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A) Tezkereler ve Önergeler 9,14 

1. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Meh
met Yazar'm dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı Cemil Çiçek'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/782) 9 

2. — Fransa'ya gidecek olan 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'-

«in dönüşüne kadar Içşileri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/783) 

3. — Avusturya'ya gidecek 

Sayfa 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'm dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/784) 10 

4. — İran'a gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin dönüşüne kadar Ulaştır
ma Bakanlığına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/785) 10 

5. — Ölüm cezasına hüküm-
lü Necdet Sözbir hakkındaki da
va dosyasının geri verilmesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/786) 1 4 

6. — Parlamentolararası 
Birliğin yeni dönem çalışmaların
da TBMM'yi temsil edecek Türk 
Grubu için siyasî parti grupların
ca aday gösterilen asıl ve yedek 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/788) 14 

9:10 
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7. — Kuzey Atlantik As-
samblesinin yeni dönem çalışma
larında TBMM'yi temsil edecek 
Türk Grubu için siyasî parti 
gruplarınca aday gösterilen asıl ve 
yedek üyelere ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/789) 14:15 

8. — Avrupa Konseyi Parla
menter Meclisinin yeni dönem 
çalışmalarında TBMM'yi temsil 
edecek Türk Grubu için siyasî 
parti gruplarınca aday gösterilen 
asıl ve yedek üyelere ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/787) 15:16 

B) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 10 

1. — İzmir Milletvekili Ah
met Ersin ve 35 Arkadaşının, İz
mir Büyükşehir Belediyesince ku
rulan veya kuruluşuna iştirak edi
len şirketlerin yaptıkları işleri, Be
lediyeden aldıkları ihalelerin ko
şullarını ve bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/59) 10:12 

2. — Sinop Milletvekili Ya
şar Topçu ve 18 Arkadaşının, Tu
rizm Bankasınca kimlere, hangi 
şartlar, ne miktar kredi verildiği
ni; bu kredilerin, amacına uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini ve 
ne miktarının geri ödenmediğini 
tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/60) 13:14 

V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 16 

28 . 2 . 1989 O : 1 
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A) Öngörü şmeler jg 
1. — Zonguldak Milletvekili 

Tevfık Ertüzün ve 23 arkadaşının, 
özelleştirmenin amacından saptı
rılması karşısında kayıtsız kaldı
ğı, sorumluluğunun gerektirdiği 
özeni göstermediği, özel çıkar sağ
lanmasına fırsat verdiği ve millî 
ekonomiyi telafisi güç zarara uğ
rattığı iddialarıyla devlet Bakanı 
Adnan Kahveci hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/5) 16:44 

2. — Zonguldak Milletveki
li Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşı
nın, ülkemizdeki hayalî ihracat id
dialarının boyutlarını, sonuçları
nı ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/29) 44:57 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 5 7 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vaplan 5? 

1. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sartgül'ün, yanan or
manların yerine ne kadar dikim 
yapıldığına ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm yazılı ceva
bı (7/445) 57:58 

2. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sartgül'ün, Erzincan İli 
iliç İlçesi Güngören ve Leventpı-
nar köylerinin yol sorununa iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevabı (7/446) 58:59 

3. — Diyarbakır Milletveki
li Ferit Bora'nın, Hani - Koki gru-
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Sayfa Sayfa 

bu içme suyu inşaatına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve.Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm 
yazılı cevabı (7/456) 59;60 

4. —. Ankara Milletvekili' 
Tevfık Koçak'm, Toprak Mahsul
leri Ofisi Şereflikoçhisar Şubesin
den ve Çevredeki ajanslardan ger
çekleştirilen hububat nakillerinde 
ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm 
yazılı cevabı (7/457) 60:61 

5. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, "Çevre Ko
runması Yönünden Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerin ithallerinin 
Kontrolü Hakkında Tebliğ" in ip
tal edilme nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci' nin yazılı cevabı 
(7/460) 61:65 

6. — Samsun Milletvekili Ce
mal Alışan'in, Samsun Tknm İl 
Müdürlüğü personeline 18.12.1985 -
21.7.1966 tarihleri arasında seyyar gö
rev tazminatı ödenmemesinin ne
denlerine ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/492) 65:66 

7. — Zonguldak Milletveki
li Koksal Toptan'm, Kayseri İli 
Gezi Kasabasındaki bir merada 
inşaat yaptığı iddia edilen koope
ratife ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür'ün yazılı cevabı (7/506) 66:67 

8. — Konya Milletvekili Vefa 
Tanır'in, telefon tahsisi için müra
caat ederek tesis ücreti yatıran abo
nelerin telefonlarının ne kadar sü
rede bağlandığına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirJi'nin yazılı cevabı (7/527) 67:68 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Kütahya Milletvekili H. Cavit Erde-
mir'in, Garp Linyitleri İşletmesi Tunçbilek 
bölgesi civan köylerinin içinde bulunduktan 
sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması
na, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
rettin Kurt cevap verdi. 

Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk 
de, TRT yayınlan ve TRT 'deki kadrolaş
ma hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek 
olan Adalet Bakanı Mehmet Topaç'm dö

nüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin 
Kurt'un vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı-
gül'ün, (6/132) esas numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi okun
du; Başkanlıkça sözlü sorunun geri veril
diği açıklandı. 

Konya Milletvekili Ömer Şeker'in 
(6/297) numaralı sözlü soru önergesinin 
yazılı soruya çevrilmesine ilişkin önergesi 
okundu ve Başkanlıkça gereğinin yapıla
cağı açıklandı. 

— 3 — 
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22.2.1989 tarihli 62 nci Birleşimde, 
Komisyon hazır bulunmadığı için görüşü
lemeyen 219 sıra sayılı Kanun tasarısının, 
sözlü soruların görüşmelerine geçmeden 
evvel görüşülmesine ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi kabul edildi. 

852 sayılı Başbakanlık Basımevi Dö
ner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/397) 
(S. Sayısı: 219) yapılan görüşmeler sonu
cunda kabul edildiği açıklandı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulu-
türk'ün, 1987 yılında alınan şeker panca
rı için üreticilere ne zaman ve nasıl öde
me yapılacağına ilişkin (6/27) 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'-
nün, pancar üreticilerine yapılacak öde
melerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
(6/34); 

Sorularına Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür, 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcah'-
ın S.S.K. ve Bağ - Kur üyelerinin bazı so
runlarına ilişkin (6/35) 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyonunun 
sağlık hizmetleri yönünden yetersiz kaldığı 
iddiasına ilişkin (6/40); 

Sorularına Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı İmren Aykut; 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin* in, 
Çorum İli Sungurlu İlçesinde yaptırılan 
konfeksiyon fabrikasının hizmete açılma
ması nedenine ilişkin (6/42) sorusuna 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci, 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıl
dırım'm, halen görevde bulunan valilere 
ilişkin (6/45) sorusuna İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli, 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, ba
kanlar için satın alınan veya kiralanan loj-

— 4 

manlara ilişkin (6/61) sorusuna Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay, 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, 
sağlık ocaklarına ilişkin (6/64) sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihat 
Kitapçı, 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-
in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaatına iliş
kin (6/66) sorusuna Kültür ve Turizm Ba
kanı Tınaz Titiz, 

Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun, patates üreticilerinin sorunlarına 
karşı ne gibi tedbirler alınacağına İlişkin 
(6/71) sorusuna Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan, 

Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan* in, Zonguldak İlinin su ihtiyacını kar
şılayacak Ulutam Barajının ne zaman ta
mamlanacağına ilişkin (6/72) sorusuna 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray, 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, Eskişehir ve Topçular feribot iskelele
ri inşaatlarına ilişkin (6/74) sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli; 

Cevap verdiler, soru sahipleri de ce
vaplara karşı görüşlerini açıkladılar, 

Adana Milletvekili Abdullah Sedat 
Doğan'm, tedavi amacıyla yurt dışına git
mek isteyen bir vatandaşımıza pasaport 
verilmediği iddiasına ilişkin (6/51) sorusu
na İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli cevap 
verdi. 

(6/3), (6/77), (6/28), (6/47), (6/49), 
(6/62), (6/63), (6/96) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri izinli olduklarından, 

(6/52), (6/15), (6/20), (6/57), (6/21), 
(6/23), (6/44), (6/95) numaralı sözlü so
rular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/32) numaralı sözlü soru, soru sa
hibi Genel Kurulda hazır bulunmadığın
dan bir defaya mahsus olmak üzere, 
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(6/38), (6/48), (6/50), (6/60) numa
ralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/46), (6/65), (6/67), (6/68), (6/69), 
(6/70), (6/73) numaralı sözlü sorular; so
ru sahiplerinin görüşülmüş başka sorula
rı bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

(6/92) esas numaralı sözlü soru, so
ru sahibi iki cevap gününde de Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından düştü. 

28 Şubat 1989 salı günü saat 15.00'tc 
toplanılmak üzere birleşime saat 18.45' te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Kâtip Uye 
İstanbul 

Mustafa Sangûl 

Kâtip Uye 
, Kırklareli 

Cemal Ozbüen 

I I . — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 2 . 1989 Cuma 

Raporlar 

1. — Türkiye Futbol Federasyonunun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 223) (Da
ğıtma tarihi : 24.2.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/160) (S. Sayısı : 224) 
(Dağıtma tarihi : 24.2.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden bi
rine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/362) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 23.2.1989) 

— 5 

l&züı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'm, ülkemizce de imzalanmış olan İş
kenceye Karşı Avrupa.Sözleşmesi ile İş
kenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesi hükümlerine -uyulmadığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.2.1989) 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'in, bir öğretmenin, düşünce suçu ne
deniyle görevinden alındığı ve genel ida
re hizmetleri sınıfına atandığı ididastna 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/569) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1989) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/570) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.2.1989) 
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27 . 2 . 1989 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliş
tirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/538) (Sağlık ve sosyal İşler, Dı
şişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.2.1989) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasın
da Kendi Ülkeleri Arasında ve Ötesinde 
Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/539) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.2.1989) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Karşılıklı Adlî \ardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı (1/540) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlanna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.2.1989) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Ad
lî \&rdımlaşma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/541) (Adalet ve Dışişle
ri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.2.1989) 

1. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul ve 19 Arkadaşının, 14.12.1988 Tarihin
den Önce Haklarında 6 Ayı Aşkın Hapis 
Cezası Verilerek Devlet Memurluğundan 
Çıkarılanlardan Cezaları Paraya Çevrilen
lerin Görevlerine İdarelerine İlişkin Yasa 
Teklifi (2/163) (Adalet Komisyonuna) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1989) 

Tezkereler 

1. — Mahmut Arslan Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/779) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1989) 

2. — Şenol Tekin Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/780) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa, geliş tarihi : 
24.2.1989) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Ali Rıikı 
Atasever'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/781) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.2.1989) 

Raporlar 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/210, 
1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 1/215, 1/216, 
1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 3/227, 3/228, 
3/229, 3/230, 3/51) (S. Sayısı : 207) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/324, 1/325, 
1/326, 1/327, 1/328, 1/329, 1/330, 1/331, 

— 6 — 
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1/332, 1/333, 1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 
3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 
3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/115) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

3. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 
1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 
1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 
1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56, 3/57, 
3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 3/246, 3/247, 
3/248, 3/249, 3/60) (S. Sayısı : 209) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yıllan Kesinhesap Kanunu Tasardan ile 
Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirim
lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/163, 1/164İ 1/165, 
1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 1/171, 
1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 1/177, 
1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 
3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 
3/199, 3/200, 3/27) (S. Sayısı : 210) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

5. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 1/293, 3/210, 3/211, 3/212, 
3/213, 3/214, 3/87) (S. Sayısı : 211) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

6. — İstanbul Üniversitesinin, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile 
Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirim
lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/310, İ/311, 1/312,1/313, 
1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 1/318, 1/319, 
1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 3/101, 3/102, 
3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 3/189, 3/190, 
3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 3/237, 3/107) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 1/234, 
1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 
1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 
1/247, 3/6İ, 3/62, 3/63, 3/64, 3/55, 3/66, 
3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 3/216, 3 , . 3/218, 
3/219, 3/70) (S. Sayısı: 213) (Dağı., uı ta
rihi : 27.2.1989) 

8. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhe
sap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait 
Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 
1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 1/190, 
1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 
3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/206, 
3/207, 3/208, 3/209, 3/38) (S. Sayısı: 214) 
(Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
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1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 1/249, 
1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 
1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 1/261, 
'1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 3/75, 3/76, 
3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 3/240, 3/241, 
3/242, 3/243, 3/79) (S. Sayısı : 215) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

10. — Ege Üniversitesinin 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 1/294, 
1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 1/300, 
1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 1/306, 
1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 3/90, 3/91, 
3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 
3/99, 3/193, 3/194, 3/100)(S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

11. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, İ981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna Diskin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 1/198, 
1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1/203, 1/204, 
1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 3/39, 
3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 
3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 3/223, 
3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma ta
rihi : 27.2.1989) 

28 . 2 . 
Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'-
un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alı-

12. — 3308 Sayılı Çıraklık ve Mes
lek Eğitimi Kanununa Bir Geçici Madde 
eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/495) 
(S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.2.1989) 

2. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Ka-
radiken Köyünün su sorununa ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/364) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.2.1989) 

3. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, Anavatan Partisi belediye baş
kan adayları hakkında görüş bildirdikleri 
iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerin
de vali ve kaymakamlarca aday yoklama
sı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/571) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24.2.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'-
un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile il
gili davayı izlemek isteyen vatandaşlann 
maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/572) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1989) 

1989 Sah 
nan sanıklara farklı muamele yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/573) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.2.1989) 
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2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî parti
nin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.2.1989) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 
ve 35 Arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince kurulan veya kuruluşuna işti
rak eden şirketlerin yaptıkları işleri, Be
lediyeden aldıkları ihalelerin koşullannı ve 
bu ihalelerin son durumlarını tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/59) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.1989) 

2. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 
ve 18 arkadaşının, Turizm Bankasınca kim
lere hangi şartlarla ne miktar kredi verildi
ğini, bu kredilerin amacına uygun olarak 
sarfedilip edilmediğini ve ne miktannın geri 
ödenmediğini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.2.1989) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ba5kanvekili İlyas Akta? 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak sure
tiyle yoklama yapılacaktır. Sayın millet
vekillerinin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ede
rim: 

(İçel Milletvekili Hikmet Biçentürk'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. —Federd Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakam Meltmet Yazar'tn dönüsüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakam Cemi Çiçek'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanı tezkeresi (3/782) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 

23 Şubat 1989 tarihinde Federal Alman
ya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'tn dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in ve
killik etmesinin Başbakan Vekilinin tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan İçişleri Baka
nı Mustafa Kalemli'nin dönüsüne kadar İçişleri 
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Bakanlığına, Miüt Savunma Bakam Ercan Ut-
ralhan'm, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaskanlığt tezkeresi (3/783) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 
1 Mart 1989 tarihinde Fransa'ya gidecek 
olan İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar, içişleri Bakanlığına, Mil
lî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın ve
killik etmesinin, Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. — Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakam A, Mesut Yûmaz'vn dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Ati Bozer'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/784) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvet 
Müzakereleri ile Güven ve Güvenlik Ar
tırıcı Önlemler Konferansına katılmak 
üzere, 6 Mart 1989 tarihinde Avusturya'
ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in 
vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

BAŞKAN 
muştur. 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

— Bilgilerinize sunul-

4. —iran'a gidecek olan Ulaştırma Baka-
m Ekrem fnkdemirli'nin dönüşüne kadar Ulaştır
ma Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kam H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaskanlığt tezke
resi (3/785) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 
27 Şubat 1989 tarihinde İran'a gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin, 
Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunanm. 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1, — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 
35 arkadaşmm, izmir Büyükşehir Belediyesince 
kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin 
yaptıkları işleri, Belediyeden aldıkları ihalelerin ko
şullarım ve bu ihalelerin son durumlarım tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açümastna iliş
kin önergesi (10/59) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştır
ması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Demokrasi açıklık rejimidir. Halkın, 
temsilcileri vasıtasıyla yönetenleri denet
leme hakkının varlığı tartışılmaz. Ancak, 
İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelirleri
nin ne olduğu, harcamaların kime ve na
sıl yapıldığı bilinmemektedir. 

Belediyenin denetlenmesi mümkün 
değildir. Halkın seçimle gelen temsilcile
rinden oluşan Belediye Meclisi, gösterme
lik bir kurum halindedir. Belediyede olup-
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bitenler Belediye Meclisinden kaçırılmak
tadır. Belediye Başkanının kurduğu 10 şir
ket, Belediye Meclisini devre dışı bırak
mıştır. Belediyenin tüm işleri, Başkanlığını 
Sayın Özfatura'nm yaptığı bu paravan şir
ketler vasıtasıyla yapılmaktadır. Yasalar, 
alım-satım ve ihale işlerinin Belediye En
cümenince yapılmasını emretmekte ise de, 
Belediye Başkanı, encümenin tüm görev 
ve yetkilerini bu şirketlere gördürmekte
dir. Üstelik, Belediye Meclisinin denetimi 
dışında olan bu paravan şirketlerin gelir 
ve giderleri yalnızca Sayın Özfatura tara
fından bilinmekte ve şirketlerin yönetim 
kurulları, ANAP'lı yerel yöneticiler tara
fından parsellenmiş bulunmaktadır. Böy
lece her ANAP'lı yerel yönetici, belediye
de bir köşe kapmış olmaktadır. 

TANSAŞ, Tarım Ürünleri Tic. Ltd. 
Şti., İZBELCOM A £ , Ege Şehir Planla
ması Teknolojik işbirliği A.Ş., İmar Ltd. 
Şti., DÜKTAŞ, Enternasyonal Otelcilik 
A.Ş., Teknopark A.Ş. Turizm ve Ticaret 
Merkezi AJŞ. ile Arizko-Arap ve İzmir Be
lediyesi Turizm ve Tic. A.Ş. halen biline
bilen ve belediyenin ortağı olduğu şirket
lerdir. Bu şirketlere Cominiere isimli Bel
çika firması ile Alman VVeidlephan Con-
sultung ve Thyssengus firmaları ve Ariz-
ko isimli Arap firması ortaktır. Bunlardan 
başka, Enka Holding A.Ş. ve Günal İnşa
at A.Şt'de bu şirketlere ortaktır. Bu yabancı 
ve yerli firmalar, başkanlığını Sayın Öz
fatura'nm yaptığı 10 şirket vasıtasıyla, Be
lediyeye de ortak olmuşlardır. Belediye, 
ulusal bir kamu kuruluşu olmaktan çık
mış, uluslararası bir holding haline geti
rilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ar
tık, başkanlığını Sayın Özfatura'nm yap
tığı şirketler ve ortaklarıyla, bilinmeyen 
yöntemlerle ihale pazarlayan, denetlene
meyen uluslararası bir holdingdir. 

Belediye Başkanı Sayın Özfatura, Be
lediyenin bütün işlerini bu şirketlere yap

tırmaktadır. Esasen, Belediyenin her gö
revi için bir şirket kurulmuştur. Hatta, 
yalnızca otel yapımı için üç AJŞ. kurulmuş
tur. Her şirkete ayn yönetim kurulu ve her 
yönetim kuruluna da ayrı ayn ANAP'lı-
lar yerleştirilmiştir. Belediye Meclisinin ve 
encümenin, belediyenin çalışmalarından 
ve şirketlerin ne yaptıklanndan haberi bile 
olmamaktadır. Belediye bir işi ihale ede
cekse, Sayın özfatura'nm başkanlığında 
ve sağdan soldan toplanan ortaklarla ale
lacele bir şirket kurulmakta ve bu iş şir
kete bilinmeyen yöntemlerle ihale edil
mektedir. Şirketler, ihaleleri aldıktan sonra 
da, çoğu zaman işleri başka yerli ya da ya
bancı şirketlere yaptırmakta, ancak ihale
lerden ve aracılık etmekten doğan kârla
rın kimlere akıtıldığı karanlıkta kalmak
tadır. Örneğin; mantık dışı yöntemlerle 
körfezi temizlemeye kalkışan Sayın Özfa
tura, hemen iki gün içinde, kendi başkan
lığında İzbelcom A$'ni kurup, temizleme 
işini buna vermiştir. Ancak, bu şirket ye
terli malzemeye ve aletlere sahip olmadı
ğından, körfez temizleme işini Dredging 
İnternational isimli Belçika firmasına dev
retmiştir. Böylece, İzmirTilerin alınteri 
olan milyarlar, başkanlığını Sayın Özfa
tura'nm yaptığı şirketle, Belçika firması 
arasında paylaşılmıştır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu 
şirketler vasıtasıyla yaptığı işler şaibelidir. 
Belediye, bilerek ve isteyerek bu duruma 
getirilmiştir. Başkanlığını Sayın Özfatura'
nm yaptığı şirketler, Belediyenin harcama
larını, Meclisin denetiminden kaçırmak 
amacıyla ve kasıtlı olarak kurulmuştur. 
Belediye, ANAP'lı yerel yöneticilerin ve 
Sayın özfatura'nm kişisel çıkarlarına ve 
reklamları ile seçim çalışmalarına alet edil
mek amacıyla, uluslararası bir holding ha
line getirilmiştir. İzmir Büyükşehir Bele
diyesi, devlet içinde ayrı ve bağımsız bir 
emirlik havasmdadır. Kendine özgü har
camaları ve kuralları olan bir kurumdur. 
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Bugün, vurguncuların gözdelerinden 
olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kur
duğu ve kuruluşuna iştirak ettiği şirketle
rin, kuruluşlarından itibaren, hangi işle
ri yaptığı, Belediyeden ihale alıp almadık
ları, aldıkları ihalelerin yasal olup olma
dığı ve bu ihalelerin son durumları ve ko
şullarının ne olduğu ile ilgili olarak, Ana
yasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri gereğince, bir Meclis araştırma
sı açılmasını saygılanmızla arz ve talep 
ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mustafa Sarı gül 
İstanbul 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Gürcan Ersin 
Kocaeli 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Türkân Akyol 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Kamer Genç 
Tunceli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Ekin Dikmen 
İçel 

Arif Sağ 
Ankara 

Kâzım Özev 
Tokat 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Erol Güngör 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
İzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

O. Veli Yıldırım 
Tunceli 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş 
olup; önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

Diğer Meclis araştırması önergesini 
okutuyorum : 
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2. — Sinop Milletvekili yağar Tbpçü ve 18 
arkadasmtn, 'Eaizm Bankasınca kimlere hangi 
şartlarla ne miktar kredi verildiğini, bu kredilerin 
amacma uygun olarak sarf edilip edilmediğini ve 
ne miktarvun geri ödenmediğini tespit etmek ama-
ayla Meclis araştırması açılmasına üifkin önerge
si (10/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Turizm Bankası, Türkiye Kalkınma 
Bankası ile birleştirilmiş, bütün aktif ve 
pasifi bu Kalkınma Bankasına devredil
miştir. 

Bu nedenle Turizm Bankası Genel 
Müdürü görevden alınmıştır. 

Bu Genel Müdür tarafından bizzat 
tutulan ve bankacılık çalışmalarını içeren 
bir defterin Türkiye Kalkınma Bankası 
Genel Müdürü tarafından elde edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu defterde bankacılık faaliyetlerine 
iktidar partisinin önde gelen bazı yöneti
cilerinin ve bakanların aracılık ettiği, özel
likle kredi tahsisi ve kullanılmasında et
kili rol oynadıkları, böylece banka kredi 
ve imkânlannm planlı ekonominin ilke ve 
hedeflerine, ülkenin ihtiyaçlarına göre de
ğil de, kayırma ve aracılık yoluyla dağıtıl
dığı ve bu yolla dağıtılan kredilerden ba
zılarının tahsis amacına da uygun kulla
nılmadığı, bir çoğunun battığı anlaşıl
mıştır. 

Bu konular günlük gazetelerde de yer 
almıştır, halen de almaktadır. 

Arz edilen nedenlerle : 
1. Turizm Bankası kredileri kimle

re, ne miktarlarda ve hangi şartlarla ve
rilmiştir? 

2. Bu krediler için genel müdürün 
tuttuğu notlara göre, kimler aracılık et
miştir? 

3. Kredilerden ne miktarı bat
mıştır? 

4. Halen ne miktarı amacına uygun 
sarf edilmiştir? 

Bu konuların açıldığa kavuşturulması 
amacıyla Anayasa ve içtüzük hükümleri
ne göre Meclis araştırması açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Yasar Topçu 
Sinop 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mustafa Çorapçioğlu 
Balıkesir 

Orhan Şendağ 
Adana 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş 
olup; önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (LEVAM) 

5. — Ölüm cezasına hükümlü Necdet Söz-
bir hakhndaki dava dosyasının geri verilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/786) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) 2.11.1988 gün ve 
08-3-301-18723 sayılı yazımız. 

b) Millî Savunma Bakanlığının 
23.1.1989 gün ve 24-l-89-Şb.4 sayılı yazısı. 

