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A) Gündem Dışı Konuşmalar 274 

1. — Bilecik Milletvekili Tay
fur Ün'ün, valilerin seçim yasala
rını ihlal etmeleri nedeniyle hu
kuk dışı tutum ve davranışlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 274:276 

2. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz'm, geciken öğ
retmen nakilleri ve öğrencilerin 
yurt sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 276:278 

3. — Adana Milletvekili 
Mahmut Keçeli'nin, Şanlıurfa İli 

Viranşehir İlçesindeki işkence 
olayına ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

Sayfa 

278:281 

B) Tezkereler ve Önergeler 281 

1. — İtalya'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'ın dönü
şüne kadar, Başbakanlığa Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/648) 281:282 

2. — Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönü
şüne1 kadar Devlet Bakanlığına 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm 
vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/647) 282 
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V. — SEÇİMLER 

1. •— Komisyonlarda açık bulu
nan üyeliklere seçim 

VI. — GENSORU, GE
N E L G Ö R Ü Ş M E , M E C L İ S 
S O R U Ş T U R M A S I VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 

1. — Sakarya Milletvekili 
Mehmet Gölhan ve 18 arkadaşı
nın, ülkemizin sanayileşmesi ko
nusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/4) 

2. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp ve 21 arkadaşının, 
Türkiye'deki resmî ve özel banka
larda açılmış olan döviz.tevdiat 
hesapları ve tüketim malları itha
latı konusunda Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

VII. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 

1. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat. Sökmenoğlu'-
nun, kumarın yaygınlaşmasını 
önlemek için alınacak kanuni ted
birlere ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Ti-
tiz'in yazılı cevabı (7/156) 

2. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'm, 19.9.1980 tari
hinden sıkıyönetimin sona erdiği 
tarihe kadar Sıkıyönetim Kanunu 
gereğince görev yerleri değiştiri
len veya işlerine son verilen kamu 
görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci'nin yazılı cevabı 
(7/157) 

3. — Hatay Milletvekili 

Sayfa 

282 

282 

282 

282 

Sayfa 

282:294 

294:316 

316 

316 

316:317 

317:319 

Öner Miski'nin, İskenderun Kör
fezi ile benzeri diğer yerlerde çev
re kirlenmesini önlemek için ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin yazı
lı cevabı (7/231) 

4. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Siirt İli Pervari 
İlçesi Yeniaydın Köyüne bağlı İğ
neli Mezrasında 14.7.1988 tarihin
de meydana gelen olaya ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/236) 

5. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Mardin İli Nu
saybin İlçesi Odabaşı Köyü yakın
larındaki pamuk tarlasında çalış
makta olan bir vatandaşın jandar
malar tarafından öldürüldüğü id
diasına ve sorumluları hakkında 
ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli 'n in yazılı cevabı 
(7/237) 

6. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, Toplu Konut 
Fonundan verilen kredilerin ille
re, bölgelere ve kalkınmada önce
likli yörelere göre dağılımına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin ya
zılı cevabı (7/243) 

7. — Diyarbakır Milletvekilli 
Fuat Atalay'ın, daha önce Türki
ye'ye sığınmış olan 58 İran'lt mül
tecinin sınırdışı edildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı (7/245) 

8. — Malatya Milletvekili 
İbrahim Aksoy'un, Malazgirt ' te 
görevli hemşireler ile bayan öğret-

319:322 

322:324 

324:325 

325:328 

328:329 
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Sayfa Sayfa 

menlerin güvenlik güçleriyle bir
likte aramalara katıldıkları iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve içişleri Bakanı Mustafa Ka^ 
lemli'nin yazılı cevabı (7/252) 

9. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'm, Metris cezaevi 
firarilerine yardım ettikleri zannı 
ile gözaltına alman vatandaşlara 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli 'n in yazılı cevabı 
(7/264) 330:332 

10. — Kars Milletvekili Mah-
329:330 mut Alınak'm, Kars ve diğer do

ğu illerinin ısınma sorununa iliş
kin Başbakandan sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
rettin K u r t ' u n yazılı cevabı 
(7/267) 332:333 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 
pamuk üreticisi çiftçilerin sorunları ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşmasına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürür; 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz 'ün, 
Karadeniz Bölgesinde ve özellikle Sinop 
kıyılarındaki, içinde kimyasal atık bulu
nan varillerin yarattığı kuşku ve alınması 
gereken tedbirler hakkındaki gündem dı
şı konuşmasına da, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci; 

Cevap verdiler. 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 

17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 tarihinden 
bu yana Başbakanlık bütçesine konulan 
örtülü ödeneklerin 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa uygun olarak sarf 
edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner

gesi (10/32) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemdeki yerini ala
cağı ve öngörüşmesinin sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının (1/407) (S.Sayısı: 70) 
görüşmeler sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının (1/444; 2/3) 
(S. Sayısı: 67) tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak 5 inci maddesine kadar 
kabul edildi. 

4 Ekim 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.40'da 
son verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sangül 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Ozbikn 
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II. — GEL! 

30 . 9. 

Tasarı 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak 
Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/487) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.9.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
başı 'm, 1982 yılında Irak'da vukubulan 
bir kaza nedeniyle mahkemece, mağdur 
vatandaşlarımız lehine hükmedilen ve 
Irak'daki bir bankaya yatırılmış olan taz
minatın bugüne kadar alınamadığı iddi
asına ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/277) (Başkanlığa geliş tari
hi: 29.9.1988) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe iliş-

3 . 10 . 1 

Tasarılar 

1. — 2004 sayılı İcra ve İflas Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, 3182 sayılı Bankalar Kanununun iki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/488) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.9.1988) 

2. — 3332 sayılı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı (1/489) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30,9.1988) 

KÂĞITLAR 

! 8 Cuma 

kin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/278) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.9.1988) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1988 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.9.1988) 

4. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 ta
rihli nüshasında "Kapıcı çocukları için ay
rı bir s ı n ı f başlığı ile yer alan habere iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/280) (Başkan
lığa geliş tarihi: 29.9.1988) 

5. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'm, Ödemiş İlçesine ait kanalizasyon 
sularının Karakova Köyü ve çevresinde 
yarattığı salgın hastalık tehlikesine karşı ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.9.1988) 

i Pazartesi 

Teklif 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 11 arkadaşının; 2972 sayılı 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 
3469 sayılı Kanunun Geçici Maddelerini 
Yürürlükten Kaldırılmasına ve Mahallî 
İdareler Genel Seçimi Tarihinin Belirlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi (2/88) (Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 29.9,1988) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/282) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.9.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesi Terzihalil-
ler Köyündeki taşocaklarından köy tüzel-
kişiliğince rüsum tahsil edilip edilmediği
ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.9.1988) 

3. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesi Göbeller 
Köyündeki vatandaşlara ne zaman telefon 
verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.9.1988) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesi Göbeller 
Köyü yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 30.9.1988) 

5. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesi Yukarıbeyli 
Bucak Merkezi ve çevresinde hayvan sağ
lığı hizmetlerinin daha elverişli şekilde ye
rine getirilmesi için ne gibi önlemler alı-

4 . 10 . 1988 O : 1 

nacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.1988) 

6. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesi Yukarıbey 
Sağlık Ocağına ne zaman doktor atana
cağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/287) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.9.1988) 

7. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, Başbakan Turgut Özal'ın, 1983 
yılından itibaren Başbakan sıfatıyla yap
tığı dış gezilere katılanlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/288) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.9.1988) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan iki vatandaşa işkence ya
pıldığı iddiasına ve olayın sorumluları 
hakkında kovuşturma açılıp açılmayaca
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.9.1988) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yönet
meni ve Ankara temsilcisi ile diğer çalı
şanlarının takip edildikleri ve gözetim al
tında" tutuldukları iddiasına ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/290) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.1988) 

— 273 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

= = = = = « ======= 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 nci birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayin milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, va
lilerin seçim yasalarını ihlal etmeleri nedeniyle hu
kuk dışı tutum ve davranışlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz iste
yen üç sayın üyeye söz vereceğim. İlk ola
rak, valilerin seçim yasalarını ihlal etme
leri nedeniyle, hukuk dışı tutum ve dav
ranışları hususunda Bilecik Milletvekili 
Sayın Tayfur Ün gündem dışı söz istemiş
lerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

TAYFUR ÜN (Büecik) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; valilerin seçim 
yasalarını ihlal etmeleri nedeniyle, bu ko
nuda görüşlerimi belirtmek üzere gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

• Sayın Milletvekilleri, 25 Eylül halkoy-

(Gaziantep Milletvekili Mustafa Yıl-
maz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

laması öncesinde ve bizzat seçim yasakla
rının sürdüğü bir ortamda devletin ve hü
kümetin illerdeki temsilcilerinin bu yasak
ları çiğnemeleri, üzerinde durulması ge
reken son derece önemli bir olaydır. İl İda
resi Kanunu, "Vali, ilde devletin ve hü
kümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her baka
nın mümessilidir. Vali, kanun, tüzük, yö
netmelik ve hükümet kararlarının neşir ve 
ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve ba
kanların talimat ve emirlerini yürütmek
le ödevlidir" demektedir. Yani, kısacası, 
"Vali, kanunların ve yönetmeliklerin uy-
gulayıcısıdır ve öyle de olmalıdır' ' demek
tedir, ama, günümüz Türkiyesinde gelin 
görün ki, bazı valiler, kanunların, yönet
meliklerin yanından geçmemekte, iktidar
da bulunan siyasî partinin, âdeta il baş
kanlığı görevini yürütmektedirler. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Son yapılan halkoylamastna iki gün 
kala, yanında ANAP il başkanı, il ve ilçe 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yöneticileri, il genel meclisi üyesi ve mil
letvekilini alarak, köylerde, "Köyünüze şu 
hizmeti getireceğim, şunları yapacağım" 
diyen ve seçim yasaklarını en açık bir şe
kilde çiğneyen vali, artık, devletin valisi 
midir, yoksa siyasî parti il başkanı mıdır? 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Han
gi ilin valisiymiş o? 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Kim
miş o vali? 

ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — Öyle bir vali var mıymış? 

TAYFUR Ü N (Devamla) — Kanun
ları yanlış yorumlayan, II idaresi Kanu
nunu yanlış anlayan valilere, seçim yasak
larını çiğneme emri, kanunları hiçe say
ma emri, hangi bakan veya Başbakan ta
rafından verilmiştir? Son derece merak ko
nusudur ve bu kürsüden açıklanmalıdır? 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Açıklarlar mı hiç, açıklarlar mı? 

TAYFUR Ü N (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, karşınıza somut bir olayla 
gelmiş bulunuyorum. 22 Eylül 1988 Per
şembe günü, Bilecik ilinin Söğüt ilçesine 
bağlı Samrı Köyünde, saat 18.40 dolayla
rında, resmî valilik aracı altında olduğu 
halde, Bilecik Valisi Güner Orbay' ı , ya
nında Bilecik ANAP İl Başkanı, il ve ilçe 
yöneticileri, il genel meclisi üyesi ve mil
letvekili olduğu halde, köy kahvesi önün
de konuşma yaparken bizzat tespit ettim. 

G Ü N E Ş GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Suçüstü... 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Olayın, 
köylülerle birlikte imza altına aldığım tu
tanağı elimdedir. Şimdi, olayın geçtiği ta
rihe bakalım: 22 Eylül 1988 Perşembe. Ya
ni, halkoylamasma iki gün kalrmş ve se
çim yasakları içindeyiz. Valiyle ANAP he

yeti, aynı gün, önce Söğüt ilçemizin Kü
re Köyünde buluşuyorlar; Vali konuşuyor: 
"Köyünüze su getireceğiz, sağlık ocağı 
açacağız'' ve benzeri şeyler. Ardından ay
nı heyet Samrı Köyüne geliyor ve Vali yi
ne konuşuyor: "Köy yolunu asfaltlayaca
ğız, köy okulu için valilikten 50 milyon li
ra tahsis edeceğim." Ve köylümüz, yanın
da ANAP heyeti ile birlikte Valiyi dinli
yor... Dinlemesin de ne yapsın? Devlet, 
jandarmasıyla gelmiş, vaatte bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, eğer yetişme-
sem, sanırsınız ki, Vali ve yanındakiler, 
oraya havaalanı yapacaklar, stad yapacak
lar, baraj yapacaklar... (ANAP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, biz, devletin va
lisinin köylere gitmesinden, köylere hizmet 
götürmesinden son derece mutluluk du
yarız; ama, halkoylamasma iki gün kala, 
seçim yasaklarının içinde bulunulan bir 
ortamda, yanında ANAP heyetiyle birlikte 
köylere " E v e t " oylarını artırmak için gi
derek, kanunları çiğneyen valilerden de 
hesap sorar ız . ( S H P s ı r a l a r ından , 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Vali, "evet" kampanyasına, kanun
ları böylesine açık bir şekilde çiğneyerek 
katılırsa, ona bağlı müdürler, memurlar 
neler yapmaz; onlar da, istedikleri zaman 
kanunları çiğnemezler mi sayın milletve
killeri? Bazı muhtarlar, cami hoparlörle
rinden, açık açık, köylüyü "evet" deme
ye çağırmazlar mı? Elbette, 25 Eylülde 
baskı yaptılar, vaatte bulundular, kanun
ları açıkça çiğnediler ve yüzde 35'e ulaş
tılar. 

Sayın İçişleri Bakanına soruyorum: 
Böyle, açıkça yasaları çiğneyen valiye, İl 
İdaresi Kanununa göre, kanunları çiğne
me iznini, emrini siz mi verdiniz? Bu Vali 
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ve böyle valiler daha ne kadar görevlerin
de kalacaklar? Veyahut şöyle sormak da
ha yerinde olur kanısındayım: ANAP he
yetiyle birlikte "evet" gezisine çıkan Bi
lecik Valisi, ne zaman Bursa, Eskişehir ve
yahut İstanbul Valisi olacaktır? Sayın 
Bakana-burada göremiyorum kendisini-
konuyla ilgili 23 Eylül 1988 günü Bilecik'
ten telgraf çektim; ama bugüne kadar bir-
yanıt alabilmiş değilim. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Telgraf ulaşmamıştır. 

TAYFUR Ü N (Devamla) — Olayın, 
köylülerle birlikte tutulan tutanağı elim
dedir, biraz sonra basına dağıtacağım. 
(ANAP sıralarından "İy i edersin" sesle
ri) Siz de çok terbiyesizlik ediyorsunuz 
oturduğunuz yerden ama. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TAYFUR Ü N (Devamla) — Konu

yu, Cumhuriyet Gazetesi ve Eskişehir Sa
karya Gazetesi net ve açık bir şekilde yaz
dı, diğer basın organları da yazdılar; be
nim tuttuğum tutanak yalan mıdır? Bu ga
zeteler asparagas haberler mi üretiyorlar? 
Ama, seçim yasaklarını çiğnerken suçüs
tü yakalanan Vali halen görevdedir. Bu
nu anlamak, son derece zordur. Vali, sa
nırsınız ki, Küre Köyüne beş çayı içmeye 
gitti; sanırsınız ki, Vali, Samrı Köyüne ak
şam kahvesi içmeye gitti... Ama Vali ve ya
nındakilere, iyi biliniz ki, gitmeyi planla
dıkları Çakı Köyünde akşam yemeği ye
mek nasip olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi Tevfik 
Fikret'in, "Devenin Başı" isimli didaktik 
bir şiiri ile tamamlamak istiyorum: 

Vaktiyle büyük bir devenin bir başı 
varmış... 

Başsız deve olmaz ya, masal, neyse; 
bütün gün 

Yaz kış, bu beyinsiz, bu çürük baş 
Çöl, kır, tepe, dağ, taş 

Biçareyi beyhude sürükler ve yorarmış... 
Biçare ağır gövde ne yapsın, kime küssün? 

Bir karga bulup derdini dökmüş, o demiş: 
—Vah! 
Baştan büyük Allah... Başa gelmiş, çeke
ceksin. 

Artık işe hörgüç bile şaşmış 
Kuyruksa dolaşmış 

Baştan başa sağrıyı; fakat kimseyi Allah 
Baştan düşürüp kuyruğa baktırmasın; 
ilkin 
Bir parça durup dinleyen olmuşsa da git 
git 
Alem bu uzun derdi işitmekten usanmış; 

Artık kime dinletmeye gitse, 
Kim duysa, işitse 

Yüz vermediğinden, devecik, sessiz, seda
sız 
Bir hendeğe inmiş, başı koymuş ve 
uzanmış 
Birden çekilip: "Haydi - demiş - cehen
neme, mundar !" 
Haksızlık eden başları bir gün koparırlar. 

Sayın milletvekilleri, Tevfik Fikret'in şi
irinde dediği gibi, ülkede baş olanlar, 
memlekette baş olanlar, bu işlerin gelip ge
çici olduğunu hiçbir zaman akıllarından 
çıkarmamalıdırlar; ara sıra Fikret'in şii
rini okumalı ve düşünmelidirler. Bunları, 
son derece yararı olur, faydası olur diye 
söylüyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ün. 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, geciken"öğretmen nakilleri ve öğrencilerin 
yurt sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili 
Sayın Mehmet Korkmaz gündem dışı söz 
istemişlerdir, (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Korkmaz, gündem dışı söz ko
nunuz, millî eğitimimizin geciken öğret
men nakilleri ve öğrencilerin yurt sorun
larıyla ilgili; buyurun efendim. 
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MEHMET KORKMAZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; önce, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Sayın Hasan Celâl Güzel'in, bu 
Mecliste kendisine sorulan bir soruya ver
diği cevabı tekrarlayarak sözlerime başla
mak istiyorum. 

Sayın Bakan şöyle diyordu: "Öğret
men açıkları maalesef bir gerçektir. En 
önemli sebebi, öğretmen dağılımındaki 
dengesizliktir. Rotasyon sistemi üzerinde 
çalışıyoruz, ayrıca öğretmenlerin tayinle
rinin bilgisayarla yapılması konusunda bir 
persis projesi geliştiriyoruz. Öğretmenle
rin yarısını bilgisayara aldık, geri kalan 
kısmını da bu yaz bitireceğiz. Önümüz
deki sezon, tamamen, tayinleri böyle ya
pacağız. Öğretmen tayinlerini, mutlaka 
temmuz ve ağustos aylarında yapıp biti
receğiz. Yaparken de bilgisayardan fayda
lanacağız. Böylece adalet, tarafsızlık tees
süs edecektir. Böyle olunca, açıklar da kal
kacaktır; gitmeyen olursa, ikinci, üçüncü 
kadroyu göndeririz." 

Evet, Sayın Bakanın bu konuşması 10 
Nisan 1988 tarihinde, yani bundan beşbu-
çuk altı ay önce, Meclisin 51 inci Birleşi
minde yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri,'geçen yıl hazi
ran ayında tamamlanan öğretmen nakil
leri, nedense bu yıl, bu ayda yapılamamış
tır. Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen
lerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin 
işlemlerin, yeni öğretim yılı başlamasına 
rağmen, tamamlanamamış olması, bera
berinde önemli mahzurları yaratmıştır. 
Esasen bakanlık, belli mazeretler dışında, 
öğretmen nakillerinin bu yıl yapılmama
sını planlamış, daha sonra bu kararından 
vazgeçerek, nakillerin yapılacağını açıkla
mıştır. Önce, Temmuz ayı ortalarında baş
layacağını açıklamış; ama yapılamamıştır. 
Ağustos ayı sonunda başvurular yapılabil
miş ve 5 Eylül 1988 tarihinde işlemlere 
başlanıldığı için de, nakillerin gerçekleş

mesi, maalesef eylül ayı sonunu bulmuş 
ve bir kısım öğretmenlerin nakil işlemleri 
ise hâlâ devam etmektedir. 

Şimdi sizlere bir örnek veriyorum: 
Bu yeni öğretim yılı başında Kütahya İlin
di -kendi ilimde- 68 ilkokul öğretmeni ro
tasyondan tayin edilmiş ve 8 öğretmen ro
tasyondan nakledilmiştir; fakat bu öğret
menlerin isimleri ne yazık ki, okullarımı
zın öğrenime açılmasından sonra, yani 20 
Eylül 1988 tarihinde İl Valiliğine gelebil
miştir. Bu durumda, bir örnek verecek 
olursak; Yozgat'tan Kütahya İline tayin 
edilen, yani depo tayini olarak ismi bildi
rilen bir ilkokul öğretmeninin, il dahilin
de yeni görev yapacağı ilkokul belirlene
cek; bu durum Kütahya Valiliğince tekrar 
Yozgat Valiliğine bildirilecek ve bu yazış
malar sonunda ancak, ilgili öğretmen es
ki görev yerinden ilişiğini kesip yeni gö
rev yerine gelerek göreve başlayabilecek. 
Bu durum, 1 aylık gecikmeye sebebiyet 
verdiği için, hem öğretmenlerimiz huzur
suz oluyor ve hem de öğretime açılan okul
larda sınıflar uzun bir süre öğretmensiz 
kalıyor. 

Öte yandan, bu yıl öğretmen yetişti
ren fakülte ve yüksekokullardan mezun 
olanlar, yeterlik sınavlarına 20 Ağustos ta
rihinde alınmış olmalarına rağmen, bun
ların da atama işlemlerine henüz yeni baş
lanılmıştır. Bunların atanacakları okullar
da göreve başlayabilmeleri de, maalesef en 
erken iki üç ayı bulacaktır. 

Bu iki konudaki tutum gösteriyor ki, 
Millî Eğitim Bakanlığının -özellikle bu yıl-
planlı ve tutarlı bir personel politikası ol
mamıştır. Bu durum, derslerin başladığı 
bugünlerde birçok dersin boş geçmesine, 
hatta bazı okulların kapalı kalmasına se
bebiyet vermiştir. Yine, yetkililerin ifade
lerine göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağ
rı, Muş, Bingöl ve Tunceli'de köy ilkokul
larında 610 öğretmen açığının olduğu ve 
94 köy okulunun kapalı bulun-
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duğu; yani, 4 bin civarında öğrencinin, 
maalesef, ders göremediği söylenmektedir. 
Burada üzülerek ifade ediyorum, benim 
kendi ilim Kütahya'da, bu yeni öğretim 
döneminde 100 tane ilkokul öğretmeni ve 
26 tane de ortaokul öğretmeni açığı var
dır. 

Sayın milletvekilleri, rotasyon, ken
disinden beklenenleri verememiş ve rotas
yon uygulamasında önemli adaletsizlikler 
olmuştur. Eşi bir başka kurumda çalışan 
veya Bağ-Kur'lu bir iş yapan öğretmen, 
rotasyondan kurtulabilmekte, karı-koca 
öğretmen olanlar veya eşi ev kadını olan
lar da, âdeta cezalandırılarak rotasyona 
tabi tutulmaktadır. 

İlk ve ortaöğretimde ikili ve üçlü öğ
retimin kaldırılması ve sınıf mevcutlarının 
yeterli seviyeye indirilmesi konusunda da 
başarılı olunamamıştır. Halen 80-90 öğ
rencisi ve yalnızca bir tek öğretmeni olan 
köy ortaokullarımız mevcuttur. 

Bunun yanında, önemli bir konu da 
şudur: Ortaokul ve liselerde sınıfta kalan 
1,5 milyon öğrenci, "sınıflarda yer yok" 
denilerek, maalesef yeni öğretim dönemi 
başında okullara sokulmamıştır. Orta de
receli okullarda, yasa ve yönetmeliklerin 
emredici hükümlerine rağmen, Bakanlı
ğın gerekli koordinasyonu zamanında ya
pamamış olması sonucu, bu çocuklarınız 
da sokağa atılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugünlerin bir 
diğer önemli konusu da yurt sorunudur. 
Üniversite sınavlarını kazanmış ya da ha
len okuyan öğrencilerimizin birçoğu yurt
larda yer bulamamışlardır. Özellikle, fa
külte ve yüksekokullara bu yıl giren öğ
renciler, büyük çoğunlukla açıkta kalmış
tır. Bütün öğrencilerin yurt sorunlarının 
çözüleceğini geçen yıllar beyan eden, başta 
Başbakan olmak üzere, diğer ilgililerin, 
birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da 
ciddî olmadıkları anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışt ko

nuşmaların 5 dakikayla sınırlandırılmış ol
masından dolayı, millî eğitim gibi çok 
önemli meseleleri, öğretmen ve öğrenci
lerimizin pek çok problemlerni bu süre 
içerisinde sizlere aktarabilme imkânımız 
maalesef yok, o itibarla, sözlerimi bitiri
yorum. 

Konuşmama başlarken sizlere hatır
lattığım, Sayın Bakanın beşbuçuk ay ön
ce burada yaptığı konuşmasının niçin ger
çekleşememiş olduğunun, ve neden gecik
tirilmiş olduğunun merakı içerisinde ol
duğunu ifade ederken; geçen hafta bazı 
gazetelerde manşet haber olarak yer alan 
İstanbul'da bir ilkokulumuzda zengin ço
cuklarıyla fakir kapıcı çocuklarının ayrı 
ayrı sınıflarda öğrenim yapmalarına im
kân tanıyan, bu körpecik çocuklarımız 
arasında dahi zengin ve fakir ayırımı ya
pan bu zihniyeti de huzurlarınızda şiddet
le kınıyorum. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Korkmaz. 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Keçeli'-
nin, Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesindeki işkence ola
yına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sa
yın Mahmut Keçeli gündem dışı söz iste
mişlerdir, buyurun Sayın Keçeli. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Keçeli, gündem dışı sözünüzün 
konusu, Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesindeki 
olaylarla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 

M A H M U T KEÇELİ (Adana) — 
Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; sizle
re, tüyler ürperten bir işkence olayını an
latmak üzere söz almış bulunmaktayım. 
Konuşmama başlamadan önce, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, 25.8.1988 tari
hinde Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Yu-
karıkoşanlar Köyünden, onbeş yıldır Al
manya'da çalışan ve memleketinde izinde 
bulunan Derviş Savgat isimli şahıs, Şan
lıurfa, Adıyaman ve Siirt'e bağlı resmî pla
kalı araçlarla gelen siyasî özel timlerce ge
ce yarısı saat 03.30'da evinden almıyor; 
önce Viranşehir Tabur Komutanlığına, 
oradan da Mardin İli Siyasî Şube Müdür
lüğüne götürülüyor ve gözaltına alınıyor. 
Aynı tarihte ve aynı yerden, bu olayı gör
düğü için, Şehmuz Çapan isimli bir genç 
de, saat 10.00'da görevli timlerce götürü
lüyor ve gözaltına alınıyor. 

Bunun üzerine, Derviş Savgat'm ya
kınları, Mardin İli Siyasî Şube Müdürlü
ğüne giderek, nerede olduğunu soruyor
lar ve hayatından endişe ettiklerini söylü
yorlar. Siyasî şube yetkilileri ise, Derviş 
Savgat'm "kendilerinde olduğunu, bir ih
barın soruşturulması için gözaltına alın
dığını, suçsuz ise salıverileceğini, suçlu gö
rülürse, gerekenin yapılacağını" söylüyor
lar. Üçüncü gün akrabalarından, Derviş 
Savgat'm kimliğini istiyorlar. Bu arada, 
Derviş Savgat'ı gözaltına alınırken gören 
Şehmuz Çapan isimli genç de serbest bı
rakılıyor. 

Yakınları, durumu öğrenmek için 
beklenti içerisinde iken, 2.9.1988 tarihin
de, Derik İlçesi J anda rma Komutanlığı, 
akrabalarına, Derviş Savgat'm öldürüldü
ğünü ve gelip cenazeyi almalarını bildiri
yor, ancak, gözaltında olan Derviş Sav
gat 'm öldürülme haberine yakınları bir 
türlü inanamıyorlar. Çünkü, gözaltında 
olan kişinin, başkaları tarafından öldürül
mesinin mümkün olamayacağını ve dev
let güvencesinde olması gerektiğini düşü
nüyorlar ve bu olaya inanamayarak kara
kola geliyorlar. Karakol yetkilileri, kendi
lerine cenazeyle birlikte, Derik Cumhuri
yet Savcılığınca hazırlanan ve " P K K ör
güt m e n s u p l a r ı n c a k u r ş u n l a n a r a k 

öldürüldüğü" yazılı defin ruhsatını veri
yorlar. Yakınları cenazeyi köye getirdikten 
sonra, ceset üzerinde kurşun izine rastla
mıyorlar; ama vücudunda kırık ve darp iz
lerini görüyorlar ve işkenceyle öldürüldü
ğü izlenimine varıyorlar. 

Bunun üzerine, yakınları, partimizi 
olaydan haberdar ettiler. Ben de parti gö
revlisi olarak bu konuda inceleme yapmak 
üzere olay yerine gittim. 

Önce, olayla ilgili bilgi almak ve ge
lişmeleri öğrenmek için Şanlıurfa Cumhu
riyet Savcısı ve Şanlıurfa Valisine gittim. 
Valiye olayı sorduğumda yanıtı çok ilginç
ti: "Evet, olayı hatırlıyorum. Derviş Sav
gat isimli bir şahıs kılavuzluk yaparken ça
tışmada ölmüş' ' dedi. Ben ise, Derviş Sav
gat 'm gözaltında olması gerektiğini, kıla
vuz olmadığını, işkenceyle öldürülmüş 
olabileceğini ve bu olayın takipçisi oldu
ğumuzu söyledim. 

Buradan Viranşehir İlçesine gittim. 
Savgat Ailesine başsağlığı diledikten son
ra, ailesiyle birlikte Viranşehir Cumhuri
yet Savcılığına giderek, daha önce Derik 
Savcıcılığınca yapılan otopsiye güvenme
diğimizi, defin ruhsatında yazıldığı gibi 
cesedin üzerinde kurşun yarasının bulun
madığını, işkence ile öldürülme ihtimali
nin çok yüksek olduğunu söyleyip, cese
din mezardan çıkartılarak yeni bir otopsi 
yapılmasını talep ettik. Bu isteğimiz sonu
cunda, ceset mezardan çıkartılarak yeni 
bir otopsi yapıldı. Daha sonra Derik Cum
huriyet Savcılığından da otopsi raporunu 
aldık. 

Değerli arkadaşlarım, her iki otopsi 
raporu ve Derik Cumhuriyet Savcısının 
verdiği defin ruhsatı elimizdedir; onu da 
biraz sonra ilgililere takdim edeceğim. 

Böylece, elimizde Derik ve Viranşe
hir Cumhuriyet savcılarının yaptıkları iki 
ayrı otopsi raporu bulunmaktadır ve kar
şılaştırıldığında, ikisi birbirleriyle çeliş
mektedirler. 
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Birinde "Derviş Savgat kurşunlana
rak öldürüldü" denirken, diğerinde, "Ce
sedin üzerinde kurşun izine rastlanmadı" 
denilmektedir. Yine birinde, hiçbir darp 
izine rastlanmadığı belirtilirken, diğerin
de ise tamamen tersi görülerek, kafatası
nın parçalanmış, çene ve boyun kemikle
rinin kırık, vücudunun ise göğüsten itiba
ren çeneye kadar siyahlaşmış olduğu gö
rülmektedir. Ayrıca, kol ve bacaklarda kı
rıkların ve sıyrıkların bulunduğu, ayakla
rının da parçalanmış, ve siyahlaşmış ve pe
nis başının siyahlaşmış olduğu, vücudu
nun muhtelif yerlerinde de darp izleri ol
duğu görülmektedir. 

Başka bir bakış açısıyla, raporun bi
rinde işkence bulgularına rastlanmazken, 
diğerinde, işkenceyle öldürüldüğü kanıt-
lanırcasına izlere rastlandığı belirtilmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu olayla ilgili verilmiş olan iki farklı otop
si raporunun acaba hangisi doğrudur? 
Ben, bu soruyu kendime sorduğumda, 
ikinci raporun doğru olduğunu söylerim. 
Çünkü, cesedin mezardan çıkartılıp ikin
ci otopsi yapıldığında bizzat kendim ba
sındaydım. Ceset üzerinde, birinci otop
side ölüm nedeni olarak gösterilen kurşun 
yarasına rastlamadım; ama işkence izle
rinin bütün vücutta olduğunu gördüm. 
Nitekim, Derik Cumhuriyet Savcısına, 
"Derviş Savgat'ın üzerinde para veya baş
ka bir şey var mıydı?" diye sorduğumda, 
" N e parası, üzerinde külotu dahi yoktu" 
yanıtını aldım. Acaba neden yoktu? T ü m 
bunlar gösteriyor ki, Derviş Savgat işken
ce ile öldürülmüştür. 

