5 ton buğdaylla satın alım-
malkitadır, 

Size bir de koyun hesabı yapayım. 
(SHP sıralarmdan gürültüler) Şimdi ba
kın, bir buzdolabı 1980 yılında 9 koyunla 
satın alınırken şimdi 6 koyunla satın ak
mıyor. 

/NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Bakan, ılütfen bir de fiyatları var; bir 
traktör, bir koyun 1980'de kaç paraydı, 
bugün kaç para? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 
(BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Buzdolabı da ayını buzdolabı, ko
yun da aynı koyum; merak etmeyin. (Gü
rültüler) 

HASAN ZENGİN '(Manisa) — Sa
yım Bakan, Ziraat Bankası çiftçilere kre
di vermiyor, biraz da ondam bahset. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyim. Sayım Zengin, (lütfen... 

IDevam edin Sayın Bakan. 
HASAN 'ZENGİN «(Manisa) — Se

çim bölgemden daha dün geldim'; köylü 
yüksek faizli de olsa kredi alamıyor. 

(BAŞKAN — Sayın Zengin, sabredin; 
herhalde oraya da sıra gelecek. 

IDevaımı edin Sayım Balkan. 
IHtUMI ZİYA POSTACI (Aydım) — 

ıöyle diyorsunuz; ama gelmiyor, süre do
luyor, 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Bir 'litre mazot 1980 yıllımda 2,5 ki
logram buğdayla alınırken, geçen sene 
2,2 kiılograım buğdayla satım allınmıştır. 
(Gürültüler) — O zamam, siz hesap bil
miyorsunuz, ben ne yapayım? Ben' hesap 
yaparak buraya geldim. (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, devam 
edim. 

iLütfen karşı'lıMı konuşmayalım. 
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TARIM ORMAN VE KÖYtŞLEJÜ 
IBAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ve bunu kitap olarak da hepinize 
dağıttım; 'bakarsınız, hesabını kendiniz 
yaparsınız efendim'. Bu kadar basit. 

(1980 yılında 100 kilogram süt lile -bun
lar bana bağlı Süt Kurumunun alış fi
yatlarıdır- 106 kilogram yem alınırken, 
yem ve süt desteğiyle beraber, şimdi 100 
kilogram süt İle 170 kilogram yem alına
bilmektedir. 

IBEYTUILLAH MEHMET GAZIOĞ-
LlU (Bursa) — Desteklteme'lıeri aflaollen 
çiftçi yok ki. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
(BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Onların hepsini kuruşu kuruşuna 

vereceğiz, merak etmeyin, hepsini vere
ceğiz, 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; bi
raz önce sizlere arz ettiğim karşılaştırma
lılarda çiftçimin satın alma gücü açısından 
eksik olan çok Önemli' bir husus vardır. 

|Bu, verimlilik artışı konusudur. Mem
nuniyetle ifade etmek istiyorum ki, son 
dört yılda, özellikle tohum konusunda ya-
pılan büyük hamleiler, neticelerini gözle 
ıgörülür bir şekilde, vermeye başlamıştır. 
Dünyadaki köklü teknolojik gelişmeler 
(tarımımıza süratle aktarılmış, verim, üre
tim ve kalite artışında dikkate değer ge
lişmeler olmuştur. Bütün bu ıgellişmelerin, 
'başta aziz çiftçimize sağlattığı faydalar 
sevindiricidir. 

İDiğer taraftan, daha kaliteli ve bol1 

üretimin hem tüketicimize hem de ihra
catımıza yaptığı ve yapacağı müspet te
sirlere sadece değinmekle yetiniyorum1. 

(Muhterem' üyeler, 20 nci Asrın ikin
ci yarısındaki gelişımeler, tohumu, verim 
artışının başlıca unsurlarından birisi hali
ne (getirmiştir. Biyokimya ve genetik ala
nındaki ilmî gelişmeler, her gün artan bir 
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hızla uygulamaya konuilmakta, bütün in
sanilik için daha önceleri tahayyül dahi 
edilemeyen yepyeni, ufuklar açılmaktadır. 

A O ESER ((Samsun) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan Hükümet programı okur gi
bi devam ediyor; süreye dikkat etmiyor. 

İBAŞKAN — Süreye ben dikkat edi
yorum efendim. Müsaade- buyurun... 

NEOCAR TÜRKCAN (izmir) — 
Geçen süre kadar muhalefet de konuşur, 
önemli değil... 

(BAŞKAN — Devam edim Sayın (Ba
kan, 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 
«AKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Kanaatimce, bugün bitkisel ve hay
vansal üretim yönünden mevcut üretim 
teknolojisi, İnsanlığa daha uzun yıllar gı
da sorunu getirmeyecek kadar ileridedir. 

iGörünür gelecekte, Malthus teorilerin
den kaynaklanan gıda maddesi endişesine 
mahal yoktur. Nüfus artışının getireceği 
problemler, daha çok, beslenmenin dışın
daki alanlarda bahis konusudur. 

iktidarımızın son dört yılında, yur
dumuzda tohumculuk alanında uyguladı
ğımız politika gerçekten başarılı olmuş
tur ve yüzümüzü güldüren neticeler alın
mıştır. Tohumculukta getirilen teşvik ted
birleri ve kolaylıklar, yerli ve yabancı ser
mayeyi ciddî yatırımlara yöneltmiştir. 

NECCAR TÜRKCAN ı(İzmir) — Bir 
kiılo karpuz tohumu 440 bin lira Sayın 
Bakan. Kaç kişi alır onu? 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Karpuzu kaçtan sattığına bak sen; 
dönümden ne alıyor, ona bak. Hepsini be
raber yapacaksın o hesabın. 

İBugün, Türkiye'de, faaliyette olan 35 
tohumculuk şirketi vardır. Dünyanın ge-
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lişmiş ülkeleri seviyesinde, (kaliteli ve ve-
rimîi her çeşit tohum üretiimli yapılmak
tadır, hatta Avrupa ve Amerika'ya çe
şitli tohumların ihracatına da basılanım ş-
tır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin 
sonuna geldiniz, lütfen toparlayın efen
dim. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Da
ha yerii başladı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ne yapalım; 
Tüzüğü ben yapmadım. 

(MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Ülke çiftçileri için hayatî önem 
iarz ©diyor. 

(BAŞKAN — Rica ederim... Lütfen 
müdahale etmeyin. 

(Devam edin efendim. 
fTARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sayın iBaşkan, çok anlamlı olduğu 
için bir ayçiçeği misal vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
TARIM ORMAN YE KÖYlŞLERt 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Türkiye'de ayçiçeği üretim ali anı. 
ortalama olarak $00 !biin hektardır. Biz ik
tidara geldiğimizde (1983 senesinde) bir 
yılda kullanılan faibritj ayçiçeği tohumu 
sadece ve sadece -yaribş düymuyorsunuz-
5,5 tondu. Bu üretim alanının ihtiyacı 
oilan miktar 6 bin tondu. Buna mukabil1 

sadece 5,5 ton hibrit ayçiçeği tohumu kul
lanılmıştı. !Bliz, 119(84 yılında bu rakamı 
115 tona, 1985 yılında 650 tona, 1986 yı
lında 1 650 tona ve 1987 yıllında da il 750 
tona kadar çıkardık. Eskiden, dönüme 1 
kiiîagram tohum atılırdı, vinimifcten. Son 
ilki yıldır çok güzel bir gelişme daha ol
du, pnömıatik mibzer devreye girdi, mas
rafları da ona göre azalttı; hem tohum 
masrafını azalttı, hem die çapa'lama mas
rafını düşürdü; 1 kilo yerine, 300-400 gra

ma kadar indi ve bugün aıldığıim bilgiler 
gösteriyor kü, bu yıl 2 bin tonun hayli 
üzerinde bu tohumdan kulanacağız, bu 
(kaliteli tohumlardan kullanacağız. Bun
ların çoğu, Türkiye'de üretiliyor, bir kıs
mı dışarıdan geliyor. Yüzde 60-70 civa
rında -kitaba yüzde 60 yazdım- ve top
lam akn;n yüzde 60'ınım da oldukça üze
rinde 'büyük bir kısmını inşallah hi'brite 
çevirmiş olacağız. Şimdi, ıgeçmlişlle muka
yese ederseniz, bunun memlekete faydası 
nedir? Geçmişte, en İyi yılımızda dahi, 
ayçiçeği üretimimiz en fazla 700-750 bin 
ton olurdu; geçen seneki tahmlniimiz 1 
mlilyon 100 bin ton civarında; son raka
mımız bu. Hava şartları müsait gittiği 
takdirde, Türkiye'nin1 ayçiçeği üretimini, 
ileride inşallah 1,5 mıiılyon tona kadar çı
karma imkânımız da vardır; onu ifade 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, sadece buradaki 7O0J80O bin 
ton üretim artışı ne demek biliyor musu
nuz? Bu iartış, bugünkü fiyatlarla aşağı 
yukarı 250 milyar lliraya tekabül eder ve 
bu, doğrudan doğruya katma değerdir, 
direkt, çiftçinin cebine giren paradır. Bi
zim dört senede artırdığımız bu 400 bin 
ton kadar ilave katma değer, bugün kilo
sunu 300 liradan hesap etsek diahli -sade
ce bu teknolojik gelişjme'lerin memlekete 
getirdiği katkı- 120-130 milyar liradır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bir 
de köylüye döndürürsek... 

BAŞKAN — Efendim, 'lütfen müda
hale etmeyin. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Böyle iyi oltuyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Sayın Başkan, müsaadenizle, ko
nuşmamın 'bazı bölümılerini atlayarak, bir 
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(iki noktaya daha değinip konuşmamı ta
mamlayacağım. 

(Burada sıize dağıttığım kitaptan «Ta
rım Kredileri» bölümünü atlıyorum, mü
saadenizle kısaca hayvancılıktan bahsede
ceğim. 

NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ko
nuşun Sayın Bakan, biz dinileriz. 

GÜNEŞ GÜRSELER ı(Tekirdağ) — 
Buğdayda süne zararı... 

rBAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
İSiz devam edin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎSIJERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Tarımda önem verdiğimiz konula
rın başında, hayvancılık gelir. Bunun se
bepleri aşikârdır. Türkliye, bitkisel1 üre
timde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi 
olmasına rağmen, hayvancıllıkta durum1 

aynı değildir. Hayvancılık, isadece sayıy
la ölçülebilecek meselle değildir; neticede, 
ne kadar et, süt ve yumurta ürettiğimiz 
önemlidir. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi yüksel
dikçe, hayvancılığın tarım içerisindeki 
payı artmaktadır. Nitekim, 19816 yıllında, 
ıgelişmiş serbest pazar ülkelerinin dünya 
nüfusundaki nispeti sadece yüzde 17, bu 
ülkelerde tarımda çalışanların', dünya ta
rım nüfusuna oranı yüzde 2,4'tür. Buna 
mukabil, »bu gelişmiş pazar ülkeleri de
diğim Avrupa, Amerika, Japonya gibi ül
kelerin olduğu grup, dünya et üretiminin 
1986'da yüzde 44'ünü, dünya süt üretimi
nin yüzde 418'ini üretirler. Yani, hayvan-
cıllılk, bir nevi, gelişmişlikle dbğru oran
tılı oflarafc artan bir hadisedir. 

Muhterem üyeler, Hüküımetimliz, hay
vancılığımızın her türlü meselesine im
kânlarımız kadar el atmıştır. Bu konuda 
aldığımız tedbirleri ana hatlarıyla şöyle 
özetleyebilirim : 
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Hayvancılık ve su ürünleri kredileri, 
bitkisel üretime nazaran daha düşük tu-
tullmıuştur, bugün de öyledir. 

İkincisi, yatırımda kredi kullanmayan 
hayvancılık projölerinlin kalkınmada ön
celikli yörelerde yüzde 30'u, diğer bölge
lerde ise yüzde 25'i hibe Olarak verilmek^ 
tedir. 