Taammüden ve birden ziyade adam 
öldürmek suçundan ölüm cezasına mah
kûm edilen Necdet Sözbir hakkında tan
zim edilen dava dosyası ilgi (a) yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere sunul
muştur. 

Hükümlü Necdet Sözbir, "Yargıla
manın yenilenmesi" talebinde bulundu
ğundan, adı geçene ait dava dosyasının» 
Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz 
ederim. 

Kâzım Oksay 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda 
bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir. 

6*. — Parlamentolararası Birliğin yeni do
nem çalışmalarında TBMM'yi temsil edecek Türk 
Grubu için siyasi parti gruplarınca aday gösteri
len astl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/788) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Parlamentolararası Birliğin yeni dö
nem çalışmalarında Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek Türk Grubu 
için siyasî parti gruplarınca aday olarak 
gösterilen üyelerin adları aşağıda belirtil
miştir. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

H. Barlas Doğu (Ankara) 
O. Şeref Bozkurt (Ankara) 
A. Akgün Albayrak (Adana) 
Orhan Ergüder (İstanbul) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 

7. — Kuzey Atlantik Assarnblesminyeni dö
nem çalışmalarında TBMM'yi temsil edecek Türk 
Grubu için siyasi parti gruplarınca aday gösteri
len astl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/789) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Assamblesi'nin yeni 
dönem çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için siyasî parti gruplarınca aday ola-

— 14 — 
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rak gösterilen asıl ve yedek üyelerin isim
leri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kuzey. Atlantik Assamblesi Türk 
Grubu Üyeleri: 

Asıl Üyeler : 

Zeki Yavuztürk (Ankara) 
İsmail Şengün (Denizli) 
Ahmet Karaevli (Tekirdağ) 
Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Cavit Kavak (İstanbul) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
Cengiz Tuncer (Antalya) 
lahir Köse (Amasya) 
Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 

Yedek Üyeler : 

Nuh Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
Mehmet Ali Karadeniz (Giresun) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Ülkü Gökalp Güney (Gümüşhane) 
Birsel Sönmez (Niğde) 
Seçkin Fırat (Bolu) 
Akın Gönen (İzmir) 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN 
muştur. 

Bilgilerinize sunul-

8 — Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
sinin yeni donem çalışmalarından TBMM'yi temsil 
edecek Türk Grubu için siyasi parti gruplarınca 
aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/787) 

BAŞKAN ->• Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
sinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca 
aday olarak gösterilen asıl ve yedek üye
lerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli

si Türk Grubu Üyeleri: 

Asıl Üyeler: 

Mükerrem laşçıoğlu (Sivas) 
İsmet özarslan (Amasya) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
Ali Rıflcı Atasever (Tekirdağ) 
Güneş Taner (İstanbul) 
Cevdet Akçalı (İstanbul) 
Kemal Karhan (İzmir) 
Yılmaz Altuğ (Sivas) 
İstemihan Talay (İçel) 
İsmail Cem (İstanbul) 
Ali Uyar (Hatay) 
İbrahim Demir (Antalya) 

Yedek Üyeler : 

Nevzat Durukan (Bolu) 
Mustafa Dinek (Konya) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
Ali Şakir Ergin (Yozgat) 
Ayçan Çakıroğulları (Denizli) 
Talat İçöz (İstanbul) 
Saffet Sert (Konya) 
Rıfat Diker (Ankara) 
İbrahim Demir (Antalya) 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunul- Gündemin "Özel Gündemde Yer 
muştur. Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

şen özelleştirme uygulamaları, ANAP'm 
1983 ve 1987 hükümet programlarında be
lirtilen özelleştirme yönteminden ve ama
cından tamamen uzaklaşmıştır. 

Sayın Turgut Özal hükümetlerinin 
programlarında; özelleştirme yönteminin 
"KİT'lerin hisse senetlerinin halka satı
larak millete devredilmesi", özelleştirme 
amacının ise "sermayenin tabana 
yayılması" olduğu son derece açık bir şe
kilde ifade edilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

t — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 23 arkada/mm, özelleştirmenin armandan 
saptırılman karşısında kayıtsız kaldığı, sorumlu
luğunun gerektirdiği özeni göstermediği, özel çıkar 
sağlanmasına fırsat verdiği ve milli ekonomiyi te
lafisi güç zarara uğrattığı iddialarıyla Devlet Ba
kanı Adnan Kahveci hakkında gensoru açtlmastna 
ilişkin önergesi (11/5) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 
21.2.1989 tarihli 61 inci Birleşiminde alı
nan karar gereğince, "Zonguldak Millet
vekili Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, 
özelleştirmenin amacından saptırılması 
karşısında kayıtsız kaldığı, sorumluluğu
nun gerektirdiği özeni göstermediği, özel 
çıkar sağlanmasına fırsat verdiği ve millî 
ekonomiyi telafisi güç zarara uğrattığı id
dialarıyla, Devlet Bakanı Adnan Kahveci 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi" nin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusundaki görüş
melere başlıyoruz. 

Hükümet burada mı efendim? 
Burada. 

Gensoru önergesini tekrar oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk kamuoyunda bir süredir özel
leştirme adı altında yapılan uygulamalar 
tartışma konusu olmaktadır. 

Hükümetler, icraatlarını programla
rında yer alan amaçlar doğrultusunda 
yapmakla mükelleftirler. Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürü
tülen ve Yüksek Planlama Kurulu karar
larıyla birer hükümet icraatı haline dönü-

TKKOİ'nin 30 Nisan 1987 tarihli 
54 numaralı Kararı ve Sayın Özal'm 
22 Ağustos 1987 tarihli 18 inci basın top
lantısındaki konuyla ilgili beyanları hükü
met programında belirlenen doğrul
tudadır. 

Ne var ki, özelleştirme uygulamala
rında izlenen yöntem ve amaçlar, hükü
met programında belirlenen ilkelerin dik
kate alınmadığını göstermektedir. 

Başansız TELETAŞ örneğinden son
ra, ANSAN A.Ş. ve USAŞ'tn yabancı şir
ketlere, BHT AJŞ/nin ise yabancı bir şir
ketin yer aldığı bir şirketler konsorsiyumu
na blok olarak satışını öngören YPK ka
rarları alınmıştır. Bu satışlarla ilgili pazar
lıkların şekli ise bazı firmalara özel çıkar 
sağlandığı izlenimini vermektedir. 

ÇİTOSAN, YEMSAN ve TUR
BAN'a ait bazı işletmelerin de benzer yön
temlerle satış pazarlıkları sürdürülmekte
dir. Böylece özelleştirme amacından sap
tırılmış ve yabancı sermayenin portföy ya
tırımı haline dönüşmüştür. 

Bu uygulamaları, ulusumuzun ve 
ekonomimizin bugünkü ve gelecekteki si
yasî ve iktisadî çıkarları açısından son de
rece tehlikeli ve endişe verici bulmaktayız. 

— 16 — 
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Hükümet adına özelleştirmeden so
rumlu olan Devlet Bakanı Sayın Adnan 
Kahveci, bu uygulamanın siyasî muhata
bı durumundadır. Sayın Kahveci'nin, 
özelleştirmenin amacından saptınlması 
karsısında kayıtsız kaldığı, sorumluluğu
nun gerektirdiği özeni göstermediği, özel 
çıkar sağlanmasına fırsat verdiği ve millî 
ekonomimizi, telafisi çok pahalıya mal ola
cak zarara uğrattığı kanaatindeyiz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 99 ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri gereğince, 
Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci hak
kında gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim, gensoru öner
gesinin görüşülmesi usulüne göre, evvela 
imza sahibi ya da imza sahiplerinden bi
risine söz verilecektir. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Bakan komisyon sıralarındaki yeri
ne oturmamış Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen; Sayın Bakan burada, Bakanlar Ku
rulu sıralarında olması kafi, orada da olur, 
orada da; önemli değil. 

Sayın Tevfik Ertüzün burada mı 
efendim? Burada. 

Sayın Ertüzün hem grup adına hem 
de imza sahibi olarak konuşacaksa, konuş
ma süresi yarım saattir ve kendisine bu ka
dar süreyle söz verme imkânım var. Eğer 
şahsı adına konuşup, bilahara grup adı
na başka biri konuşacaksa - o da onların 
bileceği iş- söz süresi 10 dakikadır. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak)— 
Sayın Başkan, Sayın Ertüzün, hem'şahsı 
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adına, hem de grubumuz adına konuşa
caktır. 

BAŞKAN — Yalnız, Doğru Yol Par
tisi Grubundan önce, sırada diğer grup
lar var; SHP Grubu adına Sayın Kumba-
racıbaşı, ANAP Grubu adına da Sayın 
Işın Çelebi konuşacaklar... 

Bu duruma göre biz, Başkanlık ola
rak, hem şahsı hem de grubu adına ko
nuşacağına göre, ilk konuşmayı Sayın Er-
tüzün'e vermek durumundayız. 

Buyurun Sayın Ertüzün, (DYP sıra
larından alkışlar) 

Süreniz yarım saattir; yani 10 daki
ka şahsınız adına, 20 dakika da grup adı
na konuşma süreniz vardır. Süreye özel
likle riayet etmenizi rica ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; ANAP 
İktidarının, "özelleştirme" adı altında 
yaptığı uygulamaların, millî ekonomimi
zin ve ulusumuzun çıkarları açısından gi
derek tehlikeli bir şekil alması karsısında, 
Doğru Yol Partisi Meclis Grubunun, özel
leştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci hakkında verdiği genso
ru üzerinde grubumun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunmakta
yım. Sözlerimin başında, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirme, bi
lindiği gibi, devletin sahip olduğu iktisa
dî, sınaî ye malî varlığın, bu varlığa ait 
mülkiyetin halka devredilmesi demektir. 

Kamu kuruluşlarını halka devret
mek, siyasî ağırlıklı bir ekonomik tercih
tir. Bu tercihte bulunan devletler, özellik
le 1950'li yıllardan itibaren zaman zaman 
özelleştirmeye gitmişlerdir. Ancak, 1980'li 
yıllardan sonra dünyada liberal ekonomik 
düşüncenin yıldızının parlamasıyla birlik
te, özelleştirme uygulamaları aktüalite ka
zanmıştır. 
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Ülkemizde özelleştirme fikri, KİT'
lerin kuruluş yılları olan 1930'lara kadar 
uzanır. Nitekim, 11.6.1933 tarihli ve 2262 
sayılı Sümerbank Kanununun 11 inci 
maddesine, "Bu şirketlerin hisse senetle
rinin yüzde yüzü banka adına yazılı ola
caktır. Hükümetin teklifi üzerine umum! 
heyetçe verilecek karara göre bu hisse se
netlerinin kısmen veya tamamen Türk eş
has ve müesseselerine satılması caizdir" 
hükmü yerleştirilmiştir. Yani, özelleştirme 
fikri, Türkiye'nin 1930'lardan beri gün
deminde olan bir düşüncedir. 

Özellikle 1950'li ve 1960'h yıllarda, 
KİT'ler, bilindiği gibi, ülke sanayileşme
sine, özel sektörün sanayide önemli ham
leler yapmasına ciddî katkılarda bulun
muşlardır; hatta bu arada, 1960'h ve 
1970'li yıllarda bazı KİT'lerde önemli re-
organizasyon ve teknoloji üretme çalışma
ları da başarıyla neticelendirilmiştir. 

Bu arada, 1970'li yıllarda, yönetime 
katılma yönü ağırlıklı olarak, özelleştirme, 
ülkemizde açık bir biçimde ve geniş plat
formlarda tartışılma fırsatı bulmuştur. 
Hatta bu arada, İstanbul'da Volksvvagen 
örneği üzerinde çok ciddî bir tartışma ya
pılmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki, özel
leştirme, Türk kamuoyunun yakından ta
nıdığı bir düşüncedir. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme
den beklenen nedir? Özelleştirme, eğer 
kendisinden beklenen amaçları yerine ge
tiriyorsa yapılmalıdır. Hiç şüphesiz, bu 
amaçların başında, sınaî mülkiyetin taba
na yayılması ve halkın ekonomiye ve yö
netime katılması gelmektedir. Bu iki ama
cın yanında, ekonomide, devletin fonksi
yonunu daraltmak, buna bağlı olarak dev
let tekellerini kırmak; bunun yanında, ka-
pitalize olma şansı olmayan, yani yatırı
ma dönme şansı olmayan küçük tasarruf
ların yatırıma dönüşmesini sağlamak; yö
netim zihniyetini değiştirerek, kaynak kul-
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lanımında etkinliği sağlamak; gelir ve ser
vet dağılımını düzeltmek yoluyla refah se
viyesini yükseltmek ve nihayet, devlete ge
lir sağlamak... En son olarak, devlete ge
lir sağlamak, özelleştirmeden beklenen 
amaçlardır. Nitekim, Sayın Özal Hükü
metlerinin programlarında da, aynı amaç
ları gerçekleştirmek üzere özelleştirmeye 
yer verilmiştir. Amaç, sermayenin tabana 
yayılması; yöntem de, KİT'lerin millete 
satılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bununla birlik
te, özelleştirme, ne pahasına olursa olsun 
yapılmaz. Her şeyden önce, özelleştirme 
için ekonomik ortamın (konjonktürün) uy
gun olması ve bununla ilgili kurumların, 
özellikle malî kurumların ekonomide yer
leşmiş olması gerekir. Bugün, Türk eko
nomisine baktığımızda, fevkalade yüksek 
bir enflasyonist baskı, bunun yanında çok 
ciddî boyutlara varma eğilimi gösteren bir 

. durgunluk, fevkalade yüksek faizler, gelir 
dağılımında çok ciddî çarpıklıklar özelleş
tirmeyi daha ilk adımda kadük hale geti
recek şartları karşımıza koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, hisse 
senetlerinin bir kısmını küçük tasarruf sa
hiplerine bedava dahi verseniz, bu şartlar
dan dolayı bunlar, bir süre sonra mutla
ka ve mutlaka bazı ellerde toplanacaktır. 
Demek ki, Türkiye'nin bugün içinde bu
lunduğu iktisadî şartlar ve ayrıca Hükü
metin uyguladığı genel ekonomik model; 
yani, devletçi, tekelci, devletin ağırlıklı ol
duğu ekonomik model böyle bir uygula
maya izin vermemektedir. 

Menkul kıymetler borsasının yeterli 
ölçüde gelişmemesi de, olayı engelleyen 
fevkalade önemli bir faktördür. 

Bugün Türkiye'de, kısaca söylemek 
gerekirse, KİT'leri alacak, ne küçük ta
sarruf sahibi ne de büyük tasarruf sahibi, 
büyük işletme vardır. Ayrıca, ülkemizde 
şirketlerin özellikle özsermaye bakımından 
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fevkalade ciddf sıkıntılar içinde olduğu bir 
dönemde özelleştirmeye gidilmesini de en
dişe verici bir gelişme olarak değerlendi
riyoruz; Bunu bir tesadüf olarak görmek, 
zannediyorum ki, son derece büyük bir 
safdillik olacaktır. 

Bugün, Türk isçisi, memuru, çiftçi
si, esnafı kazancıyla ayakta durmakta bi
le güçlük çekmektedir. Sefalet içindeki hal
kın* fabrika almasından, alabilmesinden 
bahsetmek, onunla alay etmekten öteye 
geçemez. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu 
olumsuz sırtlara rağmen, acaba, Özal 
Hükümeti niçin özelleştirmede ısrarlıdır? 
Çünkü, Hükümet, destek aldığı Batılı ma
lî kurumlara bu konuda söz vermiştir. Ba
kınız, IMF'nfri konuyla ilgili hazırladığı 
son raporda, "Türkiye'deki bütün olum
suz şartlara rağmen, özelleştirme deneme
sine bir laboratuvar deneyi olarak gidil
mesinde bir sakınca görmüyoruz" denil
mektedir. 

Demek ki, dış malî kurumlar Türki
ye'de böyle bir denemenin yapılmasından 
yanadırlar. Çünkü, dünyada, özellikle son 
yıllarda, "Svvap" dediğimiz yeni bir dış borç 
ödeme yöntemi uygulanmaktadır. Baker 
Planı çerçevesinde uygulamaya konulan bu 
plan nedir? Değerli milletvekilleri, bu plan 
şudur Borçlu ülkeler borçlarını ödemekte 
sıkıntıya düştükleri zaman, ülkelerindeki ka
mu kuruluşlarının veya kamu iştiraklerinin 
hisse senetlerini, borçlarıyla -ticarî banka
lar1 nezdinde- ikinci el piyasasında takas et
mektedirler ve bu yolla sadece 1987 ve 1988 
yıllarında üçüncü dünya ülkelerinin 20 mil
yar dolar civarındaki borcu ödenmiştir. İş
te, çok ciddî boyutlarda borçlandırılan 
Türkiye'de Svvap denemeleri başlatılmak 
üzeredir. Bir başka ifadeyle, IMF'nin en ita
atkâr öğrencisi durumunda olan Türkiye, 
özelleştirme dersinden de imtihana sokul
mak istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu işin yaban
cılara ihalesi, 1984 yılında başlamıştır. 
özelleştirmeyle ilgili ilk raporun Morgan 
Truşt'a yaptırılması da bir tesadüf değil
dir. Morgan Trust bu özelleştirmeyle ilgi
li çalışmasını yaparken, bakınız, 25 tane 
Amerikalı, 42 tane de Avrupalı yabancı 
yatırımcıyla görüşürken, sadece 25 tane 
Türk işadamıyla görüşmüştür. Bu ve özel
leştirilecek firmaların sıralaması da göste
riyor ki, öncelikle, özelleştirmede şirket
lerin kamu hisselerinin yabancılara satışı 
düşünülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme
yi böylece ortaya koyduktan sonra, Ana
vatan İktidarının özelleştirme politikasıyla 
ilgili resmî dokümanları üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Bunlar nedir?.. Bunlar, 1983 ve 1987 
hükümet programlarıdır, Besinci Beş Yıl
lık Plandır, 3291 sayılı özelleştirme Ka
nunudur ve 54 numaralı Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulu Kararıdır; bir de, 
yarı resmî bir doküman mahiyetinde sa
yılması gereken, Sayın Başbakanın, özel
leştirmeyi anlattığı, onsekizinci basın top
lantısıdır. 

• 
Sayın Başkan, değerli üyeler, 1983 

Hükümet Programında özelleştirmeyle il
gili olarak şu görüşe yer verilmiştir. 

"Hükümetimiz, ilke olarak, vatandaş
larımızın kendi güçleriyle veya makul teş
vik tedbirleriyle gerçekleştirebilecekleri ya
tırımlara devletin doğrudan kaynak tah
sis etmesini doğru bulmamaktadır. Bu şe
kilde mütalaa edilebilecek mevcut KİT'
lerin tedricen millete devredilmesini uy
gun buluyoruz." Demek ki, amaç, mille
te devretmek. 

Hükümet Programı devam ediyor: 
"KİT'lere bağlı bazı işletmelerden başla
yarak, bu işletmelerin AJŞ. haline getiri-
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lip hisse senetlerinin halka satışının sağ
lanması..." 

1987 Hükümet Programında da şöy
le deniyor: "Sermayenin tabana yayılma
sını kolaylaştırmak üzere, daha önce baş
latmış olduğumuz KİT'lerin özelleştiril
mesi konusu önümüzdeki dönemin başlı
ca faaliyetleri arasında yer alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, Anayasamızın 110 uncu maddesine gö
re, hükümetler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden, programlarına dayanarak 
güvenoyu alırlar. O itibarla, programlan 
doğrultusunda icraat yapmak zorundadır
lar. Uygulama eğer hükümet programının 
dışına çıkmışsa, Anayasanın 110 uncu 
maddesi ihlal ediliyor demektir! 

Bakınız, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ne denmiş; çok kısa olarak arz 
ediyorum: "Bazı KIT işletmelerinin, hisse 
senedi yoluyla halka açılması öngörülmüş
tür. Bu hedefe ulaşmak üzere, 1985 yılı 
programındaki, KİT'lerin hisse senedi yo
luyla Halka açılması ve işletme haklarının 
devri konularında gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır." 

Ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı... 
(Ki, Özelleştirme Kanununa bağlı olarak 
kurulmuştur; Özelleştirme Kanununun 
getirdiği bir kuruldur.) Bu Kurulun 30 Ni
san 1987 tarihli 54 numaralı Kararı... Bu 
arada şunu da ifade edeyim; 3291 sayılı 
Özelleştirme Kanununda da deniyor ki; 
"Sermayenin tabana yayılması, KİT'le
rin halka açılması ve sermaye piyasasının 
geliştirilmesi bu kanunla hedeflenmekte
dir." 

İşte, elimde bu 54 numaralı Karar. 
Kararın altında Sayın Başbakanın ve Ku
rul üyesi bakanların imzaları. Özelleştiri
lecek 33 tane şirket sıralandıktan sonra, 
şu ifadeye yer veriliyor. Ki, bunların için
de -biraz sonra arz edeceğim- ÜSAŞ, 

BHT, ÇİTOSAN ve diğer kuruluşlar yer 
alıyor. Bu kararın son bölümünde şöyle 
deniyor; "Özelleştirilme kararı alınan 
bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki kamu 
hisselerinin, öncelikle, çalışanlarına, (ya
ni bu müesseselerde çalışanlara) yöre hal
kına, küçük tasarruf sahiplerine,'yurt dı
şındaki işçilerimize ve halka satılmasına... 
-devam ediyor- karar verilmiştir." 

Bir de elimizde, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun 1987 raporu var; 
Bu raporda da bakınız şu ifade var; "özel
leştirilmesine karar verilen toplam 35 ka
mu iştiraki kuruluşundaki kamu hissele
rinin, kurul kararı gereği, öncelikle, çalı
şanlarına, yöre halkına, küçük tasarruf sa
hiplerine, yurt dışındaki işçilerimize ve 
halka satılması doğrultusunda yapılan ça
lışmalar hakkında aşağıdaki bilgi 
verilmiştir" deniyor. Yani, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu da, özelleştir
me çalışmalarının bu 54 numaralı {tarar 
istikametinde yapıldığını, en azından ya
pılacağını varsayıyor. 

Değerli üyeler, nihayet, Sayın Özal'-
ın 22 Ağustos 1987 tarihli onsekizinci ba
sın toplantısı... Size bu toplantıdan birkaç 
paragraf arz etmek istiyorum. Sayın Baş
bakan bu toplantıda diyor ki; 

"Sayın basın mensupları; sizlere bugün, 
Türkiye'nin, artık, devlet eliyle değil, mil
let gücüyle sanayileşme seviyesine geldi
ğini müjdelemek istiyorum. İşte bu sebep
le, devletin şirket kurma, işletme rolünü 
biz tamamen halka devretmeye karar ver
dik. Yani, sanayi ve hizmet sektöründe, ar
tık, ağırlık devlette değil, halkta olacaktır. 
Şu anda kamu iktisadî teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi ve sermayenin tabana ya
yılmasıyla ilgili program, uygulamaya ha
zır durumdadır. 'KİT' dediğimiz devlete 
ait şirketleri halka açacağız, hisselerini sa
tacağız; böylece, bu şirketler tamamıyla 
halkın malı haline gelecektir. Mülkiyetin 
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tabana yayılması da, ekomomide demok
rasiyi gerçekleştirecektir." 

Millete böyle anlatılmış özelleştir
me... Zamanım olmadığı için diğer pasaj
ları geçiyor ve sadece şu son pasajı dikkat
lerinize arz etmek istiyorum. Sayın Baş
bakan demiş ki: 

"Hisse senetleri, her gelir sahibine uygun 
büyüklükte olacak ve öncelikle KIT çalı
şanlarına, yöre halkına, yurt dışındaki iş
çilerimize verilecektir. Tabiî olarak, uygu
lamadan, bütün yurttaşlarımızın fayda
lanması, yurdun her köşesinden özelleştir
meye katılma imkânı getirilerek sağlana
caktır." 

Evet... Şimdi,* vatandaşa böyle lanse 
edilmiş, hatta böyle empoze edilmiş olan 
özelleştirme acaba uygulamada nasıl bir 
istikamet almıştır? Tabii ki, bütün örnek
leri burada anlatmama izin yok; eğer, oy
larınızla gensoru açılır da bu konuyu da
ha geniş bir zeminde tartışma imkânı bu
lursak, o takdirde, bütün örnekleri bütün 
detaylarıyla huzurunuza mutlaka geti
receğiz. 