Ayrıca, birinci raporda polisin verdiği 
ifade de çelişkilerle doludur. Derviş Sav
gat Viranşehirlidir; Mardin 'de kılavuzluk 
yaparken öldürüldüğü iddia edilmektedir. 
15 Yıldır yurt dışında ve 51 yaşında olan 
kişinin kılavuzluk yaparken öldürülmesi, 
mantığa uyar mı? Ayrıca, gözaltına alman 

kişilere ne zamandan beri kılavuzluk yap
tırılmaktadır? Polis memurunun verdiği 
ifadede, PKK'hlar ın her ayın belli günle
rinde buluştuklarının kendilerince bilin
diği söyleniyor. Eğer buluşma günleri bi
liniyorsa, Derviş Savgat neden kılavuz ola
rak götürüldü ve buna ne gerek vardı? 

Gözaltına alınan bir kişinin devlet 
güvencesinde olması gerekli değil midir? 
Derviş Savgat'ın öldürülmesinin sorum
luları kimlerdir? Bu işkence ile öldürülme 
olayıyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? 
Eğer açılmamışsa zaman geçirilmeden 
açılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bunlar gösteriyor ki, Derviş Savgat 
işkenceyle öldürülmüştür. Bu olay basını
mızı günlerce işgal etmesine rağmen, Hü
kümetin bu konuda hiçbir açıklaması ol
mamıştır. Oysa, Hükümet, Birleşmiş Mil
letlerle Avrupa Konseyinin işkenceyle mü
cadele sözleşmesine imza atmıştır, Mecli
simiz de bu anlamda yasa çıkarmıştır. Hü
kümet, bu konunun üzerine neden gitme
mektedir? Hükümetin bu tavrı, işkence
cilere cesaret vermektedir. Bu anlayış, iş
kenceyi devlet terörüne dönüştürmektedir. 
Bu, böyle gitmemelidir. Bu tür insanlık dı
şı olayların üzerine devlet ciddiyetiyle gi
dilmelidir, suçlular en kısa zamanda bu
lunarak cezalandırılmalıdır. 

Son söz olarak şunu söylemek istiyo
rum: İnsanlık suçu olan işkencenin, ülke
mizde ve dünyada son bulmasını istiyor, 
tüm işkencecileri lanetliyor, suçluların bir 
an önce cezalandırılmasını diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keçeli. 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Sayın 
Başkan, Divanın tutumu hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
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EKİN D İ K M E N (içel) — Divanın 
tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin hakkında efen
dim?.. Daha gündeme geçmedik efendim. 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Başkanlık 
Divanının tu tumu hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Gündeme geçmedik 
efendim. 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Usul hak
kında... 

BAŞKAN — Usul hakkında.. Neyin 
usulü hakkında efendim? 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Benim bir 
başvurum vardı. O hususta yanlış bir ak
tarma var. Söz istemiştim, söz verilmedi 
bana. Usul hakkında söz istiyorum; tutu
munuz hakkında. 

BAŞKAN — Size söz vermeyen kim 
efendim? 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Başkanlık 
Divanı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı mı? 
EKİN D İ K M E N (İçel) — Evet. 
BAŞKAN — Usulün 60 ınct madde

si gereğince mi efendim? 
EKİN D İ K M E N (İçel) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKİN D İ K M E N (İçel) — Teşekkür 

ederim. N 

BAŞKAN — Sayın Ekin Dikmen, 
buyurun efendim. 

EKİN D İ K M E N (İçel) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta 
Başkanlık Divanına başvurarak, bir konu 
hakkında Mecliste söz almak istemiştim. 
Bana söz verilmediği için, usul hakkında 
söz aldım ve özet olarak Başkanlık Diva
nının usul hakkındaki bu tutumunu kına
yacağım. 

Olay şu: 27.9.1988 tarihinde, devlet 
güvenlik mahkemesinde, yargıçlar, savun
masını yapmakta olan bir sanığın dışarı 
çıkarılması kararını alırlar; sanık çıkma
yınca, görevli bulunan polisleri çağırmak 

suretiyle, on tane avukatın gözü önünde 
sanıkları dövdürürler. (Dosya numarası: 
1988/12) 

Bu, Türkiye'de çok iğrenç bir olay; 
yargının, yürütmenin etkisi altında kaldı
ğını gösteren bir olay; hukuk devletinin, 
hukuk kurallarının sıfıra indirgenmesini 
gösteren bir olay. 

İşte, ben bunun için söz almak iste
miştim. Başkanlık Divanının bana cevabı 
şu olmuştu: "Siz, geçen hafta başvurdu
nuz; onun için bu hafta bu talebinizi ye
nilemeniz gerekir.'' 

Ben, İçtüzükte yenilemeyle ilgili her
hangi bir şey görmedim. Bence, Başkan
lık Divanı bu hususta hata yapmaktadır; 
olay da budur. 

Teşekkür ederim, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Sayın arkadaşlar, bu gündem dışı 
sözlerle ilgili İçtüzüğün 60 mcı maddesi, 
"Meclis Genel Kuruluna duyurulmasın
da zaruret görülen olağanüstü acele hal
lerde beşer dakikayı geçmemek üzere, 
Başkanın takdiriyle -yani, Başkanlık mev
ki ini işgal eden a r k a d a ş l a r ı m ı z ı n 
takdiriyle- söz verilebilir" demektedir. 
Bundan önce olan bir konunun önemine 
ilişkin her arkadaşımızın bir takdiri var
dır ve bu takdirini burada kullanmakta
dır; Bu nedenlerle, değerli arkadaşımızın 
bunu bir başka zaman, yine önemine 
mebni, huzurunuza, kürsüye getireceği 
kanaatiyle, kendisine bu noktayı hatırlat
mak isterim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — italya'ya gidecek dan Başbakan Tur
gut Ozal'ın dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Er-
dem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/648) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz 
efendim. 
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Sayın Üyeler, gündemin "Sunuşlar" 
kısmında Cumhurbaşkanlığının tezkere
leri vardır, bilgilerinize sunacağım efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Venedik'te yapılacak olan "Interna
tional Counci l" toplantısına konuşmacı 
olarak katılmak üzere; 28 Eylül 1988 tari
hinde italya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Ozal ' ın dönüşüne kadar, Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı I. Kaya Erdem'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur efendim. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Ali Bözer'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığı
na Devlet Bakam Mehmet "ihzar'm vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 
Ekim 1988 tarihinde Fransa'ya gidecek 
olart Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin 
"Seç im" kısmına geçiyoruz. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca Gü
müşhane Milletvekili Sayın Muhittin Ka
raman aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulu
nan üyeliklere, Anavatan Partisi Grubun
ca Denizli Milletvekili Sayın Ayçan Çakı-
roğulları ve Elazığ Milletvekilli Sayın Hü

seyin Cahit Aral aday gösterilmişlerdir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonunda açık bulunan üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca, Manisa Millet
vekili Sayın Gürbüz Şakranlı aday göste
rilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gündemin, genel görüşme ve Mec
lis araştırması yapılmasına dair öngörüş-
meler kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ONGORUŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 
ve 18 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/4) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili 
Mehmet Gölhan ve 18 arkadaşının, ülke
mizin sanayileşmesi konusunda Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
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açılmasına ilişkin önergesinin görüşülme
sine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önerge üzerinde Hükümet ve Doğ

ru Yol Partisi Grubu konuşmuştu; şimdi 
söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, 
Sayın Mustafa Şahin'in. 

Buyurun Sayın Şahin. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA MUSTA
FA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sakarya Milletvekili 
Sayın Mehmet Gölhan ve arkadaşlarının, 
ülke sanayileşmesi konusunda genel görüş
me açılmasıyla ilgili önergesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Gru
bum ve şahsım adına, Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, verilen önerge, 
yaklaşık 10 paragraftır; 10 paragrafın 
9'una da iştirak etmeyi; pek tabiî ki mem
nuniyetle ifade etmek isterim, ancak son 
paragraftaki genel görüşme istemi bunun 
dışında olmak kaydıyla. Gerçekten, ülke
nin sanayileşmesi ve bunun için neler ya
pılması gerektiğini; sağlıklı bir ekonomi
nin ancak sanayileşmeden geçeceği, sana
yileşmenin artık millî bir heyecan olduğu 
ve millete mal olduğu, sanayileşme eşittir 
fertlerin refahı durumunda olduğu, sanı
yorum ki, bu çatı altında bulunan bütün 
millet vekillerimizin müşterek fikridir. 

Sayın milletvekilleri, ancak, ülkenin 
sanayileşmediği hususundaki bilgilere, 
maalesef, iştirak etmiyoruz. Anavatan 
Grubu olarak, ülkenin sanayileşmesinin 
en basit ve en kolay göstergesi olan üç hu
sus üzerinde durmak istiyorum: 

Bunlardan bir tanesi, elektrik üreti
midir. Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 
1980'den bugüne kadar, elektrik üretimi
ni üç kata yakın artırmıştır. 1983 yılında 
28,5 milyar kilovat/saat olan elektrik üre
timi, bugün 50 milyar kilovat/saatin üze

rine çıkmıştır ve sanayide kullanılan elek
trik tüketimi ise yüzde 68,5 artmıştır. So
rarım sizlere: Ülkede sanayileşme yoktur 
da, bu elektrik nereye kullanılmıştır? 

Her akıl ve izan sahibi bilir ki, hiç
bir zaman, enerji toprağa verilmemiştir, 
muhakkak ki sanayide kullanılmıştır. 
Özellikle sanayide tüketilen elektrik T E K 
tarafından portföylerde tutulmaktadır. 
Yüzde 68,5'lik artışı burada kolaylıkla gör
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci ola
rak,- yine sanayileşmede bir gösterge olan 
demiri söyleyebiliriz. 1980'li yıllarda 2,5 
milyon ton olan demir-çelik üretimimiz, 
bugün 7 milyon tona çıkmıştır. Bu artış 
nereden kaynaklanmıştır, nereden gelmiş
tir, gökten mi inmiştir? işte, bunu da sa
nayileşmede bir gösterge olarak sizlere 
sunmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, çimento aynı 
şekilde; üretimimiz bugün 1980'li yıllara 
göre iki katını aşmıştır ve 25 milyon tona 
yakın çimento üretimi yapılmaktadır. İh
tiyaç duyulursa, fabrikaların gerekli tev
sii ile bu miktar 30 milyon tona kadar da 
çıkabilmektedir. İşte bunlar, sanayileşme
nin varlığının birer ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, ülke sanayileş
mesinde, Hükümetimiz altyapıya daha 
fazla önem vermektedir. Altyapı çalışma
ları olarak, hepinizin de malumu olduğu 
üzere, şunları sıralayabiliriz: İktidarımız 
döneminde döviz darboğazı aşılmış, itibar 
artırılarak krediler sağlanmıştır. İnşallah, 
önümüzdeki beş yılda ihracatımız 20 mil
yar doları aşacaktır. Eskiden öcü gibi gös
terilen dışa açılma, bugün sempati kazan
mış ve ülkemiz dışa açılmıştır. Yabancı ser
maye gelmektedir. Altyapı yatırımları ta
mamlanmadan rasyonel bir sanayileşme
nin gerçekleştirilemeyeceği hepinizin ma
lumudur. Enerji, haberleşme, ulaşım, ko
nut; bütün bunlar iktidarımız dönemin
de, istenilen düzeyde gerçekleştirilmekte-
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dir. Hatta, 1988 bütçesinde kamu yatırım
ları içerisinde enerji ve ulaşım sektörüne 
ağırlık verilmiştir. Bütün bunlar, ülkede 
sanayileşmenin gelişmesi için birer altya
pı ve gelecekte büyük işletmelerin kurul
ması için elzem olan hususlardır. 

Muhterem arkadaşlar, sanayi üreti
mi içerisinde ara mallan üretimine ve ya
tırım malları üretimine ağırlık vererek, tü
ketim malları üretimini kısarak, inşallah, 
gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler seviyesine 20 
nci Yüzyıla girerken, elbette ulaşmış ola
cağız. 

İma la t sanayi indeki i s t ihdam, 
1980'de 1,5 milyon kişi civarında iken, 
1986'da 2 milyon kişiye çıkmıştır. 

Organize sanayi ve küçük sanayi si
teleri, iktidarımız döneminde olanca hı
zıyla artmış ve hatta bu organize sanayii 
siteleri genellikle çoğu şehirlerimizde ka
pasitelerini doldurmuş olup, ikinci bir or
ganize sanayi sitesine ihtiyaç duyulmak
tadır. Bu örneklerin hepsi, ülkede sanayi
nin geliştiğini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, ülkenin sana
yileşmesinde emeği geçenlere teşekkür et
memek elbette mümkün değildir. Bugü
ne kadar sanayimizin gelişmesine katkıda 
bulunanlara çok teşekkür ediyoruz ve özel
likle altyapıya verdiği önemin sonucu ola
rak yapılan bilinçli ekonomik yatırımların, 
Hükümetimiz döneminde gerçekleştiril
mesinden dolayı da ayrıca mutluluk duy
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, bugün gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 33 'ünü sanayi 
ürünleri teşkil etmekte olup, bunun yüz
de 46'sı ihraç edilmektedir ve bu, çok mut
lu bir olaydır. 10 milyar dolar civarındaki 
bu ihracatın küçümsenmemesi lazımdır; 
çünkü, 1980 yıllarında toplam ihracatımı
zın 2,5 milyar dolar civarında, bugün ise 
sadece sanayi mallan ihracatının 10 mil
yar dolar olduğunu görüyor isek, bu du
rum hepimize mutluluk vermelidir. 
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Değerli milletvekilleri, sayın önerge 
sahibi, ülkede yatırım yapılmadığını ve sa
nayileşmenin çok gerilediğini ifade etmek
tedirler. Kısaca, yapılmakta olan yatırım
lara bir göz atacak olursak şunları söyle
yebiliriz: ANAP iktidarı döneminde 
Makina-Kimya konusunda 11 adet fabri
ka kurulmuş veya tevsi edilmiştir. 

Elektrik sanayii, kompütür sanayii 
ANAP iktidarı döneminde gerçekleştiril
miştir. Uçak fabrikası; aynı şekilde Türk 
semalarını süsleyen F-16 fabrikası yine 
ANAP iktidarı döneminde kurulmuştur. 
Eskişehir'de uçak motor fabrikası, Tümo-
san, Taksan, Atmosan... Evet arkadaşlar, 
bunların belki bir bölümünün temeli da
ha önceleri atılmış olabilir; temel atmak 
elbette ki güzel bir olay geleceğe dönük 
olarak; ama o temel üzerinde bina inşa 
edilmemiş, amacına uygun üretim yapıl
mamışsa, neye yarar?.. Mesela kendi ilim 
olduğu için söylüyorum, Kayseri'de Tak
san fabrikası... Hakikaten, iktidara geldi
ğimiz zaman, neredeyse bu fabrikanın bı
rakılması cihetine gidilmiş olduğu görül
müştü; ama Hükümetimizin dar imkân
lar içerisinde verdiği paralarla, bugün 
hamdolsun, pırıl pırıl, işletmeye girmiş, 
çalışmaktadır. 

Şeker fabrikası: Bor, Ağrı, Elbistan, 
yine dönemimizde üretime geçmiştir. Bu 
yıl Konya Ereğli ve Erciş üretime geçecek; 
seneye Çorum, inşallah üretime geçecek
tir. 

Yine hatırlatmakta fayda vardır. 
Bunların planlanması önce olmuş olabi
lir; Ama geçen yıl Konya Ereğli'deki şe
ker fabrikasının temel atma töreninde bu
lundum; yeniden temel atma töreninde 
bulundum. Gerçekten, hiçbir şeyin olma
dığına, orada boş bir tarlada bu temelin 
atılmasına şahit oldum. Bu, bu fabrikalar 
ANAP döneminde yapılmamıştır anlamı
na gelmemelidir muhterem milletvekille
ri. 
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Bunun da ötesinde, en flaş yatırım 
olan savunma sanayii, gelecekte Türk sa
nayiini daha da çok süsleyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bütün 
bunların sonunda, ANAP iktidarı döne
minde kamu yatırımları düşerek; ilk de
fa, özel teşebbüs yatırımları, kamu yatı
rımlarının üstüne çıkmıştır. Anavatan Par
tisi Hükümeti programının ve parti prog
ramının bir gereği olarak, yatırımların, 
bundan böyle özel teşebbüs ağırlıklı ola
cağını ifade etmek istiyorum. Bu dönem
ler içerisinde özel teşebbüs fabrikalarını 
burada izaha gerek yoktur; çünkü, araş
tırma yapılıp yerinde görüldüğünde bun
ların tespiti mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Göl-
han, konuşmasının bir bölümünde, "Bu 
iktidar döneminde, maalesef, sanayileşme
den uzaklaşılmıştır" demiştir; ama, bu 
anlattıklarım, ümit ederim ki, bu fikrin 
gerçek olmadığını sizlere anlatmış olacak
tır. Ancak, belki şu fabrikalar göz önün
de bulundurularak, sanayileşmeden vaz
geçilmiştir denilebilir; bu fabrikalar şun
lardır muhterem arkadaşlar: Türkiye'de, 
araştırmaların neticesinde müşahade et
tiğim -yaklaşık 300'ün üzerinde- Anado
lu'ya yayılmış ve küçük tasarruf sahiple
rinin birikimiyle temelleri atılmış sanayi 
tesisi vardır; ama, bunların bir kısmı te
meli atılmış kalmış, bir kısmının binası ya
pılmış kalmış, bir kısmı işletme safhasına 
gelmiş, çalışamamış, bir kısmı çalışma 
noktasına gelmiş, maalesef, istenilen ka
pasitede olmamıştır. Bunlar, hepimiz için 
üzüntüdür. Sanırım ki, sayın önerge sa
hibi, bu sanayilerden bahsetmektedir. 

Sayın milletvekilleri, benim de bir sa
nayi kuruluşum var; ben de şahidim. Sa
yın Gölhan'ın müsteşarlığı zamanında 
problemler olduğunda kendisine anlatmı-
şımdır. Bugün burada, bu kürsüde ken
disine teşekkür etme fırsatını da buldu
ğum için, ayrıca memnunum. Ancak, bu 

fabrikalar, maalesef, 1980 öncesi hükümer 
tin veya hükümetlerden birinin aldığı bir 
karar ile bugün çalışamaz durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir parti prog
ramı hükümet programıyla eşdeğer olur, 
bir plan hükümet programıyla eşdeğer 
olur. Eğer bunlar birbiriyle akople ise ne
ticeler almak gayet isabetli ve faydalı olur; 
ama, plan hükümet programından sapar
sa, elbette ki hedefe ulaşma şaşar. Nite
kim bu şirketlere verilen teşvik tedbirleri, 
teşvik imkânları değiştirilince veya kaldı
rılınca, kur garantisi ortadan kaldırılınca, 
bu fabrikaların her biri maalesef bugün 
çalışamaz durumdadır. 

İşte Sayın Gölhan'ın bahsetmiş oldu* 
ğu sanayilerin bu olduğu kanısındayım. 
inşallah bundan böyle, mevcut olan mu
halefet partilerimizle de elbirliği yaparak, 
bu sanayilerin kurtarılmasını ve ülke eko
nomisine kazandırılmasını sağlarız. Bun
dan önceki muhalefet partileri -şu anda o 
muhalefet partileri burada yok- zamanın
da sayın hükümetimizin bu tür sanayile
rin, bu tür kuruluşların ekonomiye kazan
dırılması yönünde bazı çalışmaları olmuş
tu. Ancak, karşı gelinmesi sonucu maale
sef hedefe ulaşılamamıştı. Tekrarlıyorum; 
inşallah ümit ederim, bu Meclis dönemin
de sayın muhalefetin de elbirliğiyle, bu tür 
sanayilerimizi de kalkındırmış ve ekono
miye kazandırmış oluruz. 

Muhterem milletvekilleri, genel gö
rüşme istemine, bu anlattığım nedenler
den dolayı, ANAP Grubu olarak ret oyu 
vereceğiz. 

Bu duygular içerisinde Yüce Mecli
sinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Mustafa Çakır; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP G R U B U ADINA MUSTAFA 
ÇA.K1R (Giresun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ülkemiz sanayiinin bu
günkü. durumu ile ilgili Doğru Yol Parti
sinin genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi hakkında Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve 
grubum adına hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Konuşmama başlamadan önce, Sa
yın Anavatan Partisi sözcüsünün Çorum 
fabrikasıyla ilgili açıklamalarının doğru ol
madığını, kendi seçim bölgeme giderken 
Çorum Fabrikasında hiçbir gelişmenin ol
madığını bizzat gözlerimle görüp, izledi
ğimi belirtmek isterim. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sanayi, çağımızda bütün ülkelerin üzerin
de önemle durduğu, geri kalmışlıktan o ül
keleri kurtaracak en önemli sektörlerden 
birisidir. Kalkınma sanayileşme ile olur; 
sanayileşme olayına önem vermeyen ülke
ler gerçek bir kalkınmayı başarıya ulaştı-
ramazlar ve geri kalmışlık zincirini ktra-
mazlar. Tarımın, modern tarım yapısına 
gelmesinde sanayinin büyük önemi vardtr. 
işsizliğin çözümlenmesinde, geri kalmış 
yörelerin gelişmesinde ve bölgeler arası 
farklılıkların giderilmesinde sanayileşme 
olayının büyük yararlan vardır. 

Ülkemizde sanayi olayını gerçekleş
tirebilmek için yıllardan beri ciddî çalış
malar yapılmış, bütün bu çalışmalara rağ
men ülkemiz sanayileşmesi bir türlü ge
liştirilememiştir. 1980 yılma kadar devle
tin sanayi yatırımlarına girdiği, bu konu
da epey mesafe alındığı dönem 1980 yı
lında kapatılmış, 1980 yılından sonra dev
let, yatırımlardan çekilerek, sanayileşme, 
başıboş, kendiliğinden gelişmeye terk edil
miştir. 

Dünyanın, bilgisayar, uzay çağına 
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geçtiği, sanayileşmeye, sanayi dalında ye
ni teknolojiler geliştirmeye ve bu konuda 
çok ciddî kaynak transferleri yaptığı gü
nümüzde, Türkiye'de sanayileşme 24 
Ocak 1980 kararlarıyla durdurulmuş, bu 
kararlarla ekonomide yeni bir yapılaşma
ya gidilmiş ve ekonomideki dengeler tü
müyle bozulmuştur. 

Serbest piyasa ekonomisi ve buna da
yalı olarak yüksek faiz politikası, kamu
nun kendisini sanayi yatırımlarından çek
mesi, KİT' ler in özel sektöre devredilme
si, ekonomiyi ve ekonominin bütün den
gelerini bozmuştur. Devletin bu kararlar 
doğrultusunda kendisini sanayi yatırımla
rından çekmesi ve sanayileşmeden vazgeç
mesi, bir de getirilen yüksek faiz politika
sı, sekiz yıldır yaşadığımız sıkıntıların baş
lıca sebebidir. Bu politika, devleti sanayi
leşmeden çektiği gibi, özel sektörü de ya
tırımlardan caydıran, ticarete yönelten bir 
politika olmuştur, özel sektör de, kredi fa
izlerinin çokyüksek olması nedeniyle ya
tırımlara girmekten çekinmekte, yatırım
lara girenler de büyük sıkıntılar içerisin
de işletmelerini yürütmeye çalışmaktadır
lar. 

Neticede; sanayi alanında çalışmak 
çok zorlaştırıldığı için, bu dalda yatırım 
yapmak, sanayiciler için de, kolay olma
maktadır. 

Bugün, parası olanlar, bankalarda 
mevduat faizleri yükseltildiği için, para
larını bankalara yatırarak veya ticarete so
karak değerlendirmeye çalışmaktadırlar; 
sanayiye yatırım yapmaktan çekinmekte
dirler. Sanayi yatırımları özel sektör için 
de cazip olmadığı için, kredi maliyetinin 
yüksek olması nedeniyle çok riskli bir ya
tırım olduğu için, Türkiye'de, özel sektör 
de sanayileşmeden kaçmaya, parasını baş
ka alanlarda, ticarette, hizmet yatırımla
rında değerlendirmeye başlamıştır. Öz ser
mayesi yeterli olmayan, hükümette çevresi 
olmadığı için ucuz kredi bulamayan özel 
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sektör, yüzde yüzü aşan banka faizini, res
mî rakamlara göre yüzde 80'leri aşan enf
lasyonu aşarak yatırım yapmamaktadır. 
Yatırıma cesaret edenler de, ancak kendi 
işletme giderlerini, vergileri, kendi kazanç
larını da hesap ederek, kullandıkları para 
karşılığında yatırımlarına yüzde 200'ü 
aşan bir kâr yaptırabilirlerse başarılı ola
bilmektedirler. 

Devletin, ürettiği mallara sürekli zam 
yapması,özel sektörün maliyetlerinin yük
sek olması sonucu yatırımlarını kurtara
bilmek ve yaşatabilmek için sürekli zam 
yapması neticesinde ekonomik dengeler 
altüst edilmiştir. Halkın alım gücü, bu po
litikalar sonucu artan fiyatlar karşısında 
devamlı gerilemiş, alım gücü düşen bir ül
kede, sanayi malları da, iç piyasada satı 
lamaz veya zor müşteri bulur duruma gel
miştir. Sanayileşme giderek cazibesini kay
betmiştir. 

Bu politikalar neticesinde, ekonomi 
gittikçe zora girerek, günlük zamlarla yü
rür hale getirilmiştir. Türkiye, üretimden 
vazgeçtiği, sanayileşmeden vazgeçtiği için, 
dış borç, iç borçla ve zamlarla idare edi
len bir ülke durumuna getirilmiştir. Bun
lar da yetmeyince, köprüsünü, barajını, 
cumhuriyet hükümetleri döneminde bü
yük bir heyecanla kurulan fabrikalarını sa
tarak, topraklarını satarak yaşar duruma 
getirmişiz ülkeyi. 

24 Ocak 1980 kararlarının ülkeye fa
turası çok ağır olmuştur. Bu fatura neti
cesinde, ülkemizin 1980'den önce 14 mil
yar dolar olan dış borcu, 1980'den günü
müze kadar 50 milyar dolara tırmanmış, 
iç borcu ise 1980'den öne 1 trilyon değil
ken, şimdi 15 trilyona doğru tırmanmış
tır. Ülke, sadece bu politikalar neticesin
de zamlarla yönetilen ülke durumuna ge
tirilmiştir. 

Bütçe gelirlerinin iyi kullanılmama
sı, yatırımlara yönlendirilmemesi, vergi 
gelirlerinin artırılmaması sebebiyle, büt
çe açıklarını finanse etmek ve vadesi ge
len borç ana para ve faizlerini ödemek için 
büyük ölçüde iç borçlanmaya.gidilmekte

dir. Kısa vadeli ve yüksek faizli iç borç
lanma uygulaması, bir kısır döngüye dö
nüşmüştür. 

Hızla artan faiz ödemeleri, daha yük
sek bütçe açığına bu da daha fazla iç borç
lanmaya yol açmakta; bu borçlanma hü
kümeti yatırımlardan çekilmeye itmekte
dir. Böylece, enflasyon beslenmekte, sınırlı 
finansman kaynaklarının çok büyük bir 
kısmına devletin el koymasına yol açan kı
sır döngü devam etmektedir. 

Devletin Hazine bonosu, devlet tah
vili ve gelir ortaklığı senetleriyle, iç piya
sadan yüksek faizle para toplaması, top
lam iç borç stokunun gayri safı millî hâsı
laya oranı 1983 sonunda yüzde 15 iken, 
1986 yılı sonunda yüzde 26'ya ulaşması, 
toplam iç borçların yüzde 68'inin bir yıl 
ve daha kısa vadeli olması, ortalama yıl
lık borçlanma faizinin çok yüksek olma
sı, özel sektörün fınans kaynaklarının bü
yük bir kısmına (yüzde 90-95'ine) devle
tin el koyması, özel girişimciliği de caydı
ran rol oynamaktadır. 

Vergi sistemi, giderek, dolaylı vergi
lerin hâkim olduğu bir yapıya doğru hız
la ilerlemektedir. Dolaysız vergilerin top
lam vergi gelirleri içideki payı 1981'de yüz
de 62,7'den 1986'da yüzde 51,3'e; 1987'de 
ise daha da düşürülerek gerilemiştir. Do
laylı vergilerin payı ise yüzde 35,5'ten yüz
de 47,6'ya yükseltilmiştir. Buralardan da 
anlaşıldığı gibi, Hükümetin, çok kazanan
dan çok, az kazanandan az vergi toplama 
politikası da yoktur. 

Gelir Vergisinin önemli bir kısmını 
da ücretliler ödemektedir. Vergi gelirlerin
de artış hızı düşmektedir. Eylül ayı itiba
riyle 1986'da yüzde 54 olan vergi gelirleri 
artış oranı, 1987'de yüzde 44,9'a, aynı dö
nemde Gelir Vergisi artış oranı yüzde 
48,1'den yüzde 26,7'ye, Kurumlar Vergi
si artış oranı da yüzde 97,1 'den yüzde 
34,8'e, Katma Değer Vergisi artış oranı 
yüzde 86,3'ten yüzde 68,9'a inmiştir. 
Özellikle Gelir ve Kurumlar Vergilerinde
ki artış oranlarının, enflasyon oranının da 
altına düşmesi vergi sisteminde ciddî bir 
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çöküntü olduğunu göstermektedir. 
Saym milletvekilleri, bir hükümetin 

sanayi politikası olmazsa, o hükümetin, 
ülke kalkınmasını ciddiye almadığı, işsiz
liği çözümleme konusunda iddialı olma
dığı gerçeği ortaya çıkar. Hükümet, 24 
Ocak kararlarıyla sanayileşmeden çekildi
ğini açıkça ortaya koymuştur. Hükümetin 
bu politikası, Sanayi Bakanlığına önem 
vermemesinden, sanayileşmeyi ciddiye al
mamasından anlaşılmaktadır. 

Bakanlıklar arasında en önemli ba
kanlık olması gereken Sanayi Bakanlığı, 
gerek bütçeden ayrılan parayla, gerek ba
kanlığın görev alanlarına girmesi gereken 
kurumların, bu bakanlık bünyesinden 
devlet bakanlıkları bünyesine kaydırılma
sı ile en çarpıcı şekilde, sanayi olayını hü
kümetin ciddî olarak değerlendirmediği
ni ve politikasından çıkardığını göstermek
tedir. 

Bugün ülkemizde, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, bu hükümetin politikası gere
ği sadece isim olarak bulunmaktadır. Ger
çekte ise, ülke sanayileşmesi olayını ger
çekleştirecek Sanayi Bakanlığı ortada bu
lunmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bugünkü 
yapısını incelediğimizde, bugünkü sana-

" yileşme olayımızı gerçekleştirebilecek Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığında önemli ku
ruluşlar olarak sadece Şeker Fabrikaları, 
Desiyab, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu, Tümosan, Testaş gibi sanayi 
dallarının dışında ciddî sanayi kuruluşla
rı görülmüyor. Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının görev alanları niçin bu kadar da
raltılmıştır? Türkiye'de sanayileşme olayı 
gerçek düzeye ulaşmış olduğu için mi Sa
nayi Bakanlığına bu derece önem verilme
mektedir? Bunların hepsi araştırılması ge
reken konulardır. 

Ayrıca bu bakanlığa ve Türkiye'nin 
sanayileşmesine hükümetin önem verme

diğinin en önemli göstergelerinden birisi 
de, genel bütçeden Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına ayrılan paradan anlaşılabilir. 
1988 malî yılı bütçesinden bakanlığa 104 
milyar lira civarında bir para ayrılmış, bu 
bütçeden de yatırımlara ayrılan para sa
dece 92 milyar lira olmuştur. Bu 92 mil
yar liranın çok büyük miktarları da sana
yi siteleri yapımında kullanılırsa; gerçek
ten, fabrika yapılması olayına hükümetin 
hiç önem vermediği görülmektedir. Büt
çeden ayrılan 104 milyar lira civarında pa
rayla sanayileşme olayı gerçekleştirilemez. 