Sanayi karma yeminde yüzde 25 des
tek vardır. Geçen sene bunun bize fatu
rası 130 milyar olmuştu, ifade etmiştim. 

|Süt işleme kapasitesi 1 000 ton ve 
2 500 tonun üzerinde olan teslislere süt 
saltanı üreticilere litre başına 24 ila 35 li
ra ıprim verilmektedir. 

İthal1 edilen kaliteli süt ineklerinin 
çiftçiye satışında, inek başına 150 bin li
ra destek yap ıılimaktadır. 

HASAN ZENGİN '(Manlisa) — Ziraat 
Bankası' durdurdu, ödemiyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
'BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam-
lla) — Hepsi ödenecek, merak etmeyin 
efendim, hepsi ödenecek. 

Veteriner ilaçlarında yüzde 20 destek 
vardır. 

M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
«ödenecek» dediğine göre, ödenmediği
ni kabul ediyor Sayın Bakan; zabıtlara 
geçsin bu. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Hayvancılık politikamızda, üzerin
de en fazla durduğumuz hususlar, yem 
ve ırk ıslahıdır. Et, süt ve yumurta üre
timinde, maliyetin takriben yüzde 60 -
70*ini yem teşkil ettiği için, teşvik tedbir
lerimiz yemde yoğunlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, suni ve tabiî tohum
lama çalışmalarımız hızlandırılmış, bu
nun yanında, büyük miktarda kaliteli süt 
ineği ithalatı başlatılmıştır. Hedefimiz 
dört yıl zarfında, asgarî 100 bin kaliteli 
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süt ineği ithalatını gerçekleştirmek ve bu
nu çiftçimize dağıtmaktır. Balen 45 bin 
süt ineği için bağlantılar yapılmış ve bu
nun 12 bini fiilen ithal edilmiş ve dağı
tılmıştır. Bizden önceki dönemde bütün 
cumhuriyet boyunca dışardan getirilen 
süt ineği sayısının sadece 18 binden iba
ret olduğu dikkate alınırsa, bu 100 bin
lik program hedefinin büyüklüğü daha 
da iyi amaşnabihr. 

NEOCAR TÜRİKCAN (İzmir) — Sa
yın Bakan, Bakanlık mı getiriyor, yoksa 
bu arada patronlara komisyon veriyor 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyelim. 

Sayın Bakanım, toparlayın efendim. 

TAREM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Meselenin kendisiyle uğraşın, fare 
delikleriyle uğraşmayın. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
NEOCAR TÜRKOAN (İzmir) — 

Soruyoruz; (bilgimiz olsun, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etme
yelim. 

TARTM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOÖAN (Devam
la) — Muhterem üyeler, şimdi, müsaade
nizle, en fazla dÜle getirilen kendi kendi
ne yeterlilik konusu üzerinde birkaç cüm
le sarf etmek istiyorum. 

önce, yanlış bilinen ve yanlış anla
malara sebebiyet veren bazı hususlarda
ki görüşlerimi müsadenizle ifade edece
ğim. Bir kere, herkes bilmelidir ki, bıra
kınız şu yedi ülke iddiasını, dünyada ta
rım ürünü ithal etmeyen tek ülke dahi 
yoktur. Teorik olarak, bir ülkenin şartla
rı dışarıdan tarım ürünü ithalatını gerek-
tirmese dahi, dünya ticaretinde ortaya 
çıkan avantajlar, o ülkenin belirli ürün

leri ithal etmesini, çeşit ve fiyat itibariy
le, kârlı kılar. Dünyada, 1986 yılında, ta
rım ürünleri ithalat - ihracat seviyesinin 
her biri 300 milyar doların biraz üzerin
dedir. Dünyadaki 1986 yılındaki bütün 
ihracatın yüzde 66'sını ileri ülkeler, itha
latın yüzde 75'ini de, tekrar, bu gelişmiş 
pazar ekonomisine sahip ülkeler yapmış
tır. 

Tarımda veya gıda maddelerinde ken
di kendine yeterlilik, ancak belirli ürün
lerde bahis konusu edilebilir. Hadiseye 
dış ıticaret açısından baktığımızda, kendi 
kendine yeterlilik, daha ziyade, ihracatın 
ithalattan daha fazla olması şeklinde an
laşılmalıdır. Birkaç misal vereyim; kitap
ta çok misal var. Mesela Amerika dahi 
- dünyanın taran devidir - 1986 yılında 
38,6 milyar dolarlık ithalat yapmış -
- bunlar doğrudan doğruya tarım ürün
leri - buna mukabil 35,7 milyar dolar 
ihracat yapmıştır. Yani, ithalatı ihraca
tından fazladır. İtalya, 20 - 21 milyar do
lar kadar ithalat yapmış buna mukabil 
8 milyar doların altında ihracât yapmış. 
Bu rakamların hepsini geniş olarak, size 
verdiğim kitapçıkta tablolar halinde arz 
ettim. 

Şimdi, Türkiye'ye gelelim : Hüküme
timizce takip edilen iktisadî politikaların 
tabiî bir sonucu olarak, tarım ürünleri 
ithalatında artış olduğu doğrudur. Bu ar
tışların iki sebebi vardır : Birincisi, eko
nomik politikamıza ve dışa açılmamıza 
paralel olarak meydana gelen artışlardır 
ki, bundan maksat çok yönlüdür; ma
mul gıda maddelerinde kaliteyi yükselt
mek, çeşitliliği fazlalaştırmak, belirli öl
çüde, tüketiciyi korumak ve çok yönlü 
rekabet şartlarını oluşturmak gibi gaye
lere yönelmiştir. Bu politikanın faydala
rı açıkça görülmeye başlamıştır, ileriki 
yıllarda daha da fazla göreceğiz. 
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Tarım ürünleri draalatımızdaki artışın 
diğer sebebi ise, yurt içi ekonomideki ve 
ihracatımızdaki yapısal değişikliğin do
ğurduğu ihtiyaçlardır. Mesela, tekstil sa-
nayimizdeki gelişmeler sonucunda, pa
muk üretimimiz ancak kendi ihtiyaçları
mızı karşılayacak hale gelmiştir. 

Eskiden, tarım ürünü olarak büyük 
miktarda pamuk ihraç eden bir Türkiye' 
nin, artık fazla pamuk ihraç etme şansı 
yoktur bugün. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Niye İsrail pamuğu ithal ettiniz Sayın 
Bakan? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baya-
zıt... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Seçmenleriniz sizi bekliyor İzmir'e. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Nitekim, 1986 yılında pamuk ih
racatı fazla yapıldığı için, 1987'de 170 
milyon dolarlık pamuk ithal etmek duru
munda kaldık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Seçmenleriniz hesap soruyor bugün. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 500 
Liraya düştü, pamukçular pamuğunu 
500 liraya satamıyor. Pamukçular cevap 
bekliyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 
çok aştınız, toparlar mısınız lütfen? 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Toparlayacağım Sayın Başkan. 

Aynı şekilde, deri konfeksiyon ve 
yühliî dokuma ihracatındaki artışlar se
bebiyle 1987 yılında 136 milyon doladık 
ham deri ve 80 milyon dolarlık yün ithal 
etaıek ıgerdlcmiştir. Bunun çeşitl'i misalle
ri yine kitapçıkta var. 

Kendi kendine yeterlik konusunda, 
size buğdayın hesabını vereyim : 1970' 

ten 1979'a kadarki 10 yıllık dönem zar
fında Türkiye, toplam olarak 4 milyon 
tonun biraz üzerinde buğday ve buğday 
eşdeğeri mamul ihraç etti... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, hükümet programı gibi olu
yor bu konuşma. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
(BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Siz oradan karışmayın da, konuş
ma tarzımı kendim tayin edeyim. 

BAŞKAN — Hiç alakası yok efen
dim. Lütfen... 

Sayın Doğan, toparlayın lütfen efen
dim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Davam
la) — ...buna mukabil 3.5 milyon ton 
buğday 'ithal etmiştir. 10 senelik farkı 
alırsanız, 700 bin tondur. Bunu 10'a bö
lerseniz senede sadece 70 bin tondur. 

Şimdi, 1980'den, 1987'ye gelelim. 
Oradaki durum da şudur : IBu dönem
de, Türkiye, 4.9 milyon ton buğday ve 
buğday eşdeğeri mamul ihraç etti, buna 
mukabil 3.6 milyon ton ithal! etti; ara
daki fark 1.3 milyon tondur. Bunu 8'e 
bölerseniz 160 bin ton eder. Mevcut stok
larımızı da dikkate alırsanız, ortalama, 
yıl başına 350 bin ton kadarlık bir mik
tarı iıfade eder. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ya mercimek?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Merak etmeyin, mercimekte 
de fazlamız var; onu da ifade edeyim. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler, mü
saadenizle sözlerimi şöyle bağlayacağım: 
Tabiatıyla, konumuz geniş olduğu için, 
bütün konulara, hatta burada yazdıkla
rıma dahi değinmek imkânım yok. Keşke 
vakit olsaydı da, bütün konuları siz sor-

— 58 — 
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saydınız ben de teker teker cevap versey-
dim; tercih ederdim, açık söylüyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hepiniz vaktinizi verin, devam etsin. 

HİLMİ ZİYA POSTACI <Aydın) — 
Tamam, verelim; Sayın Bakan buyursun 
konuşsun sonuna kadar; tamam... 

BAŞKAN — İnşallah, Tarım Bakan
lığı bütçesi görüşmeleri sırasında olur 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — İnşallah orada yaparız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerinde 
bu imkân var efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Son dört yılda, biz, bir taraf
tan çiftçimizin gelirini artırmaya, diğer 
taraftan köylerimizi hızla medeni imkân
lara kavuşturmaya çalıştık. Yaptıklarımız 
ve aldığımız neticeler ortadadır, Türkiye, 
süratle gelişmekte, dünyanın gelişmiş ül
keleri arasında yer alabilmek için, gerek
li politikalar, istikrarlı bir şekilde uygu
lanmaya devam edilmektedir. 

Geçen yıl, Avrupa Topluluğuna tam 
üye olmak için müracaat ettik; bu, ta
rımımız yönünden gerçekten çok önem
lidir. Tam üye oluncaya kadar geçecek 
süreyi iyi bir şeküde değerlendirmemiz 
gereklidir. Bugün ve önümüzdeki yıllar
da tarımımızın en ciddî meselesi pazar
dır. Avrupa Topluluğunun nüfusu halen 
323 milyondur ve ortalama satın allma 
gücü de hayli yüksektir. 

Tarımımızın geliştirilmesi ve çiftçimi
zin desteklenmesi, iktidarımızın en fazla 
önem verdiği konuların başında gelmek
tedir; bunun için elimizden geleni yaptık 

ve yapıyoruz. Üstelik, imkânlarımızın el
verdiği ölçüde, çiftçimizden esirgeyece
ğimiz hiçbir şey de yoktur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Diğer taraftan, çok şükür memleketi
mizde bolluk ve bereket vardır; her mal, 
her yerde bulunmaktadır; her yıl, eski
sinden daha fazla mahsul üretiyoruz ve 
hepsi de tıkır tıkır satılıyor. Gerek girdi
ler açısından, gerekse mallar açısından 
hiçbir malın darlığı ve kıtlığı da yoktur, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; aziz 
çiftçimizin her zaman bol ve bereketli 
mahsul idrak etmesini temenni ediyorum 
ve hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, görüşmeler haftaya kal
sın; zira televizyon ekibi toplandı, gitti. 
Haberlerde sadece Sayın Bakanın konuş
masını verecek, grupların konuşmasını 
vermeyecek. Bu kadar da particilik olmaz 
yani. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Evet Sayın Başkan, televizyon ekibi top
landı, gitti; Sayın Bakanın konuşmasını 
verecek, gruplar adına yapılan konuşma
ları vermeyecek. 

BAŞKAN — Bu, benimle, Başkanlık
la alakalı bir konu değildir. 