Değerli milletvekilleri; bakınız, sizle
re birkaç örnek daha vermek istiyorum: 
Bir TELETAŞ uygulaması yapılmış. Bu 
TELETAŞ uygulaması, biraz önce bahset
tiğim resmî dokümanlarda öngörülen an
lamda bir özelleştirme değildir; çünkü, 
TELETAŞ zaten bir anonim şirkettir. Ha
dise, bu anonim şirketteki kamu payları
nın bir kısmının halka ve çalışanlara sa
tılmasından ibarettir. Bir bakıma, özel bir 
şirketin yeniden özelleştirilmesidir. Kaldı 
ki, değerleme ve zamanlama açısından çok 
ciddî hatalar yapılmıştır. Bakınız, TELE
TAŞ'in nominal değeri 5 bin lira olan his
selerinin bugünkü piyasa fiyatı, 3 bin li
ranın altına düşmüştür. 

Bu konuda, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporunda bakınız şu gö-
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rüşe yer verilmiş: "TELETAŞ hisse senet
lerinin borsada işlem görmeye başlamasıy
la, hisse fiyatı, borsada başvurulan yapay 
işlemler sonucu anormal bir seviyeye yük
seltilmek istenmiştir; ancak, idarece bu fi
yatların borsada tescili engellenmiş ve böy
lece beher hisse fiyatlarının normal sevi
yede gitmesinin sağlanması amaçlanmış
tır, ancak, 4 Şubat ekonomik tedbirleri 
borsa işlem hacmini ve hisse fiyatlarını et
kilemiş ve TELETAŞ hisseleri de bundan 
etkilenmiştir. Hisselerin piyasa fiyatlarının 
azalmasına, Mayıs 1988'de temettü dağı
tımı ve bedelsiz hisse senedi verilmesi ne
den olmuştur." Demek ki, TELETAŞ ör
neği fevkalade başansız bir örnek ve yan
lış seçilen bir firma... 

Sonra, ANSAN... ÂNSAN'daki yüz
de 88 civanndaki kamu paylarının tama
mı, 13 milyon dolara, yabancı şirkete blok 
olarak satılmış. Blok olarak satma yetki
niz yok. Kânunlar, size bu yetkiyi 
vermiyor. 

Gelelim, özelleştirme karan alınan, 
YPK'ya sunulan Çitosan'm beş fabri
kasına: 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, çimento sektörü Türkiye'de fevkalade 
hızlı gelişen bir sektördür. Türkiye, dün
yada, çimento sektöründe iddialı olan bir 
ülkedir ve üretim itibariyle de en başta ge
len ülkelerden biridir. Türkiye, çimento
da teknoloji üretmek durumuna gelmiş
tir ve bir tle halkımızın çimento fabrika-
lanna fevkalade büyük alakası vardır. Hal 
böyle iken, beş tane çimento fabrikamızın 
(Ankara, Balıkesir, Pınarhisar, Söke, Af
yon fabrikalarının) yüzde 90' ı, Fransız So-
ci€t€ Ciment Français grubuna 195 mil
yar liraya satılmak istenmektedir. Bu, 105 
milyon dolar eder. Diğer Türk firmalan 
da Fransızlara yakın teklif vermişlerdir. 
Kaldı ki, yapılan değerleme, 250 küsur 
milyar lira; satış bedeli ise 195 milyar li-
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radır. Acaba, diğer Türk Firmalarının tek
lifleri dikkate alınmamış da niçin Fransız 
grubu tercih edilmiştir? 

İşte, bu gensorunun açıklanmasını is
tediği sorular bunlardır. Türk kamuoyu, 
maalesef, bunları bilmemektedir. 

Ayrıca, Türk firmalarına, beş fabri
kanın toplam değerinin yüzde 51' inden 
fazlasına teklif verme imkânı niçin tanın
mamıştır? 

Ayrıca, diğer çimento fabrikaları, 
kendi bölgelerinde özelleştirilecek fabrika
lar için niçin fiyat teklif edemez duruma 
getirUnyşleYdir? Evet, bütün bunlar cevap 
bekleyen sorulardır. 

Çimento fabrikalarının özelleştirme 
kapsamına alınmasıyla birlikte Türkiye'
de çimento üretimindeki artış durmuş ve 
bu sebeple 250 - 300 milyon dolara kadar 
çimento ihraç eden Türkiye, 1988'de, çi
mento ithal etmek zorunda kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; USAŞ 
üzerinde, -zaman çerçevesi içinde- dur
mak istiyorum. Bildiğiniz gibi, USAŞ 
1958'den beri, Türkiye'deki havaalanla
rında ikram, restorant, kafeterya ve büfe 
hizmeti veriyor; 30'u sözleşmeli olmak 
üzere 100'ün üzerindeki havayolu firma
sına hizmet veriyor. Bunların içinde Luft
hansa, Swiss-Air, Pan-Am, Air france, Bri-
tish Ainvays, KLM ve sattığımız SAS da 
var. Bunlara, yıllarca, Türkiye'deki altı 
havalimanında hizmet vermiş; kârlı bir fir
ma. 1987 yılı geliri 17 milyar lira, kârı 8,5 
milyar lira; 1988 yılı geliri 36 milyar lira, 
kârı 15 milyar lira. Bir yıl içinde gelirini 
ve kârını yüzde 200'ün üzerinde artırmış. 
1987 yılında elde ettiği gelirin 6 milyon do
larlık kısmı döviz ve 1988'de 8 milyar do
larlık kısmı döviz. Özvarlıkları 33 milyar 
lira, bugünkü değeri itibariyle 38 milyar 
lira ve bunun yüzde 70'inin 14,5 milyon 
dolara SAS'a satılmasına karar verilmiş... 
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Dikkatinizi çekiyorum: YPK henüz 
satış kararını almıştır. Bu gensorudaki ace
lemizin sebebi de biraz burada yat
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, satış henüz fi
ilen gerçekleşmemiştir. Eğer siz kararını
zı o istikamette kullanırsanız, bunların ya
bancılara geçmesini önleyebilirsiniz. Çün
kü YPK kararı, satış işlemlerinin ikmali 
için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resini yetkili kılmıştır. Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi satışı fiilen gerçek
leştirecektir. i 

Tabiî burada ilk itirazımız değer ko
nusunda. Biraz önce zikrettiğim, Morgan 
Guaranty'nin 1986 yılında yaptığı özelleş
tirme master planında, bu şirketin değeri 
64 milyon dolar olarak gözüküyor. HA
VAS, sonradan ayrılmış. HAVAS ayrılın
ca, yüzde 62'si USAŞ'ta kalmış. Bu aşağı 
yukarı 39 milyon dolara tekabül ediyor. 
Şimdi siz bunun yüzde 70'ini 14,5 milyon 
dolara satınca, demek ki, bunun tamamı 
20 milyon dolara geliyor. Yani, yabancı bir 
danışmanlık şirketinin, malî murakabe 
şirketinin, iki ikibuçuk sene önce 40 mil-
yor dolar değer biçtiği şirketi bugün 20 
milyon dolara satıyorsunuz. Acaba niçin 
20 milyon dolar eksik gösterilmiştir? Kal
dı ki, aradan geçen iki yıl zarfında, şirke
tin performansı yükselmiştir ve bildiğiniz 
gibi, dolar, değer kaybına uğramıştır. 

Tabiî, burada dikkatimizi çeken bir 
husus var. Bu değerlemelerde, eğer şirket 
halka satılacaksa, değer yüksek gösterili
yor, -mesela TELETAŞ'da böyle 
olmuştur- ama şirketin satışı yabancılara 
yapılacaksa, her ne hikmetse, değer düşük 
gösteriliyor. 

Ayrıca, USAŞ'm yüzde 70'i SAS'a 
blok olarak satılmıştır. Neye dayanarak?.. 
YPK kararı hemen önümde; YPK kara
rında deniyor ki: "Yasal dayanak, 54 nu
maralı karardır." Toplu Konut ve Kamu 
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ortaklığının 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı 
Kararı yasal dayanak gösteriliyor. Yasal 
dayanak denen kararda, ne blok satış ne 
de yabancılara satış öngörülüyor. 

Ayrıca, biraz sonra arz edeceğim gi
bi, bu sadece bir satış işlemi de değil, sa
tışın ötesinde, imtiyazlar veriliyor. İşte bu 
sebeple diyoruz ki, bu satışlar, aslında ya
bancı sermayenin bir direkt yatırımı de
ğildir, yabancı sermayenin bir portföy ya
tırımıdır; ama bunun yanında, ayrıca da, 
Türkiye'de kapitülasyonları yeniden can
landırmaktadır. Çünkü, sadece satmıyor
sunuz, onun yanında, kendi millî şirketi
nizden esirgediğiniz imtiyazları yabancı 
şirkete veriyorsunuz. 

Şimdi size birkaç tane örnek arz ede
ceğim. Elimizde bu konuyla ilgili, bugün 
kamuoyuna ve basına yansımayan, fevka
lade ciddî belgeler ve dokümanlar vardır 
değerli milletvekilleri. 

Deniliyor ki, "SAS yeni teknoloji ge
tirecek." Değerli milletvekilleri, soruyo
rum: Acaba, Türkiye, bugün ulaştığı se
viye itibariyle, bir ikramı da başaramaya
cak düzeyde midir? Kaldı ki, Türkiye bu
nu otuz seneden beri yapıyor. Acaba, ne
dir, getirilecek olan yeni teknoloji SAS'm 
verdiği teklif önümde ve diyor ki, "Satış 
işlemi gerçekleştikten sonra, önümüzde
ki beş yıl içinde 8,5 milyon dolarlık yatı
rım yapacağım." Bu beş yıl içinde elde 
edeceği gelir nedir biliyor musunuz sayın 
milletvekilleri? Takriben 200 milyon do
lardır. USAŞi yüzde 50 kâr edecektir. Bun
dan, kalan yüzde 30 hisseyi ve devrede
ceği yüzde 20'yi de çıkartırsanız, demek 
ki, beş yıl içinde aşağı yukarı 50 milyon 
dolar kâr transfer edecektir. Yapacağı ya
tırım ise, kendi teklifiyle 8,5 milyon do
lardır. 

BAŞKAN -1- Sayın Ertüzün, süreniz 
dolmak üzeredir, toparlamanızı rica 
edeyim. 

— 23 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Tabiî, ayrıca şu da vardır ki, on yıl 
süreyle Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresine verileceği iddia edilen yüzde 
21'lik kâr, gıda maddelerinin ithali yoluy
la, transfer fıyatlaması yoluyla, rahatlıkla 
yurt dışına transfer edilebilecektir. Mese
la, "SAS, kullanacağı gıda maddelerini 
Türkiye'den alacak" diye de bir hüküm 
yoktur. O itibarla, bundan sonra Türk 
Hava Yollarıyla seyahat ettiğiniz zaman, 
çok rahatlıkla, Danimarka peyniri, Hol
landa yağı Norveç balığı veya Alman sa
lamı yiyebileceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, demek oluyor 
ki, bu satışla, yabancı sermayeye hem bir 
portföy yatırımı imkânı sağlanmış hem de 
SAS'm, bu defa yeniden fiilî bir tekel ya
ratmasına izin verilmiştir. Bakınız nasıl: 
Bir kısmı kamuoyuna yansıyan bir kısmı 
da yansımayan anlaşma maddeleri var, 
-henüz bu anlaşma maddelerinin hepsi ka
muoyuna yansımış değil- size bunlardan 
birkaç tanesini arz etmek istiyorum. SAS 
şunu istiyor, diyor ki: "İstanbul, İzmir ve 
Antalya'da yapılan yeni ikram binaları 
için, Devlet Hava Meydanlan İşletmesi ile 
USAŞ arasında makul şartlarla 10 yıllık ki-, 
ra anlaşması yapılacaktır.'' 

Bugün, Devlet Hava Meydanları ile 
USAŞ arasında yapılan kira sözleşmeleri, 
bir yıllıktır. Yani siz, kendi şirketinize bir 
yıl diyorsunuz, yabancı şirkete on yıllık ki
ra hakkı veriyorsunuz... Bu bir privilejdir, 
bir imtiyazdır. 

Bakınız, SAS, sonra diyor ki: "İstan
bul'daki yeni ikram binasının kira şartla
rı esnek olmalı ve fazla kapasite alanı için, 
iş hacmi bu alanın kullanımını gerektirin-
ceye kadar kira talep edilmemelidir" 

Kendisine bina vereceksiniz, o bina
nın bir kısmını kullanacak, geri kalanını 
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kullanmayacak, o kısmı için kira talep et
meyeceksiniz ve başkasına da kiraya ve
remeyeceksiniz!.. işte, işin püf noktası bu
rada yatıyor. Çünkü, havaalanı ikram hiz
metleri öyle bir hizmet türü ki, havaala
nında binası olmayan şirket, bu hizmeti 
veremez, mümkün değil. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Sayın Başkan, süresi bitti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz 
dolmuştur; lütfen bitirin, rica ediyorum. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, bitireceğim; ama çok 
önemli bir konu. 

BAŞKAN — Hayır efendim! Ne ya
palım? Ben zatı âlinize daha önce de söy
ledim; sürenizi çok dikkatli kullanın. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Yeni doldu daha Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim! 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Saat önümde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır! 
Benîm notum var önümde; 35 geçe baş
ladınız; şu anda saat 16.07; iki dakika da 
geçtiniz, hatta üç dakika., 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Saat 16.05 Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, saat 16.07; siz de 
15.35'te başladınız. Yani 3 dakika geçmiş 
durumdasınız, lütfen bitirin efendim. 
Otomatik cihazı çalıştırmadım; ama, siz 
de beni mecbur etmeyin yani, lütfen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Çalıştırın. 

BAŞKAN — Rica ederim... Lütfen, 
müsaade buyurun. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Peki, bitiriyorum Sayın Başkan, biti
riyorum. 

Sonra, SAS şunu istiyor : "İstanbul'
daki yeni ikram ünitesi faaliyete geçince, 
İstanbul Havaalanındaki eski ikram bina
ları yıkılacak veya ikram ünitesi olarak 
kullanımdan çıkarılacaktır." Aynca, tabiî, 
bir madde daha var, -zaman yok, bunları 
size maalesef anlatamıyorum- "Bundan 
böyle, hiçbir devlet şirketinin veya devle
tin ortak olduğu şirketin ikram servisi 
veremeyeceğini" söylüyor; "Özel şirket
lere verilecek" deniyor. Yani, böylece, üstü 
kapalı olarak, Türk Hava Yolları, kendi ik
ram servisini kendisi yapamayacak. Yani, 
Türk Hava Yolları SAS'a bağımlı hale ge
tirilecek. Tabiî bunun Avrupa Topluluğu 
ile falan ilgisi yok. Çok da muhtemeldir 
ki, bu imtiyazlı şirketler, bizim Avrupa 
Topluluğuna girmemizi de engelleyebilir
ler. Okumak için zaman yok değerli mil
letvekilleri, fevkalade açıktır, hepiniz de 
bulabilirsiniz. Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu, 1987 yılı raporunda, Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı ile ilgili rapo
runda, özelleştirme uygulamalarının ger
çekte özelleştirme olmadığını, bundan çok 
ciddî biçimde kaygı duyduğunu, son de
rece açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak 
şunları söylemek istiyorum : Biz, ne özel
leştirmeye ne de yabancı sermayeye kar
şıyız; her ikisinden de, millî ekonomimi
ze katkıda bulunduğu çerçevede ve haller
de yararlanılmahdır. Ne var ki, son uygu
lamalar bir özelleştirme değildir; özelleş- -
tirme, bir yabancı sermaye politikasına ve 
borç ödeme politikasına dönüşmüştür. 

Çağımıza gelince değerli milletvekil
leri; çağımız, iktisadî milliyetçilik çağıdır. 
Bakınız, Teatcher, British Petrolün hisse
lerinin yüzde 22'si özelleştirmeyle Kuveyt 
Yatırım Fonunun eline geçince, derhal ted
bir almak zorunda kalmıştır. İngiliz kamu
oyu ayağa kalkmış ve hisselerin yüzde 11'i, 
tekrar, 7,5 trilyon Türk Lirası karşılığı 
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Sterlin ödenerek geri alınmıştır. Evet, biz 
bunları geri alınz, onu söylüyoruz; Bayan 
leatcher Kuveytlilerden nasıl geri aldıy
sa biz de alırız. Kaldı ki, yabancılar da, 
Türkiye'de satın aldıkları şirketleri hangi 
hukukî dayanağa dayanarak satın aldık
larını bilmek zorundadırlar. Yani, SAS bu
rada kira sözleşmesi yaparken, Türkiye'
deki ilgili kira, gayrimenkul kira yasasını 
koyuyor; ama yasal dayanağı olmayan bir 
işlemi yapıyor. Bunun sorumluluğu Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini bağlamaz. O 
itibarla, en azından, Teatcher'ın yaptığı
nı yapar ve bunları, iktidarımızda, değeri 
üzerinden geri alırız. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Özel şir
ketten. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; ma
alesef ve maalesef... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Özel
leştirmeye gel. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sen de 
ortak mısın? 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
...hizmet sektörü ağırlıklı ekonomik mo
del, yabancıların hizmet üretmesine dö
nüşmüştür. En yüksek katma değer yara
tan sektör, pazarıyla birlikte yabancılara 
bırakılmıştır. Sayın Başbakanın, "Cum
huriyet tarihimizin en büyük ekonomik 
reformu" dediği özelleştirme, en büyük 
yağmaya dönüşmüştür. Dünya tarihinde, 
başkalarınca kalkındırılmış bir vatan yok
tur; olsa bile ona vatan denemez, orası bir 
sömürgedir. Tesadüfen iktidar olmanız, si
ze tesadüfi işler yapma yetkisini vermez. 
Şunu iyi biliniz ki, Türk Milleti, kapitü
lasyonlara yeniden izin vermeyecektir. 

Türkiye'nin bir hukuk devleti oldu
ğuna gölge düşürmeden, bu şirketleri ye
niden millileştiririz. Unutmayınız ki, 
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Türkiye, ne bir sömürgedir ne de sunî bir 
devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıllık 
devlet geleneği ve birikimi olan bir ülkedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu gensorunun konusu özelleştirmedir; 
ama, anlaşıldığı gibi, çok daha derin bir 
politik ve ekonomik muhtevaya sahiptir. 
Türkiye, ya millî devlet olmanın gereğini 
yapacak yahut da uydu bir ülke durumu
na düşecektir. 

Bu gensoruyu desteklemenizi sizden 
rica ediyoruz. Rica ediyoruz ki, Türkiye 
nereye götürülmek istenmektedir, hangi 
maceraya sürüklenmek istenmektedir; bu, 
bilinsin. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ve Türk Milletinin, bunları bilmek 
hakkıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

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

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇE
LEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, verilen gensoruya ilişkin 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşleri
mi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Hepinize, baştan, saygılarımı 
sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorum ki, 
verilen gensoruyu tartışırken, benden önce 
söz alan sayın konuşmacının final kısmın
daki sözleri, gerçekten, bugünkü gensoru
nun önemini ortaya koymaktadır. Tartış
maya o noktadan başlamakta ciddî yarar
lar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyadaki ge
lişmeleri yakından izlemek, dünyadaki ve 
Türkiye'deki oluşumları yakından değer
lendirmek ve geleceğe dönük alternatif po
litikaları, siyaset felsefesini de dikkate ala-
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rak, iktisat politikaları doğrultusunda ye
ni öneriler getirmek, ancak dünyayı iyi iz
leyebilmek ve anlayabilmekle mümkün
dür. Dünyayı iyi izleyemediğiniz ve anla
yamadığınız takdirde, çağdaş gelişmeleri 
yakından takip edemediğiniz sürece, çağ 
dışı kalmaya mahkûmsunuzdur. Bu ne
denle, ben, gerçekten büyük bir şans, bü
yük bir fırsat olduğu düşüncesiyle, bugün
kü gensoruyu veren arkadaşlarıma içten 
teşekkür ederim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Kabul ediyorsun demek ki. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bugün, dünyadaki geliş
melere baktığımızda, Avrupa Topluluğu
nun tek pazara yönelmesi, Amerika ve Pa
sifik'teki teknolojik gelişmeler karşısında, 
tek tek ülkelerin kaynaklarının yetersizli
ği, tek pazara yönelmenin önemli unsur
larından biri olmuştur. Sovyetler Birliğin
deki ve Doğu Blokundaki gelişmeler de, 
dünyadaki teknolojik gelişmelerin sonucu 
olarak gündeme gelmekte ve Avrupa Par
lamentosu Başkanı Delor'un, ocak ayı so
nunda Davos'ta yaptığı, tek pazara ilişkin 
konuşmasında, "Mal, hizmet ve sermaye 
dolaşımının serbestleşmesinin temelinde, 
rekabet ve işbirliği yatmaktadır ve amaç, 
daha yoğun bir rekabet ve işbirliği 
yaratabilmektir" ifadesi yer almaktadır. 
Gerçekten, Avrupa Topluluğu tek pazara 
yönelirken, firmalararası işbirliği, 
araştırma-geliştirme çalışmalarındaki iş
birliği, para politikaları ve makro iktisat
taki işbirliği, daha doğrusu, kaynakların 
etkin kullanımı politikası, artık, klasik 
uluslararası bir işbirliği mantığını aşmış, 
Avrupa Birliği mantığını gündeme getir
miştir. Böyle bir dünyada, Avrupa Toplu
luğu brüt üretim hacmi 4 trilyon dolara 
ulaşmaktadır. Amerika'nın 4 trilyon do
larlık, Japonya'nın 2,5 trilyon dolarlık üre
tim hacmi, dünyada yeni bloklara, yeni 

sistemlere, yeni yaklaşımlara neden ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yeni bir dün
yada, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
Sovyetler Birliğinde, tarımda İtalyanlar
la yapılan işbirliği cidden incelenmeye de
ğer bir işbirliğidir. İngiltere'de British Ste
el örneği, gerçekten, üzerinde durulması 
ve örnek alınması gereken bir çalışmadır 
ve uluslararası rekabetin yeni boyutlar ka
zanacağı bir dönemde, Türkiye, bu geliş
melere ayak uyduran, çağdaş bir anlam
da, gelecek beş yıllık bir perspektifin ikti
sat politikasının detaylarını da oluşturmak 
durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, 
dünya ve Türkiye, yeni bir döneme geçi
şin sancılarını taşımaktadır. Gelişmeleri 
doğru yorumlamak ve doğru teşhisler koy
mak, önemli bir görev haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme 
hakkında gensoruyu tartışırken, biraz ön
ce belirttiğim gibi, dünyada ve Türkiye'
deki sorunları, yapısal problemleri, çağ
daş bir topluma geçişi, açık bir toplum he
defi açısından tartışmak gerekir. 

Artık, klasik ideolojilerle ve eski si
yaset anlayışlarıyla, sorunlara önyargılarla 
yaklaştığımızda görüyoruz ki, ülkemizde 
bu önyargıların temeli de devletçilik baş
lığı altında toplanmaktadır. 

Görüyoruz ki, devletçilik, yalnızca 
ekonomik anlamda, değil, toplumsal ve si
yasal bir tercih ve yönelim biçimi olarak 
değerlendirilmektedir ve bu çerçevede, söz 
konusu siyasetlerin hepsi, Türkiye'de or
tak toplumsal çıkarların tek güvenilir sa
vunucusunun devlet olduğu noktasında 
birleşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, artık, bir top
lumun kendi örgütlenme, yönlendirme ve 
yaşamasını yalnızca devlet dolayında, dev
letin vesayeti altında beklemesi, çağımızın 
modern toplumlarında, terk edilmiştir. 

— 26 — 
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Bu anlamda, Türkiye'de, eski ve ge
lişmelerin gerisinde kalan anlayışın etki
sinde, olayda, bugün, özelleştirme genso
rusunda olduğu gibi, sadece rantabiüte so
runu değil, bugün çağdaş gelişmelere ayak 
uyduran, uluslararası rekabet kosullanna 
hazırlanan Türkiye'nin, iç ve dış pazarın 
rekabetine uyma dinamizmi ve mantığı, 
pazar ve piyasa dinamizmi önem taşı
maktadır. 

28 Şubat 1984 tarihinde burada gö
rüşülen, gelir ortaklığı senedine ilişkin ka
nun tasarısının tutanaklarını aldım oku
dum. Çok ilginç bir rastlantı olarak, ben
zer tartışmalar beş yıl önce bugün aynen 
yapılmış ve orada bir konuda, •'Devletin 
görevlerinde, tekel olmada, şarabın, kib
ritin yeri vardı; ama bugün hiçbir geçer
liliği kalmamıştır" deniyor. 