Sanayi Bakanlığı bünyesinde bulun; 
ması gereken kuruluşların bu bakanlık 
bünyesinde teker teker alınarak, devlet ba
kanlıklarına dağıtılması olayı da, hüküme
tin sanayi politikasını açıkça göstermekte
dir. Bu politikaların sonucunda devlet ba
kanlıkları da büyük ölçüde sanayi bakan
lığına dönüşmüştür. Durum böyle olun
ca, ortada, Türkiye'nin sanayileşmesini 
ciddî boyutlarda üstlenecek Sanayi Bakan
lığını da bulmak mümkün olmamaktadır. 

Ekonomimiz, her dalda deneme tah
tası sınama-yanılma metodu ve el yorda
mıyla idare edilmeye başlanmıştır. 1960'lı 
yıllardan sonra.planlt döneme geçildiğin
de, ülkemiz sanayileşmesinde, Sanayi Ba
kanlığına büyük görevler verildiği halde, 
1983 yılında iktidara gelen Anavatan Par
tisi Hükümetinin, Türkiye'nin en önemli 
sorunuymuş gibi, ilk icraatında, Sümer-
bank, çimento fabrikaları, Azot Sanayi, 
demir-çelik fabrikaları, kâğıt sanayi ve da
ha birçok kuruluşları bu bakanlığın bün
yesinden çıkararak, devlet bakanlıkları 
bünyesine bağlamasıyla sanayi politikası 
ve Sanayi Bakanlığına bakış açısı açık açık 
belli olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet bakanlıklarının çalışma alanı çok 
kısıtlı olunca, bu yola başvurulmuştur. 
Kurulan devlet bakanlıklarını tatmin ede
bilmek için sanayi kuruluşları devlet ba-
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kanlıklarına dağıtılmış, devlet bakanlıkla
rına dağıtılmış, devlet bakanlıklarının da, 
bu konu uzmanlık dalı olmadığı için,sa
nayileşmeden vazgeçilmiştir. 

Bakanlıklar oluşturmayla ülkenin so
runları çözümlenemez. Ülkenin sorunla
rı, geleneksel kurumlan tahrip ederek, 
dallarında belli birikim elde eden oturmuş 
kurumlan yozlaştırarak çözümlenemez. 
Yapılması gereken, bu kurumların eksik
lerini tamamlayarak hedefe gitmektir. 

Sayın milletvekilleri, 24 Ocak 1980 
kararlarından sonra, ülke ekonomisi, de
ğişik görüşlerle, hükümetin işine geldiği 
yönlerde liberal, işine gelmediği konular
da müdahaleci yöntemlerle sekiz yıldır 
idare edilmektedir. Bu yılların sorumlu
luğunu da, ülke ekonomisini, üç yıla ya
kın bir süre, ekonomiden sorumlu Başba
kan Yardımcısı, 1983'ten sonra da Başba-
Jcan olarak idare eden Sayın Özal ve Hü
kümeti taşımaktadır. Sayın Özal'm, gerek 
Başbakan Yardımcısı, gerekse şimdi Baş
bakan olarak görevde bulunduğu yılların 
değerlendirilmesi, Anavatan Partisinin, ül
kenin sorunlannı -başta sanayi olmak üzere-
hiçbir dalda ciddiye almadığını ve hiçbir ko
nuda başanlı olmadığını göstermektedir. 

Anavatan Partisinin ekonomik poli
tikası gereği, hükümet, sanayi olayından 
kendisini çekmiş, serbest piyasa ve liberal 
ekonomileri gereği ülke sanayileşmesinin 
tümyükünü ve ülkenin sanayileşmesini 
özel sektöre devretmiştir. Bu karar, ülke 
sanayini çökerten, sanayileşmeyi durdu
ran bir karardır. Sayın Özal Türkiye ger
çeklerini göremediği için, Türkiye'yi ge
lişmiş, sermaye birikimini tamamlamış ül
keler yapısında gördüğü için bu kararı ala
rak uygulamaya koymuştur, sanayileşme, 
kendiliğinden gelişmeye terk edilmiştir. 

Türkiye'de özel sektörün yapısını in
celediğimiz zaman, bırakınız Türkiye sa
nayiini tüm boyutlarıyla üstlenmeyi, kendi 
kuruluşlarında bile zorda olduklarını, ser

maye birikimlerinin yeterli düzeyde olma
dığını, kendilerinin bile kredi ihtiyaçları
nın bulunduğunu, işletme sermayesi sıkın
tısı içerisinde olduklarını görüyoruz. 

Liberal politika izleyen ülkeleri ve o 
ülkelerin sanayicilerinin yapısını inceledi
ğimizde ise, o ülkelerde özel sektör, yeterli 
sermaye birikimini sağlamış, kendi yatı
rımlarını kendi güçlerine dayanarak ger
çekleştirebilecek düzeye çıkmış, hatta hü
kümetlerine bile borç verebilecek aşama
ya gelmiş, her türlü rekabete girebilecek 
özel sektör kuruluşlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yi, bu 
düzeyde gelişmiş ülkelerin yapısına ben
zetenleyiz. Gelişmiş olan ülkeler, özel sek
tör ağırlıklı olabilirler; ama biz, kesinlik
le, sanayi gibi, ülkenin önemle ele alınması 
gereken konusunu, gelişmesini tamamla
yamayan özel sektöre tümüyle devredeme-
yiz, bu alandan devleti çekemeyiz. Kredi 
faizlerinin yüzde 120'ye ulaştığı ülkemiz
de, sanayileşme olayını teşvik edemeyiz ve 
geliştiremeyiz. 

Bugün, Anavatan Partisi İktidarının 
yapmış olduğu, kendi başlayıp bitirmiş ol
duğu ciddî sanayi kuruluşu yoktur; bu ne
denle işsizlik çığ gibi büyümektedir. Bu 
politikaların neticesinde, ülkemizde tarım 
ve hayvancılıkta büyük gerileme, bu hü
kümet döneminde başlamıştır. Tarım ve 
hayvancılığımız, temel sorunlar olarak ele 
alınmadığı için, dışarıdan et, peynir ithal 
eden ülke durumuna Anavatan Partisi ik
tidarı döneminde getirilmişiz. 

Bugün, ANAP İktidannda esnafımız 
büyük bir çöküntü içerisindedir; yüksek 
faiz ve kredi yetersizliği ve halkın alım gü
cünü kaybetmesi sonucunda, kepenk ka
patma aşamasına gelmişlerdir. 

Bugün ülkemizde, üretici, emeğinin 
karşılığını alamıyor; işçi, memur, emekli, 
dul ve yetimler, gittikçe daha çok geçim 
sıkıntısı içerisine düşüyor, her geçen gün 
daha çok yoksullaşıyorlar. İnsanlarına hiç-
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bir konuda yardımcı olmayan, sorunları
nı çözümlemeyen hiçbir konuda insan un
suruna değer vermeyen böyle bir iktidar, 
cumhuriyet hükümetlerinde bugüne kadar 
görülmemiştir. 

Sayın Özal, iktidara geldiğinden be
ri Türkiye'nin en önemli sorunu olarak 
gördüğü enflasyon meselesini çözememiş
tir. Hiçbir dalda halkımızın sorunlarını çö
zememiştir. Sadece, 12 Eylül öncesi döne
me sığınarak politika yapar duruma gel
miştir. 1.2 Eylül öncesi anarşi korkutma-
casına ve seçim yasalarına dayanarak ik
tidarda kalmaya çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, " Ç a ğ atlıyoruz, 
atladık" aldatmacalarıyla ülke sekiz yıl
dır yönetilmektedir. Sayın Başbakan, bü
tün konuşmalar ında, "al ternatif inin 
olmadığını" söyleyerek, dünya ekonomik 
literatürüne sanki yeni bir ekonomik mo
del öneriyormuş, yeni fikirler ileri sürü
yormuş gibi, Güney Amerika ve daha bir
çok ülkede uygulamaya konulup başarılı 
olamayan, o ülkeleri ekonomik bataklığın 
içine sokan politikasından vazgeçmelidir. 

Hükümetin sayın sözcüleri, sanayi
leşme olayı gündeme geldiğinde, her de
fasında, ihraç ürünleri içerisinde sanayi
nin payını yüzde 80'e çıkarttıklarını söy
leyerek kendilerini savunmaktadırlar. Sa
nayi ihracatı büyük ölçüde tarım ürünle
rine bağlı ihracatlardır; mevcut sanayi ku
ruluşlarının kendi kapasitelerini zorlama-
larıyla yapılmaktadır. Hükümetin kurup 
çalıştırdığı ciddî sanayi yatırımları yoktur. 
Sanayimiz gelişmiş olsaydı, ülke dış ve iç 
borç batağına sürüklenmez, işsizlik ülke
mizde çığ gibi büyümezdi. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
devletin kaynaklarını sorumsuzca harca
yan, sanayide kullanmayan, devleti sana
yileşmeden çektiği için işsizlik ve yoksul
luğu artıran, sanayide kullanılması gere
ken devlet kaynaklarını bir avuç hayalî ih
racatçıya yağmalatan ve sanayimizi çöküşe 
götüren hükümetin uygulamalarını ve sa

nayimizin içerisinde bulunduğu zorluklan 
ciddî boyutlarda ele alabilmek için, genel 
görüşme önergesini destekliyor, hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, önerge 
sahipleri adına siz mi konuşacaksınız 
efendim? 

M E H M E T G Ö L H A N (Sakarya) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gölhan, konuşma süreniz 10 
dakika efendim. 

M E H M E T G Ö L H A N (Sakarya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama, Sayın Mustafa Şahin'e 
teşekkürle başlamak istiyorum; çünkü, 
önergemizin esbabı mucibelerinin onda 
dokuzuna iştirak ediyor, fakat bu esbabı 
mucibelere dayanarak, neticeye iştirak et
miyorlar. 

Sayın Şahin'in vermiş olduğu üç üre
tim dalındaki artışlar, bir ülkenin sanayi
leşmesini ifade etmez. Bunların neden et
mediğini 27 Eylül'deki konuşmamda bah
setmiş idim. 

Sayın Başbakanın, 18 Nisan 1988 gü
nü Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü top
lantısında bir beyanı var. Sayın Başbakan 
diyor ki, "Plan rakamlarına da baktığımız 
zaman, devletin imalat sanayii dalındaki 
yatırımlarının yüzde 28-30'dan yüzde 10 
küsurlara, onlu rakamlara düştüğünü; bu
na mukabil, ulaştırma ve altyapı sahasın
daki; yani, tarım, enerji sahasındaki yatı
rımların fevkalade yukarıya gittiğini açık 
bir surette görürüz. 

Tabiî, bir sual akla geliyor; sanayi ya
tırımlarından, biz bir nevi, devleti, sana
yi yatırımlarından daha çok, altyapı saha
sına getirmişiz ve doğru yaptığımız kanaa
tindeyiz. Gerçi buna da itiraz edenler çı
kacaktır vesaire." Evet. tabiî, Sayın Baş-
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bakanın bu görüşüne katılmak mümkün 
değil. 

Türkiye, planlı döneme girmiştir, 
dengeli bir kalkınma içerisinde kaynakla
rını kullanmak durumundadır. Sahip olu
nan millî imkânları en verimli şekilde ya
tırımlara dönüştürebilmek önemlidir. 
Kaynakları en elverişli sahada, en verim
li tarzda, azamî ekonomik ve sosyal fay
dayı sağlayacak şekilde kullanmak gerekir. 
Yani, kaynakların maksimizasyonunu sağ
lamak durumundayız. Bu maksatla Plan
lama Teşkilatı kurulmuştur. Bu gayeyle 
planlar hazırlanır; plan ve yıllık program
lar bir kenara itilerek, yatırımlar gelişigü
zel yönlendirilemez. Eğer yönlendirilirse, 
kaynaklar çarçur edilir, tercihler yanhş 
kullanılır. İşte, bu iktidarın yaptığı budur. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başba
kanın muhtelif ifadelerinden, plan rakam
larından da görüldüğü gibi, ANAP İkti
darı döneminde, sanayi, önemini kaybet
miştir. Sanayide gerileme vardır; sanayi 
payplaynı (pipe-line) boşalmıştır. Şimdi
den ikaz ediyorum, ülkenin 1990 yılları ka
ranlıktır, karanlık. (DYP sıralarından al
kışlar) Bu, sanayileşmeme olayıdır; bu, iş
sizlik olayıdır; bu, Anayasanın 166 ncı 
maddesini askıya alma olayıdır. 

Mevcut fabrikalarda kapasite kulla
nımı limit noktaya gelmiştir. O nedenle, 
yeni üretim ünitelerinin mutlaka devreye 
sokulması lazımdır. Hükümet, yeni yeni 
fabrikalar kurup işletmeye almakla değil, 
sanayi ürünleri ithal etmekle övünür hale 
gelmiştir. Türkiye, bir tarım ve hayvancı
lık ülkesidir; ama geliniz görünüz ki, bu 
ülkede meyveler bahçelerde çürürken, 
Hükümet meyve suları, meyve ve sebze 
konserveleri ithal etmektedir. 

O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Pa
patyalar için... 

M E H M E T GÖLHAN (Devamla)— 
Bu ülkede domatesler tarlalarda çürürken, 
domates yüklü kamyonlar ve traktörler 

salça fabrikaları önünde günlerce kuyruk
ta beklerken ve çiftçimiz, köylümüz çürüt
meden, ekşitmeden domatesini fabrikaya 
satabilmek için şefaatçi ararken, bu ikti
dar, maalesef, yurt dışından domates sal
çası ve ketçap ithal etmekle övünür hale 
gelmiştir. 

Niğde'de, Nevşehir'de, Sakarya'da, 
Ege'de milyonlarca ton patates, çiftçinin, 
köylünün elinde çürürken, bu iktidar, 
maalesef, Yunanistan'dan patates ithal et
miştir, patates nişastası ithal etmiştir. 
(DYP sıralarından ' 'Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Köylümüzün ürettiği mısır, seneler
ce, 75 liraya, 80 liraya alıcı bulamazken, 
iktidarımız mısır ürünleri ithal etmiştir. 
Bu durumlar karşısında, tarıma dayalı sa
nayi nasıl kurulacaktır; nasıl geliştirilecek
tir? 

Sanayii Anadolu'ya yaymak ve geliş
memiş yörelerde istihdam yaratmak için 
temelleri atılan Sümerbank ayakkabı fab
rikalarının yapımları durdurularak ayak
kabı ithal etmekle sanayileşme olmaz sev
gili milletvekilleri. 

Türkiye'de kaliteli ve yeterli seviye
de üretilen elektrik devre kesicileri varken, 
binlerce ton ithalat yaparsanız, bu fabri
kaları çalıştıramazsınız; bacaları tütmez 
olur, işçiler de fabrika kapısı önünde bı
rakılır. 

Uygulanan hatalı politika sonucu, 
dövizle ithal edilen süt inekleri, kasapla
ra gönderilerek; süttozu, peynir, tereyağ, 
et ithal etmekle bu sanayi dalını kapatma
ya mahkûm edersiniz ve yenilerinin kurul
masına teşvikçi olamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, ilkokul sırala
rından bugünleredek Yerli Malları Hafta
sını kutlayarak geliyoruz. Yerli Malları 
Haftası, çocuklarımıza millî şuuru aşıla
mak, millî gururlarını okşamak, onlara 
güven vermek, onlara cesaret vermek için 
düzenlenirdi. Şimdi, "Vitrinlerde her 
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türlü ithal malı var" diyen ANAP İktida
rında, bu Yerli Mallar Haftası, ithal malı 
sofrasına dönüşmüştür. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Herhalde, Sayın 
Başbakanın sık sık " Ç a ğ atladık" deme
si bu olsa gerektir. Yani, Yerli Mallan Haf
tasından ithal malı sofrasına konanları 
kastediyor olsa gerektir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çağ atlamak 
için, bir tramplen lazımdır, bir rampa la
zımdır; bu rampa, bu tramplen de, sana
yidir. Sanayileşme terk edilerek çağa ulaş
mak mümkün değildir. Çağa yetişmek, ça
ğı yakalamak, çağdaş uygarlığın refah top
lumuna ulaşabilmek, ancak sanayileşmek
le mümkündür; ancak bu, inanç ister; bu, 
uygun bir ortam ister. Yüzde 65'lere va
ran mevduat faizleriyle, yüzde 120'yi bu
lan kredi faizleriyle yatırım nasıl yapılır ve 
bunu sonra sanayici nasıl öder? Bu kadar 
yüksek faizli parayı hangi sanayici alabi
lir? Hangi tür sanayi bu kadar para kaza
nabilir? Bu faizle ne istenilen üretimi yap
mak, ne de yatırım yapmak mümkündür. 
Onun için, yatırımlar, bu iktidar döne
minde Türkiye'de cazibesini kaybetmiştir 
sevgili milletvekilleri. Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanının verdiği otomobil ve be
yaz eşya (dayanıklı tüketim maddesi) ve 
ara malı artışları da, yeni yeni fabrikala
rın kurulmasından değil, mevcut fabrika
ların sanayi kapasite kullanım oranlarının 
artırılmış olmasından ileri gelmektedir. 
Genellikle yatırım malı mahiyetinde olan 
bir iki kalemi de bu vesileyle arz etmek is
tiyorum. 

Bakınız, Türkiye'de 1976 yılında 
20 498 adet kamyon üretildiği halde, 1987 
yılında 13 386 adet kamyon üretilmiştir. 

• Yine 1976 yılında 18 915 adet kamyonet 
üretildiği halde, 1987 yılında 7 580 adet 
kamyonet üretilmiştir. Yine 1976 yılında 
36 952 adet traktör üretebilen Türkiye, 
1987 yılında 36 108 adet traktör üretebil-

miştir. Görüldüğü gibi, ekonomiye direkt 
katkısı bulunan yatırım malı mahiyetin
deki bu üretim dallarındaki rakamlar 11 
sene öncesi rakamlarının çok altındadır. 
Herhalde bu, hiçbirimiz için övünülecek 
bir durum arz etmez sevgili milletvekille
ri. 

Sayın Bakan ayrıca "F-16 savaş uça
ğı üretimiyle uzay sanayiine geçme aşa
masına gelmek, sanayileşen Türkiye'nin 
en büyük göstergesidir" diyor. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten F-16 
uçağının belirli bir yüzdesini yerli imal 
edebildiğimiz vakit, hiç olmazsa yüzde 50 
yerli sanayi olarak katkıda bulunabildiği
miz zaman, yani şu anda yapılan montaj 
safhasından imalat safhasına geçtiğimiz 
zaman, belki, Sayın Bakanın sözlerine hak , 
verebiliriz; ancak, bugün için gelin baka
lım şu rakamlara ve bu rakamlarda sana
yileşen Türkiye'yi görelim. 

Bugün F-16 uçağının gövde imalin
de yerli katkı oranı yüzde 1.2'dir sevgili 
milletvekilleri. Yaptığımız iş montajdan 
ibarettir, yaptığımız iş birkaç delik del
mekten ibarettir. Motor kısmında ise, ya
pılan basit işlerle yüzde 3 oranında yerli 
katkı kullanılmaktadır. Bunlarla iftihar et
mek mümkün değildir. Bu rakamlar, sa
nayileşen bir ülkenin göstergeleri değil; ak
sine sanayileşmemiş bir ülkenin gösterge
leridir. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, sana
yi kesimi sıkıntılı günler yaşamaktadır. Sa
nayi kesiminin kaynak teminindeki sıkın
tıları ciddî boyutlara ulaşmaktadır. Türk 
sanayii bugün ölüm kalım mücadelesi ver
mektedir. Bu sıkıntıların dalga dalga ya
yılarak tüm ekonomiyi sarmasından en
dişe etmekteyiz. 

Yeni yatırımların sanayileşme ve ih
racat artışı için zaruri olduğu ortadadır.Ye-
ni tesislerin kurulması, yeni teknolojilerin 
getirilmesi, kapasite büyütülmesi, rekabet 
gücünün artırılması, dünya pazarlarında 
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sürekli kalınabilmesi, sınaî işletmelerin 
sağlam bir malî bünyeye sahip olmasıyla 
mümkündür. Dışa açılan ekonomide, sa
nayi sektörünün motris kuvvet olması ga
yet tabiîdir. O nedenle, ihracat teşviki ka
dar sanayinin de teşviki önemlidir. Sana
yileşmede, ihracatçılarla, sanayiciler bir
birini tamamlayan çalışmalar yaparlar. 
Asıl üretimi meydana getiren, bütün sı
kıntıları çeken, ülkeye katma değer kazan
dıran, istihdam yaratan sanayici olduğu 
halde, yani külfeti sanayiciye yüklendiği 
halde, nimetini ihracatçı yemektedir. Bir 
çift plastik terliğe 3 dolar vergi iadesi ya
parsanız, bu, sanayicinin şevkini kırar, he
yecanını kırar; müteşebbis, fabrika kur
maktan vazgeçer sevgili milletvekilleri. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Her
kes pembe kaldırımlardan para kazanma
ya, hayalî ihracatla köşeyi dönmeye bakar; 
bunda ülkenin, bunda milletin menfaati 
yoktur. / 

Türkiye'de bugün sanayicinin kul
landığı ticarî banka faizleri, rakibimiz olan 
dış ülkelerdeki sanayicilere uygulanan fa
iz hadlerine göre çok yüksektir. Türkiye 
tarihinde faiz rekoru kırılmıştır. Bu reko
ru başka hiçbir hükümet kıramaz. Bu ne
denle, bu faizci Hükümeti de gerçekten 
tebrik etmek lazımdır, takdir etmek lazım
dır. 

Değerli milletvekilleri, sanayimiz bu 
faiz yükleriyle, dışta rekabeti uzun süre 
devam ettiremez, iç piyasada varlığını ida
me ettiremez; yeni yatırımlar yapamaz; 
sanayinin, sürüklenmekte olduğu atalet
ten, bu faiz yükleriyle kurtulunamaz, kur
tarmak da mümkün değildir. Kim kurta
racaktır ülkeyi, kim sanayi yatırımı yapa
caktır? Yabancı sermaye mi? Hayır, değerli 
milletvekilleri, Yabancı sermaye de bugün
kü ekonomik duruma kendisini uydur
muştur; bakınız, nasıl uydurmuştur: 1980 
yılında, yabancı sermaye şirketlerinin yüz
de 64'ü imalat sanayiinde çalışırken, o dal
da faaliyet gösterirken, bugün (1988 yılın-
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da) bu oran yüzde 31'e düşmüştür. 1980 
yılında hizmetler sektörüride faaliyet gös
teren yabancı sermaye şirketlerinin oranı 
yüzde 14 iken, 1988 yılında bu oran yüz
de 64'e ulaşmıştır. Aynı şekilde, Devlet 
Planlama Teşkilatınca verilen teşvik bel
gelerinin, yatırım tutarlan itibariyle, ima
lat sanayii sektörüyle ilgili olanları, 1980 
yılında yüzde 78.1 iken, 1987 yılında bu 
rakam yüzde 37'ye düşmüştür. Buna mu
kabil, hizmetler sektörü de 1980'de yüz
de 6,6 iken, 1987 yılında yüzde 43,2'ye 
çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, hizmetler sek
törüne öncelik veren bir ülkenin, çağ at
laması mümkün değildir. Temel vasfı, ti
caret ve hizmetler sektörü olan bu ekono
mik yapı da ülkemizin politik ve stratejik 
çıkarlarına uygun düşmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün sana
yici gerçekten büyük sıkıntı içindedir. Sa
nayici, kendi basiretsizliği veya beceriksiz
liğinin değil, Hükümetin aldığı isabetsiz, 
hatalı kararların kurbanı olmuştur; mil
let de, bu hatalı kararların faturasını öde
mekle meşguldür. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, toparla
yınız efendim. 

M E H M E T G Ö L H A N (Devamla)— 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Firmaları küçülmeye davet eden zih
niyetle sanayi nasıl büyütülecektir? Bir ta
raftan, dışa açılmaktan, sanayi ihracatın
dan bahsedilecek; bir taraftan da küçül
me tavsiye edilecek; bu nasıl bir mantık
tır, anlamak mümkün değil. 

Hükümetin küçülme tavsiye ettiği bir 
ülkede, kim, neden yatırım yapsın? Üste
lik, bunun üzerine, 4 Şubat şok kararları 
alınmıştır. 4 Şubat şok kararları da, yatı
rımları durdurmuş, sanayie büyük bir 
darbe vurmuştur. 

Bugün sanayi kesiminde yaşanan sı
kıntıların ve ekonomide çarpılan, bozulan 
dengelerin sorumlusu, ne bankacılık keşi-
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simidir, ne sanayi kesimidir; bunun tek so
rumlusu vardır, o da Hükümettir, başka
sı değildir. 

Hükümet, aldığı isabetsiz kararlarla 
sanayicilerle bankacıları karşı karşıya ge
tirmiş, millî sanayiin çöküşüne neden ol
muştur. 

Birbiri ardına fabrikalar kapanırken, 
Türkiye'de, kapalı yüzlerce fabrika var
ken, binlerce fabrika işçisi kapılar önüne 
bırakılırken, Hükümet, yaptığı ithalatla 
övünebilmektedir. 

Anlamak mümkün değildir; Hükü
met ne yapmak istiyor?.. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, za
man zaman düşünüyorum, acaba diyo
rum, "Mektepler olmasa maarifi idare et
mek çok kolay olacak" diyen talihsiz Millî 
Eğitim Bakanı Abdurrahman Şeref Bey gi
bi, bu Hükümet de "Fabrikalar olmasa, 
ekonomi çok düzgün olacak" diye mi dü
şünüyor? Yoksa, Sayın Başbakanın, Dış 
Ticaret Derneğinde yaptığı 27 Ocak 1986 
günlü konuşmasında, "Vaktiyle Türkiye'
de, biraz da sosyalist tesirlerle, her mese
le sanayi meselesi olarak görüldü. Bu da
ha ziyade bir sol görüştür" dediği ve bu
na inandığı için mi bu sektör ihmal edil
miş, kendi kaderine terk edilmiştir; anla
makta sıkıntı çekiyorum değerli milletve
killeri. 

Sayın milletvekilleri, Anadolunun 
her bölgesinde görülen tarihî kalıntılar gi
bi, bu iktidarın uyguladığı, yanlış, hatalı 
ekonomi politikası neticesinde kapanan, 
yok olan millî sanayiin kalıntıları, ekono
mi tarihine, bu iktidar döneminin sanayi 
harabeleri olarak geçecektir. Sayın iktida
rın, ekonomosini yok ettiği, çürümeye terk 
ettiği milyarlık tesisler, yarın "sanayi 
mezarlar ı" adıyla anılacak ve toplumu
muzdaki yerini ve anlamını senelerce ko
ruyacaktır. 

Değerli milletvekilleri, geliniz, bu ge
nel görüşme önergemizi destekleyiniz. Sa

nayi sorunlarını burada enine boyuna tar
tışalım. Müteşebbislerin kırılan şevk ve 
heyecanlarını yeniden aşılayalım. İş bek
leyen milyonlara ümit kapılarını yeniden 
verelim. Yeni yeni yeşermekte olan bu sa
nayi filizini soldurup, öldürmeyelim. Millî 
sanayinin daraltılmasına, dondurulması
na ve çökertilmesine göz yummayalım. 

Sayın milletvekilleri, geliniz bu yeşe
ren fidanı daha gürbüz hale getirmeye hep 
beraber özen gösterelim. Özen gösterelim 
ki, ülkenin sıcak günlerinde namerde 
muhtaç olmadan, onun nimetlerinden ve 
gölgesinden hep beraber istifade edelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gölhan. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme 
önergesi üzerinde öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, genel görüşme açılmasını oy
larınıza sunacağım: Genel görüşme açıl
masını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Genel görüşme açılması kabul edil
memiştir. 

2. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp 
ve 21 arkadaşmm, Türkiye 'deki resmî ve özel ban
kalarda açılmış olan döviz tevdiat hesapları ve tü
ketim malları ithalatı konusunda Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

BAŞKAN — ikinci sırada, Samsun 
Milletvekili Sayın İrfan Demiralp ve 21 ar
kadaşının, Türkiye'deki resmî ve özel ban
kalarda açılmış olan döviz tevdiat hesap
ları ve tüketim malları ithalatı konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
ön görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'de Resmî ve Özel Bankalarda 
Açılmış Olan Döviz Tevdiat Hesaplan ve 
Türkiye'nin Tüketim Malları İthalatı 

Dış borçları 40 milyar dolara yıllık 
borç ana para ve faiz ödemeleri ihracat ge
lirlerinin yüzde 60'ına ulaşmış olan ülke
mizde, mevcut kamu ve özel bankalarda
ki döviz tevdiat hesaplan ile Merkez Ban
kası nezdinde Dresdner Bank kanalıyla 
açılmış olan kredi mektuplu döviz tevdiat 
hesapları ülke ekonomisinin bugünkü ve 
gelecekteki durumunu son derece olum
suz bir şekilde etkileyecek noktaya ulaş
mıştır. 

Ülke ekonomisinin döviz darboğazı 
noktasına gelmesinde tek sorumlu, 1983 
yılı sonlarından beri Türkiye'yi idare et
mekte olan ANAP İktidarı ve onun Sayın 
Başkanı Özal'dır. 

Bir taraftan, ülke dışardan cumhuri
yet tarihinde görülmemiş miktarda borç 
para alırken diğer taraftan borç olarak alı
nan bu paralar ve bankalarda açılan dö
viz tevdiat hesaplarında birikmiş olan dö
vizlerle her yıl bir milyar doların üzerin
de lüks ve diğer tüketim malları ithalatı 
için dış ülkelere döviz ödenmiştir. Sayın 
Özal ' ın Başbakanlığı döneminde —1984, 
1985, 1986 ve 1987 yıllarında— yaklaşık 
olarak 4,5 milyar dolar tutarında lüks ve 
diğer tüketim mallan ithalatı yapılmıştır. 

1987 yılı kasım ayı sonu itibariyle ül
ke içindeki ticarî bankalar nezdinde açıl
mış olan döviz tevdiat hesaplarının topla
mı 5 milyar 145 milyon dolardır. Ancak, 
döviz ile hesap kabul etmiş tüm bankalar, 
uzunca bir süredir bu hesaplardan çekil
mek istenen dövizleri ödemekte büyük 
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu geri 
ödeme güçlüğünün önümüzdeki aylarda 
çok daha büyük bir noktaya ulaşması ve 
bir noktada bankalann döviz ödemede ac
ze düşmeleri, dövizle ilgili çevrelerde ve 

döviz tevdiat hesabı yoluyla bankalara 
mark, dolar ve frank yatırmış olan insan
larımız arasında, ciddî bir şekilde konu
şulur hale gelmiştir. 

Döviz tevdiat hesaplarında 1987 yılı 
Kasım ayı itibariyle bankalarda toplanmış 
olan 5 milyar 145 milyon doların 4 mil
yar dolara yakın kısmı lüks ve diğer tüke
tim malları ithalatı için kullanılmıştır. 
Bankaların elinde halen 1,2 milyar dolar 
civarında bir miktar mevcuttur ki, bu, he
sap sahiplerinin ancak yüzde 20'sinin dö
vizlerinin geri ödemesini karşılamaktadır. 

Döviz tevdiat hesapları ülke içinde 
açılmış olan 5 milyar 145 milyon dolarla 
bitmemektedir. Bundan ayrı olarak 5 mil
yar 475 milyon dolar tutarında Alman 
Dresdner Bank kanalıyla TC Merkez Ban
kası nezdinde açılmış olan kredi mektup
lu döviz tevdiat hesabı yardır. Şayet güven
sizlik ülke içindeki bankalarda bulunan 
dövizler için ortaya çıkarsa bunun Dresd
ner hesaplannı etkilememesi mümkün de
ğildir. 