SHP Grubu adına, Sayın Gürcan Er
sin; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜRCAN 
ERSıÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türk köylüsünü fuka
ralıktan, işsizliklten, çaresizlikiten kurtara
cak önlemlerin 'tespiti amacıyla, Konya 
Milletvekili Ömer Şeker ve 32 arkada
şının Meclis araştırması açılması için (Ver
miş (Oİldu'kları önerge hakkında, Sosyal-
'demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş-
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lerini açıklamak «üzere söz aldmı. Bu ve
sile ile hepinizi saygı ile «daralanım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, demokratik hu
kuk devletimde, denetim mekanizmaları
nın (temel kurumlar olduğu şüphesizdir. 
Demokrasinin sağlıklı işletilmesi, parla
mentonun itibarı, ancak ıbu yolla sağla
nabilir. ANAP Grufbu ,bu gerçeği unuta-
ralk, aksi bir kararla, denetimle igÜi gö
rüşmeleri kısitlamış, (haftada bir güne in
dirmiştir. Bir .önergenin -alınan bu ka
rarla- Mecliste görüşülmesi için bir ay 
ıgeçmektedir. Neticede, görüşülmesi; iste
nen 'konular (güncelliğini kaybetmekte, 
ibeklenen neticelerin alınması gecikmek-
»tddir. KaMı ki, şimdiye kadar Mecliste 
görüşülen önergeler, ülkıemizikı geleceği 
açısından ıson derece hayatî konuları içer
mektedir. Hükümetin de bazı konularda, 
'bu önergelerdeki görüşler doğrultusunda 
kararlar alması, haklılığımızı kanı<t!lamak-
tadır. Onun için, denetleme mekanizma
sının önüne konan engellerin kaldırılma
sı, ülkemize ve demokrasimize büyük 
yararlar sağlayacağı gibi, bu karardan 
en ifazla istilfa'de ekiecek olan, bizzat Hü
kümet olacaktır. 

ANAP Grubu, aldığı bu olumsuz ka
ran ıtekrar ,gö2!den ıgeçirmeli diyerek, 26 
Şubat'ta ıMeclis Başkanlığına verilen öner
ge hakkındaki (görüşlerime geçmiyorum. 

İSayın mileiövelkilleri, tarım, halen ül
kemiz ekonomisinin ana unsurudur. Bu 
nedenle, tarım sektörü, üreftken sektör
ler içinde büyük paya sahip bulunmak
tadır. Tarımsal gelirin ulusal gelir için
deki payı, tarımsal ürünlerin dışsatımda
ki ıpayı, tarım sektöründe çalışan nüfus 
ve tarımın imalat sanayüme katkısı, bu 
durumu doğrulamaktadır. Halen, çalışan 
nüfusun yüzde 55'i -tarım kesiminde olup, 
dolaylı olarak 25 milyon insan geçimini 

tarımdan sağlamaktadır. JBunun yanında, 
taam sektörü, tüm halkımızı besleyerek, 
doğrudan doğruya tarıma djayaîı sanayi 
yoluyla, 'ihracatımızın önemli kısmını sağ
layan, sanayimize ' hammadde yetiştiren 
sanayi ve d!iğer sektörlere pazar olma 
özellikleriyle, (genel ekonomimiz içindeki 
önemini korumaktadır. 

İBu anlamkia, bir (tarım ülkesi olma
mız neSdeniyle, sanayi sektörünün yanın
da, tarım sektörüne de yeterK önemin 
verilmesi gerekmektedir. Hal (böyle (iken, 
bu (gerçekler göz ardı edilmiş, sistemli -ve 
ıbiünçM bir şekiMe uygulanan modelle, 
tarım, ekonominin dışına atılmak isten
miştir. 

ANAP iktidarı döneminde, sanayi ve 
ticaret sektörlerinin milli gelirden aldığı 
pay yükselirken, tarım sektöründe tersi 
olmuş; çiftçilerimizin milî gelirden al
dığı pay sürekli düşmüş, yüzde 261ardan 
yüzde 161ar seviyesine inmiştir. 

İBu dönemde 'tarıma yapılan yatırım
lar «on derece yetersiz kalmıştır. Sektö
rün büyüklüğü ve dinamiği göz önüne 
alınacak olursa, sabit sermaye yatırım
ları içinde tarımın payının azalmış ol
ması, Ibü sektöre verilen önemin azaldı
ğını göstermektedir. 

IBeşindi Beş Yıllık Planda, sabit ser
maye yatırimları 'içinde tarıma ayrılan 
payın yüzde 11,5 olduğunu [görüyoruz. 
Bize »göre, çok düşük olan bü hetief, 
bfîçblir zaman gerçekleşmemiştir. 1984 yı
lında yüzde 10,5; 1985te yüzde 7,5; 
I9861da yüzde 6,4; 19871de yüzde 7,9 
oranında sabit sermaye içinde tarıma 
pay ayrılmıştır. 

Ayrıca, .tarımda kişi başına sabit ser
maye yatırımları 1986 yılında 69 bin lira 
iken, sanayide kişi başına sabit sermaye 
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yatırımları 46 kat fazla olmuş, sektörler 
arasında dengeli (gelişme tamamen unu
tulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, uygulanan eko-
nomük program neticesinde, tarımdaki 
maliyet enflasyonu, genel enflasyon dü
zeyinden daha yüksek olmuş; traktör, 
tohumluk, ilaç, gübre, akaryakıt fiyatla
rındaki artış, itaptan fiyat artışlarından 
dana fazla olmuştur. 

Ürün fiyatlarındaki artışlar genel enf
lasyon düzeyinin altında kalmıştır. Bir 
misal verecek olursak; son 8 yıl içinde, 
ürün fiyatları 16 kat 'artarken, tanımsal 
girdi fiyatları 37 kat artış göstermiştir. 
Bu arada, Türkiye genel fiyat indeksi, 
bu yıllar arasırfda ortalaıma 22 kat artış 
(göstermiştir. 

Bu oranlar .göstermektedir ki, çiftçi
miz hem üretlirken, hem malını satarken, 
hem de ihtiyaçlarım karşılarken, devam
lı zarar etmiştir. Hükümetin uygulamak 
•istediği liberal ekonomik politikalar so
nucu, (tarım ürünleri ve gıda maddeleri 
içlin de İthal kapısı açılmış; buğday, ar
pa, mısır, pirinç, patates, merinos yünü 
yanında, bitkisel yağlar, peynfir, süttozu, 
et, domates salçası gîfbi ürünlerin ülke
mizce pazarlanımasına izin verilmiştir. 
Türkiye, 1983 yılında sadece 140 milyon 
dolarlık grtda maddesi ithal ederken, 1987 
yılında ıbü rakam 5 kaitftan fazla artarak, 
780 milyon dolan geçmiştin". İthaline 
'izin "verilen gıda maddeleri, sübvansiyo
nu ucuz ürünler olduğundan, kendü ürün
lerimizin «bunlarla rekabet etmesi müm
kün olmamış, çiftçimiz zarara uğratıl
mıştır., 

Ayrıca, destekleme kapsamına alınan 
ürün sayısı azaMlmış veya devlet piya
saya müdahaleden kaçınmıştır. Halbuki 
günümüzde, liberal ekonomi sisteminin 

hâkim bulunduğu gelişmiş ülkelerde da
hi, devlet tarım sektörünü h'imayet eder. 
Bizim ülkemizde, çiftçimizin büyük ço
ğunluğunu küçük çiftçiler oluşturmafcta-
<dır. Bu kedimin, depolama, pazarlamada 
muhafaza imkânları olmadığından, ser
best piyasa şartlarında, üretici aleyhine 
fiyat teşekkül etmiş, bundan da çiftçi
miz büyük zararlara uğraıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 24 Ocak karar
larının ruhuna uygun olarak yaprlan, 
çiftçimizi ve tarımımızı en fazla etkile
yen olaylardan biri, ziraî kred'i faizleri
nin. büyük oranda artmasıdır. Tarımın 
özelliği dikkate alınmadan kredi faizle
rinde yapılan bu artışlar, çiftçilerimize 
taşınması: zor bir yük getirmiştir. Bu ko
nuda, diğer sektörlere verilen -kredilere 
tfaha yüksek faiz uygulandığı ileri sürü
lerek, tarımın da bu faiz oranlarını kar
şılaması gerektiği söylenemez. Bilim 
adamlarınca da tespit edildiğine göre, ti
caret ve sanayi sektöründeki sermayenin 
yılda, ortalama 14 defa devir imkânı var
dır; kredi maliyeltleri, bu şekilde, yüzde 
6'ya yüzde 7*ye düşebilmek'tedir. Tarım
da üretim süresi uzun olduğundan, ser-
mayen'în devir hızı yılda ancak .1 veya 
2 defa olmaktadır. Bunun yanında, ta
rımsal üretimin diğer sektörlere göre da
ha fazla risk ve belirsteliklerle karşı kar
şıya bulunduğunu göz önüne alırsak, tes
pit edilen faizlerin ne kadar risk taşıdı
ğını ve maliyetinin ne kadar pahalı ol
duğu ortaya çıkar. 

iÇiftç'imiziden haksız olarak alındığına 
inandığımız, kaldırılması içiû büyük mü
cadele verdiğimiz Stopaj Vergisinin yüz-
'de 7"den yüzde 4'e indirilmesi olumlu bir 
yaklaşımadır. Daha işin başında kârda 
veya zararda olduğunuz belli değilken, 
böyle bir vergi uygulamasının mantığı 
yoktur; (tümîden kaldırılmalıdır. 
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Kaldı ki, Hükümet bu vergiyi 3 puan 
aşağı çekerken, ziraî kredi faizlerini 10 pu
an yüksdtmiştir. Kredi maliyeti yüzde 40'a 
yaklaşmıştır. Stopajı düşürerek, çiftçimize 
120-130 milyar kazandıran Hükümet, kredi 
faizlerini yükselterek, bu kesime 500 mil
yar tutarında ek bir yük getirmektedir. 
Kaşıkla verilen, kepçeyle geri alınmakta
dır. Bu da, ANAP'ın Türk çiftçisine nasıl 
baktığını gösteren çok çarpıcı bir olay
dır. 

Sayın milletvekilleri, Ziraat Bankası
nın kuruluş amacı Türk çiftçisine hizmet
tir. Bankanın hizmet amaçları özal Hü
kümetleri tarafından saptırılmış, şirket 
kurtarmada, banka 'kurtarmada, dış kre-
ri bulmakta ve ANAP'a oy sağlamada 
kullanılmış ve neticede bir iflas olayıyla 
karşı karşıya gelinmiştir. Banka, tarihinde 
ilk defa, üç aya yakın süredir kredi vere
mez duruma düşürülmüştür ve hâlâ çift
çimizin ihtiyacı olan krediyi itam olarak 
verememektedir. Ziraî krediler süreklilik 
ister; tarımda, dur - yürü politikası ol
maz; çünkü ıtarıımda hayatiyet esastı^ 
Çiftçimizi borçlandırıyorsunuz, o çok pa
halı damızlık inciklerden veriyorsunuz; 
ama üç aya yakın süredir yem kredisi ve-
remıiyorsunuz. 

Yıine, çiftçimize, çok pahalı 'ithal to
humları veriyorsunuz; ama bu tohumun 
yetişmesi için lazım olan gübreyi, lilacı, 
mazot kredisini vermiyorsunuz. Çiftçimi
zin ve ülkemizin aleyhine olan bu kadar 
yanlış politikalar, ANAP Hükümetinden 
başka hiçbir cumhuriyet hükümeti tara
fından uygulanmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet, tohum politikasını çok beğeni
yor : Yapılan nedir? Yapılan, sadece to
hum ithalat politikasının değiştirilmesi

dir. Geçmiş dönemlerde tohum ithalatın
da devletin kontrolüne büyük özen göste-
riknliştir; şimdi bu kontrol kaldırılmıştır. 
Sonuçta, yeterli araştırma, inceleme ve de
neme yapılmadan, yüzlerce çeşit tohum 
ülkeye girmiş, bunun sonucu olarak, sıtan-
dardizasyon 'bozulmuş, değişik 'tarımsal 
hastalıklar başgöstermiştir. 