O gün, köprü satma konusu ve gelir 
ortaklığı meselesi büyük tartışma konu
suydu; bugün o kadar geçerliliği kalma
mıştır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sata sata nereye varacaksınız bakalım? 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Yani, 
burada şunu anlatmak gerekiyor, Millî ve 
ulusal kavramlar ve devletçilik kavramla
rı; milliyetçilik, devletçilik kavramları, bir 
bütünün parçaları olarak değerlendirilir
ken, Türkiye'nin uluslararası platformda 
rekabet edebileceği bir toplum yapısına, 
devletçilik kavramının engel bir nokta ve
ya bir unsur olarak getirilmesi yanlıştır. 

İdeolojik düzeyde, "Dışarısı ve biz", 
"Düşmanlar ve biz" mantığını ve kav
ramlarını Türkiye aşmak zorundadır. 
Çünkü, bugün Avrupa Topluluğunda, 
modern toplum anlayışının gündeme gel
diği bir süreçte, açık toplumun gerekleri
ni Türkiye, yerine getirmek ve uluslara
rası rekabet koşullarına uygun, rekabet 
edebilir dinamik bir toplum yapısının or
taya çıkması sürecini yaşamaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, biz, kimliğimizi 
koruyarak tek pazara hazırlanan bir Tür
kiye'den yanayız ve tek pazara katılmak, 
yalnızca devlet olarak değil, devlet ve top
lum olarak gerçekleştirilecek bir uygula
madır ve piyasa mantığından da korkmak 
yanlıştır. 

Ekonomik politikaların yönetiminde, 
çağdaş gelişmeleri anlayan, izleyen kadro
ların, ilkel hesapları da aşması gerekir; 
çağdaş kavramları tartışmak gerekir. Hiç 
kimse kimseyi satmamaktadır; kapalı bir 
ekonomi yapısından, açık bir ekonomi ya
pısına geçişi yaşamaktayız; bunun sancı
larını tartışmaktayız, bunun problemlerini 
tartışmaktayız ve bu süreçte, dünyadaki 
çağdaş gelişmeleri izleyen ve kavrayan, so
runları yaşamış ve çözmüş, gelişmelere gö
re uzun dönemli karar üretebilen ve uy
gulayan kadrolara yer vardır. Bu neden
le, özelleştirme konusunda uzun süreden 
beri yapılan tartışmalara çok daha soğuk
kanlı, çok daha bilimsel bir üslupla yak
laşmak gereklidir. 

Gerçekten, ülkemizdeki itirazları in
celediğimiz zaman, açık ve örtülü bir bi
çimde, nerede ise ihanet temasının islen
mesi, çok dikkat çekicidir. Konu, sanki, bir 
karış vatan toprağının elden çıkması teh
likesine karsı olan bir muhalefet anlayışı
nın üslubu ile gündeme getirilmektedir. 
Yabancı sermaye satışının söz konusu ol
madığı "köprüyü sattırmam" ifadesi ise 
henüz unutulmamıştır; ancak, bu tartış
manın bugün geçerliliği kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, görüyoruz ki, 
söz konusu olan bu suçlamaların temelin
de, ekonomi konusunda, diğer alanlarda 
yanlış ve çağdaş olmayan bir anlayışın yat
tığını ve ekonomik hayatı artık mülkiyet 
terimleriyle kavramaya çalışan ve bu ne
denle de asıl sorunun şirketlerin tapusu
nun kimde olduğu anlayışı yatmaktadır. 
Oysa, şirketlerin tapusunun kimde oldu-
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ğu meselesine indirgemeye çalışan bir yak
laşım, modern toplum yapısında çağdaş 
bir anlayış değildir. Çok daha büyük bir 
öneme sahip olan yönetme, çekip çevirme 
(Geştion) anlayışıdır. Kimin yönettiği me
selesi önemlidir. 

Türkiye'nin, 2000 yıllarına doğru, 
uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir 
toplum yapısına kavuşması, çağdaşlaşma 
projesini gerçekleştirmesi, teknoloji'düze
yini yükseltmesi ile, verimliliği ve rasyo
nelliği ekonominin tüm alanlarında rea-
lize etmesiyle mümkündür, lek pazara ha
zırlanan Türkiye'de bu hedeflerin önemji 
ilkeler olarak gündemde tutulması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü tar
tışmayı, özelleştirme gelişmelerini, tek pa
zar kavramı içinde ve tek pazara geçişte, 
tam üyeliğe geçişteki bir perspektife otur
mak gerekir. Önümüzdeki dönemde na
sıl bir iktisat politikası uygulayacağımızı, 
dünya ticaretinden daha çok nasıl pay ala
bileceğimizi, bankacılık ve hizmetler sek
töründe, sanayide, modern ve çağdaş bir 
dünyada nasıl daha çok rekabet edebile
ceğimizi somut olarak tartışmamız gere
kir. Bu mantık ve yaklaşımla, özelleştirme 
konusuna da bakmak, tartışmak gerekir. 

Son beş yıldır özelleştirme konusuna 
karşı çıkan görüşler, Önyargılı tavırlarıyla 
bende Türkiye'nin çağdaşlaşması projesi
ne, açık topluma geçiş süreci konusunda 
yeterince düşünmedikleri kanaatini uyan
dırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa ile, 
dünya ile bütünleşmek; kapalı bir ekono
mi toplumu olmaktan çıkıp, bütün dün
yada geçerli olduğu biçimde, serbest pa
zar dinamiğini, toplumsal bütün sonuçla
rıyla ülkemizde oluşturmaktan geçmekte
dir. Uluslararası piyasada daha etkin ola
cağımız bir ekonomik ve toplumsal yapı
ya geçiş gereklidir. Uluslararası düzeyde, 
dinamik, rekabet edebilen bir toplum ya

pısı, sanayide, bankacılıkta, servis hizmet
lerinde olduğu gibi, sosyal ve kültürel 
alanlarda da etkisini gösterecektir. Bu ko
nuda yapılan girişimler, Türkiye gibi, bu 
deneyi yeni düşünmeye ve uygulamaya 
başlamış ülkeler için, her defasında tam 
isabetli ve çok kârlı olmayabilir. Ancak, 
kazancı ve kaybı, genel amaçlar çerçeve
sinde çağdaşlaşma ve uluslararası rekabet 
koşullarına uyan bir dinamik topluma ge
çiş sürecinde değerlendirmek gerekir.' 

Özelleştirme konusunda, siyasî par
tilerin tavırlannı, kendine yeterli kapalı bir 
ekonomiye sahip bir Türkiye'den, dünya
da kendisine layık bir yere kavuşmuş ve 
uluslararası bütünleşmede daha dinamik 
bir Türkiye'nin kararlılığı ve inançlan 
içinde değerlendirmek gerektiği kanaa
tindeyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, işte böyle 
önemli bir yol ayrımında -USAŞ ördeğin
de olduğu gibi- Türk aşçılarının yetene
ğini artırarak, aşılamayacak derecede 
uluslararası rekabet koşullarına uyan bir 
toplum daha önemlidir. Olay, bir bilanço 
sorunu değil, teknoloji düzeyini yükselt
me sorunudur, çağdaşlaşma sorunudur. 

Kıymetli arkadaşlanm, gerçekten, 
çağdaşlaşma ve tranformasyon, altyapıda 
hızlı bir değişimi sağlarken, üstyapıda da 
önemli yeni gelişmelere neden olacaktır. 

Hukuk sistemi, bugün, görüyorum 
ki, bazı alanlarda gelişmelerin gerisinde 
kalmaya başlamıştır. Artık, böyle bir top
lum yapısında, kitap yakmaya kimse ce
saret edemeyecektir ve tek pazara gelecek
te geçecek Türkiye'nin yöneticileri, teknis
yenleri, çalışanları gerçekten, uluslarara
sı rekabet koşullarına uygun, çağdaş in
sanlar olacaktır. 

Chirac'ın Ekonomi Bakanı Balla-
dur'un çok sevdiğim önemli bir sözünü 
söylemek istiyorum : "İnsana, devletten 
daha çok güveniyorum." Amaç budur. 
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Son günlerde yapılan eleştirileri çok 
dikkatli ve ilgiyle izledim; acaba, Türki
ye'nin geleceğine dönük, daha başka 
önemli hedefler gösterici, uygulamadaki 
sorunları,, teknik hataları tartışacak, yol 
gösterici bir şey bulabilir miyim diye. 1 
Temmuz-28 Şubat arasında (8 ayda) 476 
adet, bu durumu değerlendiren haber 
okudum, topladım bunları. 256 adedi yal
nızca haber, diğerleri ise haber ve yo
rumdur. Bunların 25 tanesinde olumlu gö
rüş var, 161 tanesinde olumsuz görüş; ya
ni, görüldüğü gibi, bu konuda ciddî bir 
tartışma var. Ancak, biraz önce de belirt
tiğim gibi, bu tartışmanın başlangıcı 
1984'lere dayanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir 
parça teknik tartışmaya da girmek istiyo
rum. Çünkü, benden önceki konuşmada, 
sayın arkadaşım bazı konularda görüşler 
belirtti Bunlara kısaca cevap verme gereği 
ortaya çıktı. 

Benim gördüğüm kadarıyla, birinci
si, bugün 40'tan fazla ülkede özelleştirme 
çalışması sürdürülmektedir. Özelleştirme
de ekonomik ortamın iyi olmadığı, malt 
kurumların gelişmediği gerekçesiyle, bu
nun yanlış olduğu söylenmektedir. Biraz 
önce anlattığım boyutta, özelleştirme çok 
önemlidir; ancak, burada süreç ve sürek
lilik, özelleştirme çalışmalarının en önemli 
unsurlanndan biridir. "Bugün başla; ya
rın ekonomik durumda enflasyon arttı, 
öbür gün ihracatta bir şey oldu, büyüme 
hızı şöyle oldu" diye ara vermek olamaz; 
çünkü, bu bir süreç işidir. Bir gelişim işi
dir. O nedenle, bu konuda ara vermek, 
"bugün iyi, yarın kötü" demek mümkün 
değildir. Ayrıca, 1985' te İstanbul menkul 
kıymetler piyasası ve Türkiye'de hisse se
nedi piyasası yaygınlaştırılmaya çalışılmış
tır. Türkiye'de, şirketlerin özkaynaklannın 
sıkıntıda olması, sefalet içinde olması, his
se senedi alamaz denmesi bir görüştür; 

ama, TELETAŞ'ın hissedar sayısı 40 bin
dir ve hisselerini satın alabilmek için 3,5 
katı oranında insanın talebi olmuştur. TE
LETAŞ'ın geliri, bugün (4 Mart 1988-28 
Şubat 1989 arasında) yüzde 73'tür. Altın
dan ve dövizden daha fazla gelir getirmiş
tir. Bugünkü hisse senedi piyasasındaki 
değeri, bugün sabah itibariyle 3 bin lira 
değil, 4 975 liradır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, USAŞ mesele
sine gelince; Burada tekel olma özelliği 
kaldırılmıştır. Çok kârlı olduğunu söyle
yen o yönetici arkadaşlarımla ben de ko
nuştum. Çok becerikli insanlarsa, gider
ler yeni bir şirket kurup, Devlet Hava 
Meydanlanyla anlaşma yaparlar; onlar da 
bina yaparlar, para kazanırlar. Tekel ola
rak bugüne kadar para kazanmış olması, 
o şirketin çok verimli çalıştığı anlamına 
gelmez. Şu netliği koymak zorundayız : 
Problemleri yaşamış ve çözmüş bir insan 
olarak, bilanço yapıları, Türkiye'de, şir
ketlerin gerçek yapısını göstermiyor. O ne
denle, verimlilik ve rasyonellik kavramını 
anlattım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O ser
bestliği kaldırabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen mü
saade buyurun. Sıra gelecek, sizin sözcü 
de konuşacak. Lütfen müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bilgi 
veriyoruz. 

IŞIN 'ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, özelleştirme tartışmaları
nın dışında, KİT'lerdeki yapısal problem
leri unutmak mümkün değildir. Özelleş
tirme çalışmalarının yanı sıra, KİT'lerde 
yapısal düzenleme programının, verimli
lik ve rasyonelliği artırma kavramı içinde 
yürütülmesi de ayrıca realize edilecektir. 
Bu, bizim mahkûm olduğumuz, yapmak 
zorunda olduğumuz bir işlemdir. KİT' 
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leri ayrı bir biçimde götüreceğiz; ama 
USAŞ konusunda, SAS'la yapılan anlaş
mada tekel olma özelliği kaldırılmıştır. 

Şimdi bir başka şey söyleyeceğim : 
Aynı dönemde SAS'la ve diğer teklifler 
alındığı dönemde, Sovyetler Birliği Hava
yolları AEROFLOT ketring servisi, his
selerinin yüzde 49'unu Mariott'a satmış
tır; teknoloji alabilmesi için ve diğer ça
balar için. Bu çok ilginçtir. SAS'ı savun
mak filan istemiyorum veya USAŞ'ta ya
pılan işlemi savunmak istemiyorum; ben 
burada temel prensipleri ve ilkeleri koy
mak istiyorum; ilkeleri ve temel prensip
leri tartışmak lazım. Burada tekel olma 
özelliği kaybolmuştur. Başında yetenekli 
arkadaşlarımız olabilir; giderler ayrı şir
ket kurarlar, binayı satın alırlar, para ka
zanırlar, daha ucuza verirler, bu hadise 
hallolur. Türkiye'de rekabet ve piyasa ko
şullan önem kazanmaktadır. İşte, temel 
mantık buradadır; ya bunu kabul edecek
siniz, ya tekel olup devletin baskısıyla siz 
dünya fiyatı ödeyeceksiniz, kötü birtakım 
servis alacaksınız. Buna artık Türkiye'de 
yer yoktur. Çünkü ben artık Avrupa'da, 
Amerika'da pazardan pay almak zorun-' 
dayım, tek pazara üye olmak zorundayım. 

Değerli arkadaşlarım, ANSAN ve 
MEDA'yı ele alalım. ANSAN ve MEDA, 
İstanbul Bankasının ortak olduğu veya sa
hip olduğu şirketlerdir. İstanbul Bankası 
iflas etmiştir; ister istemez Ziraat Banka
sına geçmiştir. ANSAN ve MEDA, iflas 
eden İstanbul Bankasından hediye olarak 
Ziraat Bankasının üstüne yük kalmıştır. 
Adamlar, İstanbul Bankası operasyonunu 
temizleyebilmek, yükünü hafifletmek için 
satmışlardır, bundan daha doğal ne 
olabilir? 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, süreniz 
dolmak üzeredir; toparlamanızı rica 
ediyorum. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, ÇİTOSAN 
meselesine gelince : Satış işlemleri yapıl
mamıştır, karar daha Yüksek Planlama 
Kuruluna gitmemiştir; ama, ben gazete
lerden okudum; 210 milyar gibi bir rakam 
çıkıyor; fiyat ve kârlılık... Bu borsa hisse 
senetlerini değerlendirme teknikleri var. 
Borsa ve hisse senetlerini, o tekniklere göre 
(fiyat ve kârlılık oranlarına göre) değerlen
dirdiğimde, AKÇİMENTO'nun, Çİ-
MENTAŞ'ın, Bolu Çimentonun hisse de
ğerlerini alıp hesapladığımda, siz ÇİTO-
SAN'ı 117 milyara satabiliyorsunuz. 210 
milyar gibi bir fiyat bulmuşlar; bu doğru 
mudur, eğri midir, bunu da tartışmak is
temiyorum. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Neyi tartışacağız? 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, burada, prensibini ve il
kelerini tartışmak önemli; burada Türki
ye'nin çağdaş bir toplum olma projesini 
tartışmak önemli; çağdaş olmak, çağdışı 
kalmamak önemli. 

ALİ ESER (Samsun) — Bütün çi
mento fabrikalarını satmak mı çağdaş
laşmak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ar
kadaşlar. Lütfen... 

Sayın Eser, müsaade buyurun; bu iş
ler sırayla. Arkadaşlar sükûnetle din
lediler. 

Buyurun efendim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, Sayın Başkanın önerisi
ne de uyarak, sözü fazla uzatmak iste
miyorum. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : 
Gerçekten, beni dikkatle izledikleri için 
tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 
Gelecek 5 yıllık dönemde ve 2000 yılları
na doğru, Türkiye'nin tüm kadroları; so
runları ve çözümleri bilen, yaşayan kad
roları, yeni yaklaşımlarla geleceği belirle-
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yeceklcrdir. Dünyadaki gelişmeleri yakın
dan izleyen ve doğru değerlendiren, Tür
kiye'nin sartlannı iyi görebilen insanlann, 
Türkiye'de etkili olabileceği bir döneme 
girilmektedir. 

Hepinize saygılar ve sevgiler suna
rım. (ANAP şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Onur Kumbaracıbaşt; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ONUR 
KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
özelleştirme konusunda verilmiş olan gen
soru nedeniyle, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına görüşlerimizi sizlere 
sunmak istiyorum. 

Biraz önce ANAP Grubu adına ko
nuşan değerli arkadaşımız konuşmasını 
bitirirken, ben, tîövle bir gensorunun gün
deme alınmasının yandaşı olduğunu ifa
de edeceğini ummuştum ve Sayın Bakanla 
da bu konuda mutlaka birlik içinde düşü
neceklerini tahmin etmiştim. Nedeni su : 
Bu değerli arkadaşımız konuşması sırasın
da birçok kere, olayın ayrıntılarını bilme
diğini ve bu ayrıntılar üzerinde de şu an
da durmak istemediğini ifade etti; daha 
çok felsefesi, ilkesi üzerinde konuştu. Oy
sa, gensoru, ayrıntılarla ilgili; .bu ayrıntı
ları, burada hep beraber, gensoruyu gün
deme alarak tartışmak zorundayız. Biz, il
keleri, bu isin felsefesini tabif tartışırız; 

,onu yapalım; "yapmayalım" demiyorum; 
ama, gensorunun bir hedefi var. Genso
ru, "Hükümetin özelleştirmeyle ilgili uy
gulamaları, Türk ekonomisini zarara so
kan bir biçim almıştır" diyor; bunu da ay
rıntıda görmek durumundayız. Yani, bir 
fabrikanın satılışı sırasında, "Bunun de
ğeri 100 milyar mıdır, 200 milyar mıdır; 

önemsiz bu" diyemeyiz. Çünkü, satışı söz 
konusu olan, bizim fabrikamız -kişisel fab
rikamız değil- bu ülkenin, 55 milyonun 
fabrikasıdır. 

Bu nedenle, bu ayrıntılar üzerinde 
mutlaka durmamız için, değerli arkada
şımızın grup adına olumlu oy kullanaca
ğını söyleyeceğini bekledim. Sanıyorum, 
görüşü olumlu, oylar da herhalde olumlu 
olacak; sadece, söylemeyi unuttu! (SHP sı
ralarından alkışlar) Çünkü, değerli arka
daşımızın, bu konularda ne kadar hassa
siyet içinde olduğunu ben daha önceki gö
rüşlerinden biliyorum. 

Bakınız, arkadaşımız ne diyor : 
"Özel sektöre kamudan transfer edilen 
kârlar vardır..." Haklı olarak bunu yanlış 
buluyor. "Kamu, özel ve yabancı serma
ye ortaklığı, birçok alanda, yatırımlar ile, 
tekelci .kapitalizmin güçlenmesine yol 
açmıştır" diyor, haklı olarak; "Bu neden
le, sanayileşme politikamız ve kamusal 
kaynak kullanımı, özel sektör ve onun 
bağlı olduğu çok uluslu şirketlerin istek
leri doğrultusunda olmuştur" diyor, çok 
haklı olarak. 

Tabiî, Sayın Bakan biraz sonra ko
nuştuğunda, arkadaşımızın unuttuğu bu 
eksiği mutlaka tamamlayacak; Yüce Mec
lise diyecek ki, "Gensoru önergesine biz 
de katılıyoruz..." Çünkü, 55 milyonun 
önünde bize söz verdi. (SHP sıralarından 
alkışlar) "Bizim en çok iftihar ettiğimiz 
konu, açıklığımızdır, bizim en çok iftihar 
ettiğimiz konu, yaptığımız icraatın ayrın
tılarını herkese gösterebilme mutluluğu
dur." Bu mutluluğu, umarım bugün bu
rada hep beraber yaşayacağız. 

Şimdi, yalnız, bu büyük açıklık ola
yının ne kadar zor şartlarla sağlandığına 
bir atıfla bulunmak ve bir hatırlatma yap
mak istiyorum. Bu Yüce Meclisin dene
tim görevini yapabilmesi için hazırlanmış 
olan Denetleme Kurulu raporlarını, an-
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cak, çok büyük uğraşlarla ele geçirebildik; 
ama, şu anda bu raporlar elimizde ve ba
zı ayrıntıların özetlenmiş sonuçlarını da 
oradan izleme fırsatını buluyoruz. Bu ko
nuya biraz sonra gireceğim. 

Şimdi, bu ilke ve felsefe konusunda 
kısaca şunu söylemek istiyorum : Sosyal-
demokrat Halkçı Parti olarak, özelleştir
meye biz niçin karşıyız? Değerli arkadaş
lar, hemen şunu ifade edeyim ki, devlet
çilik, sosyaldemokrat ideolojisinin kesin ve 
vazgeçilmez bir ilkesi değildir. Biz bu ko
nuda bağnaz olmadığımız gibi, toptancı 
yaklaşımların da son derece yanlış oldu
ğuna inanıyoruz. Yani, çıkıp da, "Özel
leştirmenin dışında hiçbirşey yapılamaz, 
tek çözüm özelleştirmedir'' diyen zihniye
tin son derece yanılgı içinde olduğuna ve 
bir ideolojik saplantıya doğru hızla gitti
ğine inanıyoruz. 

Türkiye'de kamunun elinde bulunan, 
üretici, işletmeci kuruluşların belki bazı
ları, zaman içinde, ileride koşullar Türki
ye'yi o noktaya getirdiği zaman, özelleş-
tirilebilir; buna karşı değiliz. Bizim söy
lediğimiz şu : Bugünün Türkiyesinde, bu
günün Türk ekonomisinde bu özelleştir
meyi yapmak son derece yanlıştır, ülke 
ekonomisini son derece sıkıntılı noktala
ra doğru götürebilir; çünkü, tabloya bir 
bakınız : Gelir dağılımı son derece ada
letsiz olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu neden
le de ülkemiz, hepimizi üzen bir şekilde 
tanımlanıyor : Yabancılar Türkiye'den 
bahsederken "Az gelişmiş ülke" diyorlar. 
Bunun önemli bir göstergesi, bu gelir da
ğılımının adaletsizliğidir. 

Evet, dünyadan örnekler vermek ko
lay. "Dünyanın pek çok ülkesinde özelleş
tirme yapılıyor" dedi arkadaşlarımız. 
Doğru; bunu biz de biliyoruz; ama, bu
radan bir sonuca daha varmamız gerek
miyor mu acaba? Bu özelleştirmelerin kıs
men yapıldığı bu ülkelerin hepsi iki yüz 

yıl önce, o bizim sevmediğimiz, gelişme
de olan ekonomi teriminin dışına çıkan ni
teliklere kavuşmuşlardır. Kapitalizmin iki 
yüz yıllık sürecini yaşamışlardır ve bir 
önemli nokta da şu : Özelleştirme yapı
yorlarsa bugün geldikleri düzeyde, yarat
mış oldukları gelir dağılımı adaleti için
de, hemen şunu düşünmemiz gerekiyor : 
"Demek ki, onlarda da bir sürü kamu te
şebbüsü var ki, özelleştiriyorlar." Öyle ya, 
hiç olmaması gerekirdi; ama onlann da -
bizim KIT diye tanımladığınız türde- dev
letin yönetiminde olan kuruluşları vardır. 
Vardır ki, bunlann bir kısmını özelleştir
me yolunu bugün seçebiliyorlar. Kim se
çiyor?.. İngiltere seçiyor... Fransa'da bir iki 
işletme için bu yapılmış... Birkaç başka 
ekonomi için de bu örneği vermek müm
kün. Tabiî tersi de var; İtalya'da devlet
leştirme de var bu arada. İtalya'nın bazı 
az gelişmiş bölgelerinde böyle projeler uy
gulandı, uygulanıyor. Size bir örnek ve
reyim : Eni Projesi. Amerika'da var; Ten-
nessee Valley Authority, o bölgede bir ge
lişme sağlamak için devletin müdahalesi
ni öngören bir projedir. Bunlann bilinmesi 
şunun için gerekiyor : Bu olaylara böyle 
bağnazca yaklaşmak, başka çözüm yolu 
yokmuş gibi düşünmek insanı, son dere
ce yanıltıcı noktalara götürür; ama, biz 
ekonomiye bakmaya devam edelim. Sayın 
Bakan, "Bu gelir dağılımı adaletsizliği 
içinde, 55 milyonun malını, 10-15 bin ki
şiye veremeyiz" diyor; çok doğru. Bunu 
biz daha önceden söyledik; itiraz ettiler, 
kabul etmediler, ama görüyoruz ki, zaman 
içinde bu noktaya geldiler. Hakikaten, 55 
milyonun alın terinin bulunduğu bu ku
ruluşları öyle 5-10 bin kişiye vermek ha* 
talidir, haksızlıktır, sosyal adalete karşıdır; 
doğru; ama buradan çıkarttığı sonuca ben 
şaşıyorum. Haklı olarak 10-15 bin kişiyi az 
bulurken, birkaç kişinin yönetimindeki 
birkaç şirkete satmakta hiçbir beis görmü
yorlar. Bu mantığı, işte böyle bir genso-
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runun gündeme alınmasıyla, tartışmak 
zorundayız. Nedir bunun arkasındaki? 
Asıl nedenleri görmek zorundayız. Ger
çekten, gözü kapalı bir ideolojik yaklaşım 
içinde mi gidiyor ANAP İktidan, Yoksa 
Hükümeti bu noktaya iten somut bazı du
rumlar mı vardır? 