Sayın Özal Hükümetinin, ülke için
deki bankalarda mevcut döviz hesapları 
için İsrail Hükümetinin 1984 yılında ben
zeri hesaplar için bulmuş olduğu pratik 
çözüme benzer bir çözüm üzerinde kesin
likle durmamasını diliyoruz. İsrail Hükü
meti 1984 yılında o zamana kadar banka
larda toplanmış olan döviz hesaplarını geri 
ödemekte acze düşmüş ve bir gece aldığı 
kararla bankalarda bulunan 2 milyar do
lar civarındaki döviz hesaplarını o günkü 
resmî kurdan İsrail vatandaşlarına İsrail 
parası olarak geri ödenmiştir. Bugün dö
vizle ilgili çevrelerde Özal Hükümetinin 
İsrail'dekine benzer bir uygulamaya git
mesinden ciddî bir şekilde endişe duyul
maya başlanmıştır. Çünkü Sayın Özal'ın, 
banker faciasında ne olduysa bunda da ay
nısı olur, bir süre konuşulur, bağnhr, ça
ğırılır mesele kapanır gider düşüncesiyle 
hareket edip, 5,5 milyar dolara yaklaşmış 

— 295 — 



T.B.M.M. B : 7 4 . 10 . 1988 O : 1 

olan döviz hesaplarını resmî kur üzerin
den Türk Lirası olarak geri ödeme kararı 
alabileceği endişesi her gün biraz daha 
yaygınlaşmaktadır. 

Biz Doğru Yol Partisi Meclis Grubu 
Üyeleri olarak, bu konunun TBMM'ce 
araştırılmasını, gerekli önlemlerin zaman 
kaybedilmeksizin alınmasını ve bu şekil
de döviz olarak bankalarda hesabı bulu
nan Türk vatandaşlarının haklarının kay-
bolmamasını istemekteyiz. Bu konu bu
gün Türk ekonomisini ilgilendiren konu
ların en önemlilerinden biridir ve Türki
ye 10 sente muhtaç olma tehlikesiyle kar
şı karşıyadır. Çünkü, ülke döviz darboğa
zı tehlikesine her gün biraz daha yaklaş
maktadır. İşte bu nedenle de konunun Yü
ce Meclisçe araştırılmasını ve bu araştır
manın yapılması için parti gruplarının ve 
özellikle ANAP Grubunun bizimle birlikte 
hareket etmesini talep etmekteyiz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve 
içtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

İrfan Demiralp (Samsun) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Dev
let Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt Özal; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ
K U R T ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın İrfan 
Demira lp ve arkadaşlar ının verdiği 
"Türkiye'deki resmî ve özel bankalarda 
açılmış olan döviz tevdiat hesapları ve tü
ketim mallan ithalatı" konusundaki Mec
lis araştırması önergesi hakkında Hükü
met görüşünü belirtmek için huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Türk 
parasının kıymetini koruma mevzuatında 
1984 yılında yapılan değişikliklerde, ülke
mize döviz girişine, Türkiye'deki kişilerin 

döviz bulundurmalarına ve döviz tevdiat 
hesabı açabilmelerine ilişkin hususlar ye
ni esaslara bağlanmıştır. 

Bu yeni düzenlemeler çerçevesinde, 
ayrıca, ticarî amaçlarla ihraç edilen mal
ların bedelinin yüzde 80'inin yurda geti
rilmesi öngörülmüş, bakiye yüzde 20 ora
nındaki dövizlerin ise, ilgililerce serbest
çe tasarruf edilebilmesine imkân sağlan
mıştır. Söz konusu yüzde 20 oranındaki 
bakiyenin ithalatta kullanılabilmesini te-
minen, ithalat rejimi kararlarında, ihra
catçılara, turizm yatırımı veya işletme bel
gesi sahibi turizm işletmelerine, ayrıca 
kendi faaliyet konuları ile ilgili ihtiyaçları 
için uluslararası taşımacılık yapan firma
lara ve yurt dışı müteahhitlik firmalarına, 
fiilen kazandıkları dövizlerle bankalarda 
açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından, 
bedelleri karşılanmak suretiyle ithalat ya
pabilmeleri imkânı sağlanmıştır. Ancak, 
müsaadeye tabi mallar için müsaade alın
maksızın, sözkonusu hesap girişini ihra
catçılar ile turistik müesseselerce yüzde 
5'inin kullanılabilmesi, bu suretle müsa
adeye tabi mallar için yapılacak ithalattan 
CİF bedelin yüzde 20'si oranında Toplu 
Konut Fonu alınması hükme bağlanmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, kamu bankala
rı ve özel bankalar nezdinde 1984 yılı so
nunda 1 milyar 184 milyon dolar olan dö
viz tevdiat hesapları, 1987 yılı sonunda 5 
milyar 566 milyon dolara ulaşmıştır. Bu 
meblağın 1 milyar 701 milyon dolarlık kıs
mı yurt dışında yerleşik kişilerce, 3 mil
yar 865 milyon dolarlık kısmı ise yurt için
de yerleşik kişilerce açtırılmıştır. 1987 yılı 
sonunda mevcut döviz tevdiat hesapları
nın yüzde 27'lik kısmı dolar, yüzde 57'lik 
kısmı Batı Alman Markı ve yüzde 16'lık 
kısmı ise diğer döviz cinslerinden açılmış 
bulunmaktadır. 

Döviz tevdiat hesaplarındaki kur far
kından arındırılmış gerçek artış ise, uygu-
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ladığımız liberal ekonomi politikası sonu
cu ortaya çıkan ekonomiye ve Türk malî 
sistemine giderek artan güven duygusu
nun en güzel göstergesidir. 

Bir zamanlar döviz taşımanın suç ol
duğu bir ortamdan bu duruma gelmiş ol
mamız, uygulanan politikaya tasarruf sa
hibinin inandığını açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dindeki 1984 yılı sonunda 1 milyar 778 
milyon dolar olan işçilerimiz tarafından 
açılmış kredi mektuplu döviz tevdiat he
sapları, 1987 yılı sonunda 5 milyar 913 
milyon dolara ulaşmıştır. 1987 yılı sonun
da mevcut hesapların yüzde l'lik kısmı do
lar, yüzde 90'lık kısmı Batı Alman Markı 
ve yüzde 9'luk kısmı diğer döviz cinsleri 
üzerinden açılmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 7.7.1984 tari
hinde yayınlanan Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkındaki 30 sayılı Karar 
ve buna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası genelgeleri çerçevesinde dö
viz tevdiat hesaplarının teminat altında 
bulundurulması ve ülke yararına kullan
dırılması için şu dizi önlemlerin alınmış 
olduğunu da hatırlatmak isterim. 

Bankalar nezdlerindeki döviz tevdi
at hesaplarının yüzde 20'sini, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, nezdinde 
karşılık olarak tutmaktadır. Bu karşılıkla
rın tutarı 1987 yılı sonu itibariyle 1 mil
yar 17 milyon dolardır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sınca tespit edilen likidite oranına göre, 
bankalar, vadeleri 6 aya kadar olan döviz 
taahhütlerinin yüzde 20'si oranındaki dö
vizi kasalarında veya muhabirlerinde bu
lundu racaklardı r. 

Kur riski oranına göre, bankaların 
döviz mevcutlarıyla, döviz alacaklarının 
toplamının döviz borçlarına -bunlara dö
viz tevdiat hesapları da dahildir- oranı 
yüzde 90'dan az veya yüzde UO'dan fazla 
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olmayacaktır. Böylece, bankaların her za
man döviz tevdiat hesapları ve borçlarını 
karşılayacak mevcutları ve alacakları bu
lunacaktır. 

Döviz tevdiat hesaplan kullanım ora
nına göre ise, döviz tevdiat hesaplarının 
munzam karşılıklar düşüldükten sonra, 
kalan kısmın en az yüzde 50'sini, açacak-
lan döviz kredilerine tahsis edeceklerdir. 
Bankaların bu oranlara uyup uymadıkla
rı, kurulmuş kompütür ağı ile en sıkı şe
kilde takip edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı nezdindeki tevdiat hesapları karşılıkla
rı ve likidite oranı sayesinde, bankaları
mız, döviz tevdiat hesaplarından ani çe
kilişleri döviz olarak her an karşılayabile
cek durumdadır. 

Döviz tevdiat kullanım oranı nede
niyle bankalarca açılan döviz kredilerinin 
büyük çoğunluğu ihracatçılanmıza, yurt 
dışı müteahhitlerimize, bir kısmı da itha
lat ve müteahhitlere kuUandınlan döviz 
kredileri ile döviz ile geri ödenmekte ve ih-
racatçtlanmızı ve yurt dışı müteahhitleri
mizi teşvik için bir araç olarak kullanıl
maktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ile özel muhabirlik anlaş
maları bulunan Federal Almanya'da 
Dresdner Bank ile yan kuruluşları olan 
Bremer Bank ve Bank Für Handel Und 
Undustri şubeleri ve Hollanda'da Alge-
men Bank Nederland şubelerinde açtırı
lan kredi mektuplu döviz tevdiat hesapla
rının 31.12.1987 tarihi itibariyle tutarı 5 
milyar 617 milyon dolar olup, bu tutarın 
3 milyar 651 milyon dolarlık kısmı bir yıl
dan uzun, 1 milyar 966 milyon dolarlık 
kısmı ise bir yıldan kısa vadelidir. 

Değerli üyeler, döviz tevdiat ve kredi 
mektuplu döviz tevdiat hesaplannın ana
para ve faizlerinin vadesinde ödenmedi
ğine dair herhangi bir şikâyet intikal et
memiştir. Söz konusu hesaplann anapa-
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ra ve faizleri, bankalarca, vadesinde ve 
tam olarak geri ödenmektedir. Ancak, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dinde açılan kredi mektuplu döviz tevdi
at hesapları ile ilgili olarak, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası tarafından düzen
lenen kredi mektupları asıllarına istina
den, yurkarıda sayılan özel muhabirlik an
laşmaları yapılmış bankalar aracılığı ile 
ödemeler, kredi mektubu üzerinde yazılı 
olan tutara kadar herhangi bir provizyo
na gerek kalmaksızın doğrudan yapılabil
mektedir. 

Buna göre, muhabirlerce yapılan 
ödemeler karşılığında düzenlenen borç de
kontları, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına bir süre sonra ulaşmaktadır. Bu 
durum karşısında, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdindeki hesapların 
kredi mektubu bazında işlem görmesi, 
kredi mektuplarının hesap sahiplerinin 
elinde olmasından dolayı, uygulanacak fa
iz oranının tespiti yönünden önemli olan, 
üzerinde ödeme yapılıp yapılmadığı hu
susunun kontrolü imkânının bulunmama
sı ve çekimi halinde, borç dekontlarının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
gecikmeli olarak ulaşması nedenleriyle, 
söz konusu hesaplara ilişkin faiz tahakkuk
ları, anılan borç dekontlarının muhasebe-
leşmesini takip eden dönemler itibariyle 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı gişelerine yapılan başvurularda ise, kre
di mektubu aslı üzerinden gerekli kontrol
leri yapma imkânı bulunduğundan, faiz 
ödeme talepleri anında yerine getirilebil-
n'ıektedir. 

Gerek anapara ve gerekse faiz öde
melerinde, sistemin gereği, yukarıda be
lirtilen gecikmeler dışında herhangi bir sı
kışıklık ve gecikme kesinlikle bulunma
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türk banka 
sisteminde yer alan hiçbir banka, döviz 

tevdiat hesabı sahiplerine, döviz yokluğu
nu bahane ederek, geri çekilecek mebla
ğı, Türk Lirası olarak ödeme teklifinde ke
sinlikle bulunmamıştır ve bu konuda ta
rafımıza intikal eden herhangi bir şikâyet 
yoktur. 

Bankaların döviz pozisyonu yönetim
leri sıkı bir biçimde denetlenmekte olup, 
bankalar ödvizli taahhütlerini zamanında 
ve tam olarak yerine getirebilecek güçte
dirler. 

Sayın milletvekilleri, tüketim ve lüks 
tüketim malları ithalatı; döviz tevdiat he
saplarından yapılan ithalattaki gelişmele
re gelince; 1984-1987 târihleri arasında ya
pılan ithalatın, madde grupları itibariyle 
şu şekilde olduğu görülmektedir. 

1984 yılında, yatırım maddeleri ola
rak 2 milyar 659 milyon dolarlık ithalat 
yapılmış olup, toplam ithalatın yüzde 
24.7'sini, tüketim maddesi ithalatı 474 
milyon dolar olup, toplam ithalatın yüz
de 4,4'ünü, hammadde ithalatı 7 milyar 
674 milyon dolar olup, genel ithalatın yüz
de 70.9'unu teşkil etmiştir. 

1987 senesinde ise, yatırım maddele
ri ithalatı 3 milyar 819 milyon dolar olup, 
toplam ithalatın yüzde 26.9'unu, tüketim 
maddeleri ithalatı 1 milyar 166 milyon do
lar olup, toplam ithalatın yüzde 8.2'sini, 
hammadde ithalatı ise 9 milyar 180 mil
yon dolar olup, toplam ithalatın yüzde 
64.8'ini teşkil etmiştir. 

Ayrıca, lüks tüketim maddeleri itha
latı olarak kabul edilen ithalatın yıllar iti
bariyle toplamı ile,bunların tüketim mad
deleri ve genel ithalat içerisindeki payları 
da şöyledir: 

1984 yılında lüks tüketim maddeleri 
ithalatı 77 milyon dolar, tüketim madde
leri içindeki payı yüzde 16.2; genel itha
lat içindeki payı ise binde 7'dir. 

1985 yılında lüks tüketim maddeleri 
ithalatı 135 milyon dolar, tüketim madde
leri içindeki payı yüzde 14.9, genel ithalat 
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içindeki payı ise yüzde 1.2'dir. 
1987 yılında ise, lüks tüketim mad

deleri ithalatı 268 milyon dolar, tüketim 
maddeleri içindeki payı yüzde 22,9, genel 
ithalat içindeki payı ise yüzde 1,9'dur. 

Öte yandan, ithalat rejimi kararma 
göre, bedeli döviz tevdiat hesabından kar
şılanmak suretiyle yapılan ithalat ile bu
nun toplam ithalat içerisindeki payı yıllar 
itibariyle şöyledir: 

1984 yılında döviz tevdiat hesabından 
karşılanan ithalatın toplam bedeli 459 mil
yon dolar, genel ithalat içindeki payı yüz
de 4, 26. 1985 yılında döviz tevdiat hesa
bından karşılanan ithalatın toplam değe
ri sadece 22 milyon dolar, genel ithalat 
içindeki payı binde 1,9.1987 senesinde ise, 
gene döviz tevdiat hesabından karşılanan 
ithalat değeri 22 milyon dolar ve genel it
halat içindeki payı ise binde 1,5. 

Bu suretle, müsaadeye tabi madde
ler sayısındaki azalmaya bağlı olarak, be
deli döviz tevdiat hesabından karşılanmak 
suretiyle yapılan ithalatta 1985-1987 döne
minden itibaren önemli ölçüde azalma 
kaydedilmiş, 1985-1987 döneminde, bedeli 
anılan hesaptan karşılanmak suretiyle ya
pılan ithalatın, toplam ithalata oranı yüz
de l ' in çok altında gerçekleşmiştir. Ayrı
ca, aynı dönemde, bedeli anılan hesaptan 
karşılanan ithalatın önemli bir bölümünü 
de yatırım malt ve hammadde ithalatı teş
kil etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
yukarıdaki rakamlar göstermektedir ki, 
gerek genelde tüketim malları ve gerekse 
özelde lüks tüketim malları ithalatının iç 
piyasada kalite artırılması ve rekabet şart
larının iyileştirilmesine katkıları yanında 
başta turizm sektörü olmak üzere, hizmet
ler sektöründeki gelişmelere cevap vermesi 
etkileri düşünüldüğünde, ithalatta liberal
leşme politikalarımızdan taviz vermemiz 
için bir neden bulunmadığı gibi, bu ko
nuda da herhangi bir endişeye gerek bu

lunmamaktadır. 
Yüce Meclise en derin saygılarımı su

narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Özal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Ali Eser. 
DYP G R U B U ADINA ALİ ESER 

(Samsun) •— Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; vermiş olduğumuz 
Meclis araştırması önergesi hakkında, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum, hepinizi grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. 

Önergemizin takdim kısmında da be
lirttiğimiz gibi, bugün dış borçları 50 mil
yar dolara, yıllık dış borç anapara ve faiz 
ödemeleri de neredeyse ihracat gelirleri
nin yüzde 80'ine ulaşmış olan ülkemizde, 
Sayın Bakanın verdiği bilgiler çerçevesin
de, özel bankalarda ve Merkez Bankasın
daki, Dresdner Bank kanalıyla açılmış 
olan kredi mektuplu döviz tevdiatı hesap
larında -aşağı yukarı 1987 yılı sonu 
itibariyle- 11 milyar 600 milyon dolarlık 
bir hesap mevcuttur. Bu hesapların, biz
ce incelenmesi gereken kısmı, kısa vadeli 
kısımlarının toplam hesaplar içindeki 
oranlarıdır. Bu göstergeler itibariyle, ül
kenin yakın gelecekte, şayet son üç dört 
yıldır takip edilen sorumsuz lüks tüketim 
maddesi ithalatı devam ederse, bir döviz 
darboğazına gireceğinden endişemiz var
dır ve bu darboğazın tek sorumlusunun 
da, bugün işbaşında olan Anavatan İkti
darı olacağı şüphesizdir. 

Sayın milletvekilleri, bir taraftan, ül
ke hakikaten cumhuriyet tarihinde görül
memiş miktarda -iç ve dış borç olarak-
borçlanırken, diğer taraftan yıllık ortala
ması 1 milyar dolan geçen tüketim mad
desi ithalatı yapılmaktadır. Şöyle birkaç 
maddeyi bilgilerinize arz edeceğim: Bu, 
1984-1987 yılları arasında yaptığımız it-
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halattır. 
Peynir ithalatı için 20 milyon 310 bin 

dolar; tereyağı ithalatı için 3 milyon 700 
bin dolar; meyve ve meyve suları için 1,5 
milyon dolar; süs ve buket amacıyla ke
silmiş çiçekler için 2 milyon 100 bin do
lar; sirke, meşrubat ve alkollü içkiler için 
neredeyse 20 milyon dolar ve bu ithalatın 
içinde bizim için sosyoekonomik tesirleri 
bakımından da en mühimi, yabancı tütün 
tekellerinin Batı pazarlarında azalan pay
larını karşılamak üzere, bize zorla kullan
dırdıkları yabancı sigaralardır. 1984-1987 
yılları arasında, sigara için 380 milyon do
lar döviz ödenmiştir. 

Borçla, harçla, muhtelif tasarruf ted
birleriyle toplayabildiğimiz iç ve dış kay
nakların kullanma önceliğinde sürekli ha
talar ve keyfi uygulamalar yapılagelmiş-
tir. Sosyal ve ekonomik manada gerçek alt
yapılar yerine, cilalama politikası, göz bo
yama politikası tercih edilmiştir. Bu ter
cihler yanlış bir şekilde yapılmamış olsay
dı, bugün köylerimizin, hatta kasabalara 
en yakın olan köylerimizin yolları cipten 
başka vasıta ile geçilemeyecek durumda 
olmazdı; hatta hatta, son iki kampanya
da sayın milletvekillerimizin -tabiî, kendi 
bölgelerine gidebilen, gitme cesaretini gös
terebilen milletvekillerimiz de dahil- gör
dükleri manzara, köylerimizde hiç de çağ 
atlandığına yakın bir manzara değildir. 
Köy çocuklarımızın ayaklarında, bıraka
lım lastik ayakkabıyı, plastik papuç dahi 
olmayanın miktarı çoğunluktadır. 

Şimdi, halkının, özellikle köylerde ya
şayan halkının çoğunluğunun sosyoekono
mik konjonktürü bu derece alt seviyeler
de iken, o köylerin bakkalında bulunabi
len bir paket Marlboro sigarasının bir öl
çek buğday ile, yani bir gaz tenekesi do
lusu buğdayla alınabilmesi, bir övünme 
vesilesi midir? Zira, yine hepimizin bildi
ği gibi, vasat bir köylü ailesi yıllık 100-150 
ölçek buğdayla un ihtiyacını karşılamak

tadır. Yani bu, 100-150 paket Marlboro si
garası demektir. Biz ise, bu sigaralara, 
dört yıl içerisinde neredeyse 400 milyon 
dolarlık döviz ödemişiz. Bundan sonra, 
köylerimize yabancı viski, cin, vesaire gi
bi ithal malı lüks içkileri de getirirsek, o 
zaman çağı tam atlatmış oluruz herhalde. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir husu
sa gelince: Ülkemiz, yıllardır, fakirlik-
zenginlik tartışmaları içinde. Sayın İkti
dar Partisi, gayet adaletsiz ve insafsız bir 
şekilde kullandığı, nerede ise videosu du
rumuna getirdiği devlet Televizyonunda, 
ülkenin pembe tablolarını göstermekte ve 
ülkemizin dünyadaki 126 ülke arasında en 
fakir 20'sinin içinde ve alt sıralarda yer al
dığını, işsizlikte ise, yüzde 16,5'ları aşan 
seviyesi ile Batı Avrupa ülkelerinin 21 ta
nesinin yine en kötüsü durumunda oldu
ğumuzu unutmaktadır. 

Diğer taraftan, yine bilim adamları 
ve tarafsız çevrelerin borç erteleme ihti
yacını dile getirmeleri karşısında, dış borç 
politikasının yeniden gözden geçirilmesi
ni, iç harcamalarda ise faydalı yatırımla
rın başlamasını, tasarrufa gerçekten ria
yet edilmesini artık ciddî bir şekilde dü
şünmeliyiz. 

Sonra, sağda solda borç arama peşi
ne düşeceğimize, neden, yıllık miktarı 6 
trilyon gibi, geçen yılki bütçemizin nere
de ise üçte birine varan, vergi kaçakları
nın peşinde koşmadık? Yıl sonu itibariyle 
bütçe açığının 5 trilyonu bulacağı belir
lenmiştir. Öyle ise, bu vergi kaçaklarının 
peşine düşmekte neden bu kadar geç kal
dık? Dokuzuncu ayın sonuna kadar bek
lemekte sebep ne idi? 

Vergilerin —daha önceki önergede 
konuşan Sosyoldemokrat Halkçı Partili ar
kadaşımın da söylediği gibi— yükü, 
1980'den 1988'e bakın ne vaziyete gelmiş: 
1980'de millî gelirdeki payı yüzde 33 olan 
işçi ve memur gibi ücretli, maaşlı kesimin 
millî gelirden aldığı pay 1988'de 20 puan 

— 300 — 



T.B.M.M. B : 7 4 . 10 . 1988 O : 1 

birden gerilemiş, yüzde 13'e inmiştir. Bu
na mukabil, kâr-faiz-rant üçlüsünün mil
lî gelirden aldığı pay ise, 1980 yılında yüz
de 43 seviyesinde iken, 1988 yılında yüz
de 73'e çıkmıştır. İşte bu korkunç denge
sizliği ortadan kaldırmak için de, vergi ge
lirlerinin, vergiyi verebileceklerden almak 
suretiyle artırılması kaçınılmaz bir veci
bedir. Aksi halde, kim ne derse desin, 
emeğin millî gelirden aldığı payın yüzde 
13, yüzde 15 gibi son derece tehlikeli sı
nırlara inmekte olduğu bir ülkede, ne hu
zur ve ne de hepimizin arzuladığı istikrar 
elde edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, aldığımız borç
ların vade ve cinsleri de çok bilinçli bir şe
kilde tayin edilmelidir. Dış borçlarımızı kı
sa vadeli kredilerle ödemenin, her an pat
lamaya hazır bir bomba niteliğinde oldu
ğunu bilmeyen ekonomi kurmayı var mı
dır, bilemiyorum. Bir, iki yıllık refah gös
terisi için, gelecek yıllarımızı feda etmeye 
hiçbir iktidarın hakkı yoktur. 

Türkiye, bugün yoğun bir şekilde kı
sa vadeli borçlanıyor. Kısa vadeli borç, an
cak geçici güçlükleri, acil ihtiyaçları telafi 
etmek için alınır. Uzun vadeli ihtiyaçla
rın, uzun vadeli borçlarla karşılanması 
beynelmilel bir esastır. Kısa vadeli borç
lar, acil ihtiyaçlar için alınır; ancak ertesi 
yıl bu borcun ödenmesi gerekir. Bu böyle 
olmuyorsa, yani borçlar azalacağı yerde 
çoğalıyorsa, uzun vadeli ihtiyaçlar kısa va
deli borçlarla karşılanıyor demektir. Nite
kim, kısa vadeli borçların miktarı, haya
lisi de dahil olmak üzere, yıllık ihracat 
miktarımıza yaklaşmıştır. Bu, çok yüksek 
bir nispettir; Türkiye, hiçbir zaman bu ka
dar dış borç biriktirmemiştir. Kısa vadeli 
dış borç miktarına, kanun yoluyla bir ta
van konulması fikri, kanımızca da üzerin
de ciddî olarak durulması gereken bir fi
kirdir. O zaman, herhangi bir iktidar, kı
sa vadeli dış borçlanma yoluyla diğerini 
veya kendi kendini bugünkü gibi ağır so

runlar altında bırakmamış da olur. 
1987 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin 

dış borçlarının 50 milyar dolar dolayında 
olduğunu söylemiştik. Millî gelirimiz, 
iyimser bir tahminle 55-56 milyar dolar 
civarında olduğuna göre, 1987 yılı sonu 
itibariyle, demek ki kaba bir oranlama, dış 
borçlanmızm millî gelire nispetinin nerede 
ise yüzde 80'e yaklaştığını gösteriyor. Bu 
da çok yüksek bir orandır; belki de dün
yada görülen en yüksek orandır. 

Bu yıl 7 milyar doların üzerinde dış 
borç ödemesi yapacağımız artık iyice be
lirgin olduğuna göre, bu da, millî geliri
mizin nerede ise yüzde 15'ine yakınını dış 
borca ödeyeceğiz demektir. Türkiye dış 
borçlarını ödüyor. Ödüyor; ama işte bu şe
kilde kısa vadeli borçlarını artırarak, ya
ni enflasyonu yükselterek, yani gelir da
ğılımını süratle ve kötüye doğru bozarak, 
refah seviyesini düşürerek... 

Yine en son yapılan bilimsel bir araş
tırmaya göre, Türkiye nüfusumuzun yüz
de 53'ünün düşük ve orta düşük gelirli nü
fus, yüzde 31'inin orta gelirli nüfus ve sa
dece yüzde 4 'ünün yüksek gelirli kesim
lerden oluştuğunu görüyoruz. 

Türkiye, şimdiye kadar dış borcunu 
borçla ödemiştir. İşte demin de söylediği
miz gibi, asıl patlamaya hazır bomba bu
dur; vadenin sonunda patlayacaktır. Kısa 
vadeli borçlanma politikası ancak çok kı
sa sürelerde ve acil ihtiyaçlar için kulla
nılmalıdır. Önemli olan -tekrar ediyoruz-
kısa vadeli borcun muhakkak ertesi yıl 
ödenmiş olmasıdır. Oysa, dış borçlarımı
zın yapısını incelediğimizde şunu görüyo
ruz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sının 1988-1991 yıllan arasında yapacağı 
ödemelere ilişkin denge şöyle görülüyor: 
1988 yılında net transferimiz 2,3 milyar 
dolardan -faiz yükler inin de b u n a 
eklenmesiyle- 1991 yılında 3,47 milyar do
lara çıkacaktır. Bu paraları ödemek için 
gereken dış kredi ihtiyacı ise, yıllık 

— 301 — 



T.B.M.M. B : 7 4 . 10 . 1988 O : 1 

4-4,5 milyar dolar civarındadır. Yani, yi
ne borcu borçla ödeyeceğiz demektir. 

Sayın milletvekilleri, alman dış borç
ların faiz ve ödeme şartlarında da çok isa
betli davranıldığmı iddia edemiyoruz. Zi
ra, son olarak Batı Alman Frankfurt Ban
kalar Konsorsiyumundan tahvil karşılığı 
toplanan paraların hem yüksek faizle ve 
hem de diğer borç alan ülkelere nazaran 
daha ağır şartlarla alındığı iddia edilmek
tedir. Nitekim, Türk Hükümetinin yüz
de 7 faiz ve 7 yıllık vadeyle aldığı borçla
rı, Doğu Avrupa ülkesi olan Macaristan 
ve Rusya 6,25 faiz nispetiyle alabilmiştir. 
Bunun bize, vade sonunda, getireceği yük 
60 milyon D M ' n i n üzerindedir. 

Dış gelir kaynaklarımızın en mühim
lerinden birini oluşturan ihracat artış hı
zında da ila nihaye bir yükselme beklemek 
çok hayalperestlik olacaktır. Zira, ihracat 
kalemlerinin çoğunu oluşturan sanayi 
ürünleri ve buna benzer tarım sanayi 
ürünlerinin üretildiği fabrikalar, neredeyse 
yüzde 85'e varan kapasitelerde çalışmak
tadır. Bu fabrikalara ANAP İktidarı dö
neminde maalesef hiçbir ilave yapılmadı
ğı gibi, çok cüzî tevsi hareketleri ile yeti-
nümiştir ve bu ihracat ürünlerinin de önü
müzdeki yıllarda geçen yıllara benzer ar
tışlar göstereceğini söyleyemeyiz. Nitekim, 
son, mayıs, haziran, temmuz ayları ihra
catının bir önceki aylara nispetle süratli 
bir şekilde düştüğünü ve son olarak tem
muz ayı ihracatımızın da 750 milyon do-, 
lar seviyesinde kaldığını görüyoruz. 

Diğer bir husus, döviz kazanma po
litikası nedeni ile tatbik edilen sürekli kur 
ayarlaması ve Türk Lirasının değerinin 
gittikçe düşürülmesi hususudur. Bu, kur 
politikası ile döviz kazanma yolunu da terk 
etmemiz şarttır. Zira, bu tutumla devam 
etmek, Türk insanının el emeğini, alın te
rini ve ülkenin tabiî kaynaklarını dışarıya 
aktarmaktan başka bir netice vermemek
tedir. 
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Bugün, bankalar dış işlemlerde (ya
ni transfer işlemlerinde) yüzde 10-12 ko
misyon istemeye başlamışlardır. Bazı sa
nayicilerimiz beher dolar başına 125-150 
lira prim vermektedirler. Bunlar gayet 
açıktan yapılmaktadır. 

Ayrıca, kur politikalarında ısrar et
mek, yani suni olarak Türk Lirasının de
ğerini düşürmek, iç piyasada da fiyat ar
tışlarına ve gelir dağılımında bozulmala
ra neden olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
1982 yılında fert başına 13 kilogram et yi-
yebilen vatandaş, 1988 yılında 7,5 kilog
ramın altında et yiyebilmekte. 1 kilogram 
et için Batı Avrupalı bir işçi bir saatten az 
çalışırken, benim işçim 9 ila 10 saat çalış
mak zorunda kalmaktadır. Bu, şekerde de, 
yumurtada da, zeytinyağında da, sütte de 
böyledir. 

Çok çarpıcı birkaç örnek vermek is
tiyorum. Son olarak eylül ayında Ulusla
rarası Çalışma Teşkilatı I L O ' n u n yaptığı 
araştırma, Türkiye ve Batı Avrupa'daki iş
çi ücretlerini gayet çarpıcı bir şekilde önü
müze koymaktadır. Türkiye'de metal-iş 
kolunda çalışan bir işçi, aylık ortalama 120 
dolar alırken, Batı Avrupa'da bu rakam 
1 600 dolara çıkmaktadır. Kimya işkolun
da 110 dolar alan Türk işçisinin yerine, Ba
tı avrupah işçi 800 dolar alıyor. Gıda iş
kolunda 125 dolar alan işçimizin yerine 
Avrupalı işçi 925 dolar alıyor. Kalkınma 
yolunda olan, bu nedenle de kıt olan ülke 
kaynaklarının çok iyi bir şekilde değerlen
dirilmesi şartken, beş yıldır çok büyük bir 
israf kampanyası yürütülmektedir. Yuka
rıda da belirttiğimiz gibi, rokfor peynirin
den, avokado meyvesine, kilosu 200 bin li
raya varan havyara kadar, pek çok lüks tü
ketim maddesi de ihtiva eden tüketim malı 
ithalatı süi'ekli bir şekilde artmıştır. 1984 
yılında 26 milyon dolar olan sigara itha
latı, 1987 yılında 182 milyon doları aşmış-
tır.Halkımız, artık, beş yıldır süren bu is
raf olayına "La le Devr i" ismini takmış-
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tır. Şimdi, Hükümete ve onun Başkanı Sa
yın Özal 'a soruyoruz: Marlboro sigarası
nı, İskoç viskisini köy bakkallarına kadar 
neden soktunuz? Nasıl bir ihtiyaç doğdu 
da, şimdilerde satılmadığı için bozulup çö
pe atılan salata sosları ithal etme gereğini 
duydunuz? Ülkemizde yetişen çiçekler, 
süsleme ve buket yapmaya uygun değil 
miydi ki, dışarıdan 2 milyon doların üze
rinde döviz ödeyerek çiçek aldık? 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sattık
larımıza da bakın. 