Hükümetin, doğru dürüst bir tohum 
politikası yoktur. Bunun kanıtı da, bir se
ne çiftçimize büyük ümitle verilen ithal 
tohumluğun,, ertesi sene 'tamamen terk 
edilmesidir. Bu, Sadova türü buğdayda ya
şanmıştır. Bir çok ayçiçeği tohumunun 
her sene değiştirilmesiyle yaşanmıştır. 
Türk tarımı, birkaç özel şirkete 'imkân 
sağlamak pahasına, yaz boz tahtası hali
ne getirilmiştir. Sonuçta, fatura, düşük 
üretimle, düşük taban fiyatla, çiftçl.imize 
ödetiılmiştir. Bunun en tipik örneği Sa
dova türü buğdayla başgösteren süne za-
rarlısıdır. Bu tohumum ülkemize girdiği 
ilk yılda bu zararlı kendini göstermiş, ya
pılan bütün uyarılara rağmen, Hükümet 
en ufak bir tedbir almamıştır. Nihayet 
geçen yıl, süne bir kâbus ıgiibi ürünün 
üzerine çökmüş, yapılan çalışmalar netice 
vermemiş, üründe büyük verim ve kalite 
düşüşü ofaıutşur. 

Çiftçimizin hiçbir ihmali yokken, Hü
kümet çok yanlış bir kararla, kalite dü
şüklüğünü ileri sürerde, taban fiyatının 
15-20 lira altında alım yapmış, kendi ha
tasının bedelini çiftçiye ödetmiştir. 

Ayçiçeğinde de durum aynıdır. Ge
rekti araştırma yapılmadan çiftçiye veri
len bu ithal tohumlar, toprağımızı uzun 
yıllar kullanılmaz duruma sokan «ora-
baş» hasMiığının yeniden ontaya çıkma
sına neden olmuş, verim artışı beklenir
ken, bu gerçekleşmemiştir. Daha haşata 

— 62 — 



T. B. M. M. B : 39 

yedi sekiz ay varken, ayçiçeği fiyatlarının 
yüzde 100 artarak, 200 liradan 400 liraya 
ulaşmasının 'başka türlü izahı yoktur. 

Hükümet, çiftçiden, hastalıklı diye 85 
liraya aldığı buğdayı 140 İkaya, 200 lira
dan aldığı ayçiçeğini 400 Liraya satıyor 
ve tüm piyasa bu son fiyatlara göre olu
şuyor. Bu anormal fiyat artıklarından et
kilenen çiftçimizi ve memuru korumak 
için bazı tedbirler almayı düşünürken, 
gerçek üretici olan çiftçimize Ibir fark ver
meyi 'aklına bile getirmiyor. Devletin alış 
ve satış fiyatları arasındaki bu farkın bir 
kısmı, buğdayda en az 30, ayçiçeğinde 100 
lira olarak çiftçimize r-dönmelidir. 

İlkbahar dönemi ekim hazırlıklarının 
başladığı şu günlerde, böyle 'bir fark, 
hem çiftçimize hem de üretim artışına 
yapacağı müspet etki ile, ülkemiz ekono-
mMne büyük faydalar sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, su, tarımsal üre
timde vazgeçilmez bir temel girdidir. Ül
kemiz gibi, kurak ve yarı kurak iklimin 
hüküm sürdüğü yerlerde, su, daha da bü
yük önem arz etmektedir. Sulanabilir ara
zilerin ancak yüzde 20'sinin sulamasının 
realize ediılmesıi ve bu alandaki yatırım
ların plan hedefinin altında kalmasıyla, 
tarım için hayatî önem taşıyan bu alana 
da gerekli önemin verimedİği gerçeği or
taya çıkmaktadır. 

Ayrıca, sulamaya açılmış alanlarda ' 
kullanılan suyun bedelinin Hükümet ta
rafından aşırı sekilide artrılması, sulanan 
alanları yarı yarıya düşürmüştür; çiftçi
miz, sulu ziraatten uzaklaşmıştır., Bilhas
sa yeraltı sularının kullanmasında ana 
etki olan elektrik fiyatının iaşırı derece
de yükseltilmesi, bu alanda yapılan yatı
rımları verimsiz hale getirmiştir. Bu da, 
hem çiftçimizi, hem de ülke ekonomisi
ni büyük zararlara uğratmıştır. 
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Bu Hükümet döneminde, Topraksu 
Teşkillatınm fonksiyonları azaltılmış ya 
da etkisiz ihale getirilmiştir; arazi ıslahı, 
tarla içi geliştirme, sulamaya hazırîaımia 
hizmetleri yok denecek düzeye indirilmiş
tir. Kaldı ki, 'bilinçsizce yapılacak bir su
lama, istenenin tam tersimi verebilir; ço
raklaşmayı, verimsizliği birlikte getirebi
lir. Geçmişte çiftçimize çok faydalı hiz
metler getirmiş bu teşkilatın yok edimek 
istenmesi* tarımda yapılan hatalar zinci
rinin devamıdır. 

Sayın milıletvekilleri, çok değerli tarım 
arazileri geniş alanları kapladığı halde, bu 
alanların önemli ıbir kısmı tarım dışı 
amaçlarla kuıllanılmış, etkin yasal tedbir
ler alınmadığı için, söz konusu kullanım
lar devam etmektedir. Yöneticilerde, «Ne 
pahasına olursa olsun sanayileşenim» zih-
nl'ıyeci hâkim olduğundan, en değerli top
rak varlığımız .elden çıkmaktadır. Hükü
met, hâlâ, bu alanda bir tedbir almayı 
aklına bile getirmemektedir. 

Sanayileşmenin getirdiği çevre kirlili
ği, tarımın geleceği için çok büyük 'tehdit 
oluşturmaktadır. Bir örnek verecek olur
sak; Bursa Ovasına hayat veren Nilüfer 
Irmağının 'başına gelenler hepimizin ma
lumudur. «Hele bir sanayileşenim...» zih
niyeti neticesi, Nilüfer Irmağı ile beraber 
Bursa Ovasının büyük bir kısmı elden 
çıkmış, yani tarım dışı kalmıştır. Aynı 
tehdit, Ergene Nehri için de geçeridir. 
Trakya Ovasını (baştan başa geçerek bu 
bölgedeki sulu ziraatın yarısın sağlayan 
bu nehlirde sanayinin artıklarını hiçbir 
önlem almadan sorumsuzca bırakması so
nucu- yaşayan, halkımızın beslenmesine 
de ayrıca büyük katkı yapan bütün can
lılar yok olmuştur. Kirlenen bu sudan ya
pılan selama sonucu, yonca, pancar, bos
tan, fasulye ziraatı büyük zararlar gör
mektedir; bu kirli suyu içen hayvanlar 
telef olmaktadır. 
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Ayrıca, ülkemiz pirinç ihtiyacının bü
yük bir kısmı Ergene Ovasından karşılan
maktadır. Kirli suyun ortaya çıkardığı 
verim düşüklüğü, çiftçimizi, yavaş yavaş 
bu ziraattan uzakl'aşıtıınmaktadır. Eğer, 
(ivedi tedbir alınmazsa, ülke ekonomisinin 
ve çıiftçimizin uğrayacağı zarar, kolay ko
lay ıfcelafi edilemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kooperatifleşme, Hükümetin temel tercih
leriyle çelişiyor, onun için bu konuya hiç 
önem verilmemektedir. Kaldı ki, şu an
da ıtarınısal amaçlı 8 bin civarında 'bit
miş tesis, Hükümet desteği olmadığı1 için 
işletmeye sokulamamaktadır. Milyarlarca 
krediyi özel sektöre gözü kapalı veren 
Hükümet, bu alana gerekli yardımı yap
mamakta, kooperaıtifçiıliği yok etmek iste
mektedir. Çiftçimizi, sadece altyapı yatı
rımlarıyla kalkındırmak mümkün değil
dir. Güçlerini bu kooperatiflerde birleş
tirip, gerekli devlet desteğini «ağlayarak, 
çiftçimizi istenen seviyelere getirebileceği
mizi herkes kabul etmelidir. 

GAP iiçin bu kürsüden daha iki sy 
önce çok faydalı uyarılar yapıldı. Ülke
mizin geleceği için hayatî önem taşıyan 
bu projenin -daha şimdiden- büyük ge
cikmelerle realize edilebileceği gerçeği 
karşısında, Hükümeti her fırsatta uyara
cağımızı, bu konuda hassasiyetimizi so
nuna kadar koruyacağımızı ifade etmek 
isterim. 

AET'ye tam üyelik için başvurduğu
muz halde, Bakanlığın ciddî 'bir hazırlık 
içinde olmadığını görüyoruz. Türkiye, 
AET içinde, tarımsal ürünlerinde elde et
tiği tavizler bakımından, birçok Akdeniz 
ülkeslmin gerisindedir. Tam üyelik süre
cinin uzun yıllar önce başlamasına rağ
men, beklenen müspet neticenin alın
maması, tarımın son derece aleyhine ol
maktadır. AET ile entegrasyonda şanslı 

gibi görünen bu sektör, gerekli tedbirler 
alınmazsa büyük zararlar görebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Orman ve Köyişleri Bakanlıklarının genel 
müdürlük seviyesine indirtilip Tarım Ba
kanlığına bağlanması son derece isabet
siz olmuştur. Sayın Bakanın Bütçe Plan 
Komisyonundaki 2 saati geçen sunuş ko
nuşmasında, orman işlerine ve köy hiz
metlerine ayırdığı sürenin 10'ar dakikayı 
geçmemesi, sadece tarım sorunlarına bü
yük önem vermesi, isabetsizliğin delilidir. 
Köy hizmetleri gibi çok boyutlu, bir an 
önce çözülmesi gereken sorunların, genel 
müdürlük seviyesinde, sağlıklı bir şekil
de halli mümkün değildir; bu birimin 
ayrı bir bakanlık haline dönüştürülmesi 
şarttır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde halen 
20 milyon hektar orman alanı vardır; an
cak, bunun yarısından çoğu verimsiz, 
ağaçlandırılması gereken alandır. Avrupa 
ülkelerinde ormanların ortalama yüzde 
80'i verimliyken, ülkemizde bu oranın 
yüzde 44 olması, orman varlığımızın üre
timi seviyesinin düşük olmasına yol aç
maktadır. Bu sebeple, ormanlarımızın ko
runması yanında, ağaçlandırma faaliyeti
nin hızlandırılmasına büyük ihtiyaç var
dır. Son yıllarda, ağaçlandırmada 'bir mik
tar tartış görülmesine rağmen, ulaşılan so
nuç ihtiyacın yanında oldukça düşük se
viyede kalmaktadır. 

Ormanlarımızın sınırlarının tespiti, ka
dastrosunun tamamlanması, mülkiyet ve 
sınır ihtilaflarının sona ermesi bakımın
dan çok' önemlidir. Halen, orman alanla
rımızla sadece yarısına yakın bir bölümü
nün kadastrosu yapılabilmiştir. Bugün, 
orman içinde ve kenarındaki yerleşim 
alanlarında 10 milyona yakın onman köy
lüsü yaşamaktadır. Geçümini sadece or
mandan sağlamaya çalışan bu kesim, eli-
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mizdeki varillere göre, toplumun en fakir 
kesimini oluşturmaktadır. 

Orman istetmelerimde uygulaman ücret 
politikasıyla, günden güne fakirleşen or
man köylüsü, bugün açlıkla karşı karşıya
dır; yıllık 200 dolıar gelir seviyesine sahip 
olduğu saptanan bu kesimin durumu, acil 
tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Bu 
kadar yoğun sorunların genel müdürlük 
seviyesinde çözümlenemeyeceği gerçeği 
herkesçe kabul edilmelidir; bu birim de 
bakanlık 'halime dönüştürülmelidir. 

Sayın Başkan, sayın mailletvekileri; 
bütün bu genel değerlendirmeden sonra 
ortaya çıkan gerçek, tarım 'sektörümün 
kan kaybettiğidir. Hükümet, tarıma ters 
bakmaktadır. Sayın Başbakanın «îran-
Irak füze savaşını durdurdum» yolundaki' 
açıklaması ne kadar tallihsizlikse, «Ta
rımdaki sübvansiyonları 'asgarîye indir
dik» yolundaki Antalya beyanatı da o 
kadar yanlıştır. (SHP sıralarından alkış
lar) Liberal ekonomi kurallarının en ile
ri noktada uygulandığı Amerika Birleşik 
Devletlerinde dahi, tarıma hü'yük destek 
verilmektedir. Amerika'nın tarıma sade
ce geçen yıl sağladığı destek 190 milyar 
dolardır, 

Hükümetin bu anlayışı neticesi, hay
van üreticisi zor durumdadır; tavukçuluk 
tamamen kriz içindedir ve ardı ardına if
laslar devam etmektedir. 