Bakınız özel sektörün durumuna : 

Özelleştirme -ismi üstünde- halka bir 
satışı gerçekleştirmek için yapılabilir ve
ya özel sektöre burada bir devir gerçek
leştirilebilir. Hükümet, halka satışın olma
yacağını anladığı için, şimdi bunu özel 
sektöre vermek istiyor; halka satış olmu
yor. Gerçi, 40 bin kişi TELETAŞ'tan his
se almıştır, bir o kadar da veya iki misli 
de alma arzusu içinde olabilir; ama, Ka
mu Ortaklığı Fonunun yaptığı araştırma
dan biliyoruz ki, şu anda Türkiye'de, his
se senedi satın alabilmiş olan insanların 
adedi 200 bini bulmuyor. Yine, Kamu Or
taklığı Fonumuz bir şirkete araştırma yap
tırmış ve Yeniden Yapılanma Dergisinde 
diyor ki, "Türkiye'de hisse senedi alabi
lecek insan sayısı, en çok 390 bindir" Ken
di tahminleri; yani, 55 milyon nüfus için
de, 390 bin kişinin üstüne ulaşmak zaten 
mümkün değil. Bu gerçekler görüldü. 

Şimdi, yasaya aykırı veya değil; âde
ta büyük bir telaş içinde, fabrikaların bir 
kısmı, tesislerin bir kısmı, şirketlere blok 
satışla verilecek. Kime verilecek? Özelleş
tirme olduğuna göre, özel sektöre verile
cek. Özel sektörün durumuna bir bakınız 
değerli arkadaşlar : Türkiye İşveren Sen
dikaları Konfederasyonu Başkanı Halit 
Narin; bir sanayici; iflas etmiş kendisi yar
dıma muhtaç bir durumda. 

Türkiye'nin çok büyük bir holdingi 
olan Ercan Holding; bankalar eğer yardım 
sağlayabilirlerse, belki iflastan kurtulacak; 
batmış. Otomotiv sanayiinin bu büyük 
fabrikaları bir yılı aşkın süredir kapalı. 
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Türk özel sektörünün, daha pek çok 
ünlü kuruluşu, şu veya bu nedenle kamu
laştırılmış. Biraz evvel, değerli ANAP'lı 
arkadaşımın söylediği gibi, ANSAN ve 
MEDA daha önce, özel kuruluşken dev
lete intikal etti, kamulaştırılmak zorunda 
kalındı. Bankalar batmış, bankalar kamu
laştırılmış. Özel sektör, hangi devlet ku
ruluşunu kurtarmak için bu özelleştirme
ye soyunacak? İşte biz, böyle bir genso
ruyla, bu sorunun cevabını almak, öğren
mek istiyoruz; Hükümette, belki bilmedi
ğimiz başka bilgiler vardır diye. 

Bu kamulaştırmalar devam ediyor; 
bu kamulaştırmalar, şirketlerin hisse se
netlerinin alınması yöntemiyle devam edi
yor. Büyük Meclise gelmemesi için özen 
gösterilen denetleme raporlarına baktığı
mız zaman, özellikle devlet bankalarının, 
zorunlu olarak, tehlike içine girmiş olan 
özel sektör kuruluşlarının hisselerini satın 
almış olduklarını görüyoruz. Zaten, Tür
kiye'de KİT tarihine baktığımız zaman, 
her dönemde KİT'lerin sayısı artmıştır; 
çünkü, Türk ekonomisinin gereği budur 
ve zannetmeyiniz ki, özelleştirme çok çağ
daş, çok yeni bir fikirdir; 1950-1960 ara
sındaki iktidar da denedi bunu. 1950-1960 
arası dönemi yaşamış olan arkadaşlarımız 
bilirler. Belki, sayın sözcü o dönemi ha
tırlamıyor; ama, o dönemi yaşamış olan 
arkadaşlarımız bilirler. Bu arkadaşlarımız, 

. şunu hatırlayacaklardır ki, o dönemdeki 
iktidar, kamu elindeki bu kuruluşları özel
leştirmeyi düşünmüştü, programına al
mıştı, ama ne oldu? Bırakınız özelleştir
meyi, o dönemde 43 tane daha KİT ku
ruldu; 1975 yılından sonra da devam et
miştir bu. 

Bugün, Türkiye'deki kamu iktisadî 
teşebbüslerinin iştirakleri 300'e yakındır, 
290 küsurdur. Hisselerinin tamamı dev
lete ait olan 54 KİT'in, 240 kadar işlet-
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mesi vardır. Toplananız, Türkiye'de 
KİT'lerin doğrudan ve dolaylı katılımının 
olduğu kuruluş 500'ün üstündedir ve gi
derek büyümektedir. 

Böyle bir ortamda ve giderek zayıf
layan, yatırım yapamayan, borçlarını ban
kalara ödeyemeyen, bankaları sıkıntıya so
kan, hatta bankaların pek çok usulsüz iş
lem yapmış olmasına neden olan bir özel 
sektör var karşımızda. Ucuza aldıkları ar
saları, çok büyük paralarla devletin ban
kalarına, örneğin Emlak Bankasına sata
rak bu borçlarını kapatmaya çalışan ve 
bankayı yolsuz işlemler yapmaya zorlayan, 
hatta bunu başarmış olan bir özel sektör 
var karşımızda. Bu özel sektör soyundu 
mu bu işe? özelleştirmeye "Evet" diyor 
mu? Türkiye'nin en kârlı 5 tane" çimento 
fabrikasını satışa çıkardınız, Türk özel sek
törü "Alıcıyım" dedi mi? Demedi. Kim 
almaya talip bu fabrikaları? Yabancı şir
ketler. Bunun bir mahzuru var mı? Ra
hatlıkla "Bunun bir mahzuru yok" diye 
düşünebilirsiniz. Şunu düşünebilirsiniz : 
"Ne olacak? Biz devlette bunu pek iyi yö
netemiyoruz, verimli yönetemiyoruz." Bu 
tartışılabilir; ama "Özel sektör alsın. O 
çok verimli değil; ama belki de, bir ümit
tir; hiç olmazsa, devletin sırtından gitsin 
bu verimsizlik" O da almıyor. "Bunu en 
iyi kim yapar? Zaten rekabet etmeyi dü
şündüğümüz o tek pazar içindeki yaban
cılar yapar." 

Değerli arkadaşlar, siz farkında mı
sınız; bu olay yavaş yavaş Türk futbolu
nun durumuna dönüyor. Ben takımları
mıza bakıyorum, isimlerini telaffuz ede
mediğimiz bir sürü insan var... Siz, özel
leştirmeyi bu hale çevirmeye başladınız. 
"Devlet olarak biz yapamıyoruz; bizim 
özel sektörümüz de bu işi pek yapamıyor, 
zaten talip de değil, talip olacak gücü de 
yok. Öyleyse yabancılara verelim; böyle
ce biz çağdaş bir noktaya gelmiş oluruz..." 

Bakın, bu çağdaşlık bu kadar kolay 
bir iş değil. Hele bu işi iyice karmaşık bir 
duruma gelmiş, başarısızlığı artık kesin
likle kanıtlanmış olan bu özelleştirme ola
yını bu kadar hafife alarak bu yolda baş
ka gerekçeler üretmek, daha d<\ nahoş olu
yor; "Atatürk de buı.u istemişti..." filan 
gibi. Birdenbire böyle bir Atatürk'çü yak
laşımı da devreye sokmak... Türk halkı 
gerçekten, bu çağda, bu tür görüşlere ve 
gerekçelere "Evet" diyecek, ona inanacak, 
kanacak durumda değildir. Böyle hor gör
meyelim insanlarımızı. Atatürk'ün ilkeleri 
var; "Devletçilik" var, gayet net olarak. 
Bu kuruluşlar, hemen özel sektöre devre
dilsin düşüncesiyle kurulmamıştır. Türki
ye'de özel sektörün yetersizliği, yetenek
sizliği, birikimsizliğinden dolayı, bir ka
mu yönetimi içinde üretime girme zorun
luluğu duyulmuştur, 1939'lardan beri hiç
bir -sağcı iktidarlar dahil olmak üzere- ik
tidar döneminde de bu kuruluşlardan 
kimse vazgeçemedi. Tabiî, bunları söyler
ken büyük bir korku ve telaş içinde oldu
ğumuzu da zannetmeyiniz. Çünkü, biz 
olayı izledik; sizin, bu yaklaşımlarınızla, 
Türkiye'de büyük boyutlu bir özelleştir
meyi gerçekleştirme şansınızın, zaten hiç 
olmadığını gördük. Olanlar konusunu da, 
satabildiklerinizi de, (bunların çok fazla 
olacağını da tahmin etmiyorum) biz ile
ride ülkeye zarar vermeyecek çözümler 
içinde sonuca ulaştırırız. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına konu
şan değerli arkadaşım, "Biz bunları ikti
dara gelince kamulaştırırız" dedi. Onla
rın da bu konuda yorulacağını zannetmi
yorum; çünkü, daha önce biz, bu işi za
ten yapmış olacağız. (SHP sıralarından al
kışlar; DYP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, değerli dostlarım, biz, kamu
laştırma - özelleştirme tartışmaları başla
yınca, özelleştirme olayının Türkiye koşul
ları içinde de son derece yanlış olduğunu 
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ve buna da karşı olduğumuzu ifade edin
ce, Sayın Bakan, tahmin ediyorum yine 
bir şaka yaparak, bizi Nobel'e aday gös
terecektir. Çünkü, bu Nobel'e aday gös
terme olayı Türkiye'de Sayın Başbakanla 
başladı ve ondan itibaren de ciddiyetini ta
mamen kaybetti. (SHP sıralarından alkış
lar, gülüşmeler) Ama ben diyorum ki, so
rumlularımız, özelleştirmeyi gerçekten bu 
çelişkiler içinde, bu uygulamalarla yürüt
meye çalıştığına göre onlara da ödül ge
reklidir. Onlara da Nobel demeyeceğiz, 
çünkü ciddi bir ödül, onu fazla kullanma
mak gerekiyor- bu özelleştirme uygulama
larına, Türkiye'deki bu uygulamalara çok 
uygun düşen bir başka ödüle biz sorum
luları Önerebilirsiniz; Sovyetler Birliğinde 
bir ödül var, VKrokodil ödülü" (timsah 
ödülü) Bu bir mizah ödülüdür. Bu ödülü 
-zannediyorum ki- özelleştirmenin sorum
luları hakikaten kazanmaya hak kazanmış
lardır. Çünkü, yaptıkları icraat, özelleştir
meyi bir karikatür haline getirmiştir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı, 
süreniz dolmak üzeredir; bir dakikanız var 
efendim. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, biraz müsaade edin. 

BAŞKAN — Hatırlatıyorum efen
dim, müsaade buyurun lütfen. 

Buyurun efendim, buyurun; toparla
maya çalışın efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bizim burada 
sizlerden ricamız şu : Bakınız, devletin ra
porlarında özelleştirmenin diğer yönü de 
var. Doğuda devletin yârım bırakmış ol
duğu tesisler özelleştiriliyor; özelleştirilme
sinin gerekçesi şu : "Devletin parası yok, • 
bu tesislerin yatırımını devam ettiremeye
cek. Özel sektör bunları alsın ve kendisi 

bitirsin." Bunlar tabiî çok sessizce yapılı
yor; yani, TELETAŞ'ta olduğu gibi bü
yük reklamlarla yapılmıyor, milyarlar bu
ralara harcanmıyor. Bunlar yapılırken, 
"Özelleştirme, verimliliği artırması için 
yapılan bir olaydır. Devlet yabancıları mi
safir edemez, ağırlayamaz" gibi gerekçe
ler kullanılmıyor. Burada hemen şunu be
lirteyim : Sadece Ziraat Bankasının tem
sil ve ağırlama giderleri 1,9 milyar liradır 
1987 yılında, Türkiye'de bunu hiçbir özel 
sektör ödeyemez. Hükümetin sorumlula
rı, böyle bir gerekçeyi herhalde yanlışlık
la kullanmışlardır; ama, şunu söyleyeyim: 
Böyle çok sessiz, derinden yapılmış özel
leştirmeler var. Öyle özelleştirmeler var ki, 
insan gerçekten hayret ediyor. Bakınız ne 
yapıyorlar? Bir yarım kalmış tesisi dokuz 
yıl vadeyle (üç yılı ödemesiz) bir şirkete 
devrediyorlar. Şirketin sermayesi yok, sa
dece taahhüdü var, ortaya bir gerçek ser
maye koymuş değil, kâğıt üzerinde taah
hüt etmiş; arkasından, yatırım kredisi alı
yor; arkasından, işletme kredisi alıyor; 
bunlar yetmiyor, Kamu Ortaklığı Fonu gi
riyor, milyarlarla ortak oluyor. Bütün bu 
paraların güvencesi de yok, sadece o ara
zi üzerinde bir ipotek var. 

NECCAR TÜRKCAN* (İzmir) —' 
Avanta da var. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Devlet, bu kadar parayı ödedik
ten sonra, nasıl oluyor da "Param olma
dığı için bunu özelleştiriyorum" diyebili
yor. Bunların hepsi bu raporlara geçmiş. 

Bu kuruluşların bu şekilde satışları, 
USAŞ da dahil... O beğenmediğimiz 
USAŞ -demin ödülden söz ettim, hemen 
bir örnek vereyim- 1988 yılı başında "İyi 
Mutfak Ödülü" almış; uluslararası, bir 
ödül . 1986'da yaptığı, 400 küsur bin ser
visi, 1988'de 2 milyona çıkartmış; son de
rece başarılı. Biz, bütün bunları ayrıntı
sıyla bu raporlarda buraya getirelim, izin 
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verin tartışalım ve bakalım, bu, "küçük 
ayrıntı" dediğimiz olaylar, Türkiye'de, 
kimleri iş bilir işadamı haline getirmiş; 
kimler devreye girip, Türkiye'nin kuruluş
larının pazarlanmasına aracı olmuşlar? 
Örneğin, şu soruları soralım : Nail Kü
balı, (PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi) 
USAŞ'm satışında aracılık etmiş midir? 
Böyle bir görev kendisine verilmiş midir? 
Bunun gibi daha pek çok soracağımız so
rular var, bunlan soralım ve böylece hem 
biz aydınlanalım, hem -zannediyorum siz
ler ihtiyaç duyuyorsunuz- aydınlanınız. 
Hükümetimiz ve başta Sayın Bakanımız 
da, kendisini çok mutlu edecek olan bu 
açıklığı böylece Türk Halkının önüne ser
gilesin ve biz kendisini de, bir kere daha 
sözünü tutan, sözüne sadık, ciddî ve de
ğerli bir Cumhuriyet Hükümeti Bakanı 
olarak burada selamlama fırsatı bulalım. 

Sabrınız için saygılar ve teşekkürler 
sunuyorum. (SHP ve DYP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, sağolun. 

Hükümet adına, Sayın Adnan Kah
veci; buyurun. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakika. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bugün, gerçekten bereket
li bir gün galiba; uzun zamandır bekledi
ğimiz yağmur yağıyor, bereket getiriyor. 
Özelleştirme konusu da, tahmin ettiğimiz
den daha bereketli gitti; bir araştırma 
önergesi verilmişti, o yetmedi, şimdi de 
gensoru önergesi ile bu konuyu tekrar 
gündeme getirdiler. 

Teşekkür ederiz; gerçekten, bu konu
yu tekrar tartışmak için bize bir fırsat da
ha verdiniz. 
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Yalnız, şunu ifade edeyim. Gensoru 
müessesesi tavsatıldı. Dinleyici localarına 
bakıyorum, oralar bile boş... (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayenizde, sayenizde... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin 
eseriniz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun. Sayın Bakan bir espri yaptı. Lüt
fen... (Gürültüler) 

Müsaade buyurun lütfen... Bu saate 
kadar herkes sözcüleri sükûnetle dinledi, 
Sayın Bakanı da dinleyelim; itham edilen 
o. (SHP ve DYP sıralanndan gürültüler) 

Buyurun efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sovyet
ler Birliğindeki ödüle aday gösterildi! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müsaade buyurun. O da güzel bir espri 
idi. Olabilir; olsun... 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, Sayın Kumbaracıbaşı'nm konuş
masını da dinledikten sonra şuna kanaat 
getirdim : Esasında, bu gensoru önerge
sini SHP'den bekliyorduk; ama, Doğru 
Yol Partisine mensup arkadaşlarımız da
ha atik davrandılar. Acaba, onlar, bu ko
nuda daha mı devletçi? (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Senin 
gibi akıl hocamız yok da, ondan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, yine, daha geniş bir perspektiften 
olaya bakmak istiyorum. Bundan otuz se-
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ne, elli sene, yüz sene sonra Meclis zabıt
larını inceleyecek olanlar acaba ne düşü
necekler, de diyecekler? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sizi ayıplayacaklar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cum
huriyet tarihi ne bakanlar gördü! 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Türkiye Cum
huriyetinin ilk onbeş yılını hatırlayalım : 
1923-1938 arası, devamlı olarak inkılâpla
rın yapıldığı, Türkiye'ye her yıl, her ay ye
ni şeylerin getirildiği bir devre idi. 
1938'lerden taa 1980'lere kadar inkılâplar 
durdu, ihtilaller geldi. Acaba niye ihtilal
ler geldi? Çünkü, yeterince inkılâp yapa
madığımız için ihtilaller geldi. (DYP sıra
larından gülüşmeler, alkışlar) Ve statüko
ya alıştığımız için, "Aman, hiçbir şeyi 
değiştirmeyelim" dediğimiz için; dünya 
değiştiği halde biz "değişmeyelim" dedi
ğimiz için ihtilaller geldi. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

1960'lardaki ihtilal hükümeti, KİT'
lerin yeniden reorganizasyonu ile ilgili bir 
rapor hazırlattı ve çıkan raporun sonucu 
şu idi: 1950-1960 arasındaki enflasyonun, 
döviz kıtlığının önemli bir sorumlusu ola
rak KİT'ler bulundu ve ondan sonra, 
KİT'lerin reorganizasyonu için yeni bir 
kanun çıkarıldı. Zaten, Rahmetli Mende
res Hükümeti de, 1950'lerin başında 
KİT'lerin özelleştirilmesi için çok geniş 
kapsamlı bir çalışma başlattı. O zamanın 
şartları müsait değildi; ama, 1960'larda, 
1970'lerde şartlar daha müsait hale geldi; 
bu fırsat kullanılamadı. 

Değerli milletvekilleri; KİT'ler konu
sunda bazı genel değerlendirmeler yap
mak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bu 
fabrikaların kurulması için takriben ne ka
dar para harcadı, biliyor musunuz? Bu

nu, Devlet Planlama Müsteşarından sor
dum ve "Bana muhafazakâr bir rakam 
ver, öyle çok abartmalı bir rakam 
olmasın" dedim. "Asgari 100 milyar do
lar harcadık, yani 200 trilyon harcadık'' 
dedi. 

200 trilyonluk bir servetimiz var, ya
ni 200 trilyon yatırdığımız bir servet var 
ve bu servet, acaba son kırk elli yılda dev
lete ne kadar temettü ödemiş?.. Hemen 
hemen hiç temettü, hiç kâr payı ödeme
miş. Peki, bu kâr payı ödememesine rağ
men, çok ucuz mal mı üretmiş, diğer dev
letlerden daha ucuz mu üretmiş? Ürete
memiş. Çok kaliteli mal mı üretmiş? Ma
alesef, onu da üretememiş. Peki, çalışan
larına daha yüksek ücret mi sağlayabil
miş? Maalesef, onu da sağlayamamış. 

Peki, 1988 yılında bütün bu kuruluş
ların, maliyetini bugün yeniden yapsak, 
200 trilyona baliğ olacak KİT'lerin dev
lete ödeyeceği Kurumlar Vergisi nedir, bi
liyor musunuz? 200 trilyonluk bir mal var
lığının devlete ödeyeceği Kurumlar Ver
gisi 213 milyar liradır. Özel sektörün -ki 
bütün vergi istisnalarından, her türlü is
tisnadan yararlanan özel sektörün de- dev
lete ödeyeceği Kurumlar Vergisi, bunun 
tam 9 katıdır. Demek ki, daha iyi ücret 
ödeyemediği halde, daha ucuz mal ürete-
mediği halde, daha kaliteli mal üreteme-
diği halde, KİT'lerin, devlet tarafından iş
letilmesine bazı sıkıntılar var. Bu, Türki
ye'ye has bir konu değil, bütün dünyaya 
has bir sıkıntıdır. Bunu düzeltmek müm
kün mü?.. Bir ölçüde mümkün; ama be
lirli bir ölçüden sonra, geliyor, devlet iş-
letmeciliğiyle, özel sektör işletmeciliği ara
sındaki yerde tıkanıp kalıyor; o verimlili
ği belirli bir düzeyin üzerine çıkaramıyor
sunuz. Hele, Türkiye gibi, KİT'lerin siyasî 
amaçlar için kullanılmaya yatkın olduğu 
bir ülkede bunları çok verimli işletme
niz mümkün değil. Antrparantez şunu da 
özellikle tekrar tekrar ifade ettim; bu-
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nu önceden de ifade ettim : KİT'leri özel
leştirmek bizim siyasî gücümüzü azaltıyor. 
Çünkü, KİT'ler eskiden (özellikle 1980 yı
lı öncesi) siyasî partilere, siyasî iktidarla
ra büyük bir destek verdiler. Parti teşki
latları, KİT'lerden, tahsisler kanalıyla bü
yük güç kazandılar. Bunun yorumuna da
hi girmek istemiyorum; ama, biz bu kö
tüye gidişi durdurmak mecburiyetindeyiz. 
Bütün dünyada son otuz kırk yıldır, Sa
yın Işın Çelebi'nin de üzerinde durduğu 
gibi, verimlilik mücadelesi var. Hangi ya
bancı yayın organını, dergiyi, televizyonu, 
kitabı açarsınız, "Japonya'nın verimliliği 
bu yıl şu kadar arttı, Almanya' nınki şu ka
dar arttı" der, ama Türkiye'nin verimli-
liğiyle ilgili tek bir rakam göremezsiniz. 

Değerli milletvekilleri, özellikle de
ğerli muhalefet milletvekilleri, size bir soru 
sormak istiyorum : Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarını okuyorsunuz, değer
lendiriyorsunuz; acaba niye hiçbir gün o 
raporlarda bahsi geçen kuruluşların yöne
ticilerine şu soruyu sormuyorsunuz : "Ey 
arkadaş sen iyi güzel çalışmışsın da, ge
çen sene bu tesisin kapasite kullanım oranı 
yüzde 60 idi, bu sene hâlâ yüzde 60'ta, ni
ye bunu yüzde 65'e, 70'e çıkarmadın?" 
demiyorsunuz. Veyahut da... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Onu sen 
sor, sen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim... Bir dakika... 

Mademki devletin malına en az bi
zim kadar sahip olduğunuzu iddia ediyor
sunuz; bu, çok önemli bir sorudur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sen iktidarsın... İşin ne; sen sor! 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, müsaa
de buyurun lütfen. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kendisi 
neden sormuyor? 