ALİ ESER (Devamla) — Ayrıca, çi
çek ihracatımız da vardır. Bunu da hatır
lattığınız için teşekkür ediyorum. Buna 
rağmen, ithalatta direnmenin manasını 
anlayamıyoruz. 

Ayrıca, Hollanda'dan süt, süttozu, te
reyağını ithal etme düşüncesine nereden 
kapıldınız? Bütün bunlar bir ihtiyaçtan mı 
doğdu, yoksa Avrupa ülkelerinin kendi 
stoklarını eritmek için yapmış oldukları 
baskılar neticesinden mi milyarlarca lira
lık döviz ödemek zorunda kalıyoruz? İşte 
şimdi, bu yüce kürsüden, milletin önün
de bu suallerimizin cevabını istiyoruz. 

1987 yılı itibariyle bankalarda toplan
mış olan 5,5 milyar doların üzerindeki dö
viz tevdiat hesaplarından 4 milyardan faz
lası, itibarî olarak bu tip lüks ve diğer tü
ketim mallan ithalatı için kullanılmıştır. 
Kısıtlayıcı gümrük vergisi ve fon uygula
malarına rağmen, tüketim malları ithala
tına ödenen döviz azaltılamamaktadır. 
1988 Ocak/Mart döneminde tüketim mal
ları ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10 
artış göstermiş ve üç aylık dönemde 245 
milyon dolara yükselmiştir. Son beş yılda, 
banka faizi, şirket kârları, gayrimenkul ve
saire satışından elde edilen rantlar lüks tü
ketime yönelmiştir. Tüketim mallan itha
latının toplam ithalat içindeki payına bak
tığımızda da yine çarpıcı sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. 1983 yılında tüketim malla
rı ithalatının toplam ithalat içindeki payı 

yüzde 2,6 iken, 1987 yılında bu oran yüz
de 8'e çıkmıştır. Son dört yıl içinde ithal 
edilen lüks tüketim mallarının çeşidi de 8 
bini aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılı sonu 
itibariyle, ülke içindeki ticarî bankalar 
nezdinde açılmış olan döviz tevdiat hesap
ları bizim tespitlerimize göre, 5 milyar 740 
milyon dolardır; ancak, bu bankalann bir 
kısmı şiddetli olmak üzere, döviz ile he
sap kabul etmiş tüm bankalar, uzunca bir 
süredir, bu hesaplardan çekilmek istenen 
dövizleri ödemekte büyük güçlüklerle kar
şılaşmışlardır. Sayın Bakanın biraz önce 
söylediği hiçbir şikâyetin gelmemesi, mu
hakkak ki, resmî şikâyet manasmadır.Biz, 
pek çok olayı bizzat yaşadık ve bankalar; 
gerek Merkez Bankası kanalıyla, gerek 
kendi idareleri kanalıyla, şubelerine şifa
hî talimatlar vermişlerdir ve müşteriye ak
la hayale gelmeyecek güçlükler çıkanlmak-
tadır. Bunu, bir tespit olarak her zaman 
ispatlamamız mümkündür. 

Şimdi, bu hesaplardan çekilmek is
tenen dövizleri ödemekte güçlük çeken 
bankalar, önümüzdeki aylarda daha bü
yük bir sıkıntıya gireceklerdir. Bu durum, 
dövizle ilgili çevrelerde, döviz tevdiat he
sabı yoluyla, bankalara, dolarlarını* mark
larını, sterlinlerini yatırmış olan insanla
rımız arasında da ciddî bir şekilde müza
kere edilir ve konuşulur hale gelmiştir. Ne
den gelmiştir? Çünkü, artık ekonomi ile 
ilgili çevreler, döviz tevdiat hesaplarının 
bugünkü durumunu gayet endişeyle izle
meye başlamışlardır. Bu açıklamalarımız
dan, sonra, şunu da ifade edeyim ki, ban
kaların elinde, itibarî olarak, halen 1.2-1.3 
milyar dolar civarında bir bakiye kalmış 
oluyor ki, bu da, döviz tevdiat hesap sa
hiplerinin ancak yüzde 20 kadarının dö
vizlerini geri ödeyebilecek bir miktardır. 

İşte biz, bu nedenle, Doğnı Yol Par
tisi Grubu olarak, Hükümetin, derhal, ge
reken tedbirleri almasını ve bu hesaplarda 
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dövizi olan vatandaşlarımızın herhangi bir 
güvensizlik ortamına girmemeleri ve pa
ralarını döviz olarak geri alma endişesine 
düşmemeleri için, dövizlerini geri almak 
isteyenlere de anında ödeme yapılmasını 
istiyoruz. Çünkü, bir kez güvensizlik or
tamı doğarsa, bugün 5,5 milyarın üzerin
de olan ve sadece yurt içi adresli tevdiat 
hesaplarının geri ödenmesinin çok zor ola
cağı kanaatindeyiz.Zira, döviz tevdiat he
saplarının yurt dışı adresi olarak da Al
man Dresdner Bank kanalıyla açılmış kre
di mektuplu kısmı 5 milyar 847 milyon do
lardır. Şayet, güvensizlik ülke içindeki ban
kalarda bulunan dövizler için ortaya çıkar
sa, bunun Dresdner hesaplarım etkileme
mesi mümkün değildir. 

Bizim tek amacımız, gerekli tedbir
lerin vakit geçirilmeden alınmasıdır. Yü
ce Meclisin, Türk Milleti önünde yapacağı 
araştırma bu konuya ışık tutacaktır. Tür
kiye, hangi iktidar tarafından yönetilirse 
yönetilsin, biz, ülkemizin refahını ve hal
kımızın mutluluğunu her türlü hesabın dı
şında ve üstünce tutarız. Hiç kimse, baş
ka bir amaç veya başka bir düşünceye ka
pılmasın. Anavatan İktidarı döneminde 
ülkeye giren dış paralar ile, cumhuriyet 
döneminde toplanandan daha fazla olan 
iç kaynakların nerelere sarf edildiği bu 
kürsüden açıklanmalıdır. Kaç kişiye iş sa
hası açılmıştır? Kaç fabrika kurulmuştur? 
Neden Türk insanı yoksullaşmıştır? 

Ü N A L YAŞAR (Gaziantep) — En 
ufak ilçeyi gezelim. 

ALİ ESER (Devamla) — Hay hay 
gezip gösterelim. 

Bütün bu sorularımızın cevabını, bu
günkü iktidar bu kürsüden Türk Milleti
ne açıklamak zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, başından beri 
izah etmeye çalıştığımız, veçhile ve eldeki 
verilere göre yaptığımız değerlendirmeler, 
ülkenin döviz darboğazı tehlikesine her 
gün biraz daha yaklaşmakta olduğunu 

göstermektedir. İşte bu nedenle de, konu
nun Yüce Meclisçe araştırılmasını ve bu 
araştırmanın yapılabilmesi için iktidar ve 
muhalefet mensuplarının birlikte hareket 
etmesini talep ediyoruz. Çünkü, halkımız 
artık, iyiye gidişi de, kötüye gidişi de, dış 
borçlarm arttığını da azaldığını da, kendi 
yaşamına bir şeylerin ilave edilmesi veya 
cebinden bir şeylerin eksilmesiyle çok iyi 
anlamaktadır. 

Yüce Meclisin tüm üyelerini, bu 
önergemizi desteklemeye davet ediyor, be
ni dinlemekte gösterdiğiniz sabır ve ilgi
den dolayı hepinize teşekkürlerimi sunu
yorum, saygılarımı arz ediyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

Anavatan Partisi Grubu adına... 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, bir konuyu arz etmek isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkanım, orturumda Hükümet 
yoktur. Hükümet yoktur... 

BAŞKAN — Bakan burada efen
dim.. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Hükümet yoktur. Arz edeyim. Bu Mecli
sin teamülünde, denetleme görevi yapılır
ken, konuyu, üstlenmiş olan bakanın dı
şında başka bir sayın bakanın devralması 
diye bir teamül yoktur. Konu çok önem
lidir, Meclisin saygınlığı açısından önem
lidir. İstirham ediyorum, 15 dakika ara ve
riniz, bu görüşmeyi üstlenen sayın bakan 
buyursun. Eğer gelmezse, lütfen, oturu
mu erteleyiniz. Meclise saygı açısından arz 
ediyorum elendim. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hükümet 
adına, hükümeti temsilen, bir hükümet 
üyesi İçtüzük hükümlerine göre, bu öner
genin görüşülmesini takip edebilir. Bu 
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uygulama böyledir ve İçtüzük de böyledir. 
Müsaade ederseniz... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, bu, Meclisin teamülünde 
yoktur. 

VEFA TANIR (Konya) — "Bir i ta
kip edebilir" olmaz ki efendim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu Mec
lis araştırmasını Hükümet adına takiple 
ilgili olarak görevli misiniz, değil misiniz 
efendim? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Görev
liyim efendim. 

BAŞKAN — Görevlisiniz. 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, Meclis teamülünde yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
müsaade edin... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, nasıl görevli olur? Mecli
sin saygınlığına aykırı efendim. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz efen
dim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Talat İçöz; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, bundan sonra Başkan
lık Divanına —arkadaşlarımızın uyarısı o 
noktada önem taşıyor— Hükümet adına 
önergeleri takiple görevli arkadaşlarımızın 
isimlerini lütfediniz gönderiniz ve Sayın 
Başbakanlığa da durumu intikal ettiriniz 
efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Hay hay 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

VEFA TANIR (Konya) — Konuş
maları hafife alarak çalışma yapılır mı 
efendim? 

BAŞKAN — Müsaade edin efen
dim... İçtüzük hükümlerini aynen uygu

luyorum efendim. Lütfen... 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Meclisin saygınlığı efendim... 
VEFA TANIR (Konya) — Hüküme

tin tutumunu.. . 
BAŞKAN — Buyurun oturun efen

dim. 
Devam edin efendim. 
ANAP G R U B U ADINA TALAT 

İÇÖZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Meclis 
Grubu üyeleri, Samsun Milletvekili Sayın 
İrfan Demiralp ve 21 arkadaşının vermiş 
bulunduğu, "Türkiye 'de resmî ve özel 
bankalarda açılmış olan döviz tevdiat he
sapları ve Türkiye'nin tüketim malları 
ithalatı" konusunda Meclis araştırması is
temiyle ilgili önergeleri hakkında, Anava
tan Partisi Meclis Grubunun görüşünü 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Yü
ce Meclisin değerli üyelerini saygılarımla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demiralp 
ve arkadaşlarınca verilen Meclis araştır
ması önergesinin özünde üç ananokta dik
katimizi çekmektedir: Bunların birincisi, 
Türkiye'nin dış borçlarının yükselmekte 
olması nedeniyle, bu borçların anapara ve 
faizlerini ödemekte zor duruma düşeceği
miz; ikincisi, kamu ve özel bankalardaki 
döviz tevdiat hesaplarının mevduat sahip
lerine geri ödenmesinde zorlukla karşıla
şılacağı; üçüncüsü ise, bu mevduatların, 
Türkiye'nin lüks tüketim malları ithali için 
kullanılmakta olduğudur. 

Sayın milletvekilleri, memleketsever 
olduklarından şüphe etmediğimiz bu ar
kadaşlarımızın, iktidarımızın yıllardır de
vamlı iyileştirmekte olduğu dış ödemeler 
dengemiz, artan döviz stokumuz ve dış 
kredi itibarımıza karşılık, bu kürsüden 
9-10 ayda en az 5-6 defa izah edilen ne
denlerle ve 4 Şubat kararlarının alınma
sıyla noktalanan bir gidişi esas kabul 
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ederek, Yüce Meclise vermiş bulundukları 
araştırma önergesini, özellikle Türkiye'yi 
günü gününe takip eden fınans çevreleri
nin yanlış anlamlar çıkarmalarına yol aça
bilecek bir talihsiz önerge olarak gördü
ğümüzü belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi, her şeyden önce, yeni bir parti oldu
ğunu ve diğer partilerden farklı fikirlere 
sahip bulunduğunu, bütün vesilelerle, Yü
ce Türk Milletine ilan etmiş bulunmak
tadır. Bu açıdan, partimizin ekonomik po
litikası ve dış ticaret anlayışı da büyük 
farklılıklar ihtiva etmektedir. Bize göre, 
Türk Milleti, güçlü milletler arasındaki 
yerini tekrar almaya layıktır ve bunun için 
milletimizin önündeki sunî ekonomik en
gellerin kaldırılması, gelişmiş ülkelerde ol
duğu gibi, ekonomimizin daha verimli ça
lışması, daha çok üretmesi, daha çok ih
raç etmesi ve daha çok ithal etmesi gibi, 
onun yıllardan beri kolaylıkla yapabileceği 
işleri yapması amacıyla, bürokrasiyle, 
mevzuat ile elini kolunu bağlamamak ve 
engellememek, en önemli husustur. Bu he
defe, Anavatan İktidarıyla varılmış oldu
ğunu görüyor ve bununla iftihar ediyoruz. 
Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımı
zın kırdığı bu zincirler ve milletimizin 
önünden kaldırdığı bu engeller ile, 17 sa
yılı, Türk Parasını Koruma Mevzuatı cilt
lerden çıkarılıp birkaç sayfaya sığdırılmış, 
her türlü çağ dışı kalmış mevzuat değişti
rilerek, gerekli yapısal değişiklikler gerçek
leştirilmiş ve böylece, işçi dövizi, turizm 
dövizi, ihracat dövizi, yabancı sermaye 
akışı artmış; Türkiye'nin dış ödemeler 
dengesi, eskisinden iki defa, üç defa daha 
yüksek bir seviyede ve Türkiye'nin çok le
hinde büyütülerek geliştirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, geçenlerde 
bir vatandaşımla görüştüm. Bu değerli va
tandaşım bana şunları söylemiştir: "Es
kiden, devlet adamlarımız, gelişmiş ülke
lere dış borçları zamanında ödeyemeyece

ğimiz için erteletmeye ricaya gidiyorlardı; 
şimdi, o ülkelerin liderleri Türkiye'yi zi
yaret edip, ortak iş yapmak için teklifler
de bulunuyorlar." 

A H M E T N E İ D İ M (Sakarya) — Si
zi de mi öyle kandırıyorlar? 

TALAT İÇÖZ (Devamla) — "Ben 
ticaretle uğraşıyorum. İtibarı olmayan bir 
ülkeye kim ortak iş yapmayı teklif eder? ' ' 
İşte yüce milletimizin konuya bakış açısı 
bu kadar net ve berraktır. 

Araştırma önergesinde bir paragrafı 
arkadaşlarımız şöyle düzenlemişler: "Ülke 
ekonomisinin döviz darboğazı noktasına 
gelmesinde tek sorumlu, 1983 yılı sonun
dan beri Türkiye'yi idare etmekte olan 
Anavatan İktidarı ve onun Başbakanı 
Özal 'd ı r" diyorlar. Biz de diyoruz ki, 
ANAP İktidarı, bir aylık, bir yıllık, iki yıl
lık bir iktidar değildir; dört yıllık iktidar 
dönemini başarıyla tamamlamış, bütün 
taahhütlerinden tüm dünyaya alnının 
akıyla çıkmış ve yeni bir dönem için Tür
kiye'nin iktidarı ve umudu olmuştur. Baş
ka partilere mensup olsak bile, bu mem
leketi seven insanlar olarak, ANAP İkti
darının icraatını, en az bizi dışarıdan ta
kip edenler kadar takdir etmek, hepimi
zin bu yüce millete karşı görevidir. Dev
letin devamlılığı prensibine göre, eski ik
tidarların, iflasın eşiğine getirdiği ülkemi
zin DÇM'lerden doğan borçlarını bile 
ödeyen ve tasfiye eden Ozal'ı , dış borçlar 
konusunda itham altında tutmaya çalış
mak son derece büyük bir talihsizliktir. 

İkinci noktaya gelince: Döviz tevdiat 
hesaplarının geri ödenebilmelerinin güven 
altına alındığı, Sayın Devlet Bakanımızın 
da izahlarından açıkça görülmektedir. 
Kaldı ki, iktidarımızın hedefi, Türkiye'yi 
ve Türk bankalarını, başta Ortadoğu' lu 
müteşebbisler ve yurt dışındaki işçilerimiz 
ile ileride başka milletlere mensup kişile
rin de tasarruflarını toplayacak duruma 
getirmektir. Bunun için, biz, iktidar 
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olarak gerekli düzeni kurmuş bulunuyo
ruz. İstikrarlı bir siyasî yapı ve kârlı yatı
rım alanlarımızın ve güvenilir bankacılık 
sisteminin sağlayacağı yüksek güven ve ve
rimlilikle, muhalefet partilerimizin de bu 
sisteme inanmaları, ürkek bir kuş gibi olan 
yabancı tasarrufçu ve yatırımcıları ürküt
mekten kaçınmaları halinde, Türkiye'nin 
bu ileri noktaya da kolayca ulaşacağından 
hiç şüphemiz yoktur. 

Araştırma önergesinin üçüncü nok
tası, döviz tevdiat hesaplarının, lüks ve di
ğer tüketim malları ithali için kullanılma
sıyla ilgilidir. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıda 
da özetle izah ettiğim gibi, Türkiye'nin ar
tık dışa açılmasını ve ihracat ve ithalatını 
büyütmesini ve devrini tamamlamış bu
lunan ithalat ikamesi politikasına göre 
üretim yapmak yerine, dış rekabete açık 
olarak üretim yapmasını uygun görüyo
ruz. Bu, bizim programımızla, icraatımız
la, milletimizin tasvibine sunulmuş yeni 
ekonomik bir politikadır. Bu politika tas
vip görmüştür ve bunun icraatını başarıy
la devam ettirmek, bizler için halkımıza 
sunulan programın ve verilen taahhüdün 
yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır. 

Bütün bu açıklamalarıma ilaveten ra
kamlara bir göz atarsak, 1971 yılında, an
cak, toplam olarak 1.1 milyar dolarlık it
halat imkânına sahip olan, bugüne göre 
küçücük bir ekonomik gücü bulunan 
memleketimizde, ancak 26 milyon dolar
lık tüketim malı ithal edilebilmiştir. O yıl
larda Türkiye'nin toplam ihracatı ise 676 
milyon dolar olmuştur. Böyle sıfıra yakın 
değerlerle, bugünkü değerleri mukayese 
etmek bile mümkün değildir. 

Yine, bir karşılaştırma yapmak için 
1979 yılına göz atarsak, 5 milyar dolarlık 
toplam ithalatın yalnızca 96 milyon dola
rı tüketim mallarının resmî ithalat değeri 
olmuş, kıtlıklar, karaborsalar arasında, 
Türkiye, aynı zamanda bir kaçakçılar cen

neti haline gelmiştir. İstanbul 'da Topha
ne semti ve her ilde birer pasaj, bu kaçak
çıların yurda soktuğu malların satış mer
kezi durumuna gelmişti. Böyle, gümrük 
ödenmeden istediğini yurda sokmak 
mümkünken, resmî yollardan ithalat yap
mak, eski dönemlerdeki anlayış açısından, 
gereksiz bir davranış olurdu. O n u n için, 
eski ithalat değerlerinin küçük olması, biz
leri yanıltmamalıdır. 

İktidarımız bir yandan, bu faaliyet
leri, köklü tedbirleriyle, bir daha dinleme
yecek şekilde tarihe gömmüş, bir yandan 
da, Türkiye'nin, Batılı ülkelerin mallarıyla 
fiyat ve kalite yönünden rekabet etmesini 
sağlayacak yeni bir düzen kurmuştur. Bu 
düzende, bütün mallarımızı, belli bir za
man süreci içerisinde, yabancı mallarla 
kalite ve fiyat yönünden rekabete hazırla
mak için, yüksek gümrük duvarlarının ar
kasına saklanmaktan kurtarmak ve müm
kün mertebe ihracatlarının gerçekleşme
sini sağlamak gereklidir. 

İthalatımız içinde, 1987 değerleriyle, 
toplam tüketim malları ithalinin payının 
yüzde 8,2 ve lüks tüketim mallarının pa
yının ise, ancak yüzde 1,9 olduğu; yatırım 
malları ithalatının 3,8 milyar dolar,petrol 
ve hammadde ithalatının 9,2 milyar do
lar olduğu ülkemizde, sadece 899 milyon 
dolarlık tüketim malıyla, 268 milyon do
larlık lüks tüketim malı ithal edildiğini 
gözönüne alırsak, 1987 yılında 9 milyar 
dolardan fazla ihracat dövizi, 2 milyar do
lardan fazla işçi dövizi ve bir o kadar da 
turizm dövizi sağlayan Türkiyemiz için 
bunların ne derece küçük değerler oldu
ğunu kolayca anlarız. 

Ayrıca, Türkiye'nin tüketim malları
nı en fazla Almanya'dan ithal ettiğini ve 
Alman parasının dolar karşısında, araştır
ma önergesi tarihi itibariyle, yüzde 40 ci
varında değer kazanmış olduğunu, bunun 
da istatistikî değerleri yanıltan yönünün 
olduğunu ayrıca hatırlatmak gerekir. 
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Muhterem milletvekilleri, Türkiye'
nin dış ödemeler dengesinin sürekli ola
rak iyileşmekte olduğu; bankaların, döviz 
tevdiat hesaplarının yüzde 20'sini Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasında kar
şılık olarak tutmaları, döviz taahhütleri 
için karşılık ayırma zorunlulukları gibi 
tedbirlerin alınmış olması; büyüyen, ge
lişen, ithal ikamesi yerine, dış ticaretini ge
liştirmeye, dış rekabete dayanıklı bir iç ya
pı kurmaya çalışan Türkiye'de tüketim 
malları ithalinin, hele hele lüks tüketim 
malları ithalinin önemli rakamlara ulaş
madığı; yapılan ithalatın ise, yerli üreti
cileri kalite ve fiyat yönünden rekabete 
zorlayan ve ileride sanayimize daha sağ
lıklı bir ihracat imkânı doğurmaya imkân 
sağlayacak; Türkiye'yi, yokluk değil bol
luk ülkesi yapacak; turizmin gelişmesine 
ve hatta Yunanlılar ile Yugoslavlar ile ol
duğu gibi, Türkiye lehine bavul turizmi 
ve ticaretini geliştirecek ortamı hazırlama
sı bakımından, yeni düzen tasvip ediyor 
ve verilen araştırma önergesine Anavatan 
Partisi Grubunun katılmadığını ve ret oyu 
kullanacağını Yüce Meclisime saygılarım
la arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Ab-
dulkadir Ateş; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ABDULKA-, 
DIR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 
Grubunun vermiş olduğu, döviz tevdiat 
hesapları ve tüketim mallan ithalatıyla il
gili, grubumun görüşlerini arz etmek için 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

Gerek Sayın Bakanın ve gerekse 
ANAP grup sözcüsünün yapmış olduğu 
konuşmalardan şu anlaşılıyor: Bundan, ne 
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Sayın Bakan ve ne de grup sözcüsü arka
daşım alınmasınlar; ama döviz tevdiat he
saplarının anlamını ve manasını bilmiyor
lar. Döviz tevdiat hesapları dendiğinde, 
sanki ağaca bakarken ormanı unutma ha
vası içerisinde bu konuyu incelemeye ça
lıştılar. Şimdi, izin verirseniz, Sayın Ba
kanın söylediği bir noktaya değinmek is
tiyorum. Sayın Bakan, "Döviz tevdiat he
saplarında toplanan dövizlerin miktan art
maktadır ve bu nedenle de sağlıklı bir uy
gulamadır. Bu, halkın bizim ekonomik po
l i t ikamıza güven d u y d u ğ u n u n b i r 
işaretidir" dedi. 
v Bence bu çok yanlıştır. Her şeyden 

önce, elimizde bulunan Merkez Bankası 
verilerine göre, 1987 yılı sonunda 5,5 tril
yon olan döviz hesapları, haziran ayı son 
verilerine göre, 400 milyon dolarak düş
müş. Bu esasen önemli değildir; ama bu
nu, Sayın Bakanın bu konuda da kendi 
Merkez Bankasının verilerini takip etme
miş olduğunu vurgulamak için söyledim. 

Ayrıca, döviz tevdiat hesaplarındaki 
miktarların artması, zaman zaman sade
ce o ekonomiye duyulan güvenden kay
naklanmaz; bunu sizlere biraz sonra an
latacağım. Bunun bir nedeni de, insanla
rımızın, vatandaşlanmızın, Türk parasın
dan kaçma, Türk parasını ikame etme ne
deniyle bu tür döviz tevdiat hesapları ar
tabilir. Sayın Bakan burada olsaydı söy
lerdim, belki "döviz-para ikamesi" denen 
olayın Türkçesini bilmiyorlar. Buna dışa
rıda "Currency substitution" denir. Bu 
nedenle, vatandaşlar bazen kendi ekono
milerindeki ulusal paralarını kullanmayıp 
ne yapabilirler? Döviz tevdiat hesapları gi
bi hesaplara kaçma yolunu seçerler. Bu da, 
ekonomiye olan güvensizlikten kaynakla
nır; başka hiçbir nedeni yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi konunun üzerinde biraz daha detay
lı, daha doğrusu temel noktalar üzerinde 
sizlere görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
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Herşeyden önce, nedir döviz tevdiat 
hesaplan? Acaba bunu biliyor muyuz? Sa
yın Bakan bunu biliyor mu? Burada ol
saydı da yanıtlasaydı. 

"Döviz tevdiat hesabı" dediğimizde, 
bir ülkenin vatandaşlarının elinde bulu
nan ve genellikle kaynağı meçhul yabancı 
paranın, döviz cinsinden paraların ulusal 
banka sistemine çekilmeye çalışılmasıdır. 
Bu, bugünkü Türkiye koşullarında konu
ya baktığınızda, birçoğunuza çok mantıklı 
gelebilir; belki birçok milletvekili arkadaş
larımıza da öyle gelmiştir. Neden?.. Çün
kü, Türkiye, çok kötü bir döviz darboğa
zı içerisindedir. Özellikle, ekonomilerin bir 
döviz darboğazı içerisinde olduğu dönem
lerde bu tür yöntemlerle, hükümetler, hal
kın elinde bulunan dövizleri toplama yön
temlerine ve uygulamalarına girebilirler. 
Bu, doğal olabilir. Bu nedenle de, baştan, 
biz konuyu detaylı incelemeden, "döviz 
tevdiat hesapları zararlıdır" diye bir ge
nel yargıya da varamayız. Bilimsel olarak 
olaya baktığımızda durum budur. Ancak 
ilk bakışta, bu, ülkenin özelkoşulları ne
deniyle bir çoğumuza mantıklı gelebilecek 
olan döviz tevdiat hesaplan uygulaması
nın, biraz daha içerisine girdiğimizde, de
rinliğine indiğimizde bazı mahzurlar da 
taşıyabileceğini ortaya çıkarmaktadır. 

Şimdi, "Bu konuda kesin bir yargı
ya varmadan ' ' dedim. Önce, izin verirse
niz, döviz tevdiat hesabı veya benzer he
sapların -"döviz mevduat hesaplan" şek
linde de bu gelebilir- bazı yönlerine bak
mak istiyorum sizlerle. Eğer bir ülkede bu 
tür hesaplar, bu tür mevduat ve bunlarda 
görülen artış, ülkeye yeni sermaye girişi, 
yurt dışındaki bazı malî varlıkların yurt 
içi malî sisteme kayması sonucunu doğu
ruyorsa, desteklenmelidir; güzel bir olay
dır, iyi bir uygulamadır. Ayrıca, yine bu 
tür döviz hesapları veya mevduatı ülke 
vergi tabanında bir artış, bir genişleme ya-
ratabiliyorsa, uygulama başarılıdır demek 

gerekir ve desteklenmelidir. Ancak, bu tür 
uygulamalar, döviz tevdiat hesapları va
tandaşlar tarafından ulusal paradan kaç
mak için bir araç olarak kullanılıyorsa, ül
ke için olumsuzdur, desteklenmesi büyük 
sakıncalar getirir. Bu nedenle, döviz mev
duat hesaplarında şu kadar para birikmiş, 
bu kadar para birikmiş veya bunun ne ka
darı ithalata gitmiş, ne kadan ihracata git
miş; bunlar, ikinci derecede, tali olaylar
dır. Konunun temeline inmek gerekir. Te
melinde de, biraz önce söylediğim iki ayı
rım önemlidir. Eğer, döviz tevdiat hesap
ları veya benzeri hesaplar ülkeye gerçek 
sermaye girişi sağlıyorsa, yurt dışındaki 
bazı malî kaynakları yurt içine çekebiliyor
sa ve ayrıca ülke vergi tabanında bir ge
nişleme, bir büyüme yaratıyorsa yararlı
dır, diyoruz. O zaman, Türkiye'deki dö
viz tevdiat hesaplarını incelemeden öne, 
bizdeki uygulamanın bu ikisinden hangi
sine uyduğuna bakmak lazım. Yoksa, 
Merkez Bankasında 5,5 milyarmış, 3,5 
milyarmış, 11 milyarmış; bunlar önemli 
değil. İşin önemli yönü, biraz önce söyle
diğim iki noktadan Türkiye hangisini uy
guluyor, buna bakmakta yarar var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi, bizdeki uygulama, daha doğrusu 
öza l uygulaması, maalesef, ikinci türden, 
yani ülkeye aktif sermaye akışını sağlaya
mayan, dışarıdaki bazı malî varlıkları çe
kemeyen, hele hele ülkedeki vergi tabanı
nı genişletemeyen bir döviz tevdiat hesa
bı uygulamasıdır. Bu uygulamayı başta 
halkımızın kendi ulusal parasından kaç
ması olmak üzere, birazdan değineceğim 
birçok önemli sakıncaları ekonomik yapı
mıza döviz tevdiat hesaplarıyla Türkiye'
de bugün Sayın Özal başlatmıştır ve de
vam etmektedir. 

Sakıncaları nelerdir: Konuşmamın 
başında bir para ikamesinden söz ettim 
sizlere; sakıncalardan bir tanesi budur. Bir 
ülkede eğer enflasyon hızı diğer ülkelerde-
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kinin üzerinde seyrediyorsa, değeri yük
sek olan ülkenin paralarına talep artar. 
Dünya ekonomisine baktığımızda eğer 
Türkiye'deki enflasyon hızı diğer ülkede
ki enflasyon hızlarından çok yüksek ise, bu 
takdirde Türkiye'deki vatandaşlar diğer 
ülkelerdeki para birimlerine karşı bir ta
lep gösterirler. Çünkü Türkiye'deki enf
lasyon hızının dünya enflasyon hızının 
üzerinde olması, ulusal paranın değer kay
bedeceği beklentilerini geliştirir ve sonuçta 
da öyle olur. Türkiye'de böyle olmuş mu
dur bu? Olmuştur. Ulusal paranın değer 
kaybetmesi ise, yabancı para üzerinden 
yaratılacak kâr marjının artmasına neden 
olmaktadır. Yani insanlarımız, vatandaş
larımız, ellerinde bulunan Türk parası tü
ründen kaynakları dolara, marka, sterli
ne çevirdiği zaman, ikame ettiği zaman, 
kâr marjını yükseltmektedir; değer kaybet
memekte, artı, kâr marjı yükselmektedir. 
Dolayısıyla, vatandaş büyük bir hızla 
Türk parasından kaçma, elindeki Türk Li
rasını yabancı bir para birimi ile ikame et
mek istemektedir. Türkiye'de bu eğilim, 
döviz tevdiat hesaplarının uygulamaya so
kulmasından bu yana da giderek hızlan
mıştır. 