Pancar üretimi düşmüştür, alım fiyatı 
son derece düşük olmasına rağmen, ha
len önemli bir kısmı ödenmemiştir. 1988 
yılı pancar taban fiyatı 36 lira olarak 
açıklanmış, daha şimdiden hu fiyat, enf
lasyon karşısında tamamen değerini yitir
miştir. Bu fiyatın avans fiyatı olarak ka
bul edilmesi, yeni taban fiyatın açıklan
ması gerekmektedir. 

Buğday üreticisi perişandır. Buğdayını 
85-90 liraya devletle teslim etmiş, şimdi 

ürünün posası olan kepeği 110, razmah 
115 liradan almaktadır. 

Çay, pamuk, tütün, zeytin üreticisi; 
netice olarak bütün üretim birimleri, dev
let desteğinin azaltılması neticesi güç du
rumdadır. Açıklanan taban fiyatları, enf
lasyonun karşısında tamamen dağerini yi
tirmiştir. Geçen sene 'açıklanan taban fi
yatları enflasyonun yüzde 22 civarında 
olacağı esasına göre 'belirlenmişti; ama 4 
Şubat kararlarıyla Hükümet de kabul et
miştir ki, Türkiye'de enflasyon şu anda 
yüzde 60-70 civarındadır. Onun için, tes
pit edilen taban fiyatları bugün, bu enf
lasyon karşısında hiçbir değer ifade et
memektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız. 

GÜRCAN ERSÎN (Devamla) — Çok 
az kaldı efendim, bitiriyorum. 

Bu sene bütçeden tarıma ayrılan yüz
de 8 oranındaki pay son derece yetersiz
dir. Yıllardır sürd'ürülen bu yanlış yak
laşım sonucu, tarımda üretim artışı gö
rülememektedir. Buğday, pamuk, fındık, 
çeltik, üzüm, ayçiçeği, pancar gibi temel 
ürünlerde, kişi' başına düşen üretim azal
maktadır. Neticede, üretim artışı olma
dığı için tarım ürünleri ihracatı son yıl
larda yerinde saymaktadır, buna karşılık 
tarım ürünleri ithalatı hızla artmaktadır; 
binlbir güçlükle elde ettiğimiz dövizler ge
reksiz yere elden çıkmaktadır. 

Tarım sektörünün millî gelirden aldığı 
pay hızla düşmektedir. Yapılan hesapla
malara göre bu oran, tedbir alınmazsa, 
1988 yılı sonunda yüzde lO'lara kadar dü
şecektir. Bu da 250 dolar gelir seviyesi 
demektir ki, bu rakam da, FAO tarafın
dan «açlık sınırı» olarak kabul edilmek
tedir. 

Çiftçimiz oüyük oranda borçlanmak
tadır. 1987 yılı sonu itibariyle, 1 milyo-
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ma yakın çiftçimiz, Ziraat Bankasına ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borcu
nu ödeyememiştir. 550 ımıilyarı bulıan bu 
•toplam borçlar, uygulanan yüksek faiz 
polMkasıyHa, çiftçimizin ödeme gücünün 
çok üzerinde olacaktır. Tüm mal varlığı 
dahi bu borçları ödemeye yetmeyecektik. 

Yııllardur ülkemiz ekonomisine büyük 
batkılar yapan, kalkınmamızda lokomotif 
görevini üstlenen torum sektörü, Hükü
metin uyguladığı yanlış politikalar ve yan
lış tercihler sonucu büyük bir krizin içi
ne düşmüş bulunmaktadır. Çfitçimlz sa-
hipaizdir, âdeta yetim bırakılmıştır. Hü
kümetin mantığında 'bir değişiklik olma
dığına göre, Meclis, ülkemiz için 'hayatî 
önem taşıyan tarım sektöründeki bu kötü 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, tasarrufların banka
lara çekilmesi için alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yazılı cevabı (7/49) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarrufların bankalara çekilmesi için 
alınan önlemler hakkında, aşağıdaki so
rularımın, Devlet Bakanı Sayın Yusuf 
Özal .tarafından yazılı olarak oevaplan'-
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mus'talfa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1, Tasarrufların »bankalara çekilme
si için alınan önlemler arasında, banka
ların (güvenceleri hakkında bir önlem de 
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gidişin sebeplerini araştırmalı, çözümleri
ni saptayarak gereğini yapmalıdır. 

Saygılarımla... (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ersin. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz 
dolmak üzeredir. Araştırma önergesi üze
rindeki öınıgöraşmelenini'ize önümüzdeki 
salı günü, kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek için 23 Mart 1988 Çarşam
ba günü saat 15.00'ifce toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.57 

aldınız mı? Sağlam ıbanka olmanın öl
çüsü nddÜr? Sağlam banka için Cumhu
riyet Hükümetinin bir müdahalesi var 
ımı'dır? 

2. Halen bankalar yasasının 64 ün
cü maddesi uyarınca, yakın takipte olan 
banka bulummakta mıdır? Bulunmakta 
ise, ıbu bankalar ne kadar süredir yakın 
takiptedir ve hangileridir? Yakın takibe 
alınan ıbanka yoksa, «sağlam banka» 
«•sağlam olmayan 'banka» ayırımını han
gi kıstaslarla yapmaktasınız? 

3. Yüksek faiz politikası ile durum
ları kötüye giden harikalar kaç tanedir? 
Vatandaşların, 'bankerler faciası g'i'bi bir 
fada ile karşılaşmaması için, nasıl bir 
önlem aldınız? Durumu iyi olmayan ban
kalara devlet müdahalesi yapacak mısı
nız? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T. C. 
Başbakanlık .18.3.1988 

Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Banka ve Kamibüyo 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : BAK-il -3-521211 -1-23532 

Türkiye Büyük Millet M'eclisi 
Başkanlığına 

İllgi : 11.2.1988 gün ve 7/49-265/01547 
sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmeraoğlu'nun ilgide •kayıtlı yazınız 
ekinde ıgönderilen soru önergesine veri-
len cevabımız bir not halinde ilişikte su-
nulmuş'tur. 

Bilgilerine arz ederim.. 
Yusuf Bozkurt Özal 

Devlet Bakanı 

Tasarrufların Bankalara Çekilmesi İçin 
Alınan Önlemlere 'Dair, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat <Sökmenoğlu'nun So

ru Önergesine İlişkin Not : 

Bilindiği ıgiıbi, bankacılık alanındaki 
düzenlemelerle, mevduatı doğrudan veya 
dolaylı olarak koruyucu /hükümler geti
rilmekte ve harikaların, (banka 'işletmeci
liğinin temel ilkeleri olan likidite, emni
yet 've rantabilite ilkeleri çerçevesinde ku
rulmaları, faaliyet göstermeleri ve denet
lenmeleri amaçlanmaktadır. 

3182 sayılı Bankalar Kanununun 56 
net maddesi ile, bilançoların mahalli ga
zetelerde yayınlanarak mevduat sahipleri 
ve diğer kişilerin bilgiden uzak tutulma
sını önlemek amacıyla, yurt çapında ya
yın yapan hiır gazete i e İlıanı şart koşul
muş, gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen 
'bilanço ve kâr zarar cetvellerinin yeni
den yayınlanması suretiyle kamuoyunun 
gerçeğe uygun olmayan •bilgilerle yanıl-
ti'lmasının önüne geçilmiştir. 

(Diğer taraftan 1986 yılı başından iti
baren yürürlüğe ıgiren Tek ıDüzen Hesap 
Planı ile malî raporlama teknikleri stan
dart ihale getirilmiş, bankaların yıl so
nunda yayınladıkları bilançoların, vatan
daşlar tarafından mukayese edilmesi ola
nağı 'sağlanmıştır. 

Mevcut denetime T. C. Merkez Ban
kasının deneHümi de İlave edilerek geliş
meler daha yakından izlenmeye •başlan
mıştır. Ayrıca (bağımsız denetim şirket
leri denetimi sahasına sokularak devletin 
yetkili organdan dışında banka bilanço 
ve malî raporlarının profesyonel kişiler
ce tetkiki sağlanmıştır. 

Yapılan çeşitli düzenlemeler ile, yeni 
'banka kurulması için gerekli çağdaş stan
dartlar oluşturulmuş ve hu alanda ser
best rekabet ortamı sağlanmış, dövizli 
işlemlerde risk doğmaması için muhafa-
za'kâr bir politika güdülerek bu hesaplar 
arasında bir denge sağlanması amaçlan
mıştır. Faiz hadlerinde yapılan son dü
zenlemelerle tasarrufların TL. olara'k 
bankada tutulması teşvik edilerek bir 
yandan tüketimin kısılması, diğer yandan 
da tasarrufların bankalar yoluyla eko
nomiye katıilumları sağlanmış, mevduata 
reel faiz ödenmesin in doğal sonucu ola
rak yabancı kaynak maliyetlerinin art
ması ile firmalar özkaynaklarını güçlen
dirmeye yöneltilmiş, ıbu arada banka öz-
kaynaklarınMi artırılması için mevzuat 
değişikliği çalışmaları da sonuçlanma 
aşamasına gelmiş (bulunmaktadır. 

Bankacılık sahasında Devletin aldığı 
veya alacağı tüm (tedbirler, Bankaların 
tüzelkişiliğini ve dolayısıyla da tasarruf 
sahipleriyle kamu yararını korumaya yö
nelik Ibulunma'ktadır. 

Bankaların içinde bulundukları du
rum, yüksek fai'z politikasıyla değil ma
lî yapıları ve izledikleri yönetim politi-
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kalarıyla ilgiMir. (Devletin .bankalar üze
rindeki gerek denetim fonksiyonu gerek
se nazımı fonksiyonu, bankaları basireti'! 
bir yönetim ekibi 'oluşturmaya yöneltmiş
tir. Halihazırda mevzuatımızda bankala
rı 'kötü yönetenler hakkında yasal taki
bata girişilmesini sağlayacak hertürlü 
tedbir bulunmaktadır. 

Bankalar Kanununun .64 üncü mad
desi ile, malî bünyesi zayıflamakta olan 
bankaların tespiti halinde bunların malî 
bünyelerinin güçlendirilmesi ve banka 
malî bünyesi tamamen tahrip olmadan 
müdahale etme imkânı sağlanmıştır. 64 
üncü madde kapsamında bulunan ban
kaların isimlerinin açıklanması, gerek ya-
«al (B. K. ,Md. 83) ,gere!kse evrensel ban
kacılık prensiplerinden biri olan, banka 
sırrının .açıklanması anlamıına geleceğin
den mümkün bulunmamaktadır. Ancak 
bir bankanın tek başına bu madld'e kap
samında bulunması onun malî durumu
nun kötü olduğunu göstermez, zira ban
kacılık sis'teminde daha önce bu madde 
kapsaımına girip, yönetim ve malî yapı
larında sağlanan gelişmeler sonucu kap
samdan çıkan ve malî durumu çok iyi 
olan bankalar da bulunmaktadır. 

Devletin amacı, bankaların malî ya
pılarını ıslah etmek, banka mzelkişîliği-
ni, tasarruf sahiplerinin- haklarını ve 
böylece kamu yararını korumak oldu
ğundan, bu amaca yönelik olarak aldığı 
çeşitli tedbirlerin yanısıra ihtiyaç duyul
duğunda yeni tedbirleri de almaya de
vam edecektir. 

2. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal' 
in* seker pancarı alım fiyatına ve 1987 
yılı Ağustos ayından bu yana alınan şe
ker pancarı için üreticilere ne zaman öde
me yapılacağına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu ve Sanayi 

— <S8 
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ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür"ün yazılı 
cevabı (7150) 

Türkiye Büyük Mllljet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Tarım Onman 
ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü 
Doğan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

1. Kendi topraklarımda köle yapı
lan pancar üretimlerimize, Ağustos 
ayından bu yana teslim ettikleri mah
sulünün parasını ne zaman ödeyeceksi
niz? 