— 38 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Şu soruyu so
ruyorsunuz; " O genel müdür, çocuğunu 
arabayla okula göndermiş, getirtmiş" di
yorsunuz. "Arabayla çocuğunu okula gön
dermiş, getirtmiş? Sorusunu soruyorsunuz 
da, bu KİT'lerin genel müdürlerine, "Ge
çen sene kârın şu kadardı yahut da zara
rın vardı, niye bu sene kâra geçmedin?" 
diye sormuyorsunuz... Ben, sizi itham et
mek için bunu söylemiyorum, sadece, dev
let işletmeciliğindeki yanlış mantığı sergi
lemek için söylüyorum. Çünkü, maalesef, 
sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada 
da devlet işletmeciliği hep bu mantıkla yü
rümüştür. Hiçbir zaman biz, özel sektö
rün işletmeciliğe baktığı mantıkla devlet 
işletmeciliğine bakmadık. Kârlılık, verim
lilik, üretim artışı, kapasite kullanım oran
ları gibi oranlar, devlet işletmeciliğinde 
maalesef hep arka planda kaldı. 

Değerli arakadaşlar, özelleştirmeyle 
ilgili olarak, bizim 1983 programımızda 
olsun, 1987 programımızda olsun, hiçbir 
konuda hesap veremeyeceğimiz bir durum 
yoktur. Her konuda -demin de Sayın 
Kumbaracıbaşı söylediler- biz 55 milyo
na karşı sorumluyuz. "15 bin, 20 bin ki
şiye karşı" gibi bir tabir kullandınız; "15 
bin, 20 bin kişiye ucuza satmayız" dedim, 
" 15 bin, 20 bin kişiye satmayız" deme
dim. "ucuz" lafını çıkardınız oradan; dik
katinizi çekerim. Ucuza satmayız; çünkü 
55 milyon bize, malının en yüksek değe
re, mümkün olan en yüksek değere satıl
masını emrediyor. Ayrıca... 

RIZA YILMAZ (Ankara) - Haraç 
mezat satıyorsunuz, haraç mezat. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Haraç mezat 
da satanz efendim; çünkü bu, piyasada sa
tılıyor. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Nasıl 
satarsın?.. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bu, piyasada 
satılıyor. Piyasanın adı üzerinde zaten; en 
yüksek fiyatı verene verirsiniz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Baba
nızın malını mı satıyorsunuz haraç mezat? 

BAŞKAN — Hayır efendim; ne ala
kası var? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) Hayır efendim, 55 
milyonun malını satıyoruz; babamızın 
malını satsaydık, daha değişik satardık. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Haraç 
mezat satmazdınız babanızın malını... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz!.. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — 55 milyonun 
malını satmanın büyük sorumluluğu var. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, ANSAN, 
ÇİTOSAN, BHT ve USAŞ konularında, 
neden halka hemen satmadığımızla ilgili 
bazı tenkitlere tek tek cevap vermek isti
yorum. 

ANSAN olayında biz, alıcı firmalar
dan iki teklif istedik; birincisi, şirketin be
lirli bir yüzdesini üç sene sonra halka sat
mak kaydıyla; ikincisi, piyasa yükseldiği 
zaman, alıcı firmanın satması kaydıyla. 
Neden? Eğer şu anda sermaye piyasasına 
daha fazla mal verirsek, 55 milyonun ma
lını ucuza satmış oluruz. Halka açmış olu
ruz; ama, 55 milyonun malını 15-20 bin 
kişiye ucuza vermiş oluruz. Esas sorum
luluğumuz, bu KİT'lerin vergileriyle, ku
rulmalarını finanse eden 55 milyon vatan
daşa karşıdır; 15-20 bin kişiye karşı değil
dir. Bu, çok önemli bir nokta. Dolayısıy
la, ANSAN, -ki, yüzde 100 bir alıcıya 

satıldı- önümüzdeki yıllarda halka açıla
caktır ve zaten açılmak mecburiyetinde
dir. 

USAŞ'ta da daha değişik bir strateji 
uyguladık; yüzde 30'unu kendimizde tut
tuk. Niye kendimizde tuttuk?.. İleride, pi
yasa yükseldiği zaman piyasaya vereceğiz. 
(SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) O 
zaman çok daha iyi bir fiyatla satılmış ola
cak. Yani, şu anda bedavadan vermeye ke
sinlikle karşıyız. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ge
nel seçimlerden önce nereyi satmayı dü
şünüyorsunuz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Gelelim, yine 
USAŞ'in ucuz fiyata mı, pahalı fiyata mı 
satılıp satılmadığına... USAŞ'ı almaya ta
lip olan Marriott Firması, şu anda AEO-
ROFLOT'un yarısını almış olan firma, bi
ze de bir teklifli geldi, aynı teklifle geldi; 
"Sizin teklifiniz çok komik, çok ucuz, si
zinle pazarlık dahi yapmayız" dedik. Git
tiler, AEOROFLOT'u ikna ettiler, yüzde 
50'sine, 30 yıllığına ortak oldular ve hâlâ 
tekeller. Yani, AEOROFLOT'un dışında 
ayn bir ikram hizmeti de kurulamıyor. Biz 
USAŞ'ı, yüzde 70'ini 14 milyon dolara sa
tarken, tekeli de kaldırdık; ister USAŞ'tn 
bugünkü personeli, ister Konyalı Resto
ran, ister başka birisi; on tane ikram hiz
meti dahi kurulabilir. Özelleştirmede en 
çok dikkat ettiğimiz şey, hiçbir zaman, im
tiyaz, tekel, monopol, oligopol veyahut da 
hiçbir özel hak tanımamaktır. Bugün, is
teyen firma ikram hizmeti kurabilir; iste
yen firma, hem Türk Hava Yollarına, hem 
yabancı hava yollarına ikram hizmeti ve
rebilir. lekelin kaldırılması, bu açıdan çok, 
ama çok önemlidir. 

BP örneği verildi burada; "İngiliz 
Hükümeti BP'nin belirli hisselerini ya
bancıların almasına karşı çıktı" denildi. 
Çünkü, British Petrol (BP) İngiliz piyasa-
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smda monopol kadar 'güçlü bir şirkettir; 
tekel niteliğinde bir şirkettir. Türk Hava 
Yollan gündeme gelsin; aynı felsefeyi, ay
nı mantığı biz de uygularız; Türk Hava 
Yollarının hisselerinden yüzde 50'den faz
lasını yabancıya vermeyi biz de düşünme
yiz, Ne zamana kadar?.. Lufthansa, Air-
France kendi iç hatlarını Türk firmaları
na açana kadar. Orada kendi millî men
faatimizi sizden çok daha iyi korumaya bi
lincimiz var, düşüncemiz var; o konuda 
yaptığımız değerlendirmelerin, maalesef, 
eksik yanı var. Sattığımız kuruluşların 
şimdiye kadar hiçbirisinin tekeli, imtiya
zı veyahut da hiçbir özel hakkı yoktu; ama, 
Türk Hava Yollarına gelince durum deği
şiktir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ge
nel seçimlerden önce nereyi satmayı tasar
lıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, şimdi, Türkiye'de -özür dilerim ar
kadaşlar, alınacaksınız- muhalefete baktı
ğım zaman muhalefeti çok tutucu bulu
yorum. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Çağdışı çağ! 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Kendilerini üz
mek istemiyorum, çok ağır kelimeler kul
lanmak tabiatım değildir. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kullan, 
kullan bari. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, efen
dim, bu özelleştirme çalışmaları sırasın
da o kadar ilginç konuları gündeme getir
diniz ki!.. Efendim, çifte pasaportlular ça
lışıyormuş, bu geliyormuş, bu gelişiyor-
muş..."(SHP sıralarından "Yalan mı, ya
lan mı?" sesleri, gürültüler) 
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Düşünüyorum da, Atatürk dönemin
de, Almanya'dan çok sayıda, üstelik de 
Musevi bilim adamları geldi Türkiye'ye. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
ilgisi var bunun? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim.., Bir dakika... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen din
lemesini öğrenelim artık. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bu 
gelenler de mi Musevi? 

BAŞKAN — Burada en önemli olay, 
fikre saygılı olma. (SHP sıralarından gü
rültüler) Hayır efendim; lütfen... Olur mu 
öyle şey? Arkadaşımız sakin sakin ifade 
ediyor; herkes fikrini söyledi, ondan son
ra kararı da Yüce Heyet verecek. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Türkiye'nin o 
günlerinde dahi, onlara üniversitelerimiz
de çok önemli kürsüler verdik; hiçbir kim
se kalkıp da, "Bizim bilim adamlarımız 
yeterince değerli değil mi? Niye bu yaban
cı bilim adamlarına Türkiye'de üniversi
telerimizde önemli kürsüler veriyorsu
nuz?" diye tek bir laf etmedi ve ondan elli 
sene sonra, kendi vatandaşımıza, "Efen
dim, cifle pasaportluymuş, yok, yurt dı
şında eğitimini yapmış" diye laf söylüyo-. 
ruz... Bu, acaba ileriye mi gitmektir, ge
riye mi gitmektir? Takdiri size bırakıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Şemi-
ler nerede? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Çifte pasaportlular da satılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen... 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — Yine, başka bir 
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konuyu duymamıştım, şimdi Sayın Kum-
baracıbaşı'dan duydum. 

Biz, PETKİM Yönetim Kumlu Baş
kanlığına, özel sektöre temayüz etmiş, çok 
kapasiteli bir yönetici olan Ali Nail Kü
balı'yi getirdik. Efendim, kendisinin 
USAŞ'la ortaklığı varmış... (SHP sırala
rından gürültüler) 

Şimdi, beyler, her türlü reform hare
ketine, her türlü yeniliğe bir çamur sıçrat
maya çalışırsak, bizim işimiz iştir! (SHP 
sıralarından "Hayır, hayır" sesleri.) 

İlk defa olarak, özel sektörde tema
yüz etmiş kişileri KİT'lerin yönetim ku
rallarına getiriyoruz. İlk defa olarak PET-
KİM'de Sümerbank'ta -ve bunu diğer 
KİT'lere de yaymak istiyoruz- özel sektör
de temayüz etmiş kişileri yönetim kurulu 
üyesi yapmak istiyoruz. Şimdi, biz, bun
lara her türlü çamuru sıçratırsak, işte git
ti bir reform daha!.. Ondan sonra, hiçbir 
özel işletme tecrübesi olmayan bir kişi gel
sin yönetim kuruluna otursun ve KİT'ler 
iyi işletilsin!.. Vallahi, bu anlayışa şapka 
çıkaramıyorum, özür dilerim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Satar
sınız! 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, en son değinmek istediğim konu 
yabancı sermayedir ve en önemli konu, ya
ni bugünkü tartışmanın nüvesini teşkil 
eden konu da budur. Efendim, niçin ya
bancı sermayeye satıyoruz, niçin doğrudan 
halka satmıyoruz?.. Öncelikle şu soruyu 
sormak istiyorum : Yabancı sermaye ko
nusundaki anlayışımız, anlayışınız, niçin 
hâlâ 1930'lann anlayışından öteye gidemi
yor? Hâlâ, yabancı sermayeyi bir perspek
tifte değerlendirmeyi öğrenemedik. Ya
bancı sermaye sizi, ancak, akılsız olduğu

nuz takdirde sömürür, gümrük duvarla
rını kapalı tuttuğunuz takdirde sömürür. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar!) Sanayii koruyacağım diye, gümrük 
duvarlarını yüzde 100'lere çıkarırsanız sö
mürür. 1980 öncesi durum öyleydi, maa
lesef. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri 
alkışlar) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Olanları satıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Ama, bir sek
törde serbest rekabet varsa, gerçek anlam
da serbest rekabet varsa, yabancı serma
ye sizi sömüremez; yerli sermaye de sömü-
remez, hiçbir sermaye sömüremez. Bütün 
anahtar nokta, serbest rekabetin tamamen 
gerçekleşmesidir. 

İkincisi : Yabancı sermaye, bugün, 
"gel" deyince gelen bir olay değildir. 
İspanya yılda 7 milyar dolar yabancı ser
maye çekmesine rağmen, bizim 7 misli
mizden fazla yabancı sermaye çekmesine 
rağmen, hâlâ yabancı sermayeyi getirmek 
için yoğun pazarlama gayreti göstermek
tedir. Onlar akılsız, biz akıllıyız; öyle mi?! 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Onlar yatak satıyor, biz fabrika. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Şunu da söyle
yeyim : İspanya'da yabancı sermaye yeni 
yatırım için gelmiyor, mevcut yatırımları 
satın almak için geliyor. Bizde, gelen ya
bancı sermayenin çoğu, yeni yatırımlar 
için geliyor; mevcut yatırımlar için geleni 
çok çok az. 

Şimdi gelelim bir ideolojik soruya; 
buna nasıl cevap vereceksiniz, onu merak 
ediyorum. Ben bugün kalkıp desem ki; bu 
soruya 1960'larda, 1970'lerde maalesef 
kimse kalkıp cevap bile verememiş... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sen o zaman kısa pantolonla geziyordun. 



T.B.M.M. B : 64 28 . 2 . 1989 O : 1 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — "Arkadaşlar, 
Almanya'ya, Niğde'den, Tunceli'den, 
Mardin'den, Siirt'ten, Çanakkale'den, 
Kırklareli'den, Kırıkkale'den 1 milyon işçi 
talep ediliyor, gönderelim" desem, hiç 
kimseden ses çıkmıyor; ama "Burada 1 
milyon kişinin çalışacağı o fabrikaları ya
bancı sermaye gelip, kuracak'7 desek, emi
nim itiraz edersiniz. (SHP sıralarından 
"Keşke kursa keşke, yok öyle şey" sesle-
ri) 

Bir dakika... Bir dakika... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun 

efendim. Sakin sakin anlatıyor; müsaade 
buyurun lütfen. (SHP sıralarından "So
ru soruyor Sayın Başkan" sesleri, gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika. 
Şimdi, beyler... 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyu
run. Sataşma olursa, söz veririm ben si
ze. Bir şey yok; gayet makul şeyler. 

Buyurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan,, olayı saptırıyor. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Beyler, değerli 
arkadaşlar, şimdi, yabancı sermayeye ba
kış açımızı, hele hele 1987'den sonra iyi
ce değiştirmemiz lazım. Türkiye, Ortak 
Pazara tam üyelik için müracaat etmiştir. 
Türkiye'nin bugün artık, üretme diye bir 
sorundan öte, pazarlama diye bir sorunu 
vardır. Bugün, üretmek kolay, pazarlamak 
çok zordur. Zaten, bugün Türkiye'nin 
tekstil sektöründe... 

İBRAHİM. GÜRDAL (İsparta) — 
Üretmeden, neyi pazarlıyorsunuz? 

ründe, malzeme sektöründe, otomotiv 
sektöründe, beyaz eşya sektöründe çekti
ği bütün sıkıntı, pazarlama... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Neyi pazarlıyorsunuz? 

BAŞKAN — Dinlerseniz öğrenecek
siniz; ama dinlemiyorsunuz. Ayıp oluyor! 
Türkiye 2000'li yıllara giderken burada 
birbirimizi dinlemiyorsak, burada demok
rasiden, müsamahadan söz etmek müm
kün değildir. (ANAP sıralarından alkı ,1ar) 
Çok rica ediyorum... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, lütfen tarafsız olun. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Bu
rası konuşma yeri, herkese söz veriyoruz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Neyi 
öğreneceğiz Sayın Başkan? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ta
rafsız olun. 

BAŞKAN — Öğrenmezseniz, yine 
de dinlemek durumundasınız; alırsınız, al
mazsınız; beğenirsiniz, beğenmezsiniz... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz 
Meclisin Başkanısınız. 

BAŞKAN — O önemli değil. Lütfen 
dinleyin. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen to
parlayın. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
"Öğreneceksiniz" demeniz haksızlık. 

BAŞKAN — Hayır; öğrenirsin, be
ğenirsin, beğenmezsin, ayrı bir hadise ca
nım, 

Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — ...inşaat sektö-
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DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli arka
daşlar, bugün bir insanımız genç yaşında 
dışarıya gittiği zaman ve limon gibi sıkı
lıp geldiği zaman, ona hiçbir şekilde iti
raz edilmiyor... (SHP sıralarından "Ooo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bakın, mesela ondan 
hoşlandınız. Var bir şeyler demek ki. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Alkışlannız için 
teşekkür ederim. 

Hiçbir şekilde itiraz edilmiyor; ama 
biliyor musunuz, o dışarıya giden insanın 
ürettiği katma değerin -ki artı değer gibi 
konularda . uzman olduğunuzu 
söylüyorsunuz- sadece yüzde üçü beşi 
Türkiye'ye geliyor; ama, onun çalışacağı 
fabrikayı Türkiye'de kurduğumuz zaman, 
ürettiği katma değerin yüzde 60'ı, 70'i 
Türkiye'de kalıyor... (ANAP sıralarından 
alkışlar) 20 misli, 30 misli kalıyor. Esas sö
mürü budur, esas korkmamız gereken, ön
lememiz gereken sömürü budur. Bugün, 
elimizde olsa, Almanya'da, Danimarka'
da, Fransa'da çalışan işçilerimizin çalıştı
ğı bütün fabrikaları buraya getirmemiz la
zım, bunun için gayret göstermemiz la
zım, bunun için pazarlama yapmamız la
zım. (SHP sıralarından "Bravo Sayın 
Bakan" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Yaptıklarınızla ne ilgisi var? 

BAŞKAN — İbrahim Bey, siz aksi fi
kirde misiniz? Lütfen... Bakın Tevfik Bey 
söyledi, "Bizler özelleştirmeye karşı 
değiliz" dedi. 

Evet, lütfen arkadaşlar... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Son bir nokta
yı açıklamak ve özelleştirmenin çok küçük 
bir örneğini vermek istiyorum : BHT'yi 

sattık. BHT geçen sene 5 milyar lira kâr 
yapıyor göründü. Esasında, bu kârı uçak 
kiraları ve diğer giderleri ödenmiş olsay
dı, zarara dönüşüyordu. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne ka
dar komisyon verdiniz? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — BHT'nin, aşağı 
yukarı, 1988 yılında 20 küsur milyar kâr 
etmesi gerekiyordu; yani 15 milyar lira 
ekstradan kâr etmesi gerekiyordu. 15 mil
yarla ne yapılır; takdirlerinize arz ediyo
rum. 15 milyarla, tanesi 5 milyar liradan, 
doğuya 3 fabrika yapılır; tanesi 2 milyar
dan 7 tane meslek okulu yapılır; tanesi 1 
milyardan, 15 tane ilkokul yapılır. Sadece 
tek bir KİT'in özelleşmesinin getireceği 
sonuçları önümüzdeki yıl göreceğiz. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 10 
tane de hayal! ihracatçıya avanta çıkara
caksınız. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Zaten, özelleş
tirmede en önemli nokta, sonuçlar alın
madan herkesin tepki göstermesidir. İngil
tere'de de karşılaşıldı tepki gösterdiler, biz
de de karşılaşılıyor; ama biz normal kar
şılıyoruz. İngiltere'de İşçi Partisi sizin gi
bi "Devletleştireceğiz" dedi, 2 kere seçim 
kaybetti. Sonra İşçi Partisi bu slogandan 
da, devletleştirme tehdidinden de vazgeçti. 
Onun için, bu konuyu bekleyin, görece
ğiz. Özelleştirmede -aynen köprü satışı 
gibi- başarılı olup olmadığımızı, memle
kete ne getirip getirmeyeceğini, çalışanla
rın daha iyi ücret alıp almayacağını, ve
rimliliğin artıp artmayacağın hep beraber 
göreceğiz. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN -"- Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 
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Evet, Devlet Bakanı Adnan Kahveci 
hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşle-
meler tamamlanmıştır. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, gündeme alınsın ki, sorular 
cevaplansın 

BAŞKAN — Efendim, kararı Yüce 
Meclis verecek; müsaade buyurun. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Bakan soru sordu, cevap alabilmek 
için gündeme alınması lazım. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 
Siz tecrübeli bir parlementersiniz... 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza 
sunacağım : 

Gensoru önergesinin gündeme alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. Teşek
kür ederim. 

Sayın milletvekilleri, kaldığımız yer
den devam etmek üzere, birleşime 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.30 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne),Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 64 üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de

vam edeceğiz. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler'' kısmına devam ediyoruz. 

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

A) ONGORUŞMELER (Devam) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevjik Ertü-
zûn ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki hayalî ihra
cat iddialarının boyutlarım, sonuçlarını ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/29) 

BAŞKAN— Zonguldak Milletveki
li Tevfık Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülke
mizdeki hayalî ihracat iddialarının boyut
larını, sonuçlarını ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
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üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesinin gö
rüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet burada mı efendim?.. Bu
rada. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizde "Hayalî ihracat" yoluy
la haksız kazanç sağlamaya matuf olaylar
la ilgili iddialar çok geniş boyutlara ulaş
mış bulunmaktadır. 
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ANAP'm İktidara geldiği 1984 yılın
dan bu yana giderek hızlanan hayalî ih
racat, artık bir ekonomi politikası mese
lesinin ötesinde, bir devlet meselesi hali
ne gelmiştir. Bugün, konuyla ilgili Hükü-

/ met dahil bütün kesimler hayalî ihracatın 
varlığını kabul etmekte, sadece nispeti 
hakkında değişik iddialarda bulunmakta-
dırlarl. 

Uyguladığı yanlış dış ticaret ve teş
vik politikalarıyla hayalî ve fıktif ihracata 
uygun zemini hazırlayan, tahrik eden ve 
suçlular hakkında adlî mekanizmaları ha
rekete geçirmeyen ANAP İktidarı, bu fii
li işleyenlerle suç ortaklığı içinde bulun
maktadır. 

Hayalî ihracatın hayalî gümrük ka
pılarından yapılma noktasına varılması, 
iktidarın içinde bulunduğu aczi ve zafiyeti 
açıkça^ göstermektedir. 

Gümrük kapılan eleğe dönmüş, ka
nun hakimiyeti zedelenmiştir. Artık, ulus
lararası kuruluşlar dahi bu konudan ra
hatsızlık duyduklarını raporlarında açık
ça ifade edebilmektedirler. Devletimiz her-
gün itibar kaybetmektedir. 

Hayalî ihracat yaptıkları tespit edilen 
bazı firmalar hakkında yetkili denetim or
ganlarınca yapılan soruşturmalar ve ha
zırlanan dosyalar takipsiz bırakılmıştır. Bu 
firmalar hakkında son derece keyfî ve süb
jektif uygulamalar yapılmış, neredeyse her 
firma ayrı işlem ve usullere tabi tutulmuş
tur. 

ihracatın içinde bulunduğu bu vakıa, 
hem gerçek ve dürüst ihracatçıların heye
canını kırarak ihracatımızın gelişmesini 
ciddî olarak tehdit etmekte ve hem de rüş
vet mekanizmasını tahrik etmektedir. 

Ülkenin döviz kazanması da dahil 
hiçbir gerekçe, Türkiye'de devlet eliyle 
haksız .kazanç sağlanmasını meşru kıla
maz. Devletin himayesi altında kaçakçılı-
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ğa imkân veren bu politika ne iktisadî, ne 
hukukî ve ne de ahlakî bakımdan savunu
labilir. 

Devlet kaynaklarının kaybına, haksız 
kazanç ve rüşvet kaynaklarının ise zengin
leşmesine yol açan hayalî ihracatın, boyut
larını, sonuçlarını ve alınması gerekli ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci ve Meclis içtüzüğünün 102 nci mad
deleri gereğince Doğru Yol Partisi Millet
vekilleri olarak Meclis araştırması açılma
sını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki imza sahibine 
veya onun göstereceği bir diğer imza sa
hibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve 
gruplar için 25'er dakika, önerge imza sa
hibi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Yusuf Boz-
kurt Özal; buyurun. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Tevfık 
Ertüzün ve arkadaşlarının verdiği, ülke
mizdeki hayalî ihracat iddialarının boyut
ları, sonıfçlar ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirler konusundaki Meclis araş
tırması önergesi hakkında hükümet görü
şünü belirtmek için huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Türki
ye, 1980'li yıllara kadar sabit kur, yüksek 
devalüasyonlar ve ithalat kısıtlamalarına 
dayalı bir dış ticaret ve kambiyo rejimi uy
gulamıştır. Bu rejimler, kamu ve özel sek-
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tor tarafından yürütülen ithal ikamesine 
dayalı sanayileşme modeliyle de bütünleş
miştir. 

Değerli milletvekilleri, uygulanan bu 
kısıtlayıcı politikalar, ülkemizin gündemi
ne, birbirine bağımlı olmak üzere iki ana 
problem getirmiştir. Birinci problem, 
kambiyo ve dış ticaret kısıtlamalarının ih
lalinden doğan suçlar ve cezalardır; ikin
ci problem ise, dış rekabete kapalı ve dü
şük kapasiteli yerli sanayiin her geçen gün 
daha fazla himayeye muhtaç duruma düş
mesidir. 