Öza l d ö n e m i n i n , g ü n ü m ü z d e 
-bugünkü rakamı veriyorum- yıl sonu iti
bariyle enflasyon oranı yüzde 81,88; yani 
yüzde 82'ye varan ülkemizde, enflasyonist 
politikaları neticesinde halkın Türk para
sından kaçışı giderek hızlanmaktadır ve 
hızlanacaktır. Ayrıca, halk arasında gide
rek yaygınlaşan bu davranış, yine Sayın 
Özal ' ın beceriksiz döviz tevdiat hesaplan 
uygulaması ile de yasal bir şemsiye altına 
alınmıştır; yani, devlet, bir tür, kökeni 
meçhul, nereden geldiği meçhul ve ülke 
parasını beş paralık hale getiren enflasyo
nist uygulamalar sonucunda Türkiye'de 
dolar kullanmaya yönelen insanları bir ya
sal şemsiye içerisine alarak döviz tevdiat 
hesaplarını açmış bulunmaktadır. Biliyor

sunuz, bugün bakkaldan tüccarına, sana
yicisine kadar herkes, artık, döviz talep et
mektedir. İlk önceleri kiralardan başlayan 
dövizle alışverişte halkımız günümüzde -
benim gözlediğim kadar- seçim bölgem 
olan Gaziantep'in Sebze Halinde bile do
larla alışveriş yolunu seçmektedir, 

Bu arada tabiî sayın ANAP milletve
killeri içerisinde bulunanların ^-hepimiz 
milliyetçiyiz, yurdumuzu seviyoruz da- şu 
"Tü rk Parası" dediğimiz paranın ne ka
dar zavallı hale düşürüldüğüne neden ger
çek milliyetçi olarak ses çıkarmadıklarını 
da günlerden beri düşünmekteyim. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Türk para
sı bayrak gibidir. Parasına sahip çıkmayan 
bir ülke, yalnızca bayrağına sahip çıkmak
la bir yere gidemez. Bugün, para, ulusla
rarası ilişkilerde bayrak kadar önemli ha
le gelmiştir; ama kendini milliyetçi sanan 
arkadaşlarımız, sıralarında oturmakta, bu 
gidişe, bu uygulamalara ses çıkarmamak
tadırlar. Ben bunu anlayamıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
konunun diğer sakıncalarını sizlere say
mak istiyorum. Para ikamesi ve bunun, 
bugün bizde olduğu gibi, döviz tevdiat he
saplarıyla yasallaştırılması, özellikle bizim 
gibi, gelişmekte olan, istikrar politikaları 
uygulamaya çalıştığını söyleyen ülkelerde 
kesinlikle kaçınılması gereken bir parasal 
gelişmedir. 

24 Ocak kararları istikrar kararları 
olarak çıktı. Arkasından, 4 Şubat karar
ları çıktı, yine onu da istikrarı getireceğiz 
diye çıkardık; ama ekonomi bilimi ne di
yor? Ekonomi bilimi diyor ki; "İst ikrar 
politikaları uygulamaya çalışan ülkelerde 
döviz tevdiat hesapları veya döviz mevduat 
hesaplan, kesinkes, kaçınılması gereken, 
uygulanmaması gereken politikalardır." 
Çünkü, ulusal paranın değer kaybına bağ
lı olarak, yabancı paralara olan talebin 
artması, ulusal para talebi fonksiyonlarını 
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geçersiz kılmaktadır, o ülkede tutarlı bir 
para politikası uygulamasını olanaksız ha
le getirmektedir. Bu nedenle, ben isterdim 
ki, Sayın Ozal 'm bürokratları, teknokrat
ları da burada olsun, Merkez Bankası yö
neticileri de burada olsun, bu konuyu tar
tışalım. İşte, onun için, bu konu araştırıl
malıdır, diyoruz. Bununla, sizin hüküme
tinizin düşmesi falan önemli değil; ama 
araştırılsın, diyoruz. 

Yine, istikrar politikası uyguladığını 
iddia eden ülkelerde böyle hesaplar uygu
lamaya sokulduğunda, daha doğrusu pa
ra ikamesi hızla geçerli akçe haline geldi
ğinde, bu, enflasyondan kaynaklanan ver
gi gelirlerini düşürür ve o ülkede tutarlı 
bir malî politika izlemek olanağı da orta
dan kalkar. 

Üçüncü bir mahzuru; Vatandaşların 
para ikamesine hızla temayül etmeleri, dö
viz kurlarında dalgalanmalar ve hatta be
lirsizlikler yaratır. 

Ayrıca, zaman zaman, küçük boyut
larda da olsa, yapılması gereken devalü
asyonun beklenen etkilerini de etkisiz ha
le getirebilir; o ülkede tutarlı döviz kur po
litikaları uygulanmasını güçleştirir. 

Üç tane temel sakınca saydık. Bun
lardan bir tanesi para politikasıdır dedik. 
Eğer bir ülkede para ikamesi ve dolayısıyla 
döviz tasarruf hesapları nedeniyle para po
litikası tutarlı bir biçimde uygulanamıyor
sa, bu nedenle tutarlı bir malî politika iz
lemek tehlikeye giriyor ve bu tür uygula
malarla kur politikası uygulaması olana
ğı ortadan kalkıyorsa; bugün, para politi
kası uygulanamıyorsa, malî politika uygu
lanamıyorsa ve iyi bir kur politikanız yok
sa bu üç politikayı iyi uygulayamayan ül
kelerin içerisinde bulundukları durum, 
bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
durumdur; yani enflasyonu önleyemezsi
niz, bütçe açıklarının büyümesine, işsiz
liğin ve dış borçların ışık hızıyla yüksel
mesine engel olamazsınız. 

VEFA TANIR (Konya) — Aşure po
litikası... 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla)— 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm 
bu olumsuz gelişmelere karşın, Sayın Ozal 
gibi, sorunlara hiçbir çare üretmezken, 
halkın karşısına çıkarak, " Ç a ğ atladık" 
diyebilirsiniz; "Gelişiyoruz" da diyebilir
siniz; biraz önce ANAP sözcüsünün be
lirtmiş olduğu gibi, ne kadar refaha ulaş
tığımızı da söyleyebilirsiniz; ama ülkede 
tutarlı bir para politikası yok, uygulaya-
mıyorsunuz; malî politika yok, kur politi
kası yok ve siz çağ atladığınızı iddia edi
yorsunuz, siz geliştiğinizi iddia ediyorsu
nuz, ülkenin refaha ulaştığını iddia ediyor
sunuz! Edilebilir tabiî bunlar. T ü m bu 
söylenenler, iddia edilenler doğru olabilir-

• di; yani Türkiye çağ atlamış olabilirdi, 
Türkiye, gelişme yolunda hızla yüı-üyor da 
olabilirdi, refah düzeyi de yükselebilirdi; 
ama bunun bir şartı vardı, o da, bu ko
nuda ekonomistleri ikna etmek gereklili-

Eğer, Sayın Ozal, "Bir ülkenin çağ 
atlamasının, refah düzeyinin ve gelişme 
hızının, enflasyon hızıyla ölçülme birimi
ni getirmeleri gerektiğini" söyleyerek eko
nomistleri ikna etseydi, Sayın Ozal ' in ve 
ANAP' in bugüne kadar iddia etmiş ol
dukları çağ atlama ve gelişmenin doğru ol
ması mümkün olabilirdi. 

Eğer, Türkiye'nin ekonomide çağ at
ladığını kabul edecek olursak, ölçütü de
ğiştirmemiz gerekir; ama Sayın Ozal, eko
nomistleri bu konuda ikna edememiştir; 
yani, enflasyon hızıyla gelişme hızının 
doğru orantılı olduğu veyahut da çağ at
lama ile enflasyon hızının aynı anlama gel
diği konusunda ekonomistleri bir türlü ik
na edememiştir. Fakat Sayın Ozal, ikna et
me konusunda pek de başarısız değildir; 
hakkını yemeyelim. Hiç olmazsa değerli 
basınımızın bazı köşe yazarlarıyla, sahip
lerini, çağ atlama ve gelişme konusunda 
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şimdilik ikna etmiş gözüküyor. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Kendisini bu konuda kutlamak gere
kir. Ancak, kafama bir soru takılıyor, Baş
bakan Sayın Özal'dan bunu da yanıtlama
sını rica ediyorum: Acaba, sayın basını
mızın, değerli basınımızın bazı köşe ya
zarlarını veya sahiplerini ikna ederken 
hangi ikna metodunu kullanmıştır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O bir 
sırdır, söylemezler. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla)— 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dö
viz tevdiat hesapları ve para ikamesi ola
yının diğer bir olumsuz etkisi de, enflas-
yonist etkisidir. Ülkemizde yabancı para
ya olan talep ve döviz tevdiat hesabına rağ
bet, Türk Lirasından kaçışla doğru oran
tılı olarak artmaktadır. Bu ise, ekonomi
deki paranın dolaşım hızını artırmakta, 
dolayısıyla enflasyonu hızlandırmaktadır. 

Bu nasıl olmaktadır? Bugün ülkemiz
de Türk Lirası mevduat hesapları ile dö
viz mevduat hesapları arasında hemen he
men hiçbir fark kalmamıştır. Her an, mev
duat sahibi dövizini, Türk Lirasına çevi
rerek piyasada kullanabilmektedir Bu ise 
hem ülkedeki emisyon hacmini şişirmek
te, hem de para sirkülasyonunu hızlandır
maktadır; bunun sonucu da enflasyondur. 

Yine, döviz tevdiat hesaplanndaki 5,5 
milyar dolar, son zamanlarda 5 trilyon 
Türk Lirasını bulan emisyon hacminin 
üzerine eklendiğinde, Türkiye ekonomi
sinin çarkları içerisinde bulunan para 
miktarının, bugün Merkez Bankasının 
açıklamış olduğu 5 trilyon Türk Lirasının 
çok üzerinde olduğunu ortaya çıkarmak
tadır. Bu da, bizim ekonomik yapımıza, 
üretim kapasitemize göre, 5,5 milyar do
lar + 5 trilyon, Türkiye ekonomisi için 
çok yüksek bir emisyon hacmidir. İşte enf
lasyonun ana nedenlerinden bir tanesi de 

budur. Sayın Özal ve Merkez Bankası yet
kilileri, her an Türk parasına çevrilip pi
yasaya sokulabilecek bu 5,5 milyar doları 
emisyon hacmi içerisinde görmemekte ve 
buna rağmen devamlı para basmaktadır. 
Bu yıl sonunda emisyon hacminin 6 tril
yon Türk Lirası civarında gerçekleşeceği 
zannedilmektedir. 

Döviz tevdiat hesaplarının ve para 
ikamesinin diğer bir mahzuru da, serma
ye piyasasına olan etkileridir. Biliyorsu
nuz, bir sermaye piyasası kurulmuştur 
Türkiye'de. Döviz tevdiat hesaplan ve dö
vize olan yüksek talep, ülkemiz sermaye 
piyasasını da olumsuz etkilemektedir. 
Yüzde 78 enflasyon + yüzde 6,2 faiz -yeni 
yüzde 6,2'ye girdi, döviz tevdiat hesapla
rına ödenen faizdir- + -yüzde 5'lik Türk 
Lirasının dış ekonomik nedenlerle düşme 
payı toplamı, döviz tevdiat hesaplarına 
yüzde 89,2 gibi yüksek bir getiri sağlamak
tadır; yani dövizini döviz tevdiat hesapla
rına yatıran bir vatandaş, yılda yüzde 90 
oranında bir getiri, bir kâr sağlayabilmek
tedir. Bu kâr marjı da, Türkiye'deki yatı
rım alanlarına baktığımızda, en kârlı alan
lardan en başta gelenidir. Durum böyle ol
duğuna göre, o zaman ülkemizdeki diğer 
üretken yatırım alanları hiç bu kadar kârlı 
değildir. Dolayısıyla, halkımız, sermaye 
piyasasını kullanmamaktadır. Alternatif 
yatırım alanları yaratma açısından bu 
mahzurludur. Türkiye'nin sanayileşmesi, 
özel sektörün kredi bulması, hisse senedi 
satması veyahut da birtakım tahviller sat
ması olayı, bu nedenle giderek aşağıya 
doğru, sıfıra doğru inmektedir. 

Aynı şekilde, ödemeler dengesi hesa
bı açısından da döviz tevdiat hesaplarının 
mahzurları bulunmaktadır. Arkadaşlarım 
benden önce söyledi; döviz tevdiat hesap
ları temelde bir tür dış borçlanmadır. An
cak, Sayın Özal bu görüşte değildir. Hal
buki, döviz tevdiat hesaplarının gerek 
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anaparasının, gerekse bunların faizinin 
dövizle ödenmesi gerekmektedir. Bu ne
denle, dış ödemeler dengesinde yer alma
sı gerekir; fakat, bizim Türkiye'deki ya
pılan hesaplarda, döviz tevdiat hesapları 
dış ödemeler dengesi hesabında yer alma
maktadır. Bu da Sayın Özal'ın hoşuna git
mektedir; çünkü, dış borç miktarını biraz 
daha ufak gösterebilme maharetini bura
da gösterdim zannetmektedir. 

Bir de, döviz tevdiat hesaplarıyla il
gili -yine, Doğru Yol Partisi sözcüsü de 
değindi- yurt dışında ikamet etmekte olan 
Türk vatandaşlar ı için, " D r e s d n e r 
hesabı" denilen döviz tevdiat hesapları 
bulunmaktadır. Yurt dışında ikamet eden 
ve çalışan yurttaşların açmış oldukları dö
viz tevdiat hesapları, toplam döviz tevdi
at hesaplarının yüzde 30'unu bulmakta
dır. Bunlara yüzde 14 civarında bir faiz 
ödemesi yapılmaktadır ve bu faiz ödeme
si, Avrupa'daki diğer bankaların normal 
mevduat hesaplarına ödemiş oldukları fa
izin hemen hemen 4 puan üzerindedir. Bu 
nedenle, biz, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti olarak Almanya'da, Hollanda'da ve
ya Belçika'da çalışan vatandaşlarımızın 
açmış olduğu döviz tevdiat hesaplarına, 
kafadan 4 puan daha fazla bir faiz ödeme 
durumunda kalmaktayız. 

Eğer bu, bir dış borç almak şeklinde 
görüldüğü takdirde; yani dışarıdaki işçi
lerden Hükümetin bir dış borç alması şek
linde görüldüğü takdirde, yüzde 14'ten 
borç alınması yerine, bugün isviçre fınans 
çevreleri ve bankaları Türkiye'ye yüzde 
10'îarın altında faizle borç vermeye hazır
dır; yüzde 7'lere, 8'lere düştüğü de olmak
tadır. Bu da göstermektedir ki, bu döviz 
tevdiat hesaplarının Dresdner kaynaklı 
olanlarından biz yüksek faizle borç almak
tayız; bu da Türkiye bütçesine bir yük ha
line gelmiştir bugün. 

Döviz tevdiat hesaplarıyla ilgili, aca
ba Hükümet ne diyor, kısaca bunun üze

rinde durmak istiyorum. Hükümet sözcü
leri zaman zaman geçen yasama yılında 
ve bugün de Sayın Ozal 'm konuşmasının 
bir yerinde değindiği gibi, "Döviz geliyor 
ya, siz ona bakın" anlayışı içerisindedir. 
Olaya böyle bakmak, biraz önce anlatmış 
olduğum büyük sakıncaları, içerisinde ge
tirmektedir. Hükümetin, ciddi bir hükü
metin, Türk bankalar sisteminin dışında 
olup da Türk bankalar sistemine giren dö
vizin nereden kaynaklandığına bakması 
gerekir. Biz burada, birkaç sade vatanda
şın dışarıda çalışan akrabasından, yurt dı
şına giden memurlarımızın harcırahların
dan artırarak geri getirdikleri birkaç do
lardan söz etmiyoruz. Biz, işçiler dahil, 
Türkiye dışındaki Türklerin tasarrufların
dan da söz etmiyoruz. Bizce, döviz tevdi
at hesapları havuzunu dolduran kaynak
lar başkadır ve bu havuz bir devridaim 
içerisindedir. Kanımızca, döviz tevdiat he
sabı havuzunu dolduran dövizin kaynağı 
hayalî ihracattan gelmektedir, hayalî itha
lattan gelmektedir. (SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hayalî ihracat olayının, toplam ihra
catımız içerisindeki payını içinizde bilen 
var mı? "Yok" diyorsunuz; ama, O E C D 
kaynakları, I M F kaynakları "yüzde 3 0 " 
diyor. Bugün hayalî ihracatın toplam ih
racat içerisindeki payına ve döviz tevdiat 
hesaplarının toplam miktarına baktığınız
da çok yakın bir ilişki görürsünüz, lütfen, 
rakamları inceleyelim. Bu konuda O E C D 
ve I M F kaynakları yüzde 30'lar civarın
da olduğunu söylüyor; Hükümet ise, ha
yalî ihracat suçlamaları karşısında, "Za
rarı yok, hayalî ihracat varsa da kötü bir 
şey değildir. Çünkü, dışarıda olan döviz 
Türk banka sistemine girmektedir" diyor. 

Sayın Başkan, değerli milmletvekil-
leri; hayalî ihracat, aslında bir döviz ar
bitrajıdır; ucuz dövizi piyasadan alıp, dev
lete pahalıya satmaktır; satan da memnun, 
devlet de memnundur. Bu felsefe içerisin-
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deki, bu devlet adamlığı anlayışı içerisin
deki açıklamalar bunlardır. "Hayalî ihra
catı besleyen kaynak nedir?" diye sordu
ğumuz zaman, size bir tanesini ben he
men söyleyeyim, kaçak ihracattır. Bu, ha
yalî ihracatın dışında bir ihracat türüdür; 
yani kaçakçılıktır. Kaçak ihracat, diğer bir 
deyişle, kara para, döviz tevdiat hesaplan 
yoluyla, bu hesapların teşviklerinden de 
yararlanarak, döviz tevdiat hesaplarının 
teşviklerinden de yararlanarak yıkanmak
tadır. Nerede yıkanmaktadır? Döviz tev
diat hesaplarının havuzlarında yıkanmak
tadır. Bu havuzu yasallaştıran da Saym 
Özal'dır. 

Nedir kaçak ihracat?.. Akla hemen, 
bilinen bazı maddeler gelmektedir. Örne
ğin; esrar mıdır bu kaçak ihracatın teme
linde yatan, altın mıdır, yoksa eroin mi
dir veya başka maddeler midir? Bunu dü
şünmemiz lazım ciddî bir hükümet isek. 
Eğer böyle ise, Hükümet, yasaklanan, kö
tü olduğunu tescil ettiğimiz bir ihracata, 
döviz tevdiat hesapları yoluyla teşvik ve
riyor demektir; destekliyor demektir. O za
man, "banka kesimine döviz geliyor ya, 
bu işin zararı yok" demek, "Türk ban
kacılık sistemine döviz giriyor" demek, 
devlet adamlığına ve devlet yöneticiliğine 
yakışmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olay burada noktalanmıyor, burada bitmi
yor, devam ediyor. Karşımıza, hayalî itha
latçılar çıkıyor, hayalî ithalat çıkıyor. Ka
çak ihracattan veya hayalî ihracattan ge
len döviz, hayalî ithalat ile yeniden dışa
rıya, yurt dışına çıkıyor. Döviz geliyor; fa
kat banka sisteminde fazla durmuyor. 
Çünkü onu getiren, tekrar onu çıkarmak 
istiyor, dövizi devir ettirmek istiyor, bir 
devridaim yaptırmak istiyor. Ne demek 
hayalî ithalat? Dışarıdaki bir satıcının, 100 
dolarlık bir malı, Türkiye'ye 300 dolara 
fatura etmesi sonucu, dışarıya 200 dola
rın kaçması demektir. Bu para Merkez 

Bankasından çıkmaktadır, bu para döviz 
tevdiat hesaplarından çıkmaktadır. Daha 
sonra bu 200 dolar yeniden hayalî ihracat 
olarak Türkiye'ye girmektedir. Böylece, 
devridaim çalışıp durmaktadır. Vergisiz, 
fonsuz bir ithalat söz konusudur. Dövizi 
getiriyorsunuz, devlete pahalıya satıyorsu
nuz; ondan sonra da, doları dışarı kaçır
mak için, devletten, daha ucuza alıyorsu
nuz, sattığınızdan ucuza alıyorsunuzu. 
Devlet, aynı dövizi tekrar tekrar, pahalı
ya alıp ucuza satmaktadır. Bu değirmenin 
çarkı da böylece dönüp devam etmekte
dir. Sayın Özal da, "döviz geliyor ya, dö
viz bizim bankalarımıza giriyor ya, zara
rı yok' ' demektedir. Döviz gidiyor ve dö
nüyor, her dönüşte para, para kazanıyor, 
her ciroda para kazanıyor. Aradaki farkı 
ise devlet, bütçeden ödüyor; yani biz, hal
kın cebinden alıp, bazı çevreleri zengin 
ediyoruz bu uygulamalarla. Bu soygun 
düzeni böylece, çağ atlayan, güzel insan
ların yaşadığı ülkemizde sürüp gidiyor; biz 
de Hükümet olarak, Parlamento olarak, 
bu Parlamentonun birer üyesi olarak bu
rada oturuyoruz! (SHP sıralarından alkış
lar) Bu tür önergeler geldiği zaman, "şun
ları araştıralım, kim suçlu? Bu düzen, bu 
sistem acaba ekonomi için yararlı mıdır, 
zararlı mıdır veya nasıl ıslah edilir?" de
diğimiz zaman, "Yok, çünkü bu önerge 
SHP'den geldi, bu önerge Doğru Yol'dan 
geldi, bu önerge muhalefetten geldi" di
ye bir fobi içerisinde hareket ediyorsunuz 
değerli milletvekilleri. 

Biz, zaman zaman hepimiz, bu ülke
yi yönetme görevinin, bu ülkenin yönetil
mesi için gerekli yasaların çıkarılması gö
revinin, bu ülkede yapılan uygulamaları 
denetleme görevlerinin, sadece ve sadece 
bizim omuzlarımızda olduğunu unutuyo
ruz. Onun için, gelin, bu tür araştırma 
önergelerini, elimizi vicdanımıza koyarak 
oylayalım. 
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Sözümün başında da söylemiş oldu
ğum gibi, biz, döviz tevdiat hesaplarına 
karşı değiliz, diyorum; "döviz tevdiat he
saplan iyi uygulandığı takdirde ekonomiye 
yararlı olabilir, dedim; ama Türkiye'deki 
uygulamalar buna olanak verecek, bu tür 
bir yarar sağlayacak görünümde değildir. 
Bunu araştıralım, düzeltelim, tamir ede
lim diye bu önergeyi sayın Doğru Yol Par
tisi Grubu verdi ve biz de bu önergeyi des
tekliyoruz; sizlerin de bu konuda hassas 
davranacağınıza inanarak saygılarımı su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yalnız ondan önce, tüketim mallan 
ithalatıyla ilgili fazla şeyler konuşmak is
tiyorum. Türkiye'de, eğer bir insan, alnı
nın teriyle bir kazanç sağlamışsa, bu ka
zancını harcama hakkına da sahip olma
lıdır. Bunun içerisinde Çikita muzu da 
olabilir, sigara da olabilir; buna harcama 
yapabilir; ama bu harcamayı yaparken, bu 
harcamanın sosyal maliyetine katlanmak 
durumundadır; bunun için de gerekli ver
gileri ödemek durumundadır. 

Bu nedenle ben, tüketim malları it
halatı, buna kaç dolar gitti falan, bunlar 
üzerinde durmuyorum. Önemli olan, dö
viz tevdiat hesaplarıdır; önemli olan, Türk 
vatandaşının ulusal parasından kaçma eği
limine girmiş olmasıdır. İzin verirseniz, 
bunları hep beraber araştıralım, düzelte
lim, Türkiye ekonomisini daha sağlıklı bir 
raya oturtalım, 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ateş. 

Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın 
Ali Eser. (DYP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakika efendim. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; hepinizi tekrar 

saygı ile selamlıyorum ve sözlerime, sayın 
Anavatan sözcüsü arkadaşımın, bize gö
re hakikaten talihsiz olan bir ifadesine ce
vap vermekle başlıyorum. 

Sayın İçöz dediler ki, "Türkiye eko
nomisinin son yıllarda gösterdiği yüksek 
performansa leke düşürecek böyle bir 
önergenin verilmesi, dış finans çevreleri
ni kuşkuya düşürecek bir etki yapacaktır." 

Biz, Sayın İçöz'ün bu varsayımını, 
bu kuşkuyu ortaya koymasını talihsiz bir 
ifade olarak görüyoruz. Zira, madem ül
kenin hakikaten kuvvetli bir ekonomisi 
var, madem çok iyi dış ödemeler dengesi 
sergileniyor, neden kuşku duyuyorsunuz 
sayın arkadaşlar?.. (ANAP sıralarından, 
"Hassas konu" sesleri) 

Hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Her
halde hiçbirimiz birbirimizden daha faz
la bu konuda dikkatsizlik göstermiyoruz. 
Kaldı ki, gerek önergemizde ve gerekse 
yaptığımız konuşmada verdiğimiz tüm ra
kamlar, yine Sayın Hükümetin, sayın ik
tidarın kontrolünde olan Merkez Banka
sı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı veya Devlet İstatistik Enstitüsünün ya
yınlarından alınarak ve dikkatlice gözden 
geçirilerek verilmiş rakamlardır. Dolayı
sıyla, bu tip ifadelerle, ithamlarla hiçbir 
yere varamayacağımız açıktır. Hiçbirimi
zin, memleketseverliği, tekelimize alma 
yetkimiz yoktur. Arkadaşımızın bu ifade
sini düzelteceğini ümit ediyorum. 

Şayet, bir ülkenin dış borçlarının top
lamı, gayri safı millî hâsılasının yüzde 
90'larına varmış ise ve dünyadaki diğer 
uygulamalara baktığımız zaman bu nispe
tin yüzde 40-45'leri aştığında çok kritik 
oranlar olarak kabul edildiğini biliyorsak, 
bunu dile getiriyorsak ve bundan endişe 
duyduğumuzu söylüyorsak, bunun nere
si memleketseverliğe ters düşecektir?.. Biz, 
işte bu tedbirlerin vaktinde alınması ve so
nunda çok pahalıya ödetilmemesi için bu 
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önergemizi verdik. 
Buna mümasil, enflasyon, hepinizin 

de kabul ettiği gibi, yüzde 100'lere tırman
ma yolundadır. Enflasyonu aşağı çekecek 
tedbirleri almak için araştırma yapalım 
demek, acaba ülke yararına değil midir? 

Döviz tevdiat hesabı ödemelerinde 
vatandaşın garanti altında tutulmasını is
temek ve şu anda sadece yüzde 20'sinin 
garanti altında tutulmasının, herhangi bir 
yoğun talep karşısında bir paniğe yol aça
bileceğini düşünmek ve bunun tedbirini 
almak, acaba haksızlık mıdır? 

Yine, son olarak Frankfurt banka 
konsorsiyumlarından tahvil karşılığında 
aldığımız dış borcun, diğer ülkelere nispet
le, yüzde 0,25 de olsa, yüzde 0,50 de olsa 
fazla bir faiz oranı ile alınmasını söylemek 
ve bundan dolayı vade sonunda 60 mil
yon Deutsche Maxk fazla ödemede bulun
mak mı acaba yurtseverliktir, yoksa bunu 
hatırlatmak mı yurtseverliktir? 

İşçi dövizlerinin artmakta olduğunu 
söyleyen arkadaşıma, yine son ekonomik 
raporun temmuz sayısından aldığımız ra
kamları söylemekle yetineceğim. 1987 yı
lından 1988 yılının ocak-nisan aylarına ka
dar işçi dövizi gelirlerindeki düşüş, azalış 
yüzde 24'lere varan bir seviyeye ulaşmış
tır. Ortalama işçi dövizi girdilerinin 100 
milyon dolar civarında olduğunu düşü-

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, kumarın yaygınlaşmasını önlemek 
için alınacak kanunî tedbirlere ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'inya
zılı cevabı (7/156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'de tek kollu canavar olup 

nüp, lüks tüketim maddelerine harcadığı
mız yine 1987 yılında tüketim maddele
riyle beraber tutarı 1 milyar 166 milyon 
dolar olan tüketim maddelerine harcadı- , 
ğımız dövizin aylık ortalamasının da yine 
100 milyon dolar civarında olduğunu gö
rüp, tüm işçi dövizi gelirlerinin tüketim 
maddelerine gittiğini vurgulamak, bunun 
tedbirini almak için önerge vermek aca
ba yurtseverlik değil midir? 

Sayın milletvekilleri, hakikaten hepi
mizi birkaç yıl sonra çok daha güç durum
lara sokacak bir veçheye bürünmeden me
selenin aydınlığa kavuşturulması için 
önergemizin desteklenmesini ve konunun 
araştırılmasını rica ediyor, hepinizi saygı 
ve sevgilerimle selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

Meclis araştırması önergesinin öngö-
rüşmeleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım: Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Çalışma saatimizin dolmuş bulun
ması nedeniyle, gündemdeki kanun tasa
rı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek ve 5 
Ekim 1988 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.44 

VE CEVAPLAR 

şimdi de kriz haline dönüşen, ailelerin 
ocaklarını söndüren makinalı kumarın 
akıbeti hakkında aşağıdaki sorularımın 
Kültür ve TurizmBakanı Sayın Tınaz Ti
tiz tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 11.5.1988 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 
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1. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Türkler kumarhanelere giremez kararını 
idare Mahkemesinin durdurmasını bek
lemeden tarafımızdan T.B.M.M. ne veri
len kumar makinelerini kısıtlayıcı ve ül
kemizde yeniden düzenleyici kanun tek
lifinin komisyonda görüşülmesine neden 
mani oldunuz? Kanun T.B.M.M. den çık
saydı ve bu kanuna göre Türk vatandaş
larına kısıtlayıcı tedbirler getirilmiş olsaydı 
böylesine bir kriz doğar mıydı? 

2. Söz konusu Kanun görüşülüp ku
mar illetine yeni bir veçhe verilseydi Hü
kümet bu zor duruma düşer miydi? Ni
çin kumar makineleri krizleri önleyici ted
birleri kanun değişikliği ile düzenlemeyin, 
aile ocaklarının yeniden sönmesine, genç
lerimizin yeniden kumarhanelere girme
sine müsamaha gösterilmektedir? 

3. Kumar şirketlerinin yatırım yap
maları için devlet eliyle garanti aldıkları 
doğru mudur? Doğru ise böyle bir garan
ti Cumhuriyet Hükümetince nasıl veril
miştir? Kumarın Devlet eliyle yaygınlaş-
maması için yeniden kanunî ne gibi ted
bir aldınız? Devlet kumara mağlup mu 
olacak? 

T C . 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 30.9.1988 
Sayı: ÖZK-01/2120 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: 23.5.1988 Tarih ve 858-0134 sa

yılı yazımız. 
1. Talih Oyunları Yönetmeliği 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 un
cu maddesine istinaden hazırlanmış ve 8 
Ocak 1983 tarihinde 17922 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeli
ğin 13 üncü maddesinde "Talih Oyunla
rı Oynanan bu yerlere yabancı pasaport 
taşıyanlar dışında yabancı ülkelerde ika
met eden yıllık kazançları toplamı 20 000 

Amerikan Dolan veya karşılığı dövizi aşan 
Türk vatandaşları da girebilir ve yabancı 
para ile oyun oynayabilir" denilmektedir. 

Yönetmeliğin bu maddesi ile zaten 
Türk vatandaşlarına yasal olarak Talih 
Oyunları mahallerine giriş kısıtlanması 
getirilmiştir. 

Bu konuda şikayetlere neden teşkil 
eden hususun bu gibi yerlere girişlerin 
kontrolündeki aksaklıklardan kaynaklan
dığı tesbit edilmiştir. 

2. Kontrol sisteminin daha iyi çalış
masını temin amacıyla Maliye ve Güm
rük, içişleri Bakanlıklarıyla temas kurul
muş ve kontrol yetkisinin ağırlıklı olarak 
Millî Piyango idaresi bünyesinde organi
ze edilmesine ve bu konuya ilişkin kanun 
kuvvetinde bir kararname hazırlanması
na karar verilmiştir. 