2. Girdi mallarım pahalıya sattı
ğınız, ürettiklerini ucuza aldığınız, enf
lasyonun ağır yükü altoda ezilen pan
car üretidilerimizin mağduriyetlerini be
lirli ölçüde hafifletmek için, 1987 des
tekleme ıalım fiyatlarıyla enflasyon ara
sındaki farkı ödemeyi düşünür müsünüz 
V.e 20 lira 50 kuruştan şeker pancarı alı
mı yaparken, küp şekeri 320 liradan sa
tıyordunuz, son bir kararla, pancar ta
ban fiyatlarını 36 lira olarak açıkladı
nız. Som açıklanan fiyatla, alım yapıl
madığı halde zam yapılarak, küp şeke
rin satış fiyatı 420 liraya çıkarılmıştır. 
Böyle bir durumda ise, pancar üretici
lerimizin mağduriyeti doğmuştur. Zaten 
kârlı olan Şeker Şirketinden, bu fiyat 
farklarınım bir kısmını, maliyetin altın
da üretim yapan pancar üreticilerine ak
tarmayı düşünür müsünüz? 

3H Son olarak, sermayesinin % 
70'i pancar üretidleriımizin olan Şe-
fcerbank'm kredilerinin, ne kadarı çift
çilerimize, ne kadarı ticaretle uğraşanla
ra, ne kadarı müteahhitlere, ne kadarı ih
racatçılara ve ne kadarı hayalî ihracat
çılara verilmiştir? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 21.3J988 

Basın ve Halkla tlişklfter 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MİM-177 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.BJM.M. Genel Sekreterliği
nin 11.2.1988 tarih ve 7/50/239/01443 
sayılı yazısı ile Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı, özel Kalem Müdürlü
ğünün 16.2.1988 tarih ve ÖKM-2-91 sa
yılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın 
Taran Orman ve Köyişleri Balkanı H. 
Hüsnü Doğan'a sorduğu ancak tarafım
dan cevaplandırılması istenen yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Eskişehir Mületvekili Zeki Ünal'ın Ya
zılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru İH Kendi topraklarında köle 
yapılan pancar üreticilerimize, Ağustos 
ayından ıbu yana teslim ettikleri mahsu
lünün parasını ne zaman ödeyeceksiniz? 

Soru 2. Girdi malarını pahalıya 
sattığınız, ürettiklerini ucuza aldığınız, 
enflasyonun ağır yükü 'altında ezilen pan
car üreticilerimizin mağduriyetlerini be
lirli ölçüde hafifletmek için 1987 destek
leme alım fiyatlarıyla enflasyon ara
sındaki farkı ödemeyi düşünür müsünüz 
ve1 20 lira 50 kuruştan şeker pancarı 
lalımı yaparken küp şekeri 320 liradan 
satıyordunuz, son bir kararla pancar 
taban fiyatlarını 36 lira olarak açıkla
dınız. Son açıklanan fiyatla, alım ya

pılmadığı halde zam yapılarak küp şe
kerin satış fiyatı 420 liraya çıkarıimış-
tır^ Böyle bir durumda ise pancar üre
ticilerimizin mağduriyeti doğmuştur. 
Zaten kârlı olan Şeker Şirketinden bu 
fiyat farklarının bir kısmını maliyetin al
tında üreitim yapan pancar üreticilerine 
aktarmayı düşünüypr musunuz? 

Soru 3. Son olarak, sermayesinin % 
70^ pancar üreticilerimizin olan Şe-
kerbanfc'ın kredilerinim n£ kadarı çift
çilerimize, ne kadarı ticaretle uğraşanla
ra, ne kadarı müteahhitlere, ne kadarı 
ihracatçılara ve ne kadarı hayalî ihra
catçılara verilmiştir? 

Cevap 1. Diğer çiftçilerimizde ol
duğu gibi pancar üreticileri de daima 
korunmakta ve desteklenmektedir. Bu 
sebeple Sayın 'Milletvekilinin görüşlerine 
iştirak etmek mümkün değildir. Şeker 
Şirketince 198'7 yılında çiftçilerden 12,7 
milyon ton pancar alınmıştır. 

Çiftçilerden alınan pancar bedeli ise 
290 Milyar liradır. Pancar bedellerinin 
ödenmesine öncelikle Doğu Anadioludaki 
7 Şeker Fabrikamızda 8 Şubat 1988 tari
hinde başlanmıştır. Diğer Şeker Fabrika
larımızda 29 Şubat 1988 günü başlayan 
ödemelerde halen devam etmektedir. Üre
ticiden satın alınan 12,7 Milyon Ton şe
ker pancarının tutarı olan 290 Milyar 
Liranın 17.3.1988 tarihi itibariyle 200 Mil
yar lirası ödenmiştir. Çiftçiye bakiye ka
lan borcumuz 90 Milyar liradır. Bakiye 
borcun en geç 15 Nisan 1988 tarihine ka
dar ödenmesi programlanmıştır. 

Cevap 2. Genel olarak şeker üretim 
kampanyaları başIlarken Şeker Şirketince 
durum değerlendirilmesi yapılmakta ve 
gerekiyorsa 233 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname uyarınca Şeker Şirketi ta
rafından şeker fiyatlarına zam yapılmak
tadır. 
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•Şeker pancarı füyaltları incelenirken 
mutlaka; 

— Tohumluğun ücretsiz verildiği, 
— Her yıl, pancar bedelinin yaklaşık 

% 40 - 50's'i kadar ayriî ve nakdî avans 
»dağıtıldığı vte aivanslar için faiz tahakkuk 
ettirilmödüği, 

— Üretilen pancarın % 30'u kadar yaş 
ve % 0,5'i kadar kuru pancar küspe
sinin bedelsiz olarak verildiği, 

ı— Pancar ekim'inde kullanılan cer 
ıgücü dışındaki bütün ekipman (Imibzer, 
merdane gibi) ile mücadelede kullanılan 
alet ve mak'inaların bedelsiz olarak çift
çinin istifadesine sunulduğu, 

ı— Ekimli yapan usta personellin üc
retlinin yarısından fazlasının da T. Şeker 
Şirketince karşılandığı hususları dikkate 
alınmalıdır. 

Pancar tanımının dalima desteklenme
si, korunması ve gelişltirilmesine bıir ör
nek olarak: Şeker Sanayiihîizce 1983 yı
lında. 670 bin ton sunî gjüibre dağıtılmış 
liken, bu miktar 1987 yılında 924 bin to
na yükselmiştir. 

Sayın Milletvekilinin ifade ettiği 20,50 
TL./'K'g. taban fiyatıdır. 

Şeker varlığı, prim ve tazminatlar da
hil olmak üzere ortalama pancar fiyatı 
ise 1987 yılında 22,85 TL./Kg.'dır. Yuka
rıda açıklanan hususlar da dikkate alındı
ğında gerçekleşen ödemelerin 22,85 TL./ 
Kg. çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Cevap 3. Şekerbank, 1987 yılında 147 
M'ilyar TL. lik krddi hacminden, Sanayi 
Sektörüne 81,2 Milyar Lira kredi kul
landırmıştır. Bu da toplam kullanılan kre
dinin % 55,24 üne tekabül etmektedir. Bu 
kredinin 70,1 Milyar TL.'lık kısmı, şeker 
pancarı bedellerinin zamanında üreticiye 
ödenmesini teminen, T. Söker Fabrikaları 
Genel Müdürlüğüne, reeskont kaynağın
dan kullandırılmıştır. 
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Banka krediierirtin % 9,5 i tarıma (14 
Milyar), 

% 31,56 sı Ticaret Sektörüne (46,4 
Milyar), 

% 2,8 lik kısmı İhracata (4,1 Milyar) 
ve 

% 0,9 u da diğer sektörlere (1,3 Mil
yar) kullandırılmıştır. 

Sanayi sektörüne verilen krediden 70,1 
Milyarının, pancar üreticilerine pancar be-
dellerinlin zamanında ve tamamının kısa 
sürede ödenmesi için kullandırıldığı göz 
önüne alınırsa, çiftçilerimiz yararına kul
lanılan kredi miktarı 84,1 Milyarı, toplam 
kredilerin % 57,21 ini bulmaktadır. 

Ayrıca, pancar çiftçisine kullandırılan 
kredilerin faizli % 301dur. Banka kayna
ğından kullandırılan kredinin, bankaya 
kaynak maliyeti isıe, bu faiz oranının ol
dukça üzerindedir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, şeker pancarı alım fiyatına ve 
1987 yılı Ağustos ayından bu yana alı
nan şeker pancarı için üreticilere ne za
man ödeme yapılacağına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rürün yazılı cevabı (7151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

'\i Kendi topraklarında köle yapılan 
pancar üreticilerimize, Ağustos ayından 
bu yana teslim ettikleri mahsulünün pa
rasını ne zaman ödeyeceksiniz? 

2. Girdi mallarını pahalıya sattığı
nız, ürettiklerini ucuza aldığınız, enflasyo
nun ağır yükü altında ezilen pancar üre-
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udilerimizin .mağduriyetlerini belli rli ölçü
de hafiflenmek için, 1987 destekleme alım 
fiyatlarıyla enflasyon arasındaki farkı öde
meyi düşünür müsünüz ve 20 lira 50 ku
ruştan .söker pancarı alımı yaparken, küp 
şekeri 320 l'iradan satıyordunuz, son bir 
kararla, pancar taban fiyatlarını 36 lira 
/olarak açıkladınız. Son açıklanan fiyatla, 
â lım yapılmadığı halde zam yapılarak, küp 
şekerin satış fiyatı 420 liraya çıkarılmış
tır. Böyle bir durumda ise, pancar üreti
cilerimizin mağduriyeti doğmuştur. Zaten 
kârlı olan Seker Şirketinden, bu fiyat fark
larının bir kısmını, mafliyeltm altında üre
tim yapan pancar üreticilerine aktarmayı 
düşünüyor musunuz? 

3. Son olarak, sermayesinin % 70'i 
pancar üreticilerimizin olan Şekerlbank'm 
kredilerinin, ne kadarı çiftçilerimize, ne 
kadarı ticaretle uğraşanlara, ne kadarı 
müteahhitlere, ne kadarı ihracatçılara ve 
ne kadarı hayalî ihracatçılara verilmiş
tir? 

T.e. 
Sanayi rvie Ticaret 21 . 3 . 1988 

Bakanlığı 
Balsın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği! 
Sayı: 5/MM -175 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
11.2.1988 tarih ve 7/51/240/01444 sayılı 
yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın şe
ker pancarı alım fiyatına ve 1987 yılı 
Ağustos ayından bu yama alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ödetae 
yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesiy

le ilgili cevabımız ekte takdim edilmiş
tir, 

IBilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü. Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Balkanı 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın 
yazılı sorufliarına cevaplarımız. 

'Soru 1. Kendi topraklarında köle ya
pılan pancar ürdticilerirriize, Ağustos ayın
dan buyana teslim ettikleri mahsulünün 
parasını ne zaman ödeyeceksiniz? 