Yatırımların ve kaynakların hemen 
hemen her alana yayılması ve dağıtılma
sı, başta enerji ve ulaştırma sektörü olmak 
üzere, darboğazlar meydana getirmiş, bu 
olgu da, problemleri daha da artırmıştır. 

Kısıtlayıcı politikaların uygulandığı 
dönemlerde, döviz ve dış ticaret yasakla
rının ihlalinden doğan olayların, kamuo
yunu en fazla ilgilendiren ve meşgul eden 
olayların başında geldiği görülmektedir. 

ithalat ağırlıklı olayların, 1918 sayılı 
Kanun çerçevesinde gümrük kaçakçılığı 
olarak, döviz ağırlıklı olayların da 1567 sa
yılı Kanun çerçevesinde kambiyo kaçak
çılığı olarak incelendiği, değerlendirildiği 
ve kamu makamlarınca takip edildiği her
kes tarafından bilinmektedir. 

1970'li yıllara gelindiğinde, ödemeler 
dengesi probleminin çözümü için ihraca
tın ciddî şekilde teşvik edilmesinden baş
ka alternatif bulunmadığı ve bu yola gi
dildiği müşahede edilmektedir, ihracatta 
vergi iadesi ödemeleri, gerçek bir teşvik 
primi olarak bu dönemlerde uygulanma
ya başlanmıştır, ihracat teşviklerinin ge
nişletilip yaygınlaştırılmasından sonra, ka
muoyunun gündemine haksız vergi iade
leri konusu da gelmeye başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, kamu ida
relerince, bu dönemde, haksız vergi iade-
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si olayları, vergi mevzuatı ve Türk Ceza 
Kanununun "Evrakta sahtekârlık" hü
kümleri çerçevesinde değerlendirilip takip 
edilmektedir. Haksız vergi iadesi alınma
sı davalarında, 1918 Sayılı Kanunun uygu
lanması için gerekli değişiklikler ilk defa 
1983 yılında yapılmıştır. Gerçekleştirilen 
bu değişiklik ile, ihracatta haksız vergi ia
desi almak için eşyanın kıymetinin yük
sek gösterilmesi, bu kanuna göre tekip edi
lecek ve cezalandırılacak bir fiil haline ge
tirilmiştir. 

1984 ve müteakip yıllarda, herkesin 
bildiği gibi, kambiyo, dış ticaret ve sana
yileşme politikalarında köklü değişiklikler 
yapılması yoluna gidilmiştir. 1567 sayılı 
Kanunda gerekli değişiklikler yapılmış ve 
kambiyo tahditlerine son verilmiştir. Dış 
ticaret rejimleri serbestleştirilmiş, kota, 
tahsis gibi kısıtlayıcı uygulamalar yürür
lükten kaldırılmıştır. Ekonomi, tedrici bir 
şekilde dışa açılmış, ihracat teşviklerine 
devam edilmiş, devlet, elindeki kaynakla
rı, başta enerji ve ulaştırma olmak üzere, 
altyapı yatırımlarına tahsis etmeye başla
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu politikalar 
sonucunda, sanayide kapasite kullanımı 
hızla artmış, gayri safî millî hâsılada 
önemli yükselmeler sağlanmış ve ihracat, 
1980 yılındaki 2,9 milyar dolar seviyesin
den, 1987 yılında 10,2 milyar dolar sevi
yesine çıkmıştır; hatta, 1988 yılının ilk 11 
aylık döneminde, ihracatımız, 10 milyar 
162 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Borç?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — ... yıl sonun
da 11,5 milyar doları geçeceğini um
maktayım. 

İhracatın artması ve bu konuda 
önemli başarılar sağlanması, ihracat ola
yını, Türkiye'nin önemli gündem madde-
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lerinden biri haline getirmiştir. Bu arada, 
ihracat teşviklerinden haksız yararlanma 
olayları ve bu olaylara ilişkin iddialar da 
ön plana çıkmaya başlamıştır. 

İhracat teşviklerinden haksız yarar
lanma olayları, 1984 yılına kadar münfe
rit suiistimal vakaları olarak ele alınmış ve 
genelde, ihracatta vergi iadesi denetimi yo
luna gidilmemiştir; ancak, 1984 yılından 
itibaren, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar-
lığıı. ~,a yapılan bazı tespit ve hesaplama
lar esas alınmak suretiyle, ihracatçılar nez-
dinde, kapsamlı şekilde, dış ticaret, güm
rük ve vergi denetimine başlanmıştır. 

Her şeyden önce ifade etmek gerekir 
ki, ihracat, Türk ekonomisinin can dama
rıdır. Ödemeler dengesi probleminin çö
zümü ihracata bağlıdır. İhracatın artırıl
ması, hükümet politikası olmaktan çıkmış, 
devlet politikası halini almıştır. 

Ayrıca, teşvik sistemini istismar et
mek isteyenlerle ciddî şekilde mücadele 
edilmektedir ve bu mücadeleye devam edi
lecektir. Ihracat'suiistimalleri bahane edi
lip, ihracat hamlesinin sekteye uğratılması 
ve ihracatın zorlaştırılrnası yanlış bir ter
cih olur kanaatindeyim. 

Ayrıca, Türkiye'nin ihracatta son beş 
yılda aldığı mesafe fiktif ihracat iddiala
rıyla çürütülemez boyutlardadır. Aslında, 
bu ihracat tutarları, Türk ekonomisinin 
gücünü göstermektedir. Türk ihracatçısı
na sahip çıkılması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere bi
raz da ihracatta vergi iadesi uygulamasın
dan ve inceleme sonuçlarından bahsetmek 
istiyorum. 

İhraç ürünlerimize dışsatım gücü ka
zandırmak ve dış ticarette firmalarımızın 
rekabet gücünü artırmak için, bu ürünle
rimizin dışsatım fiyatlarına giren, vergi, 
resim, harç gibi, maliyeti yükselten yük
lerin tamamen ya da kısmen giderilmesi 

gerekmiştir. Bu düşünceden hareketle, 
5.7.1963 tarihinde 261 sayılı İhracatı Ge
liştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Ola
rak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Da
ir Kanun çıkartılmıştır. 261 sayılı Kanun, 
memleketimizde, ilk defa, ihracatı geliş
tirmek amacıyla, vergilerle ilgili olarak ge
tirilen ve ''İhracatta vergi iadesi" adıyla 
tanınan teşviklerin uygulamasını sağlaya
cak şartların hazırlanması hususunda Ba
kanlar Kurulunu yetkili kılmıştır. 

19 Şubat 1987 tarihinden, itibaren, 
tüm kamu kuruluşları tarafından, ihracatı 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak il
gilendiren dosyaların Devlet Planlama 
Teşkilatına intikal ettirilmesine başlanmış
tır. Başlangıçta toplu halde, bilahare tek 
tek intikal eden dosyaların sayısı, şu an
da, elimizdeki rakamlara göre, 346 adet
tir. 1987 yılı içerisinde yaklaşık 50 firmayla 
ilgili olarak Merkez Bankasına ödeme ta
limatı verilmiş; bir kısmı ödenmiş, bir kıs
mına ise, Merkez Bankası tarafından, baş
ka sebepler ileri sürülerek ödeme yapılma
mıştır. Ocak 1988 başlarında dosyaların 
muhteviyatını tespit ederek, bu konudaki 
hareket tarzımızı belirleyebilmek için dos
yalar incelemeye alınmıştır. Bu çalışma
lar neticesinde, aşağıdaki hususlar tespit 
edilmiştir : 

Kararnamenin yanlış anlaşılmasın
dan dolayı, vergi iadesi dışındaki dosya
ların da Devlet Planlama Teşkilatına gön
derildiği dikkati çekmiştir. İncelenmesi ta
mamlanmamış yarım dosyaların da mev
cut olması ve bu hususta işlemlerin tekem
mül etmemiş olması nedeniyle, bir sonu
ca varmak mümkün görülmemiştir. Buna 
mukabil, bazı müfettiş raporlarında, ima
latçıya yönelik araştırmada, imalatçının 
böyle bir malı teslim etmediği, faturala
rın sahte olduğu, bu işi para karşılığı yap
tığı, bu işten pişmanlık duyduğu, evrakı 
müspite, şahitler ve imzalı ifadelerle mev
cut bulunmaktadır. 
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Ayrıca, ihracatın gümrük çıkış be
yannamesi ve döviz alım belgesi bulundu
ğu takdirde, müfettiş raporlarının duru
munun ne olacağı; imalatçının mı, ihra
catçının mı, suçlu bulunduğu hususu so
run yaratmıştır. 

Dosyaların zamanaşımına uğrama 
durumu söz konusu olabileceğinden, ka
mu idaresinin, işlemleri tekemmül ettire
memesinden mütevellit bir açmazla karşı 
karşıya kalabileceği hususu da önemli bir 
mesele olmuştur. 

Nihayet, idarî bir tedbir olarak Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ihra
cat ve ithalattan men edilen ve halen ce
zaları yürürlükte olan firma sayısı da 
55'tir. 

Değerli milletvekilleri, önemli bir 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
1984 yılından itibaren, 1988 yılının Eylül 
ayı sonuna kadar yapılan ihracat tutarı 40 
milyar 862 milyon dolara ulaşmıştır. O yıl
lardaki ortalama kurlarla hesap edildiğin
de, bu rakam, 32 trilyon 216 milyar Türk 
Lirasına tekabül etmektedir. Bilindiği üze
re, ihracatın teşvikinde belirli şartlar aran
makta, her kalem ihracata vergi iadesi ya
pılmamaktadır. Yapılan tespitlere göre, 32 
trilyon 216 milyar liralık toplam ihracatın 
17 trilyon 616 milyar liralık kısmı, vergi ia
desinden yararlanabilecek ihracat bölü
münü teşkil etmekte, geriye kalan 14 tril
yon 600 milyar liralık kısmı, yani toplam 
ihracatın yüzde 45'i, vergi iadesi kapsa
mına girmemektedir. 

Biraz önce belirttiğim bu dönemde 
yapılan toplam vergi iadesi tutan 1 tril
yon 845 milyar liradır. Bu tutar, vergi ia
desinden yararlanma şartlarını taşıyan 17 
trilyon 616 milyar liralık ihracat tutanna 
oranlandığında, bulunacak ortalama vergi 
iadesi oranının yüzde 10,4 olduğu görül
mektedir. Aynı değerlendirme, 1979-1983 
dönemi için yapıldığında, bu dönemde 

gerçekleşen 268,5 milyar liralık vergi ia
desinin, buna esas teşkil eden 1 trilyon 334 
milyar liralık ihracata oranının yüzde 20,1 
olduğu görülmektedir. Bu oran, 1974-1978 
döneminde yüzde 18,3 olarak gerçekleş
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü 
üzere, geçen beş yıllık dönemde, ihracat
ta ortalama vergi iadesi nispetleri, tedricî 
olarak azaltılarak, bir önceki beş yıllık dö
nemle kıyas edildiğinde, yanya indirilmiş 
bulunmaktadır. 1 Ocak 1989'dan itibaren 
de ihracatta vergi iadesi, tamamıyla sıfı
ra indirilmiş bulunmaktadır. 1984-1988 
döneminde ödenen 1 trilyon 845 milyar li
ralık vergi iadesinin, 120 milyar 51 milyon 
liralık kısmının haksız olarak ödendiği he
saplanmıştır. Haksız olarak iade edilen 
120 milyar 51 milyon liralık vergi iadesi
nin, hesabına esas teşkil eden ihracat de
ğerinin de 1 trilyon 146 milyar lira oldu
ğu görülmektedir. Şu halde, haksız olarak 
ödendiği hesap edilen bu 1 trilyon 146 mil
yar liralık ihracat değerinin, bu döneme 
ait 32 trilyon 216 milyar liralık toplam ih-
racatımızdaki payı, yüzde 3,56 seviyesin
dedir. Bu rakamın bünyesinde, sadece, ih
racat yapılmadığı halde, yapılmış gibi sah
te evrak düzenlenerek girişilen ve kamu
oyunda "hayalî ihracat" olarak ifade edi
len kısım yer almamakta, ihraç malları
nın kalite, miktar ve değerlerinin, oldu
ğundan fazla gösterilmesi, hatta usulsüz
lük ve maddî hataların da payı bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, haksız surette 
iade edilmiş bulunan 120 milyar 51 mil
yon liranın ait olduğu dönemde gerçekleş
tirilen 32,2 trilyonluk toplam ihracata nis
peti, onbinde 37'dir. 

Şimdi de sizlere, ihracat suiistimal
lerine karşı alman tedbirler ve sonuçları
nı açıklayacağım, ihracat suiistimallerinin 
önlenmesi için, gümrük idarelerinde, za-
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man içinde bir dizi önlemler alınmıştır; 
bunları şu şekilde sıralayabiliriz : 

ihracat olayını merkezden incelemek 
üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 
tüm ithalat ve ihracat, firma, madde, ül
ke ve değer bazında, haftalık olarak ista
tistik formlarına bağlanmıştır. Böylece, ih
racatın seyri ve durumu merkezden kont
rol altına alınmıştır. Bu uygulamayla, şüp
heli durumlarda, teşvik primleri ödenme
den, duruma müdahale imkânı yaratıl
mıştır. 

ihracat suiistimallerine karşı olayın 
gümrük yönünü sağlamlaştırmak için, yet
kileri büyük, ancak kendileri küçük güm
rük idarelerinin ihracat ve ithalat yetkile
ri sınırlandırılmıştır; her türlü ihracat ve 
ithalat işlemi yapan gümrük başmemur-
luklanyla, gümrük idare memurlannın 
yetkileri kaldırılmıştır. Bu idareler, sade
ce, yörelerinde üretilen malların ihracın
da, başmüdürlüklerin izni tahtında ihra
ca yetkili kılınmışlardır. 

Bu konuda, hızlı bilgi alma ihtiyacı
nın temini için bütün gümrük idareleri
ne fax yerleştirilmiştir. Gümrükler Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası istatistik! verileri, bu faxlarla 
çok kısa sürelerde temin edilmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsündeki bil
gisayarlarla izlenen dış ticaret istatistikle
rine, gümrük kapılarına göre, firma, ülke 
ve madde bazında bilgi almak üzere bir 
program ilave ettirilmiştir. Böylece, Güm
rükler Genel Müdürlüğünde toplanan bil
gilerin diğer yönden takviyesi ve kontro
lü temin edilmiştir. 

Bu alanda alınan diğer bir tedbir de, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası arasında iş
birliğinin geliştirilmesi ve saydamlık sağ
lanması olmuştur. Böylece, ihracat suiis-
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timallerine teşebbüs edenlerin yakından 
izlenmesi ve ilgili tüm kuruluşlar tarafın
dan denetlenmesi imkân dahiline sokul
muştur. 

Gümrük idaresinde otomasyona ve 
bilgisayar kullanımına geçiş için başlatı
lan çalışmalar hızlandırılmış ve manifes
to kayıtlarının bilgisayar aracılığıyla taki
bi işlemleri bitirilme noktasına getiril
miştir. 

Gümrük otomasyonu için Ankara ve 
İstanbul'da yürütülen pilot çalışmalar bi
tirilmiştir. Sistemin İzmir'de uygulamaya 
konulması çalışmaları hızla devam etmek
tedir. Halen ülkemizden geçen TIR'lar ve 
diğer araçlar -Gürbulak Kapısı hariç- On 
Line bilgisayar ağıyla izlenmektedir. 
Gümrüklere yerleştirilen bilgisayar, nakli 
hane kayıtlarını, yasak araçlan anında ver
mekte ve gerekli kontroller sağlan
maktadır. 

Gümrük istatistiklerinin geliştirilmesi 
sonunda ihracatın yoğunlaştığı bölgeler ve 
gümrükler tespit edilmiş ve idare altyapı 
düzenlemelerinin daha sağlıklı yapılması 
imkânı yaratılmıştır. İstanbul, Ankara ve 
Habur'da giriş ve çıkış gümrükleri ihdas 
edilmiş, yeni teşkilat yapısı içinde olayla
ra hâkim olunmuştur. 

İhracatın yoğunlaştığı İstanbul'da, 
26 milyar liraya mal olan 376 dekarlık bir 
alanda hizmet veren Erenköy Tesisleri, çı
kış sundurması olarak faaliyete geçirilmiş
tir. Aynı sistemin Halkalı'da uygulanma
sı için hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Ülkemizin, müstakbel Avrupa Top
luluğu üyeliği de nazara alınarak, 1989 yı
lında E-5 Karayoluna ve demiryoluna 
bağlantısı olacak bin dekarlık bir tesisin 
plan ve proje çalışmaları sürdürül
mektedir. 

Habur Gümrüğünü tamamen yeni 
bir yapıya kavuşturacak olan ihale 1987 yi-
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lı içinde yapılmış olup, inşaat hızla ilerle
mektedir. 

İthalat ve ihracat 35 gümrükte sınır
landırılmış, ihracatçı firmalar için, bu tes
pit edilen 35 gümrükten sadece tercih ede
ceği 5 gümrükte işlem yapması sistemi ge
tirilmiştir. 

Sahte belgeleri önlemek için teşvik 
belgeleri bilgiişlem formu şeklinde veril
mekte, aynca soğuk damga vurulmakta
dır. Bununla beraber, belgeleri özel bir kâ
ğıda astırma çalışmaları başlatılmıştır. 
Gümrüklerle Planlama Teşkilatı arasında 
fax irtibatı kurulmuş, anında haberleşme 
imkânı meydana getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, elde edilen so
nuçlara gelince. Gümrüklerde alınan ted
birler sonunda, ihracat suiistimallerine te
şebbüs anında el konulmaya başlanmıştır. 
Böylece, ödenmiş vergi iadelerinin daha 
sonraki denetim sonuçlarına göre geri-is
tenmesi aşamasından, ödemelerin durdu
rulması ve devlet açısından zararın doğ
masının önlenmesi aşamasına gelinmiştir. 

Nitekim, gümrük denetim elemanları 
tarafından teşvik primleri ödenmeden, te
şebbüs aşamasında el konulan ve ödenme
si DPT ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde yapılan girişimlerle dur
durulan ihracatta vergi iadesi tutarı 70 
milyar lira civarındadır. Halen gümrük 
denetim elemanları 150 firmaya ait 2 711 
adet ihracat beyannamesini incelemekte
dirler. Bu firmalarla ilgili olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası nezdinde yapılan gi
rişimlerle, vergi iadesi ve destekleme ve Fi
yat İstikrar Fonu ödemeleri durdurul
muştur. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar, 
ihracatın Türk ekonomisi içindeki yeri ve 
önemi, ihracat teşvik tedbirlerinin kanu
nî dayanakları, uygulamadaki değişiklik ve 
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gelişmeler, ihracat teşvik tedbirlerinden 
haksız olarak istifade etmek isteyenler için 
getirilen cezaî müeyyideler ve bu müey
yidelerin uygulama biçimlerini tarihî ge
lişim içinde ana hatlarıyla açıkladım. 

Bilhassa son dört beş yıl içinde ihra
cattaki artış önemli miktarlara ulaşmıştır. 
Bu artış, Türk ekonomisindeki gelişmenin 
ve uygulanmakta olan ekonomik politika
ların bir sonucu olmakla beraber teşvik 
tedbirlerinin de bu artıştaki rolü inkâr 
edilemez. 

Devam eden ve son zamanlarda ge
tirilen teşvik tedbirlerinden , pek tabiî ki, 
büyük ölçüde, gerçek ihracatçılar istifade 
etmişlerdir. Bunun yanında, her devirde 
olduğu gibi, bazı kişi ve kuruluşlar ger
çek bir ihracat yapmaksızın, hileli yollar
la, ihracata ve ihracatçılara tanınan im
kânlardan istifade etmek istemişlerdir. Bu 
şekilde, haksız olarak ödenen veya talep 
edilen meblağlar, iddia edilen mübalağa
lı miktar ve oranlarda olmamakla birlik
te, müsebbiplerinin tespiti ve cezalandırıl
ması için her olayın üzerine kararlılıkla gi
dilmiştir ve gidilecektir. 

Sayın milletvekilleri, haksız kazanç 
elde etmek isteyenlerin, bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da dikkatle ve ti
tizlikle izleneceği şüphesizdir. 

Aynı şekilde, ülkemiz ekonomisi için 
hayatî önem taşıyan ihracatın, uluslararası 
yoğun rekabet şartları altında sürekli ve 
istikrarlı bir biçimde artırılması ve kalıcı 
pazarlar yaratılması konusunda gayret 
gösteren dürüst ihracatçılarımızın, devle
tin sürekli teşvik ve desteğinden yararla
nacakları tabiîdir, 

Değerli milletvekilleri, burada bir de
fa daha tekrar etmek isterim ki, hayalî ih
racatın üzerine gidilirken, bugün artık bü
yük sayılara varmış olan gerçek ihracat
çıları ve ihracat yapan herkesi töhmet al-
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tında bırakmamak, ülkenin geleceği açı
sından hem bizim, hem de kamuoyunu 
oluşturan diğer müesseselerin önemli bir 
görevidir. 

Sayın milletvekilleri, ihracat suiisti-
malleriyle ilgili her türlü kanunî soruştur
ma, titizlikle takip edilmekte olduğundan 
ve ilgili mahkemelerde sürdüğünden, bu 
konu için Meclis araştırması açılmasına 
gerek bulunmamaktadır. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tevfik Ertüzün; buyurunuz efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ertüzün, süreniz 20 dakikadır. 
Lütfen süreyi aşmayın^ çünkü, programı
mızı, sürelere uyulduğu takdirde tamam
layabiliyoruz. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Gayet tabiî 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; sözlerimin başında hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Hayalî ihracatın nedenleri, boyutla
rı ve sonuçları hakkında partimiz Meclis 
grubu tarafından verilmiş olan Meclis 
araştırması önergesi üzerinde grubumu
zun görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, Anavatan Partisinin iktidara gelmesiyle 
birlikte, Türkiye'de para politikası ağırlıklı 
bir ekonomik model uygulanmaya başlan
mıştır. Bu para politikası ağırlıklı ekono
mik modelin bir yönü de, ülkenin dışa 
açılmasını öngörmüştür. Ülke nasıl dışa 
açılacaktır? İhracatını ve döviz gelirlerini 

artırarak. Bunun için alınması gereken 
tedbirler aslında iki noktada toplanmıştır : 
Bir tanesi, ülkede tüketimin, ve yatırımın 
kısılması; diğeri de, Türk Lirasının sürekli 
olarak değerinin düşürülmesi; yani Türk 
Lirasının sürekli olarak değer kaybına uğ
ratılması ile olacaktır. 

Böyle bir ihracat politikasının ise sağ
lıklı olmayacağı açıktır. Türkiye gibi, bü
yümek, kalkınmak ve sanayileşmek zorun
da olan; fevkalade dinamik, ekonomik ve 
sosyal yapıya sahip olan bir ülede, bu ted
birlerle uzun dönemde ülkeyi dışa dönük 
bir çizgi üzerine oturtmak zordur. Kaldı 
ki, Türkiye için acaba dışa dönük bir sa
nayileşme modeli de acaba ne derecede tu
tarlıdır? 

Bildiğiniz gibi, dışa dönük sanayileş
me modelleri, genellikle büyük ve güçlü 
ülkelerin yörüngesinde olan ülkelerde ve
ya eskiden beri koloni ilişkileri içinde olan 
ülkelerde uygulanan bir modeldir. Çün
kü, eğer siz sanayinizi tamamen dışa dö
nük olarak kurarsanız ve o dış pazarları 
bir anda kaybederseniz, o takdirde ekono
minin bütün imkânları bir anda ortadan 
kalkmış olur, elinizden kaymış, gitmiş 
olur. O itibarla, Türkiye gibi orta büyük
lükte olan ülkelerde daima, ithal ikame
sine dönük sanayileşmeyle,.ihracata dönük 
sanayileşmenin dengeli olarak yürütülmesi 
esas alınmıştır; iktisat bilimcileri, iktisat 
politikacıları tarafından bu dengenin sağ
lanması daima savunulmuştur. O itibar
la da, Türkiye, ithal ikamesine dönük sa
nayileşme modelini hiçbir zaman terk ede
mez. Türkiye ancak öyle sanayileşebilir. 
Türkiye ancak o yolla refahı yükseltebilir, 
ancak o yolla halkın eline refahın, mede
niyetin imkânlarını götürebilir. O itibar
la, sadece ihracata dönük sanayileşme mo
delini endişeyle takip ediyorum. 