3. Tesislerin bünyesinde kurulmuş 
bulunan Talih Oyunları salonlarından 
sağlanan kazancın, başka tesis yatırımla
rında kullanılmasına mani bir durum yok
tur. Ancak Devletin yatırımların artırıla
bilmesi için yasalarda ve yönetmeliklerde 
belirtilen koşullarla verilen işletme izinle
rinin dışında hiçbir taahhüte girmiş olması 
ve garanti vermesi söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 

Kültür ve Turizm Bakanı 

2. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın, 19.9.1980 tarihinden sıkıyönetimin sona erdi
ği tarihe kadar Sıkıyönetim Kanunu gereğince gö
rev yerleri değiştirilen veya işlerine son verilen ka
mu görevlilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin yazılı ceva
bı (7/157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 94 
üncü maddeleri gereğince, aşağıda belir
tilen soruların Başbakan tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılması hususunda 
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gerekenin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 10.5.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. 19.9.1980 tarihinden, sıkıyönetimin 
sona erdiği tarihe kadar, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 2 nci maddesinin son 
fıkrasında belirtilen, Sıkıyönetim Komu
tanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, 
asayiş veya kamu düzeni açısından çalış
maları sakıncalı veya hizmetleri yararlı gö
rülmeyen kamu personelinin statülerine 
göre atanması veya işine son verilmesi 
hükmünün uygulanması ile; 

a) Kaç tane mahallî idare ve üniver
site idarî ve akademik görevlisinin yerleri 
değiştirilmiş, 

b) Kaç tane mahallî idare ve üniver
site idarî ve akademik görevlisinin işine 
son verilmiş, 

jz) Bu dönem içerisinde görevlerine 
son verilenlerden kaç tane mahallî idare 
ve üniversite idarî ve akademik görevlisi
nin sakıncaları kaldırılmış, 

ç) Bu dönem içerisinde görevlerine 
son verilip sakıncası kaldırılanlardan kaç 
tane mahallî idare ve üniversite idarî ve 
akademik görevlisi görevlerine tekrar ia
de edilmişlerdir? 

2. 1402 sayılı yasa gereğince göreve 
son verilme veya bölge dışına atama sa
kıncası Sıkıyönetim Komutanlıklarınca 
kaldırılmamış kamu görevlilerinin göreve 
dönebilmeleri için ne gibi önlemler düşü
nüyorsunuz, çalışma haklarının yeniden 
tanınması konusunda mevzuat değişikli
ği yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Sıkıyönetim tarafından 1402 sayılı 
yasaya göre görevlerinden alınıp da sıkı
yönetimin sona ermesine karşın göreve ia
de edilmeyen görevliler hakkında sakıncalı 
raporu bulunup bulunmadığından maka
mınız haberdar mıdır? Haberdar değilse 
bunu idarenin bütünlüğü ve Başbakanlı
ğın yetki ve sorumluluğu ile nasıl bağdaş

tırıyorsunuz? 
4. Sıkıyönetim döneminde görevleri

ne son verilenlerin kaç tanesi profesör, do
çent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, 
uzman, araştırma görevlisi, öğretmen, 
memur ve işçidir? 

5. Türkiye Cumhuriyetince kabul 
edilmiş uluslararası insan hakları sözleş
meleri karşısında, çalışma hakkının sıkı
yönetim makamlarınca ortadan kaldırıl
masını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.9.1988 
Sayı: 03.3-02/1345 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T B M M Başkanlığının 23/5/1988 
tarihli ve 7/157-859/04147 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık K .K.Gn .Md.nün 
25/5/1988 tarihli ve 07/106-243/03050 sa
yılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
in Sayın Başbakanımıza yönelttiği, ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma
sı tensip olunan "1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu 'nun uygulanması" ile ilgili ola
rak yazılı soru önergesi cevabı ekte gön
derilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlat Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu 'nun 
uygulanması hakkında yazılı soru önerge
sinin cevabıdır. 

İ. 19/9/1980 tarihinden Sıkıyönetimin 
son bulduğu tarihler arasında; a) Mahal
lî idarelerde 120, üniversitelerde 27 aka
demik, 1 idarî personelin görev yerleri de
ğiştirilmiş ve bu personelden 6 akademik 
personel tekrar eski görev yerlerine dön
müşlerdir. 
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b) Bu dönem içinde mahallî idareler
de 385'i memur statüsünde, 251'i işçi sta
tüsünde olmak üzere toplam 636 persone
lin, üniversitelerde ise 95 akademik ve 12, 
idarî personelin işine son verilmiş, bu dö
nem içinde görevlerine son verildikten 
sonra yeniden göreve iade edilen 18 aka
demik ve 21 idarî personel bulunmaktadır. 

e) Mahallî idarelerde 382 personelin 
üniversitelerde 16 akademik ve 25 idarî 
personelin sakıncası kaldırılmıştır. 

ç) Sakıncası kaldırıldıktan sonra Ma
hallî idarelerde 175 personelin göreve ia
desi uygun görülmüş, üniversitelerde ise 
sakıncaları kaldırılan 1 akademik ve 1 ida
rî personel görevine iade edildiği halde işe 
başlamamışlar ve 7 idarî personel ise sa
kıncalı durumları kalktığı halde göreve ia
delerini talep etmemişlerdir. 

2. Bilindiği gibi 12 Eylül 1980'den 
önce kamu düzeninin, genel güvenliğin ve 
asayişin çok ağır şekilde sarsılmış olması, 
ülkeyi bir an önce huzura kavuşturacak 
tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Bu 
nedenle öncelikle sıkıyönetim faaliyetlerin 
etkinliğini artırmak için sıkıyönetim ko
mutanlarının yetkilerini genişletecek ba
zı yasal düzenlemeler yapılmış ve bu doğ
rultuda asayiş, kamu düzeni ve genel gü
venlik yönlerinden çalışmaları sakıncalı 
görülen veya hizmetleri yararlı olmayan; 
memurlar, diğer kamu görevlileri ve. ka
mu hizmetlerinde çalışan işçiler bakımın
dan sıkıyönetim komutanlarına bunların 
bağlı bulundukları kurum ve organlardan 
statülerine göre atamaları, işlerine son ve
rilmesi veya görevden uzaklaştırılmaları 
yolunda istekte bulunma yetkisi verilmiş, 
ilgili kurum ve organlarda sıkıyönetim ko
mutanlarının bu konudaki taleplerini der
hal yerine getirmekle yükümlü kılınmış
lardır. 

Bu nedenle geçirilen acı tecrübeleri 
de gözönünde bulundurarak en iyi doğru 
karart vermek için konunun belirli bir za

man diliminde çok yönlü ve dikkatle ele 
alınarak değerlendirilmesi yapılacak, ge
rektiği takdirde mevzuat değişikliğine gi
dilebilecektir. 

3. Sıkıyönetim tarafından 1402 sayılı 
Kanuna göre görevlerinden alınan Kamu 
görevlileri hakkında bilgi sahibi bulun
maktayız. 

4. Sıkıyönetim döneminde 33 profe
sör, 28 doçent, 6 yardımcı doçent, 17 öğ
retim görevlisi, 11 araştırma görevlisi, 
2 515 öğretmen, 1 298 memur ve 317 işçi
nin görevlerine son verilmiştir. 

5. Malumları olduğu üzere, Anaya
sanın 13, 15, 122 nci maddelerinde sıkı
yönetim, olağanüstü hal, savaş ve seferber
lik hallerinde temel hak ve hürriyetlerin 
nasıl kısıtlanacağı veya dondurulacağı hü
küm altına alınmıştır. 

Olağanüstü dönemlerin özelliği ülke
mizde de olağanüstü bir takım önlemle
rin alınmasını gerektirmiştir. Alman bu 
önlemler belirli bir dönemi kapsamakta 
olup bilindiği gibi devamlılık arzetmemek-
tedir, 

Sıkıyönetim bölgelerinde genel gü
venlik, asayiş ve kamu düzeni açısından 
çalışmaları sakıncalı görülen kamu perso
nelinin işine son verilmesi olağanüstü du
rumun getirdiği şartlardan kaynaklan
maktadır. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
İskenderun Körfezi ile benzeri diğer yerlerde çevre 
kirlenmesini önlemek için ne gibi tedbirler alınaca
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Adnan Kahvecinin yazdı cevabı (7/231) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile dilerim. 7.8.1988 

Öner Miski 
Hatay 
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Bütçe görüşmeleri sırasında Hükü
metin çevre konularıyla ilgili Devlet Ba
kanı Sayın Veysel Atasoy'a İskenderun 
Körfezinin kirlenmesiyle ilgili ne gibi ön
lemler alındığı konusunda soru yöneltmiş 
ve bu konuda Sayın Bakandan ciddî ön
lemler alındığı cevap olarak verilmiştir. 
Buna rağmen T R T ve basından halen kör
feze gelen gemilerin sintinelerini, kimya
sal artıklarını körfeze boşaltmakta olduğu
nu öğrenmekteyiz. 

İskenderun Körfezi ve benzeri yerler
de çevre kirlenmesini önlemek için; 

Soru 1. Ciddî, anında ölçüm, gözlem 
yapabilen ve caydırıcı niteliği olan çevre 
zabıtasını yürütebilecek bir örgüt kurmayı 
düşünmekte misiniz? 

Soru 2. Doğal güzelliklerimizin bo
zulmasına ve denizlerimizin kirlenmesine 
neden olan kişiler ve kuruluşlara karşı ne 
gibi ciddî ve caydırıcı önlemler almayı dü
şünmektesiniz? 

Soru 3. iskenderun Körfezine kim
yasal artıklarını boşaltarak kaçan geminin 
yaptığı yanma kâr mı kalacaktır? Buna 
karşı ne gibi uluslararası tedbir almayı dü
şünmektesiniz? 

Soru 4. İskenderun Körfezi gibi ge
niş alanlarda ve yoğun deniz trafiğinin bu
lunduğu yörelerde denetimin daha ciddî 
yapılabilmesi için havadan helikopter ve 
uçaklarla devamlı kontrol yapılması düşü
nülmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.9.1988 
Sayı: 03-7/3-051-002 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanl ığ ın ın 2.9.1988 ta r ih ve 
7/231-1216/06009 sayılı yazısı 

b) Başbakanlık K.K.Gn.Md.nün 
6.9.1988 tarih ve 18/106-342/04114 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Öner Miski 'nin 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği, ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma
sı tensip olunan "Çevre Kirlenmesini Ön
lemek İçin Alınan Tedbirlere" ilişkin yazılı 
soru önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Öner Miski 'nin 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Hükümetimiz, çevreyle ilgili politika
larının esaslarını öncelikli olarak kirliliğin 
önlenmesi ve çevrenin korunması prensip
lerine dayandırmıştır. Gerek Hükümet 
programımızda, gerekse Kalkınma Plan
larında belirlenmiş bu politika çerçevesin
de stratejiler ve programlar geliştirilmek
tedir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi büyük 
ölçüde merkezî ve yerel kuruluşların işbir
liği ve koordinasyona dayalı olarak gerçek
leştirilecek çalışmaları sayesinde mümkün 
olacaktır. Bu gerçekten hareketle, Hükü
metimiz bir yandan gerekli kanunî düzen
lemeleri yapmakta, diğer yandan ise ilgili 
teşkilatları tesis etmeye çalışmaktadır. 

Bu çalışmalarımızın içerisinde deniz
lerimizin korunmasına özel bir önem ve
rilmekte, bu konuda ülkemizde yapılan ça
lışmaların uluslararası sözleşme ve işbir
liği programlarıyla uyumlu bir şekilde yü
rütülmesine özen gösterilmektedir. 

Nitekim Çevre Genel Müdürlüğü ül
kemizin taraf olduğu Akdeniz'in Kirlen
meye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin uy
gulama çalışmaları çerçevesinde 1982 yı
lından bu yana Ege ve Akdeniz'de Uzun 
Süreli Kirlilik İzleme Programını yürüt
mektedir. O D T Ü Erdemli Deniz Bilimleri 
Enstitüsü ve DEU Deniz Bilimleri ve Tek
nolojisi Enstitüsü ile imzalanan Protokol
ler uyarınca bu program, Birleşmiş Mil
letler Çevre Programı Akdeniz Eylem Pla
nı kapsamında bütün Akdeniz ülkelerin-
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ce ortaklaşa tespit edilmiş parametrelere 
ve metodlara uygun olarak sürdürülmek
tedir. Aralarında İskenderun körfezinin de 
bulunduğu ve Ege ile Akdeniz'deki kıyı 
kuşağımız boyunca, karasularımız ve ulus
lararası sularda sürdürülen bu programa 
göre mevsimsel olarak, kaynak, kıyı ve 
açık deniz alanlarında kirlilik ölçülmekte
dir. 

Yine aynı uluslararası sözleşme gere
ği Çevre Genel Müdürlüğü Akdeniz'in 
kara kökenli kirleticilere karşı korunabil
mesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ne ayrı bir proje olarak ülkemizin yukarı
da belirtilen bölgelerde kirlenmeye neden 
olan kara kökenli kaynakların envanteri
nin tespiti çalışmasını yaptırmaktadır. 

İskenderun ve İzmir körfezleri başta 
olmak üzere ülkemizin deniz ve sahil kir
lenmesi açısından hassas bölgelerinin en
tegre planlama yoluyla korunabilmesi 
amacıyla Çevre Genel Müdürlüğü İzmir'
de 1985 yılında uluslararası kuruluşların 
desteğiyle bir pilot proje başlatmıştır. Ay
nı amaçla 1989 yılı yatırım programı çer
çevesinde DPT ye yeni bazı projeler tek
lif edilmiş olup, bunlardan bir tanesi de 
"/Çevre İle Uyumlu Sosyo-Ekonomik En
tegre Planlama İçin İskenderun Körfezin
de Kirlenmenin Tespiti ve Çevre Yönetim 
Projesi"dir. 

Sözkonusu Proje teklifi DPT tarafın
dan onaylandığı takdirde, İskenderun 
Körfezi ve körfezi etkileyen karasal bölge
de şimdiye kadar yapılmış tüm çevre ça
lışmalarının envanteri çıkarılarak, mevcut 
her türlü bulgu kalite kontrolüne tabi tu
tulacaktır. Körfeze nehirler, atmosfer, ya
ğış, akıntılar ve gemiler vasıtasıyla giren 
kirlilik yükünün tespiti ve başta nüfus, en
düstri ve tarım olmak üzere sosyo
ekonomik yapıda gözlenecek değişimlere 
göre uzun vadeli kirlenme projeksiyonla
rı yapılacaktır. Üç yılda tamamlanması 
öngörülen proje sonunda, uzun vadeli 

projeksiyonlar gözönünde tutularak kör
fezin balıkçılık ve turizm açısından verimli 
bir şekilde kullanımını sağlayacak, sosyo
ekonomik açıdan çevreyle uyumlu geliş
meye imkan verecek çevre kontrol önlem
leri tespit edilecektir. 

Bilindiği gibi 2872 Sayılı Çevre Ka
nunu' nun 22 inci maddesi sahillerimiz, 
karasularımız, Marmara Denizi, İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları, liman ve körfez
lerimiz, tabiî ve sunî göllerimiz ile akar-
sularımızda Çevre Kanunu'nun 8. mad
desinin birinci fıkrasındaki kirletme yasa
ğına uymayan gemi ve deniz vasıtaların
dan tahsil edilecek cezaları düzenlemek
tedir. 

3 Kasım 1987 tarihinde yürürlüğe gi
ren Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek 
Cezalarda SuÇun Tespiti ve Cezanın Ke
silmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuz
lara Dair Yönetmelik gereği, gemi ve de
niz vasıtalarının Türk karasuları ile ser
best ve münhasır ekonomik bölgeler için
de kalan denizler, içdenizler, boğazlar, kör
fezler, limanlar, tabiî ve sunî göller, akar
sular, kanallar ve bunlara ait kıyılara doğ
rudan veya dolaylı biçimde balast ve sin
tine tahliyelerinin yapılması, her türlü atık 
ve artığın dökülmesi yasaklanmıştır. Bu 
yasağa uymayanlar için 300 bin TL ile 50 
milyon TL arasında para cezası öngörül
mektedir. Cezalar, büyükşehir belediye sı
nırları içinde kalan yerierde büyükşehir 
belediye başkanlıklarınca verilmekte, bü
yükşehir belediye sınırları dışında kalan 
denizlerde ve liman sınırı dışındaki ceza
lar doğrudan Sahil Güvenlik Bot Komu
tanlığınca, liman sınırları içinde ise ma
hallin en büyük mülki amiri tarafından ve
rilmektedir. 

Sözkonusu Yönetmelik uyarınca kul
lanılacak makbuzlar Çevre Genel Müdür
lüğünce bastırılmış olup, yetkililere teslim 
edilmiştir. 4 Eylül 1988 tarihinde yürür
lüğe giren Su Kalitesi Kontrol Yönetme-
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ligi ile yukarıda anılan türden kirlenme
lerin önlenmesi teknik kriterlere bağlan
mış ve uygulamaya açıklık sağlanmıştır. 

Karasularımızda herhangi bir kirlen
meye sebep olan yabancı gemiler, ulusal 
mevzuatımız gereği cezalandırıldığı gibi, 
ülkemizin taraf olduğu Akdeniz'in Gemi 
ve Uçaklardan Atılan Atıklarla Kirlenme
sinin Önlenmesi Protokolü hükümleri 
uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
derhal Birleşmiş Milletler Çevre Progra
mı 'nm konuyla ilgili Bölgesel Faaliyet 
Merkezine ve Uluslararası Denizcilik. Ör
gütüne bildirilmektedir. 

1988 yılı İcra Planı 882 numaralı ted
bire göre, ilgili kuruluşların, denizlerimi
zin gemi ve diğer deniz araçlarıyla kirle
tilmesini önlemek, ilgili ulusal ve ulusla
rarası mevzuatın etkili bir şekilde uygu
lanmasını sağlamak amacıyla işbirliği yap
maları ve bu çalışmanın D P T ile Çevre 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 
program döneminde tamamlanması ge
rekmektedir. Konunun birçok kuruluşun 
yetki ve görev alanına girmesi, kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması aşa
masında ortaya çıkan problemler ve tek
nik yetersizlikler nedeniyle uygulamada 
birçok güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu ne
denle Çevre Genel Müdürlüğü konunun 
bir etüd-proje olarak ele alınması amacıyla 
Devlet Planlama Teşkilatına "Denizlerin 
Gemi ve Diğer Deniz Araçlarıyla Kirlen
mesinin Önlenmesi Sistemi Araştırması 
Projesi" teklifini sunmuştur. 

Sözkonusu Proje teklifinin kabul edil
mesi halinde, fonksiyonel açıdan gerekli 
uygulamaları yapabilecek, kurumsal yapı 
ile teknik altyapı teçhizatı açısından yeterli 
hale getirilmiş, yetki, görev ve sorumlu
lukları iyi tanımlanmış kurumsal bir dü
zenleme için gerekli çalışmalar derhal baş
latılacaktır. 

Bu proje çerçevesinde ayrıca, deniz
de ortaya çıkabilecek kaza ve benzeri acil 

durumlarda alınacak tedbirleri, sorumlu 
kuruluşları ve mücadele yollarını belirle
yen "Ulusal Olabilirlik Planı"da hazırla
nacaktır. 

Öte yandan Türkiye'nin "Denizlerin 
Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmeye 
Karşı Korunması (Med-Pol 73178) Sözleş-
mesi"ne taraf olması için gerekli çalışma
lar Ulaştırma Bakanlığı tarafından ta
mamlanmış olup, Sözleşmenin bu yasama 
yılında T B M M ' n d e ele alınması beklen
mektedir. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay '-
ın} Siirt IH Pervari ilçesi Yeniaydın Köyüne bağlı 
İğneli Mezrasında 14.7.1988 tarihinde meydana 
gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/236) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, içtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 9.8.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Siirt'in Pervari İlçesinin Yeniaydın 
Köyüne bağlı İğneli mezrasında, 14 Tem
muz 1988 tarihinde, gençler arasında gü
vercin avı yüzünden tartışma çıkması üze
rine, köyde bulunan jandarma timinin, 
astsubay Hamdi Aydın'm emriyle bir adet 
MG-3 ağır makineli silahı bir evin damı
na yerleştirerek halkı uyarmak amacı ile 
ateş ettiği doğru mudur? Şayet doğru ise, 
bu tip benzer olaylarda, halkın uyarılma
sı amacı ile benzer silahların ve yöntemin 
kullanılması olağan bir uygulama mıdır? 

2. Olay günü, evlerin aranması sıra
sında, bir çavuş ile ismi Tarık Kuru olan 
erle birlikte iki erin, Halil Ülkü adlı yurt
taşın evine girdikleri, Halil Ülkü adlı yurt
taşın hiçbir mukavemet göstermeden, 
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uzandığı yerde "ne var?" diye sormasına 
olanak kalmadan, jandarma eri Tarık Ku
ru tarafından kurşunla öldürüldüğü doğ
ru mudur? Balistik raporlarına göre, Ha
lil Ülkü'nün cesedinden çıkarılan kurşun
ların, er Tarık Kuru'nun silahına ait ol
duğu kesinleştiğine göre, adı geçen jandar
ma erinin, olaydan yaklaşık 23 gün geçti
ği halde, hâlâ serbestçe görevine devam et
tiği, olaya karışan diğer görevliler hakkın
da da kapsamlı bir soruşturmanın açılma
dığı doğru mudur? Memurun Muhake-
matı Yasasına göre yargılanmaları husu
su, ölümle sonuçlanan olayın sorumlula
rının bu kadar uzun süre serbestçe dolaş
malarına nasıl bir gerekçe oluşturmakta
dır? Yoksa, bu bölgedeki bir kısım olay
larda, bazı görevlilerin dokunulmazlıkla
rı mı vardır? 

3. Söz konusu olayda, yapılan ara
malarda 6136 sayılı Yasaya muhtelif her
hangi bir silah bulunmuş mudur? Güven
lik kuvvetlerinin bu olaydaki davranışları 
ve Devletin olayların sorumlularına karşı 
gerekli yaptırımı uygulamaya koymama
sı, Devletin temel amaç ve görevlerine iliş
kin Anayasanın 5, herkesin kanun önün
de eşitliğini düzenleyen Anayasanın 10, ki
şi hürriyeti ve güvenliğini esasa bağlayan 
Anayasanın 19 uncu maddelerine aykırı
lık teşkil etmektedir. Olayda ihmali tesbit 
edilen kamu görevlileri hakkında 9.8.1988 
tarihi itibariyle herhangi bir kovuşturma 
açılmış mıdır? Açılmamış ise, bunun ne
denlerini ve Bakanığınızm olay ile ilgili gö
rüşünü açıklar mısınız? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 29.10.1988 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-1133-88/Asyş.Ş(2597) 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Bşk.lığınm 2 Eylül 

1988 gün ve Kan.Kar.Md: 7/236-1231/ 
06056 sayılı yazısı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın ilgi ekinde gönderilen soru önergesi in
celenmiş ve aşağıda maddeler halinde 
açıklanmıştır. 

1. Siirt-Pervari ilçesi Yeniaydın Kö
yüne bağlı İğneli mezrasında, 14 Temmuz 
1988 günü gençler arasında güvercin avı 
yüzünden tartışma çıkması nedeniyle, 
köyde bulunan jandarma timinin, 
J.Astsb.Çvş. Hamdi Aydın'm emriyle, 
MG-3 makineli tüfeğin bir evin damına 
yerleştirilerek halkı uyarmak amacıyla ateş 
açıldığı iddiasının gerçek olmayıp, dozer 
koruması için köy civarına yerleştirilen 
makineli tüfeğin, hâkim mevziden ayrıl
madığı tespit edilmiştir. 

2. Olay öncesi veya esnasında, J.Eri 
Tank Kuru dahil hiç bir erin maktul Ha
lil Ülkü'nün evine girmediği, anılan şah
sın, evinde hiçbir mukavemet gösterme
diği halde, J.Eri Tank Kuru tarafından öl
dürüldüğü iddiasının da doğru olmadığı 
anlaşılmıştır. Maktulün cesedinden, balis
tik inceleme yapılabilecek nitelikte mermi 
çıkarılmamış olup, J.Eri Tank Kuru'nun 
silahı ile öldürüldüğüne dair balistik ra
por da yoktur. "Yeniaydın köyünde oturan 
Mahmut Zengin isimli şahsın, İğneli mez
rasında yol yapan makineleri korumakla 
görevli jandarmaya müracaatla yardım is
temesi üzerine, anılan şahıs Tim Komu
tanı J.Astsb.Çvş. Hamdi Aydın tarafından, 
muhtar ve İğneli mezrası geçici köy koru
cularına teslim edilerek bağlı bulunan 
Ekindüzü J.Krk.una gitmek üzere yola çı
kılmış, İğneli mezrasından geçilirken, çı
kan kavga ve yakındaki dozerin bulundu
ğu istikametten duyulan silah sesi üzeri
ne, tim tarafından olaya el konulmuştur. 
Halil Ülkü isimli şahsın, kavgaya mani ol
mak maksadıyla askerler ve geçici köy ko-
rucuları tarafından açılan ihtar ateşi es-
nasfnda vurulmuş olabileceği değerlendi-

— 323 — 



T.B.M.M. B : 7 4 . 10 . 1988 O : 1 

rildiğinden, olaydan sonra soruşturma 
açılmış, J.Eri Tarık Kuru dahil olmak üze
re, üç J.Eri ile İğneli'ye mensup dört ge
çici köy korucusu tarafından ateş edildiği 
tesbit edilerek, olayla ilgili tahkikat evra
kı 18 Temmuz 1988 günü Pervari C. Sav
cılığına gönderilmiştir. Memurin Muha-
kemat Kanununa göre memur kabul edil
diklerinden, jandarma timi mensupları ve 
geçici köy korucuları hakkında C.Savcılı
ğınca görevsizlik kararı verilerek tahkikat 
dosyasının Kaymakamlığa gönderilmesi 
üzerine, Kaymakamlıkça Millî Eğitim 
Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiş 
olup, dosya halen muhakkiktedir. 

J.Eri Tank Kuru'ya ait silah, talep ol
duğunda balistik inceleme yapılmak üze
re bir tedbir olarak Pervari İlçe J.Bl.K.lı-
ğınca emniyet altına alınmıştır. Evde mer
mi ve boş kovanların bulunmayışı, Halil 
Ülkü isimli şahsın vurulmayı müteakip 
evine gittiği fikrini doğrulamaktadır. Kar
deşi köy korucusu ve jandarma ile iyi iliş
kiler içerisinde olup, maktulün kasten vu
rulması için hiç bir neden bulunmamak
tadır. 

3. Söz konusu olayla ilgili olarak ya
pılan aramalarda, 6136 sayılı Kanuna mu
halif herhangi bir silah bulunamamıştır. 
Olayda ihmali ve kusuru bulunanlar hak
kındaki soruşturmanın yukarıda belirtil
diği şekilde yürütüldüğünü arz ederim. 

Doç.Dr. Mustafa Kalemli 
içişleri Bakanı 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay '-
m, Mardin ili Mısabyin ilçesi Odabaşı Köyü ya
kınlarındaki pamuk tarlasında çalışmakta olan bir 
vatandaşın jandarmalar tarafından öldürttüğü id
diasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/237) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, içtüzüğün 94 üncü 

maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Mard in ' in Nusaybin ilçesinin 
Odabaşı köyü yakınlarında ve Türkiye-
Suriye sınırında pamuk tarlası olan yurt
taş Bilal Kur t 'un 1 veya 2 Ağustos tarih
lerinde, Yusuf Can sınır karakoluna gide
rek, tarlasında gpce çalışması yapmak için 
izin aldığı doğru mudur? Şayet doğru ise, 
sözkonusu izin hangi görevli tarafından 
verilmiş ve adı geçen yurttaşın tarlasında 
çalışabilmesi için ne gibi önlemler alınmış
tır? 

2. Gece çalışması iznini alan ve kim
liğini karakola bırakıp, tarlasına giden Bi
lal Kurt, traktörü ile tarlayı sürerken, Su
riye tarafından iz mermisi atılması üzeri
ne, sınırda görevli oldukları iddia edilen, 
Jandarma Onbaşısı Muharrem Ozdemir 
ve Jandarma erleri Mustafa Dereli ve İs
met Bendi'nin rastgele ateş açtıkları ve 
açılan bu ateş sonucu izinli olarak çalışan 
Bilal K u r t ' u n yaşamını yitirdiği doğru 
mudur? Şayet doğru ise, kaza sonucu bile 
olsa, gece çalışması iznini alan yurttaş Bi
lal Kur t 'un yaşamını yitirmesinde, ilgili 
görevlilerin tedbirsizliği görüldüğüne gö
re, bu olay ile ilgili yapılan soruşturma so
nuçlan nelerdir? Hangi görevliler hakkın
da şimdiye kadar ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? Bakanlık olarak, yurttaş Bilal 
Kurt 'un ailesine herhangi bir tazminat 
ödemesinin yapılması düşünülüyor mu? 
Olayla ilgili kamu davası açılmış mıdır? 

3. Bakanlık olarak, arzu edilmeyen 
benzer olayların bir daha meydana gelme
mesi için ne gibi önlemleri almayı düşü
nüyorsunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.9.1988 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK: 7504-1134-88/Asyş.Ş(2597) 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Bşk.lığının 2 Eylül 
1988 gün ve Kan.Kar.Md.: 7/237-1232/ 
06057 sayılı yazısı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın ilgi ekinde gönderilen soru önergesi in
celenmiş ve aşağıda maddeler halinde 
açıklanmıştır. 

1. 3 Ağustos 1988 günü saat 22.30 sı
ralarında, 1323-1325 numaralı sınır taşları 
arasında, ikinci hat pusu görevlileri tara
fından açılan ateş sonucu ölen Bilal Kurt 
mayınlı sahaya 10 metre mesafedeki tar
lasını sürmek için herhangi bir müraca
atta bulunmamıştır. 

2. Karakola bırakıldığı iddia edilen 
maktul Bilal Kurt'a ait kimlik, Nusaybin 
C. Savcısı tarafından araştırılmış ve mak
tulün köyünden getirtilerek soruşturma 
evrakına eklenmiştir. 

3. Kullanmakta olduğu motorlu ara
cın farlarının Suriye tarafına bir kaç defa 
yakıp söndürmesi, bilahara Suriye tarafın
dan üç adet izli fişeğin atılmasını geçiş için 
işaretleşildiği şeklinde değerlendiren ve 
motorlu aracın pusu mevzileri istikame
tine doğru gelirken yapılan dur ihtarına 
uymaması üzerine, takviye olarak derin
likteki 2 nci hat pusu görevlilerince açı
lan ateş sonucu Bilal Kurt olay yerinde öl
müştür. 

4. Olaya, mahalli C.Savcılığmca 
anında el konulduğunu, görevin mülki gö
revlerden sayılması nedeniyle ilgililer hak
kında görevsizlik karan verilerek, evrakın 
mülki makamlara gönderildiği, mülki ma

kamca tayin edilen muhakkik tarafından 
başlatılan idarî tahkikatın henüz sonuçlan
madığını arz ederim. 

Doç.Dr. Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 

6. — Hakkâri Müktveküı Cumhur Keskm'-
in, Toplu Konut Fonundan verilen kredilerin ille
re, bölgelere ve kalkınmada öncelikli yörelere göre 
dağılmana ilimcin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak yanıtlanma
sına aracılığınızı dilerim. Saygılarımla. 
11.8.1988 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

19 Aralık 1983 tarihinde TBMM'nde 
okunan 1 inci Özal Hükümeti programın
da ve yine 2 nci Özal Hükümeti progra
mında da "konut" sorunu ülkenin temel 
sorunları arasında sayılmış, Toplu Konut 
Fonu uygulaması ile sorunun çözümlene
ceği belirtilmiştir. Ülke sorunlarının çö
zümlenmesinde de önceliğin "Kalkınma
da Öncelikli Yöreler' 'e verileceği belirtil
miştir. Hakkâri ili kalkınmada 1 inci de
recede öncelikli illerin arasında sayılmış
tır. Buna göre; 

1. Hakkâri Uinde "Toplu Konut Fonu"-
ndan yararlanan Kooperatif var mıdır? 

2. Toplu Konut Fonundan ferdî konut 
kredisi alan Hakkârili yurttaş var mıdır? 

3. "Kalkınmada öncelik verileceği be
lirtilen iller ya da yörelerin, konut sorunu
nun ivedilikle çözümlenmesi için özel bir 
uygulama yapılmış mıdır? Toplu Konut; Fo
nundan bu yörelerin gereği gibi yararlana
bilmesi ve pay alabilmesi için hangi tedbir
lere başvurulmuştur? 