Soru 2. Girdi mallarını pahalıya sat
tığınız, ürettiklerini ucuza aldığınız, enf
lasyonun ağır yükü altında ezilen pan
car ürdtiic'ilerîmizin mağduriyetlerini be-
ttirli öflçükte hafifletmek için 1987 destek-
'lleme alim fiyatlarıyla enflasyon arasın
daki farkı ödemeyi düşünür müsünüz ve 
20 lira 50 kuruştan şeker pancarı alımı ya
parken küp sökeri 320 liradan satıyordu
nuz, son bir kararla pancar taban fiyat
larını 36 lira olarak açıkladınız. Son açık
lanan fiyatla, alım yapıtmadiğı halde zani 
yapılarak küp şekerin saltıiş fiyatı 420 li
raya çıkarılmıştır. Böyle bir durumda ise 
pancar üreticilerimizin mağduriyeti doğ
muştur. Zaten kârlı olan Şeker Şirketin
den bu fiyat farklarının bir kısmını ma
liyetin altında üretim yapan pancar üre
ticilerine aktarmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Son olarak, sermayesinin % 
70'i pancar üreticilerimizin olan Şeker-
foank'ın kredilerinin ne kadarı çiftçilerimi
ze, ne kadarı ticaretle uğraşanlara, ne 
kadarı mÜteahhM'ere, ne kadarı ihracat
çılara ve ne kadarı hayali ihracatçılara 
verilmiştir?1 

Cevap 1. Diğer çiftlilerimizde oldu
ğu gibi pancar üreticileri de daima ko-

> runimakta ve desteklenmektedir. Bu se-
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beple Sayın Milletvekillinin görüşlerine 
iştirak etmek mümkün değildir. Şeker Şir
ketince 1987 yılımda çiftçilerden 12,7 Mil
yon Ton pancar alınmıştır. 

Çiftçilerden alınan pancar bedeli ise 
290 Milyar liradır. Pancar bedellerinin 
Ödenmesine öncelikle Doğu AnadoludaM 
7 Şeker Fabrikamızda 8 Şubat 1988 ta
rihinde başlanmıştır. Diğer Şeker Fabri
kalarımızda 29 Şuibat 1988 günü başlayan 
ödemeler de halen devam etmektedir. 
Üreticiden satın alınan 12,7 Milyon Ton 
şeker pancarının tutarı olan 290 Milyar 
uranım 17.3.1988 tarihli itibariyle 200 Mil
yar lirası ödenmiştir. Çiftçiye bakiye ka
lan borcumuz 90 Milyar liradır. Bakiye 
borcun en geç 15 Nisan 1988 tarihine 
kadar ödenmesi proigramlanmıiştır. 

Cevaip 2. Genel olarak şeker üretim 
kampanyaları başlarken Şeker Şirketince 
durum değerlendirilmedi yapılmakta ve 
gerekiyorsa 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca Şeker Şirketi tara
fından şeker fiyatlarına zam yapılmak
tadır. 

Şeker pancarı fiyatları incelenirken 
mutlaka; 

— Tohumluğun ücretsiz verildiği, 
— Her yıl, pancar bedelinin yaklaşık 

% 40 - 50'si kadar aynî ve nakdî avans 
dağıtıldığı ve avanslar için faiz tahakkuk 
ettirilmediği, 

— Üretilen pancarın % 30'u kadar 
yaş ve % 0,5'i kadar kuru pancar küs
pesinin bedelsiz olarak verildiği, 

— Pancar ekiminde kullanılan cer gü
cü dışındaki bütün ekipman (mibzer, mer
dane gîbü) ille mücadelede kullanılan alet 
ve makinelerin bedelsiz olarak çiftçinin 
'İstifadesine sunulduğu, 

— Ekimi yapan usta personelin üc
retinim yansımdan fazlasımım da T. Şeker 
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Şirketince karşılandığı hususları dikkate 
alınmalıdır. 

Pancar tanımının daima desteklen
mesi, korunması ve geliştirilmesine bir ör
nek olarak: Şeker Sanaylimlizce 1983 yı
lında 670 bin ton sunî gübre dağıtılmış 
iken, bu miktar 1987 yıllında 924 bin to
na yükselmiştir. 

Sayın Milletvekillinin ifade ettiği 20,50 
TL./Kg. taban fiyatıdır. 

Şeker varlığı, prüm ve tazminatlar da
hil olmak üzere ortalama pancar fiyatı 
ise 1987 yılında 22,85 TL./Kg.'dır. Yu
karıda açıklanan hususlar da dikkate alın
dığında gerçekleşen ödemelerin 22,85 TL./ 
Kg. çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Cevap 3. Şekerbank, 1987 yılında 147 
Milyar TL. lık kredi hacminden, Sanayi 
Sektörüne 81,2 Milyar Lira kredi kullan
dırmıştır. Bu da toplam kullanılan kre
dinin % 55,24 üne tekabül etmektedir. 
Bu kredinin 70,1 Milyar TL.'lık kısmı, 
şeker pancarı bedellerinin zamanında üre
ticiye Ödenmesini teminen, T. Şeker Fab
rikaları Genel Müdürlüğüne, reeskont 
kaynağından kullandırılmıştır. 

Banka kredilerinin % 9,5"i tarıma 
(14 Milyar), 

% 3'1,56'sı Ticaret Sektörüne (46,4 
Milyar), 

% 2,8'lik kısmı ihracata (4,1 Milyar) 
ve 

% 0,9'u da diğer sektörlere (1,3 Mil
yar) kullandırılmıştır. 

Sanay1! sektörüne verilen krediden 
70,1 Milyarının, pancar üreticilerine pan
car bedellerinin zamanında ve tamamının 
kısa sürede ödenmesi için kullandırıldığı 
göz önüne alınırsa, çiftçilerimiz yararına 
kullanılan kredi rriîktan 84,1 Milyarı, 
toplam kredilerin % 57,21'ini bulmak
tadır, 
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Ayrıca, pancar çiftçisine kullandırılan 
kredilerin faizi % 30ldur. Banka kayna
ğından kullandırılan kredinin, bankaya 
kaynak maliyeti ise, bu faiz oranının ol
dukça üzerindedir. 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Ke~ 
çeli'nin, yer fıstığı üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür'ün yazdı cevabı (7155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahimut Keçeli 

Adana 

\i 29 Kasım 1987 Genel Seçîmlerin-
den önce Adana ve İçel illerindeki yer fıs
tığı üreticilerinim YerfıîsköibMik'e teslim 
ettikleri mahsullerinin bedelleri bugüne 
kadar ödenmiş midir? 

2. 'ödenmemiş ise, fıstık üreticileri
nin devletten halen ne kadar alacağı bu
lunmaktadır?1 

3J Üreticilerin alacaklarının tamamı 
ne zaman ödenecektir? 

4.1 'Mağdur ediilen üreticilere gecik
meden dolayı fark verilmesi düşünüllimek-
temidür? 

5« Ürününü Yerfiskblbirik'e vererek 
ibulgühe kadar alacaklarını alamayan ve -
aracının, tefecinin insafına terk edilen 
yer fıstığı üreticisinin, devletin zamanın
da müdahale ve destekleme alımları yajp-
maiması nedeniyle uğradığı zararın miktarı 
nedir?', 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret! 21 . 3 . 1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla ÎÜişklileıf 

'Müsaviriiği 
Sayı: 5/MM-183 , 
Konu: Soru önerigösi. 

Türkiye Büyük Miüleit Meclisi 
Başkanlığına 

tigi: T.B.MJM. Genel Sekreterlıiğünin 
16.2.1988 tarih ve 7/55/297/01644 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Mahmut Keçeli' 
nin, Yer fıstığı üreticilerine yapılacak 
Ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevalbımız 
ekte takdim edimıiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Adana .Milletvekili Mahmut Keçeli'nin 
Yazılı Sorularına Cevabımız 

ISoru 1. 29 Kasım 1987 ıgenel seçim
lerinden önce Adana ve İçel İllerindeki 
yerfıstığı üreticilerinin yerfişköbirlik'e 
(teslim ettikleri mahsullerinin 'bedelleri 
bugüne kadar ödenmiş imlidir? 

Soru ,2. ödenmemiş ise frstık üreti
cilerinin devletten halen ne kadar ataca
ğı bulunmaktadır? 

ISoru 3, Üreticilerin alacaklarınım ta-
muamı ne zaman ödenecektir? 

Soru 4. iMağdur edilen üreticilere 
gecikmeden 'dolayı fark verilmesi düşü
nülmekte midir? 

Soru 5. Ürününü yertfiskobtirlik'e ve
rerek ıbugüne kadar alacaklarını alama
yan ve aracının, 'tefecinin) insafına terk 
edilen yerfıstığı üreticisinin, Devletin za
manında müdahale ve destekleme alım
ları yapmaması nedenîyle uğradığı zara
rın miktarı nedir? 
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Cevabımız : Yesfıstığı tanımı en yay
gın şekilde Adana, |çd, Hatay ve An
talya yörelerinde ikinci ürün olarak top
rağı en iyi şekilde değerlendinmek ama
cıyla yapılmaktadır. Son beş yıllık orta
lamalara ıgöre Türkiye'de yaklaşık 30 000 
'hektar arazide 60 000 ton kadar yerfıs
tığı üretilmdktdd'ir. 1968 yılında ,14 koo
peratif ve 12 345 ortak l e kurulmuş bu-
ılunan Yerifiskdbirllik ihalen 14 kooperatif 
ve 12 560 ortağa sahiptir. Birlik 1968 -
1978 yıları arasında kendi nam ve he
sabına T. C. Ziraat Bankasından sağla
mış olduğu kredilerle ürün alımı yapmış, 
1978/79 alım kampanyasında ise yerfıs
tığı ürünü ilk defa devlet destekleme 
kapsamıma alınmıştır. 

İDevlet destekleme alımları 1984/85 
kampanyasına kadar devam etmiştir. 

Birlik (bu dönemlerde üreticisinden 
yıllara göre değişen miktarlarda ürün 
mubayaası yapmış ve alım miktarlarının 
yarısına yakın kısmını çeşitli ülkelere ih
raç ederek ülkemize döviz kazandırmış
tır. Son ıbeş yıîda ülkem'ilze yerfıstığı ih
racatından 22 milyon dolar döviz (girmiş
tir. Yerfıstığı ürününün desteklenmiş ol
duğu 6 yıl içerisinde Birlik Türkiye üre
timinin % 1 ile % 15'i arasında değişen 
miktarlarda alım yapmıştır. 

Ülkemizin içlinde bulunduğu şartlar 
ile uygulanmakta olan ekonomik prog
ram muvacehesinde mümkün olduğu 
kadar az sayıda ürünün Devlet destek
leme alımlarına dahil edilmesi öngörül
müş olduğundan 1984/85 kampanyasın
dan ıbu yana yerfıstığı ürünü desteklen-
memektjedir. Ürünün desteklenmediği bu 
yıllarda Birilik kendi nam ve hesabına 
olmak üzere yine Türkiye üretiminin |% 
6 lile j % 10ru arasında alımlarda bulun
muştur. Bu da göstermektedir kli ürünün 
desteklendiği ve destelklenmediği yıllar-
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da üreticinin Biriliğe teslim ettiği ürün 
miktarlarında pek fazla ibdr değişiklik 
olmamıştır. 

En son 1983/84 kampanya dönemkide 
105,— TL./Kg.'lık bir fiyatla Devlet des-
töklemesüne alınan yerfıstığı daha sonra
ki yıllarda Birlikçe kendi nam ve hesa
bına olmak üzere sırasıyla 254,— 
TL./Kg., 260— TL./Kg., 440— TL./Kg. 
ve 1987/88 dönelmiinde ise ortalama 
512,— TL./Kg., üzerinden satın alın
mıştır. Yine 1987/88 döneminde en iyi 
kalite yerfıstığına verilen fiyat 550,— 
TL./Kg.'dır. 

Yerfiskobiriiğin Devlet destekleme
si yaptığı! yıllardaki zararı 1982/83 dö
nemlinde 184 milyon, 1983/84 dönemin
de ise 555 milyon TL.'sı olmuştur. 

Birliğin son üç yıldaki ortallama yıl
lık giderleri 400 milyon civarındadır. 

Desltlekleme dışı; yapılan alımlarda ise 
Birlik 1984/85 döneminde 302 milyon, 
1985/86 döneminde 514 milyon, 1986/87 
döneminde ise 241 milyon TL. zarar et
miştir. 

Ülkemıizde uygulanmakta olan libe
ral ekonomi ve 5 yıllık Kalkınma Prog
ramları çerçevesinde' mümkün olduğu 
kadar az sayıda ürünün Devlet destek
leme alımlarına dahil edilmesi öngörül
müş ve son yıllarda sadece ekonomik 
öneme en fazla haliz ürünler desteklen
miştir. Bu nedenle de 1984/85 kampan
yasından 'bu yana yerfıstığı ürünü des
tekleme dışı kalmış v,e Yerfisköbirlik 
kâr ve zarar kendisine ait olmak üzere 
ürün mubayaa etmiştir. 1984/85 ve 1986/ 
1987 dönemleri arasında Birlik ortalama 
3 500 ton ürün satın almış ve üreticilere 
1 ilâ 1.5 milyar TL.,'Jık ödemelerde bu
lunmuştur. 

1987/88 döneminde ise, iç yerfıstığı 
dış piyasa fiyatlarının 90 cent/Kg.'a düş-
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ıtıesi, buna ımukabil aynı ürünün iç pi
yasa fiyaJÜarının 1 350,— TL./Kg.'a ka
dar yükselimesi üreticilerin ürünlerini 
BirMğe getirmeyi tercih etmelerine se
bep olmuş ve Birlik 7 255 ton ürün mu
bayaa etmiştir^ Birlik mubayaa fiyat
larının dış piyasaya nazaran yüksek ol
ması vp ürünün Devlet destekleme kap
samında olmaması nedenliyle üreticilere 
gecikmeden dolayı fark verilmesi düşü
nülmemektedir. Ayrıca Birlik alım fiyat
larınım yüksekliği sebebiyle yerfıstığı 
üreticisinin, 

Devlet destekleme alımları yapılıma-
masından dolayı herhangi bir zararı ol
mamıştır. 

Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifle
ri Birliği 1987/1988 döneminde ortala
ma 512,— TL./Kg. fiyatla üretici ortak
larından 7 255 ton ürün satınaimış ve 
üreticilere 2.4 milyar TL. ödemede bu
lunmuştur. 

Gerek Birliğin öz kaynaklarının çok 
sınırlı olması ve gerekse1 yıllardan beri 
zararla sonuçlanan faaliyetler gösterme
si sebebiyle Bakanlığımızca Yerfiskdbir-
lik Çukurova Pamuk Tarım Satış Kbo-
perartifıleri Birliği) i e birleştirilmiş 
olup Yerfiskobirliiğin üreticilere olan 
1 312 139 000,— TL.'lık bakiye borcu
nun tamamı ÇukobMfc kaynaklarından 
kullanılmak üzere ödenmiş bulunmakta
dır. 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Hindeki pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Baka
nı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/57) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Sanayi ve Tica
ret Bakanınca yazıliı yanıtlanmasına ara
cılığınızı saygılarımla dilenim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorumlu pancar üreticilerinin 
ürün bedelleri bugünedek ödenmemiş, 
üreticiler mağdur edilmişlerdir, ödeme 
ne zaman yapılacaktır? 

!2, Ödemeler eski fiyattan mı, yoksa 
bugünkü fiyattan mı yapılacaktır? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halikla lilişkilıer Müşavirliği 
Sayı : 5/MİM-U79 21 . 3 . 1988 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Başkanlığına 
<Îİgi : T.B.IM.M. Geneli iSekreteriliği'nin 

1İ8.2.198S tarih ve 7/57/3(12/01775 sayılı 
yazınız, 

Çorum Milletvekilli Rıza Hıman'ın Ço
rum tündeki pancar üreticilerine ürün be
dellerinin ne zaman Ödeneceğine ilişkin 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ek
te takdim edi'lımiiştir. 

fBİgiterinizi ye gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür; 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Çorum Milletvekilli Rıza Hıman'ın ya
zılı sorulanna cevaplarımız 

JSoru 1. Çorumlu pancar üreticileri -
inin ürün bedellileri bugünedek ödenme
miş üreticiler mağdur edilmişlerdir, öde
me ne zaman yapılacaktır? 

İSoiru 2. Ödemeler eski fiyattanım 
yoksa bugünkü fiyattanmı yapılacaktır? 

(Cevap T. Diğer çiftçilerimizde ol
duğu gibi pancar üreticileri de daima ko
runmakta ve desteklenmektedir. Bunun 
İçin pancar üreticilerinin mağdur edildi
ğine dair görüşlerinize katılmak mümkün 
değildir. Şeker Şirketince 1987 Yıllında 
çiftçilerden 12,7 Milyon Ton pancar alın-
miiştır. 

Çiftçilerden alınan pancar bedeli ise 
290 Milyar 'Kiradır. Pancar bedellerinin 
ödenmesine öncelikle Doğu Anadbludaki 
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7 Şeker Fabrikamızda 8 Şubat 1988 tari
hinde başlanmıştır. Diğer Şeker Fabrika
larımızda 29 Şubat 1988 günü başlayan 
ödemelerde hailen devam etmektedir. Üre
ticiden satın alınan 12,7 Milyon Ton şe
ker pancarının tutarı olan 290 Milyar li
ranın 17.3.1988 tarihi itibariyle 200 Mi
yar Lirası ödenmiştir. Çiftçiye bakiye ka
lan borcumuz 90 Miyar 'liradır. Bakiye 
borcun en geç 15 iNİsan 1988 tarihine ka
dar ödenmesi programlanmıştır. 

Cevap 2. 1987 Yılı ürünü pancar be
delinin 1987 yılı üçin tesellüm edilen fi
yatlarla ödeneceği tabiîdir; Bu fiyat % 
l€ polar şeker ihtiva eden pancar için 
20,50 TL./Kg. oilup, şeker varlığı, prim 
ve tazminatlarla birilikte 22,85 TL./Kg.'a 
yükselmektedir. 

11988/89 kampanyasında teslim edile
cek pancarlara ise tabam fiyatı olarak 
36,— TL./Kg. ödenecektir. Bu fiyat ge
çen yııldan '% 75,6 daha fazladır. Ayrıca 
prim ve tazminat miktarları da önemli 
ölçüde artırılimışitır. 

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö
senin, Erzurum İlindeki hayvan üretici
lerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım' Orman 

ve Köyişlleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Do
ğan tarafından yazdı olarak cevaplandı-
rıteas'iniı arz ederim. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ülkemizde, hayvancıllıkla meşgul olan 
illerden birisi de Erzurum'dur. 8 ay kış 

, şartlarının hüküm sürdüğü bu 'ilde, besi 
ya da geçimini temin etmek durumda olan 
vatandaşın yem İhtiyacı ve hayvanının 
satışı sonucunda alacağı parayı E.B.K.' 
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ndan hemen alamadığından sıkıntıya gir
diği bilinmektedir. 

|L Et ve Ballık Kurumu, hayvan alım
larında, vatandaşın parasını kaç gün içe
risinde ödemektedir?, 

2. Erzurum'da tabiî ve kesif yemin 
ı(fabrika yeminin) fiyatı kaç liradır? Fab
rika yeminli temin edip etmediğini? 

3. Tabiî yem olarak ot ve özellikle 
samanın Erzurum İline getirilmesi için 
ucuz fiyatla vagon temin edilip edilmedi
ğini? 

4. Et ve Balık Kurumu veya özel fir
maların, küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
etini kaç liradan alarak kaç liradan iç 
piyasaya ve ihracaat yaptığının bilidir »1-
mesi? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 118 . 3 . 1988 
Özeli Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-162 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İllgi : Gen. Sök. Kan. ve Kar. 'Müd.' 

nün 19,2.1988 tarih ve 7/60-322/01817 
say illi yazısı. 

Erzurum Millletvefcili Sayın İsmail Kö-
se'nin «Erzurum lîllndefci hayvan üretici-
ılerünin sorunlara hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmek
tedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Kö-
se'nin yazılii soru önergesinin cevabıdır. 

Cevap : 1. Et ve Balık Kurumu 1985, 
1986 ve 1987 yıllarında, büyükbaş ve kü
çükbaş canlı hayvan alımlarında peşin 
bedel ödemesinde bulunmuştur. 
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Bazı zorunlu sebeplerle 1988 yılı ba
şından itibaren oanlt hayvan bedellerinin 
küçükbaş hayvanlarda tamamı peşin, bü
yükbaşta ise T/2'si peşin bakiyesi -ile pe
şin sayılabilecek makul' bir süre olan 15 
»gün sonra ödenmektedir. 1 Mart 1988 ta
rihinden itibaren de '1/4'ü peşin 3/4'ü 1 
ay sonra ödenmektedir. Ancak bu uygu
lamanın kusa bir süre devam edeceği; tah-
ırriln edilmektedir. 

Cevap : 2. Yem Sanayii T.A.Ş. Ge
nel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Yem 
'Fabrikasında üretilerek satışa arzedilen 
yemlerin büyük bir bölümünü teşkil eden 
süt ve besi yemleri hailen (ambalajlı) üreli 
alarak 190 ve 175 TL/Kg., üresiz olarak 
205 ve 190 TL./Kg.'dan satılmakta olup, 
ayrıca peşin satışlarda % 7 ıskonto uy
gulanmaktadır, 

Fabrikaya yapılan yem talepleri her
hangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin 
zamanında Ikarşdıanabilmektıediir. 

ıCevap : 3. Devlet Demir Yollarm-
ca, çeşitli hayvan yenlilerinin indirimli ta
rife üzerinden Erzurum iline nakili söz 
konusudur. BalyaTı olmak şartıyla ot-sap-
saman da bu indiktim© tabidir. 

Cevap : 4. Et ve Balık Kurumunca 
uygulanan alım fiyaıtlarınida besici ve ye
tiştiricilere 'besi maliyetlerinin üzerinde, 
kâr bırakabilecek bir politika takip edil
mektedir. 

IŞu anda Erzurum bölgesindeki Kom
binamız \l inci' kalite sığırlara baz fiyat 

•« m 
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olarak 2 410 TL.^Kg. et kilo alım fiyatı 
uygulamaktadır. Bu fiyatın yanısıra et ve
rimini artırıcı, genç sığır besiciliğini teş
vik amacıyla da randıman primi uygula
ması da, beilirtlilen alım fiyatına paralel 
.uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama 
ile % 56 (dahil) üstünde besi kondisyonu 
gösteren sığırlara ayrıca fiili randımanla
rına göre beher randıman için baz fiya
tın \%' î'i oranında prim verilmektedir. 
Böylece ]% 60 randıman veren bir sığırın 
alım fiyatı randıman primi ile beraber 
2 530 TL.'ya ulaşmaktadır. 

Koyun alım fiyatlarında ise Türkiye 
genelindeki uygulama Erzurum içinde 
söz konusu olup 2 600 TL./Kg.'dır. 

[Yukarıda bahsedilen talim fiyattan ışı
ğında böllge ve piyasa şartları da dikkate 
alınmak suretiyle Kurumumuz Erzurum' 
Bölgesindeki alıeıliar, toplu iaşe yapan ku
ruluşlar ve iş piyasaya uygulamak üze
re aşağıdaki fiyatlar tespit etmiştir. 
Kıyma 2 500 TL. 'KDV dahil 
Kuşbaşı 3 100 TL. KDV dahil 
İBiftek-Rösto 3 300 TL. KDV dahil 
Gövde Sığır eti 2 600 TL. KDV hariç 
Gövde Koyun eti 2 700 TL. KDV hariç 

11988 yılının Ocak-Şubat-M art ayında 
herhangi bir İhracat yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

İ! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi 

(10/17) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENKL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-

dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası iie birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana- • 
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po

litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

4. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama-
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cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan hir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırh'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kev 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya 'Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay 'Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-
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tökleme ve Fiyat istikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, [kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'dakı açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 

ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerlvşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine .yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6'34) 

24. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

25; — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 



28. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4G) 

29. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İh Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İlme bağli bazı 
iköy ve mezralarda 19SS yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beidibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap

tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına iliş/kin 
Baş'ba'kandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
AUıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mah'ke'melerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
AUıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami-
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lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) ' 

43., — 'Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerim istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, Afyon îline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun 'Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 

İŞLER 

1. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) 

X 2. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

3. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desıinıin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

4. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

5. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak-
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

6. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 



7. — Bazı Kanunlarda 'Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S.j Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

9. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

10. — Adıyaman ili Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

il 1'* — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988) 

12. — İstanbul Milletvekili Avni Ak-
yoTun, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici, 8 inci Maddesine' Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî (Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S, Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi : 18.3.1988) 

13. — Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/405) (S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 
18.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