4. Toplu Konut Fonundan illerimizin 
yararlanma durumu nedir? Fondan verilen 
kredilerin illere, bölgelere ve kalkınma-
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da öncelikli yörelere göre dağılımı nasıl
dır? 

5. Toplu Konut Fonundan yapılan 
kredi uygulamasının bölgelerarası denge
sizliği ve gelişmişlik farklılığını daha da 
büyüttüğü düşüncesine katılır mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 30.9.1988 
Sayı: 03-7/3-014-002 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T B M M Başkanl ığının 
2.9.1988 tarih ve 7/243-1242/06092 sayılı 
yazısı 

b) Başbakanlık K.K. Gn. Md.nün 
6.9.1988 tarih ve 18/106-349/04121 sayılı 
yazısı • 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan "Toplu Konut Fo
nu Uygulamasına'' ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlat Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Sayın 
C u m h u r Keskin'in Yazılı Önergesine 

Verilen Cevap: 
Yurdumuzda konut meselesi yılların 

birikimi sonucu ortaya çıkmıştır. 1950'li 
yıllarda başlayan ve özellikle 1960'lı yıl
larda, planlı dönemde hızlanarak devam 
eden kalkınma ve sanayileşme kırsal alan
dan şehirlere göçü hızlandırmıştır. İstih
dam imkânı daha fazla olan büyük şehir
lerde nüfus süratle artmıştır. 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı, kentleş
me ve sanayileşmenin yarattığı problem
lerin başında konut meselesi gelmektedir. 
Şehirleşmenin hızlanması tarafımdan ka
çış ve kentlerin cazibesi sonucu, konuta 
olan ihtiyaç büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Bu kadar hızlı bir şehirleşme karşısında 

yerleşme ve büyük şehir meselelerinin çö
zümüne yönelik tedbirler, ihtiyaçların çok 
gerisinde kalmıştır. 

Ülkemizdeki büyük boyutlara ulaşan 
konut meselesinin çözümü için, 2985 sa
yılı Toplu Konut Kanunu çıkarılmıştır. 

Toplu Konut Kanunu 'na ilişkin ola
rak 1984 yılından 1987 yılı sonuna kadar 
yapılan uygulamalarda, öncelikle eski Ka
nuna göre başlamış ve parasızlık nedeniyle 
yanm kalmış konutların bitirilmesi hedef
lenmiştir. Ayrıca, konut stokunun artırıl
ması ve konut ve kira fiyatlarındaki yük
selişin önlenmesi için fazla sınırlama ge
tirilmeden Fon'un imkanlarına göre tüm 
talepler karşılanmaya çalışılmıştır. Bu po
litika çerçevesinde 599.075 konuta 1 tril
yon 850 milyar liralık kredi açılmıştır. 
Kredilendirüen konutların yaklaşık 250 bi
ni tamamlanarak iskana açılmış ve böyle
ce konut sıkışıklığı bir ölçüde azaltılarak 
yukarıda değindiğimiz amacın gerçekleş
tirilmesi sağlanmıştır. 

Bugüne kadar açılan kredilerin ille
re göre dağılımını incelediğimizde, konut 
kredisi taleplerinin daha çok şehirleşme ve 
sanayileşme hızı yüksek olan illerimizde 
yoğunlaştığını görmekteyiz. Esasen konut 
ihtiyacının fazla olduğu yerler, geri kalmış 
ve kalkınmada öncelikli olan yöreler de
ğil, nüfus artış hızı ve sanayileşme oranı 
yüksek olan büyük kentlerimizdir. Bu çer
çevede incelendiğinde bugüne kadar açı
lan kredilerin yerinde kullanıldığı ve ama
ca hizmet ettiği anlaşılmıştır. 

Buna rağmen, bütün illerimizden ge
len talepler doğrultusunda konut kredisi 
açılmıştır. Kredilerin açılmasında talebe 
göre hareket edilmiştir. İdaremiz hiçbir il
de kooperatif kurma yoluna gitmemiştir. 
Kooperatifler ya kendi serbest iradelerine 
göre ya da belediyelerin desteği ile kurul
muş ve inşaatlarına başlayarak kredi ta
lep etmişlerdir. Açılan bu kredilerden kal
kınmakta olan öncelikli yörelerdeki iller de 
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büyük ölçüde yararlanmıştır. Ayrıca bitir
me kredilerinin açılmasında ve hakediş 
ödemelerinin yapılmasında da inşaat mev
siminin kısa olduğu illere öncelik veril
mektedir. 

Hakkâri İli 'nden Toplu Konut Kre
disi kullanmak üzere kooperatif veya fer
di olarak herhangi bir talep gelmediği için 
kredi kullandırılması mümkün olamamış
tır. Böyle bir talep olduğunda imkanlar öl
çüsünde kredi talebi karşılanacaktır. 

Toplu Konut Fonu'ndan illerimizin 
yararlanma durumunu gösterir liste ekte 
sunulmaktadır. . 

Bütün bunların incelenmesinden de 
anlaşılacağı üzere, Toplu Konut Fonu'
ndan yapılan kredi uygulamalarının böl
geler arası dengesizliği ve gelişmişlik fark
lılığını arttırmadığı, konut ihtiyacının fazla 
olduğu illerde yoğunlaştığı görülecektir. 

Kredilendirilen 
. Toplam konut 

İli S 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

»ayısı 

35 978 
1 285 
2 336 

45 
1402 

90 329 
9 812 
1 168 

9 696 
12 098 

1694 
180 
24 

4 614 
2 570 

14 076 
3 796 
2 103 
5 315 
5 035 
4 789 
6 483 
4 731 

Açılan 
Toplam Kredi 

Miktarı 

84 929 742 000 
2 466 839 000 
6 519 503 000 

151 250 000 
3 700 258 000 

313 377 136 494 
25 725 607 000 

3 171 650 000 
31 716 501 000 

39 998 032 000 
6 695 706 000 

758 250 000 
59 000 000 

14 624 831 000 
9 691 153 000 

52 332 227 000 
13 039 006 000 

8 105 328 000 
16 034 453 000 
15 682 048 000 
19 382 306 000 
14 624 831 000 
13 039 006 000 

4 . 10 . 1988 O : 1 

Kredilendirilen Açılan 
Toplam Konut Toplam Kredi 

İli Sayısı Miktarı 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
K.Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Ş.Urfa 

3 504 . 
12 032 
9 520 
3 738 
2 395 

287 
0 

7 184 
7-067 

22 669 
86 616 
54 684 

129 
1 460 

14 368 
2 453' 
1 694 

17 029 
31 189 
3 037 

10 046 
.7 768 
3 154 

402 
5 373 

147 
2 512 
4 906 
2 044 

594 
7 943 
8 819 

750 
2 453. 
6 600 
5 198 
4 497 
5 373 

260 
2 161 

10 924 572 000 
41 583 857 000 
29 425 865 000 
12 686 600 000 
8 457 733 000 

813 965 000 
0 

25 549 403 000 
21 496 739 000 
63 785 408 000 
256 201 176 997 
164 850 745 000 

371 750 000 
5 109 880 000 

41 760 060 000 
8 105 328 000 
6 695 706 000 

54 975 269 000 
74 533 778 000 
11 629 383 000 
32 245 109 000 
24 492 187 000 
11100 775 000 
1 762 029 000 

16 563 062 000 
343 103 000 

10 748 369 000 
16 739 265 000 

7 400 517 000 
3 700 258 000 

25 901 809 000 
25 549 404 000 

3 276 461 000 
9 691 153 000 

19 029 900 000 
17 444 076 000 
14 977 236 000 
14,^,24 331 000 

975 000 000 
9 961 153 000 
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Kredilendirilen Açılan 
Toplam Konut Toplam Kredi 

İli Sayısı Miktarı 

Uşak 692 3 171650 000 
Van 587 2 643 042 000 
\bzgat 3388 9 907 186 509 
Zonguldak 11 984 33 830 934 000 
Toplam 599 075 1 850 589 891 000 

7. — Diyarbakır Müietveküı Fuat Atalay'-
uı, daha emce Türkiye'ye stğmmts olan 58 İran'lı 
mültecim* stmr dtft edildiği iddiasına iti/kin sorusu 
ve Içifteri Bakam Mustafa Kalernli'rm yazth ce
vabi (7/245) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından ya
nıtlanması (yazılı olarak) hususunda gerekli 
işlemin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 12.8.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. 28 Temmuz 1988 günü, Türkiye'
ye daha önce sığınmış olan 58 İranlı mül
tecinin, Van Emniyet Müdürlüğü ve Özalp 
Kaymakamlığınca sınır dışı edilerek, Pas-
taran Komutanlığına teslim edildiği doğ
ru mudur? 

2. Mültecilerin Birleşmiş Milletler 
gözetimindeki kamplara gönderilecekleri 
iddia edilerek, toplatıldıktan, aynı gün 
"Teslim ve tesellüm zaptı"nın Özalp Kay
makamlığı, 120/2 Jandarma Hudut Komu
tanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü görev
lilerince imzalandığı doğru mudur? Mül
teci insanların toplatılması sırasında görevli 
sivil polislerin kullandığı iddia edilen 65 
AU 661 plakalı aracın Van Emniyet Mü
dürlüğüne bağlı olduğu doğru mudur? 

3. İran Devrim Muhafızlannca teslim 
işleminden hemen sonra öldürüldükleri id
dia edilen bu insanların smırdışı edilmesi 
konusundaki kararı hangi yetkili, nasıl bir 
gerekçe ile vermiştir? Herhangi bir mah
keme kararı var mıdır? Yoksa, Özalp Cum

huriyet Savcısı Sayın Arif Sami Sönmez'-
in İkibine Doğru Dergisi'ne açıkladığı şe
kilde sadece söz konusu kararın Hükümet
çe verildiği doğru mudur? 

Van ilinde bulunan bir kısım mülte
cilerden, Van Emniyet Müdürlüğünde gö
revli bir kısım memurlar tarafından gelişi 
güzel para toplandığı, Birleşmiş Milletler 
Komiserliğinin gönderdiği paralara el ko
yulduğu doğrultusundaki iddiaları Bakan
lık olarak araştırdınız mı? 

4. Mültecilerin smırdışı edilmesi sıra
sında, mülteci başına 700 Dolar para alın
dığı doğrultusundaki iddialar gerçek midir? 

5. Van eski Valisi Özdemir Hanoğlu'-
nun kendisini ziyaret eden, Van SHP il yö
neticilerine hitaben, "Aralarında sizin 
adamlarınız var. Zaten bunlar İran'ın aşı
rı uçları. Türkiye'dekileri kurtarmayı be-
cerdiniz de, sıra İran'lılara mı geldi?" de
mesini nasıl karşılıyorsunuz? İnsanî bir ko
nuda, Cumhuriyet Hükümetinin bir vali
sinin bu şekilde davranışı üzerine nasıl bir 
işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

6. Son sekiz yılda, Türkiye'den kom
şu ülkelere ne kadar insan smırdışı edilmiş
tir? Yıllara göre, hangi ülkelere ne kadar 
mültecinin kendi rızaları dışında, İnsan 
Hakları Evrensel Sözleşmesi hükümlerine 
aykırı olarak smırdışı edildiğini açıklar 
mısınız? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Yab.Hd.İlt.D.Başkanlığı 

Sayı: İlt.Göç.Vat. 
71813-1/10 
Konu: İran uyruklu şahıslar hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

(Genel Sekreterliğine) 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığının 02.09.1988 tarih ve 
Kan.Kar.Md.7/245/1244-06107 sayılı yazısı. 

ilgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen 
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Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tara
fından Bakanlığımızca cevaplandırılmak 
üzere, T.B.M.M. Başkanlığına verilen ya
zılı soru önergesinde belirtilen hususların 
incelenmesinde; 

1. 28 Temmuz 1988 tarihinde 58 İran 
uyruklu yabancının Pastar Bölüğüne tes
lim edilmediği Özalp İlçesi civan nda 
Türkiye-İran sınırından ülkelerine çıkış
larının sağlandığı, 

2. İran uyruklu yabancıların 
28.07.1988 günü barındırıldıktan otellere 
gidilerek 29.07.1988 günü Van Emniyet 
Müdürlüğünde hazır bulunmaları tebliğ 
edildiği ve anılan gün toplanan yabancı
lar temin edilen vasıtalarla memur refa
katinde Özalp İlçesine sevk edilmiş, Özalp 
Kaymakamlığınca söz konusu İran uyruk
lu yabancılar sınırda görevli Askerî ma
kamlara teslim edilmiş, Askerî makamlar
ca İran'a çıkışlarının sağlandığı, otonun-
da Van Emniyet Müdürlüğüne ait olduğu, 

3. İran uyruklu yabancıların iddia 
edildiği şekilde Pastarlara teslim edilme
diği, söz konusu yabancıların ülkemize as
kerden kaçmak, tahsillerine Türkiye'de 
devam etmek veya daha iyi şartlarda ya
şamlarını sürdürmek için geldikleri, ge
çimlerini sağlayacak maddî imkânlarının 
olmamasından dolayı 1951 tarihli Mülte
cilerin Hukukî Durumuna Dair Cenevre 
Sözleşmesinde tarif edilen mülteci tanımı
na uymadığından, ilticalanntn kabul edil
mediği, iltica işlemlerinde konusu suç teş
kil eden herhangibir olay olmadığı sürece 
adlî makamlara intikal ettirilmediği, suç 
işleyen tüm yabancıların adlî makamlara 
verildiği ve mahkemenin vermiş olduğu 
kararların uygulandığı, söz konusu yaban
cıların Van İlinde barındıkları süre içeri
sinde B.M.M.Y.K. temsilciliğince hiçbir 
ödemenin yapılmadığı ve görevlilerce pa
ra toplanmasının söz konusu olmadığı, 

4. İran uyruklu yabanctlann hiç bir 
surette İran makamlarına teslim edilme

diği, İran makamlarından da şahıs başı
na 700 dolar alındığı hususlarının bilin
mediği, 

5. 1980 yılından bugüne kadar işle
miş oldukları suçlarından dolayı, hakların
da adlî makamlarca da işlemleri yapıldık
tan sonra 530 İran uyruklu, 53 Irak uy
ruklu olmak üzere toplam 583 yabancı sı-
ntrdtşı edilmiş olup, Ülkemizden ihica ve
ya sığınma hakkı talebinde bulunan, 1951 
Tarihli Mültecilerin Hukukî Durumuna 
Dair Cenevre Sözleşmesindeki Mülteci ta
rifine uyan yabancılardan hiçbirinin bu
güne kadar sımrdışı edilmediği kayıtlan-
mızın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

8. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksy'-
un, Malazgirt'ti görevli hemşireler üe bayan öğ
retmenlerin güvenlik güçleriyU birlikle anmalara 
katıldıkları iddiasına ilifkin Başbakandan sorusu 
ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemti'hm yazüı ce
vabı (7/252) 

9 Ağustos 1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur

gut özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
ması için gereğini arz ederim. 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

1. 1 yıldır sûren uygulamayla Malaz
girt'te bulunan Devlet Hastahanesinde 
görevli hemşireler ve ilçede bulunan ba
yan öğretmenlerin güvenlik güçleriyle ara
malara katıldıkları öğrenilmiştir. Bu ara
malar sırasında olası bir çatışmada sözko-
nusu hemşireler ve öğretmenler öldüğü 
takdirde şehit olarak mı ilan edilecekler
dir? 

2. Hemşireler ve öğretmenler yeter
li olmazsa, vali, kaymakam, baştabip eş
leri ve kızlarının güvenlik güçleriyle ara-
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malara katılmaları düşünülmekte midir? 
3. Kar demeden, kış demeden halkı

mızın sağlığı için mücadele veren hemşi
reler, eğitimi için yoğun çaba gösteren öğ
retmenlerimizin böyle tehlikeli bir görev
de kullanılmaları hangi yasaya ve yetkiye 
dayandırılmaktadır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.9.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 222851/29.09.88 
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E. 
Konu: Malatya M.V.İ.Aksoy'un Soru 
Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M.B.nm 2.9.1988 gün 
ve K.K.Md. 7/252-1266/06280^sayılı yazı
sı. 

b) Başbakanlığın 6.9.1988 gün ve 
K.K.Gn.Md.18/106-351/04123 sayılı yazı
sı. 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy 
tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen ve Başbakanımızca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlarla ilgili ola
rak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmış
tır. 

1. Ülke genelinde olduğu gibi, Ma
lazgirt ilçesinde de şehrin giriş ve çıkışla
rında zaman zaman önleyici zabıta ted
biri olarak araç ve üst araması şeklinde 
güvenlik kuvvetleri tarafından uygulama 
yapılmaktadır. 

Malazgirt ilçesinde Kaymakamlığa 
intikal eden haberlere göre, köylerden il
çe merkezine gelen kadınların da silah ta
şıdığı ve aranmaları gerektiği kanaati ha
sıl olduğundan, bu ilçemizde bayan gü
venlik görevlisinin bulunmaması sebebiyle 
bayanların aranması sırasında örf ve adet
lerimiz gözönühde bulundurularak hem
şireler görevlendirilmiş olup, bu uygula

ma bir yıl süre ile değil mülki amirin em
ri ile 1988 yılı Temmuz ve Ağustos ayla
rında toplam (7) defa yapılmıştır. 

Sadece şehir merkezinin giriş ve çı
kışlarında emniyet kuvvetleri ile Devlet 
hastanesi hemşirelerinden ikişir kişi görev
lendirilmiş ve kısa sürede biten uygulama 
sonunda aynı gün asli görevlerine döndü
rülmüşlerdir. 

2. Bayan polis bulunmayan il ve il
çelerimizin takviye edilmesi konusunda ise 
çalışmalara devam edilmektedir. 

3. Suç işlenmesini önlemek, kamu, 
düzen ve güvenliğini korumak için gere
ken tedbirler ilgili kanunlar çerçevesinde 
alınmakta olup, hemşirelerin görevlendi
rilmesi 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 
9/F, İl/A ve 32/B,Ç maddeleri gereğince 
bir idarî tasarrufun kullanılmasıdır. 

Arz ederim. 
Doç.Dr. Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Âtalay '-
in, Metris Cezaevi firarilerine yardım ettikleri zarı
nı ile gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/264) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü 
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların, İçişleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 22.08.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. 17 Ağustos 1988 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinin 11 inci sayfasında yayın
lanan bir habere göre, yasadışı örgüt üyesi 
olarak Metris firarilerine yardım ettikleri 
zannı ile 17 Nisan 1988 tarihinde gözaltı
na alınan 17 Yurttaşa, İstanbul polisince 
işkence yapılmıştır. Gözaltında bulunan
lardan, ses sanatçısı 16 yaşındaki Saadet 
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Akkaya, istanbul DGM'sindeki 16.8.1938 
tarihli sorgusunda, 15 gün boyunca ken
disine sürekli gece gündüz işkence yapıl
dığını, çırıl çıplak soyularak, göğüs uçla
rına ve cinsel organına elektrik verildiği
ni, askıya alınarak iki ayağının açıldığını, 
bir şişenin arka kısmı ile cinsel organına 
vurulduğunu, duyduğu acı üzerine bayıl
dığını belirtmiştir. Ayıklığında, hücresin
de giyinik olarak, bütün iç çamaşırlarının 
kan içerisinde olduğunu gören, Saadet 
Akkaya 5 gün ağrılar içerisinde kıvrandı
ğını ifade etmiştir. Sizce, Saadet Akkaya'-
nm anlattığı bu işkence olayı, Türkiye'nin 
itibarını küçük düşürmek isteyen mihrak
ların bir uydurması, komplosu mudur? 
Yoksa, gerçekten yaşanılmış, fakat işken
ce gören yurttaşımızın benliğini yok eden, 
onurunu ayaklar altına alan, işkencecile
rin yanma ise kâr kalan bir olay mıdır? 

2. Yurttaş Saadet Akkaya'nm anlat
tıklarını dinlemek, topyekûn insanlığımız
dan utanmamıza yol açmaktadır. İnsan
lık dışı, zalimce sorgulama yöntemlerini 
alışkanlık haline getiren, bir kısım görev
lilerin, yüzlerce ispatlanmış iddialara rağ
men görevlerinde kalmaları, sorgulama
da sürekli işkenceye başvurmaları, 1988 
yasama yılında T.B.M.M.'indc onaylanan 
ve Anayasanın 90 inci maddesi gereğince 
kanun hükmünde olan, Uluslararası söz
leşmelerin ihlali değil midir? Bakanlığınıza 
bağlı birimlerce, bu tip yasadışı uygula
maların yapılmasından kendinizi sorum
lu tutmuyor musunuz? işkence olayları
nın bir türlü sona ermemesini başarısız
lık olarak görüp, istifa etmeyi neden dü
şünmüyorsunuz? Şayet, siz bütün bu ge
lişmelere rağmen görevde kalarak, işken
ce uygulamalarına son vermede daha ba
şarılı olacağınızı düşünüyorsanız, hangi 
sorumlular hakkında, ne gibi bir işlem 
yaptıracaksınız? 

3. İşkence olaylarının ve iddialarının 
sona ermesi için, bütün çağdaş ülkelerde 

yürürlükte olan, gözaltı ile birlikte savun
ma hakkının başlatılması ve sorgulama sı
rasında savunma bulundurulması uygu
lamasına geçilmesi için, gerekli yasal dü
zenlemeyi yapmayı neden düşünmüyor 
sunuz? Söz konusu bu ilkeyi uygun bulu
yorsanız, bu konuda verilecek yasa tasa
rısına Bakanlık olarak olumlu görüş vere
cek misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.9.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 222850 
Şube: Sen.Faal.Top.OLE. 
Konu: Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'm soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'nın 2 Eylül 1988 gün ve 
Kan.Kar. Md. 7/264-1273/06304 sayılı ya
zısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Bakanlığıma in
tikal ettirilen yazılı soru önergesinde öne 
sürülen hususlar ile ilgili olarak hazırla
nan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 24 Mart 1988 tarihinde Metris Ce
zaevinden kaçan 29 firariden 2'sinin, yurt
dışından gelen otolar ile yurtdışına kaçı
rılmasına yardım ettiği, 4 -firariyi de ika
metgâhında barındırdığı tespit edilen Sa
adet Akkaya, 19.4.1988 günü yakalanarak 
gözaltına alınmış olup, 6.5.1988 tarihinde 
hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile 
birlikte İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesine sevkedilerek tutuklanmıştır. 

Saadet Akkaya'ya, sorgulaması sıra
sında işkence yapılmadığı, Adlî Tıp*tan 
alınan 6.5.1988 tarih ve 988/2093 sayılı 
doktor raporu ile sabittir. Bu da göster
mektedir ki; işkence iddiaları, Türkiye'
nin itibarını küçük düşürmek isteyen mih-
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raklann bir uydurması ve komplosudur. 
2. İşkence konusunda adlî makam

lara yapılan müracaat ve şikayetler, ba
ğımsız yargı organları tarafından soruştu
rulmakta, suçu sabit görülenler gereken 
cezalara çarptırılmaktadırlar. İşkence yap
tıkları iddia edilen görevliler hakkında, bu 
suçu işledikleri konusunda delil elde edi
lemediği takdirde hukuk kuralları gereği 
bir işlemin de yapılamayacağı ortadadır. 

3. Gözaltı ile birlikte savunma hak
kının başlatılması ve sorgulama sırasında 
savunmanın bulundurulması konusunda 
yapılacak olan çalışmalar Adalet Bakan
lığı görevine girmektedir. 

Arz ederim. 
Doç.Dr.Mustafa Kalemli 

İçişleri Bakanı 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'-
tn, Kars ve diğer doğu Merinin tstnma sorununa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı 
(7/267) 

Aşağıda sunduğum sorularınım Baş
bakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının sağlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 7.8.1,988 
Mahmut Alınak 

Kars 
1. Kışları en uzun illerimizden biri

si olan Kars ve ilçelerine (hava kirliliği de 
olmasına rağmen) kok kömürü verilme
mektedir. Bunun nedeni nedir? Kok kö
mürü dağıtımına ne zaman geçeceksiniz? 

2. Kömür deposunda Kars'lılara sa
tılan isli kömürün en az yüzde sekseni taş, 
toprak ve tozdan ibarettir. Kanlılar11 an
cak böyle bir kömüre mi layık görmekte
siniz? Geçen dönemde ANAP'a üç millet
vekilliği, bu dönemde de dört milletvekil
liği kazandıran Kars halkını niçin cezalan
dırıyorsunuz? Geçim darlığı içinde çırpı
nan; yolu, suyu, doktoru, köprüsü, fabri
kası olmayan ve bugün kadar iktidannız 

tarafından hiçbir sorununu el atılmayan 
Kars ile ilgili bu politikanız devam ede
cek midir? 

3. Çoğu illerimizde örneğin Anka
ra'da kömürler, TKİ tarafından vatanda
şa kapısında teslim edildiği halde bu uy
gulamanın Kars'ta ve öteki doğu illerin
de yapılmamasını eşitlik prensibi ile nasıl 
bağdaştırıyorsunuz? Kömürün vatandaşın 
kapısında teslimi uygulamasına Kars'ta ve 
öteki doğu illerinde niçin başlamıyorsu
nuz? 

4. Kışı uzun ve halkı yoksul olan 
Kars'a ve öteki doğu illerine kömür ve ya
kacak odunu daha ucuz bir fiyata satma
yı düşünüyor musunuz? 

5. Karslılar, sizi ve ailenizi, yıllardır 
içinde çile çektikleri, isli kömürle bir tür
lü ısıtamadıklan konutlarında sekiz aylık 
kış boyunca misafir olmak üzere davet 
ederlerse gider misiniz? Bu evlerde bir kış 
boyunca dayanabileceğinize inanıyor mu
sunuz? 

6. Tezeğin kış aylarında 1 500 TL. sı
na satılabildiği Kars ve öteki doğu illeri
nin ısınma sorunu için yeni bir çözüm ge
tirmeyi düşünüyor musunuz? 

TC. 
Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 30.9.1988 

Sayı: 71.053-2-2137, 8506 
Konu: Yazılı Soru Önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 7.9.1988 
tarih ve 7/267-1222/06019 sayılı yazınız. 

Kars milletvekili Sayın Mahmut Alı
nak tarafından Sayın Başbakanımıza yö
neltilen ve Sayın Başbakanımızca tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen, Kars 
ve Yöresinin yakacak kömürü ihtiyacına 
ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
larımı arz ediyorum. 
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1. Kok kömürünün yakacak kömürü 
olarak tahsisi, ilgili ilin talebi sonucu ya
pılan değerlendirme ile Bakanlar Kuru
lunca yapılmaktadır. Kars Valiliğinin ta
lebi üzerine, Kars iline 1988-1989 kış mev
simi için 5.000 ton kok kömürü tahsisi ko
nusu Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiş
tir. 

2. Kars Vilayetine 1988-1989 teshin 
yılında 20 000 ton Tunçbilek, 15 000 ton 
Doğu Linyitleri Müessesesi üretimi Oltu 
ve Aşkale, 25 000 ton Sımak, 10 000 ton 
Silopi kömürü olmak üzere TKİ Kuru
munca toplam 70 000 ton kömür tahsisi 
yapılmıştır. Bu tahsis edilen kömürlerden 
Tunçbilek kömürü TKİ Kurumunca üre
tilen en iyi cins linyit kömürüdür. Oltu ve 
Aşkale kömürü özellik itibariyle taşkömü-
rüne yaklaşan çok iyi kaliteli Linyit kömü
rü, Ştrnak ise tüm Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin kullandığı her Vila
yetin talep ettiği yüksek ısı değerli bir ya
kıttır. 

3. TKİ Kurumunun, ürettiği kö
mürleri üretim ünitelerinden veya kömür 
depolarından halka intikal ettirmesi için 
yeterli düzeyde nakliye aracı bulunma
maktadır. Bu konuda daha çok özel sek
tör imkanlarından yararlanılmaktadır. 
Ankara'daki uygulamanın TKİ deposu 
bulunan tüm illere yaygınlaştırılması ça-
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lışmalarına devam edilmektedir. Öteyan-
dan zamanla dağıtım işleri tamamen özel 
sektöre devredilerek vatandaşa daha ko
lay yönden kömür verme imkanı sağlana
caktır. 

4. Kars coğrafî konumu itibariyle 
TKİ Kurumu kömür üretim ünitelerine 
uzak bulunmaktadır. Bu itibarla kömür 
nakliye maliyeti yüksek olmaktadır. TKİ 
Kurumu bunun için Kars'a kömür şevkin
de kara yolu nakliyesi yerine mümkün 
mertebede daha ucuz olan demiryolu nak
liyesinden istifade etmektedir. 

5. Ülkemiz bir bütündür. Gerekti
ğinde yurdun her yanında oturulabilece-
ği ve hizmet yapılacağı tabiîdir. 

6. TKİ Kurumu Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu İllerini temiz bir yakıt olan 
briket kömürüyle ısıtmak için Elbistan kö
mürlerinden ilk etapta 500.000 ton/yıl ka
pasiteli briket üretmek için pilot seviyedeki 
çalışmalarını bitirmiş yatırım çalışmaları 
aşamasına gelmiştir. 

Bu durum gerçekleştiğinde hava kir
liliğine neden olmayacak ve taşı toprağı 
bulunmayan briket kömürleri ile Doğu İl
lerimizi ısıtmak mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 10 . 1988 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

2. — Samsun Mi'lüetveki'li irfan De-
miralp ve 21 arîcadaşımn, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

3. — Kars Milletvekilli Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunlan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

4. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

5. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

6. — Zonguldak Milletvekilli Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkrnenoğlu ve 40 arkadaşının, 



DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meel'is araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

9. — 'İçel 'MilÜetvekili 'M. İstemıihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve 'bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca jbir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

10. — Hatay Millietvelkiüıi AH' Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

11. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, istanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

12. — Kocaelıi MİDlelvelküıiı Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

13. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
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Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

14. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayâ -
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

15. — Ankara 'M i İllet vekilli Yaşar Yıl
maz ye 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

16. — Hatay Milletvekili Alıi Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı Ibir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasamn 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihlinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakbl 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, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili i. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetleriniizin 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 Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

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 Iblorcu 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 so
ru 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. — îzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 



15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi 'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra Özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet > 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — 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) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru-
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Han ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir 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) 

24. — içel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinoe 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — 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 (İ6/40) 

28. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman' 
m, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açı İmama s inin nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum MiUetvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 



sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından1 söz
lü soru önergesi (6/43) 

31^ — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi
lahare işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük İnaklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maili ye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza 11ı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD dle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'm, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Mületvekili 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) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 



45. — Samsun MiMetvekilliı 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) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — (Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin îl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 

bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'ûun, patates üreticilerinin soran
larına (karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
lişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Mıilletvdkil'i Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç Ibelödiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri BaJkammdan sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

•60. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idıim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 



iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Aâaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine, bağlı mahalleler
den ikisine farMı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze •= Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
ibazı sorunlarına İlişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik • soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
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ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil' sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıiillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) , 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du-
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romuna (ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla 'Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarımın iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı 'iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türık - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletveikili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekilli Abdullah Se
dat Doğan'ıjn, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köy işler i Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86., — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -. Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 



iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

90. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-, 
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

92. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 

, tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük. İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

94. — Sinop Milletvekilli Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

95. — Zonguldak Milletvekili Şimasd 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

96. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Graibu içme suıyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy

lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

97. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
MüftJüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

98, — Hatay Milletvekili Turhan Hir-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 

2. — Hatay Mületvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 



Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu. (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

3. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı, Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
(Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

4. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa

vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarM : 27.5.1988) 

X 5. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasam ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarM : 
27.5.1988) 

X 6. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

..<... 

(7 nci Birleşim) 