Tabiî, mesele burada da bitmiyor. 
Türkiye, ihracata dönük sanayileşmeyi be-
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nimsemiştir de, acaba, 1980 sonrasında, 
gerçekten ihracata dönük bir üretim mo
deli kurabilmiş midir? Hayır, kuramamış
tır. Belki biraz tekstilde, birkaç sektörde 
çok küçük ölçülerde olmak üzere kurmuş
tur; ama, Türkiye'de yapılan ise şudur : 
Talebin yapılmasını değiştirmek. Yani ar
zın üretimin yapısı değişmemiştir. Halbu
ki olması gereken neydi? Türkiye daha çok 
üretecek ve o daha çok ürettiğinin daha 
önemli bir bölümünü ihraç edecek. İşte ih
racata dönük model budur; ama Türki
ye, talebin yapısını değiştirmiş, iç talebi 
önemli ölçüde kısmış, aldığı para politi
kası tedbirleriyle dış talebi motive etmiş
tir. Hadise bundan ibarettir. 

Bu arada bir de -işte huzurunuza 
getirdiğimiz- bir gerçek dışı ihracat ola
yıyla karşı karşıyayız. Size şimdi burada 
gerçek dışı ihracatın nasıl yapıldığını an
latmak istemiyorum; çok yolları var, bir
çok yolu var; mesela, pek gündeme gelme
yen bir yol var ki, çok kullanılıyor : Evet, 
mal ihraç edilmiştir; ama, ihraç edilmesi 
gereken tarife üzerinden değil de, yüksek 
vergi iadesi aldığı tarife üzerinden ihraç 
edilmiştir. Ne olmuştur? Ülke kayba uğ
ramıştır. 

Biraz önce Sayın Bakanı dinledikten 
sonra, tabif ki, sahip olduğumuz kanaat 
daha da güçlenmiştir; çünkü, hayalf ihra
catı bizatihi Hükümet tahrik etmiştir, des
teklemiştir. 
f MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 

İnsaf!.. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) -

Evet. Şimdi bakınız... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Tahrik yoktur, kelime yanlış. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt

fen, müsaade buyurun. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Şimdi vereceğim örneklerle siz de bana ka

tılacaksınız sayın milletvekilleri, sabırlı 
olunuz. Yani, ayrı partiden olmuş olmak, 
ille ayrı fikirleri savunmak demek değil
dir. Bakınız, biraz önce burada dedik ki : 
Biz, özelleştirmeden yanayız; ama, özel
leştirmeyi biz, devlet şirketlerinin halka 
mal edilmesi, millete mal edilmesi olarak 
anlıyoruz; yabancılara satılması olarak an
lamıyoruz. 

Oraya girmişken bir parantez 
açayım. 

Sayın milletvekilleri, Boğaziçi Hava 
Taşımacılığı 1,5 milyar liraya satılıyor. Bu
gün, 1,5 milyar liraya büyük şehirlerde bir 
daire alamıyorsunuz, bir şirketi satıyorsu
nuz! Biraz önce, Sayın Bakan dedi ki, 
"Kanunlarımız başka bir şirket kurmaya 
mani değildir." Evet, rekabet piyasası ge
lişsin. O zaman buyurunuz, USAŞ'ı 
SAS'a satmayın da, SAS gelsin, Türkiye'
de yabancı sermaye olarak ayrı bir ikram 
hizmeti veren şirketi kurşun. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani ni
ye USAŞ'ı SAS'a satıyorsunuz? SAS gel
sin, rekabet yaratmak için, bir şirket 
kursun. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, konu özelleştirme değil, 
hayalî ihracattır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. O tip saplantılar konuş
ma sırasında olur, mümkün tabi!. 
L ü t f e n . . . 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, şimdi hemen konuya ge
liyorum. 

Bu arada BHT olayı var. BHT (Bo
ğaziçi Hava Taşımacılığı) olayında içeri
deki gazetelere ve dışarıda da Wall Stre-
et'e ilanlar verilmiş ve deniliyor k i : "Bo
ğaziçi Hava Taşımacılığı bir bütün olarak 
(kargosuyla, charteriyle, yüklemesiyle) ve 
6 adet de uçak filosuyla beraber satılıyor." 

— 52 .— 



T.B.M.M. B : 64 28 . 2 . 1989 O : 2 

Bakınız, böyle ilan veriliyor; ondan sonra 
alıcılarla yapılan pazarlıkta işin şekli ta
mamen değişiyor, uçaklar Türk Hava Yol
larına devrediliyor, başabaş olan -
Hükümet zarar ettiğini savunuyor- kargo 
ayrılıyor, kârlı olan charterin bütün tari
fe haklan, uçuş haklan ve şirketin varlığı 
1,5 milyar gibi komik bir rakama ENKA, 
ESKA ve İrlanda Hava Yolları konsorsi
yumuna satılıyor. Biz buna karşıyız değerli 
milletvekilleri; yoksa, özelleştirmeye esasta 
mutabıkız, Türk ekonomisinin üretkenli
ğinin, üretim gücünün, bugün potansiyel 
duran millî kaynaklarımızın harekete ge
çirilmesini biz de istiyoruz, biz de savu
nuyoruz; ama biraz önce okunan önerge
mizde belki çok iyi anlaşılmadı, çünkü za
man çok dar, orada dâ 'diyoruz k i : Özel
leştirmenin amacı uygulamalarla saptırıl
mıştır, ama Sayın Hükümet geldi bura
da, özelleştirmeyi, sanki hiç böyle uygu
lamalar yapılmıyormuş gibi anlattı bize. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, konuy
la ilgili konuşun lütfen. 

TEVFjK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Hemen konuya dönüyorum Sayın Başkan. 

YAŞARİ TOPÇU (Sinop) — Bırakın 
da 20 dakikada istediği gibi konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, müsaade 
buyurun. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Şimdi, burada da, bizim karşı olduğumuz, 
Türkiye'nin ihracatının artması değildir, 
Türkiye'nin döviz gelirinin artması değil
dir, buna kimse karşı gelemez; bizim kar
şı olduğumuz, her ne pahasına olursa ol
sun, her ne sebeple olursa olsun, haksız 
kazancın bu ülkede meşru gösterilemeye
ceğidir. Eğer siz, ihracat artıyor, döviz ge
liyor diye bu haksız kazancı meşru göster
meye kalkarsanız, öbür taraftan vergi ka
çıranı mahkûm edemezsiniz, vergi kaçı
ranı takip edemezsiniz; yani haksızlıklar 

birbirini takip eder. Nitekim, Türkiye ma
alesef ve maalesef bugün o noktaya gelmiş
tir; herkes, "Ötekine bak" diyor; öteki de, 
"Ötekine bak, o da yapıyor, onu kovala" 
diyor. Bu, ülkede anarşi yaratır. 

Şimdi bakınız, biraz önce "Hükümet 
hayal! ihracatı desteklemiştir'' dedim, ar-
kadaşlanmız itiraz ettiler. Size bunu, va
kit ne kadar yeterse, o kadar uzun boylu 
da anlatmaya çalışacağım. 

Şimdi hemen, konuyla ilgili olarak 
Sayın Başbakanın bazı beyanlarına temas 
etmek istiyorum : 

Tarih 12 Aralık 1985, bu işler daha 
yeni ortaya çıkıyor; bir gazeteci, Sayın 
Başbakana soruyor, soru şu : "Hayal! ih
racat konusunda bir tahmininiz vardı. Bu 
tahmin çok aşıldı. Yeni durumla ilgili tah
mininizi öğrenebilir miyim?" Sayın Baş
bakan bunun üzerine şöyle cevap veriyor 
: "Bunu tahmin etmek kolay değildir. 
Tahmini bana söyleyen arkadaşlanmdır ve 
5-6 milyar lira civannda olduğunu söyle
diler. Maliyenin incelemeleri ve dışarıya 
verilen rakamlar bununla direkt ilgili de
ğildir. Diyelim ki bir ihbar var, ilk ihra
catçıdan geriye doğru gidiyorlar, geriye 
gittikçe fatura olmadığını görüyorlar. Bu, 
fatura vermeme alışkanlığı, faturasız ça
lışma alışkanlığı. Ondan sonra bütün bu 
operasyonu vergi kaçakçılığı olarak mü
talaa ediyor, üç misli cezasını koyuyor, ra
kamı böyle çıkanyorlar. Fiilen bu ihracat 
yapılmış, problem yok, gümrüklerden çı
kışı belli; ama geriye doğru geldiğiniz za
man fatura görmeyince, hayal! diyorsu
nuz. Bu, Türkiye'deki hayal! ihracat de
ğil, normal çalışma düzeni." Bakınız, Sa
yın Başbakan meseleyi ne kadar hafife al
mış; daha 1985 yılında, "Bu, Türkiye'deki 
normal çalışma düzeni'' demiş. Çalışma 
düzeni buysa, herhalde Hükümetin görevi 
de bunu düzeltmektir; seyretmek değil. 
Devam ediyor : "Fakat, o kadar çok gü-
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rültü yapıldı ki, biz de 'verin mahkemeye' 
dedik, mahkemeler karar versin, Tabiî, bu 
'verin mahkemeye' lafında bir problem 
var, onu söyleyeyim. En sonunda ihracatçı 
şirketler biraz sıkıntılı duruma düşüyor
lar; yani bunlar dış ticaret sermaye şirket
leri. Bunların yaptığı fazla bir şey yok. 
Naylon fatura vermek, bugün, Türk sa
nayi sisteminde bilinmeyen bir hadise de
ğil." İşte, Sayın Başbakan meseleye böyle 
yaklaşmış. 

Yine, 27 Ocak 1986'da birbaşka top
lantıda yaptığı konuşmada şunu söylemiş : 
"Öyle abarttılar ki... Türkiye'de vergi ka
çıranlar var, belki binlerce, yüzbinlerce; 
ona kimse bir şey demiyor; bir hayalî ih
racat meselesini öyle abarttılar ki, oldu
ğundan çok fazla gösterdiler". 

Şimdi, tabiî ki, Sayın Başbakan böy
le derken, Sayın devlet Bakanı Yusuf Özal 
da aynı şekilde görüşler serd etmiş; bir ta
nesini size arz ediyorum. Sayın Yusuf 
Özal, "Hayalî ihracat vardır şeklindeki 
muhalefet yaygaralarına aldanıp da, bü
tün bürokratları ihracatçının peşine takıp, 
ihracatı durdurmaya bizi kimse götüre
mez, böyle bir hataya düşmeyiz" demiş. 

Biraz sonra sizlere arz edeceğim ya
salarda birtakım değişiklikler yapılmış, 
birtakım genelgeler çıkartılmış ve bütün 
bu genelgelerle hayalî ihracatçının önün
deki yol açılmaya çalışılmış. Gayet açık se
çik görünüyor. Denetim organlan ile Hü
kümet arasında hırsız-polis romanlarının 
senaryolarını aratan bir kovalamaca geç
miş. Denetçiler rapor vermişler; hesap uz
manları, Hazine kontrolörleri, gelirler 
murakıpları, ellerine geçen bütün imkân
ları sonuna kadar kullanmışlar; Hükümet 
de bunlara karşı, genelge üzerine genelge 
çıkarmış; önündeki bütün engelleri aşma
ya çalışmış. 

Şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki, Ana
vatan Partisi iktidara geldiğinde, Sayın 

Başbakan -hafızalarınızı yoklayınca he
men hatırlayacaksınız- şunu söylemişti : 
"Biz müfettiş devletiyiz. Aslolan, vatan
daşa itimattır" Halbuki, her devlette va
tandaşların soygunculara, hırsızlara karşı 
korunmasını yerine getirecek organ, tef
tiş teşkilatlarıdır. Yani, teftiş teşkilatının 
görevi, vatandaşı korumaktır. Meseleye 
böyle bakılmamış, "Biz bir müfettiş dev
letiyiz. Vatandaşa itimat edeceğiz. Esas 
olan, vatandaşın beyanıdır" denmiş ve 
bugünkü hallere gelinmiş. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün artık hayalî ihracatın boyutları üze
rinde tartışılıyor; yani varlığı yokluğu üze
rinde tartışma yok, boyutu üzerinde tar
tışma yar, Onu ben de söyleyeceğim; var
lığı üzerinde tartışma yok; "Evet, hayalî 
ihracat vardır" deniyor; biraz önce Sayın 
Bakan da "takibe geçtik" dedi. Bir hesap 
çıkarttılar ortaya. Şu küçücük kitapçık da 
-Sayın Maliye Bakanı ile Sayın Devlet Ba
kanının müşterek imzalı, ihracatta Vergi 
İadesi Uygulamaları kitabı- bir müddet 
önce bizlere dağıtıldı ve bu kitapla, biz 
bekledik ki çok önemli açıklamalar yapı
lacak; çünkü, öyle dendi. Bu kürsüde, bir
kaç defa, yetkili bakanlar "Şimdi hayalî 
ihracat üzerinde bir şey konuşmak istemi
yoruz; çünkü, önümüzdeki günlerde çok 
ciddî açıklamalar yapacağız" dediler; biz 
de bekledik, gerçekten bir şey yapılacak 
zannettik. Çıka çıka bu kitapçık çıktı. 

Bu kitapçık içinde hayalî ihracatın 
tekniği var, mevzuat var; nasıl yapılıyor, 
nasıl ediliyor vesaire. Netice itibariyle, ge
linmiş, 18 inci sayfada denmiş ki: "Yapı
lan araştırma, inceleme ve tespitlerden 
sonra 1 trilyon 845 milyar liralık vergi ia
desinin 120 milyar 51 milyon liralık kısmı 
haksız olarak ödenmiştir" Yani mesele 120 
milyara inmiş. Tabiî bunun bir lirası da
hi tartışma kabul etmez. O bir lirayı, o 
haksız kazancı kim sağlamışsa ondan alır
sınız; ondan atamıyorsanız siyasî sorum-
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kılardan alırsınız. Yani, devlet mekaniz
ması budur. Şimdi, acaba bu 120 milyar 
mı? Biraz onun üzerinde zamanınızı ala
cağım ye ondan sonra bazı teknik konu
larda bilgi vermeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1984 ila 1987 
yıllan arasında -henüz bu hesaplara 1988'i 
katmıyoruz; çünkü tam neticeler belli 
değildir- Türkiye'nin toplam ihracatı 32 
küsur milyar dolar. Muhtelif tahminlere 
göre bunun yüzde 25'i hayalî. "Nere
den?" derseniz; bir kere, bu, IMF rapo
runa geçmiş. IMF raporunda diyor ki : 
"1984 - 1987 yılları arasında sadece 
OEGD ülkelerine yapılan ihracatın 3,5 
milyar doları hayalî." 

OECD'ye yaptığımız ihracat, top
lam ihracatımızın takriben yarısı. Yani, 
bunu 17 milyar dolara oranladığınız za
man, yaklaşık olarak yüzde 25... Bunu 
yüzde 40'a kadar çıkaranlar da var. Biz 
bunu esas alalım ve yüzde 25 olduğunu 
kabul edelim. 32 milyar dolarlık toplam 
ihracatın yüzde 25't ne eder? 8 milyar do
lar. Biraz önce Sayın Bakan haksız kazancı 
oranlarken, toplam ihracata oranladı. 
Halbuki ihracatın tamamı teşvikten yarar
lanmıyor ki; teşvikten yararlanana oran
lamak lazım. İhracatın yaklaşık yüzde 70'i 
teşvikten yararlanıyor; dolayısıyla, 22 - 23 
milyar doları teşvikten yararlanıyor. 1984 
- 1987 yılları arasındaki 8 milyar dolarlık 
hayalî ihracatı, teşvikli olan 23 milyar do
larlık ihracata oranladığınız zaman yüz
de 35 rakamına varıyorsunuz. Demek ki, 
teşvikten yararlanan ihracatın yüzde 35'i 
hayalî. 

Bir de, bu kitapçıkta sadece vergi ia
desi dikjcate alınmış. Mesela KDV iadesi 
burada yok; yani, ihracatta vergi iadesi
ni, sadece vergi iadesi olarak mütalaa et
miş. KDV iadesi ki, üzerinde fırtınalar ko
puyor. KDV iadesi burada yok; Kaynak 
Kullanım Destekleme Fonu yok; oradan 

yapılan ödemeler ve Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonundan yapılan ödemeler yok. 
Bütün bunları koyduğunuz zaman, bu dö
nemde yapılan vergi iadesi aşağı yukarı 
2,5 trilyon lira. Tabiî bunlar o yılın fiyat
ları üzerinden. Dolar olarak cari kurlarla 
4 milyar dolara yakın. 4 milyarın bugün
kü ifadesi de 6 trilyon lira; bu toplamdır. 
Bunun yüzde 35'ini hayalî ihracatçılar 
haksız olarak aldıklarına göre, demek ki, 
cari fiyatlarla 830 milyar lira. Bugünkü fi
yatlarla yaklaşık 2,5 trilyon liralık haksız 
ödeme yapılmıştır. Buna gümrüksüz itha
lat kolaylıklarıyla kredi faizi sübvansiyo
nu dahil değildir. Onları da ilave ettiğiniz 
zaman ve 1988 yılını da ilave ettiğiniz za
man bu rakam en azından 5 trilyon lira
ya baliğ olur. 

Hayalî ihracatın demek ki boyutu bu. 

Tabiî, hayalî ihracatın varlığı yoklu
ğu konusunda sadece IMF raporuyla ye
tinmiyoruz, başka göstergeler de var. Me
sela son yıllarda bakıyoruz OECD ülke
lerine; ihracatımız, onlardan yaptığımız, 
ithalatın 3 katına yakın artıyor. İthalatı
mız yüzde 25 artarken, ihracatımız yüz
de 50 artıyor. Bu, ülke bazında daha de
ğişik; mesela İsviçre örneği var, İtalya ör
neği var; oralarda çok daha değişik; İtha
latınız yüzde 10 artarken ihracatınızdaki 
artış yüzde 70'lere varıyor. Dünyada böyle 
bir şey yok değerli milletvekilleri. Dünya
da artık giderek, belli miktarda ihracata 
karşılık belli miktarda ithalat prensibi ge
çerli. Karma ekonomik kurullarda tartı
şılan meseleler hep bunlar; ama nasıl olu
yor da onlar ses çıkarmıyorlar? Yani, ih
racatınız yüzde 70, ithalatınız yüzde 10-15 
artıyor ve İsviçre buna ses çıkarmıyor!.. İş
te bu, o ülkelere yaptığımız hayalî ihraca
tı doğruluyor. 

Bir de, birim fiyatlar olayı var ki, o 
birim fiyatlar olayına akıl erdirmek müm
kün değil ve yine bu birim fiyatlarıyla, ar-
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tık, Türkiye'nin dış ticaret haddinin he
saplanması da mümkün değil. 

Elimde çok örnekler var, bunların 
hepsi Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlı
ğından alınmıştır; örnekler vereyim : Ma
sa örtüsü; 1985'te 23 dolar iken, 1986'da 
13 dolara, 1987'de 7 dolara düşmüş. Ver
diğim rakamlar kilogram/dolar cinsin-
dendir... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Çağ at
lıyoruz, çağ!.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Fren balataları; 1985'te 9 dolar, 1986'da 
7 dolar iken; 1987'de 45 dolara çıkmış. 

Dökme demir, demir-çelik eşya; 
1985'te 10 dolar iken, 1986'da 1,5 dolara 
düşmüş ve yine bu hayalî ihracatın en çok 
yoğunlaştığı kalemlerden biri olan maki
ne sanayiinden, makine parçalarından ör
nek vermek istiyorum. Çünkü, burada 
parça mevzubahis olduğu için, hayalî ih
racat çok rahat yapılıyor. Bir tane numu
ne alınıyor -bu numune Batı Avrupa'dan 
getiriliyor- onun üstündeki yazılar, etiket
ler vesaireler kazınıyor; ona Türk marka
sı vuruluyor, o numune olarak gösterili
yor ve arkasından, ne gönderirseniz gön
derin!.. Mesela, diğer makine kesici ağız
larda 1985'te birim fiyat 126 dolar, 
1986'da 152 dolar, 1987'de 299 dolar. 

Kaşık, çatal, bıçakta; 1985'de 103 do
lar, 1986'da 9 dolar, 1987'de 23 dolar. 

Yine ayrıca, dokuma, örme yardım
cı cihazlar kalemi var, burada da birim fi
yat 1985'te 286 dolar, 1986'da 184 dolar, 
1987'de 527 dolar. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, saatini
ze lütfen bakar mısınız; süreniz 5 dakika 
geçmiştir, toparlamanızı rica ediyorum. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Çok çarpıcı bir örnek daha vermek 
istiyorum : Radyo televizyon aksamı; 
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1985'te 405 dolar, 1987'de 150 dolar. 
Bizim bir tane de mantarcımız var, 

mantar satıyor, biliyorsunuz. Mantarda 
da 1985'te 76 dolar, 1986'da 114 dolar ve 
1987'de ise 145 dolar olmuş. 

. Bir yıldan diğerine, dünyanın hiçbir 
ülkesinde herhalde, birim fiyatların bu ka
dar değişiklik gösterdiği görülmemiştir. 
Niçin böyle oluyor? İşte, o kalemde haya
lî ihracat imkânı, kapısı açılıyor, oradan 
hayalî ihracat yapılıyor; ya fiyatlar yüksek. 
gösteriliyor veyahut diğer maniplasyonlar 
yapılıyor vesaire. Dolayısıyla, bu birim fi
yatlar çıkıyor. Yani, normal, istikrarlı, sağ
lıklı ihracat yapan bir ülkede, bir yıldan 
diğerine birim fiyatlar arasında bu kadar 
farklılık olması mümkün değildir, olamaz. 

Sayın Başkan, zamanım kalmadı, bi
liyorum; ama, izin veriniz birkaç örnek 
daha vereyim : Sayın Hükümet, yasal açı
dan hayalî ihracatçının önünü nasıl açmış? 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
dair Yasanın 45 inci maddesinde 1983'te 
bir değişiklik yapılmış. Bu değişikliğin 
amacı, ekonomik suça, ekonomik ceza... 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi düşünmelidir, bu ka
nun geri dönmüştür ve herhalde bir süre 
sonra Meclisin huzuruna tekrar gelecek
tir. Hayalî ihracat, acaba bir ekonomik suç 
mudur, bir devlet soygunu mudur; yoksa 
topluma ve devlete karşı işlenmiş bir suç 
mudur? Hayalî ihracatı bu boyutlarıyla ve 
şekliyle ekonomik suç saymak mümkün 
değildir. 

1983 tarihli ihracat rejimi kararının 
ilk maddesine bakınız; hayalî ihracata yol 
açan hususların en önemlilerinden birisi 
burada yatıyor : "Hiçbir görevli, görev 
yapma gerekçesiyle, ihracatçının faaliye
tini engelleyemez; ihracatçıya ait bütün 
bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça, 
ihracatçının üretimini ve sevkiyatını 
durduramaz" diyor. 
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BEYTULLAH MEHMET GAZI-
OĞLU (Bursa) — Galiba ihracatçıya or
taklar... 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale et
meyin efendim. Eğer arzu ederseniz,'size 
de söz veririm, gelir konuşursunuz. 

Sayın Ertüzün, sürenizi 10 dakika as
tınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Müsaade edin, bitiriyorum. 

Buna mukabil, aynı rejimin 18 inci 
maddesi, "ihracat beyannamelerinde yer 
alan hususlar, aksi sabit oluncaya kadar 
doğru olarak kabul edilir" diyor. 

Şimdi, 1 inci madde ile, siz, devlet 
görevlisinin görevi yapmasını sınırlıyor 
iseniz, aksinin sabit olduğunu nasıl anla
yabileceksiniz? Aksinin sabit olduğunu 
anlamak mümkün değil. 

Bu konuda o kadar çok örnek var ki,' 
mesela, Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Kanunu hakkındaki 20 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinde denmiş
tir ki; "Türkiye'ye her türlü yoldan ve 
cinsten döviz ithali serbesttir. Hiçbir kay
da tabi tutulamaz ve menşei araştırıla
maz." İşte bu maddeyle, her türlü kaçak
çılığa cevap verilmiştir. Yasal düzenleme
ler bununla bitmiyor tabiî, bir yığın var... 

Bir de, 1567 sayılı Kanunda, 7.5.1985 
günü 3196 sayılı Yasa ile yapılan bir deği
şiklik var ki, bununla para cezası getirili
yor ve bu yasa değişikliği ile, o tarihte An
kara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî 
Mahkemesinde, aralarında bir banka ge
nel müdürünün de bulunduğu ve 1567 sa

yılı Yasaya göre yargılanan altın kaçakçı
lığı sanıkları 100'er bin lira vererek kur
tuluyorlar. 

Yasalardaki değişiklikler çok daha 
fazladır ve bir de genelgeler ve talimatlar 
var. 

BAŞKAN —Efendim, bilahara im
za sahibi olarak şahsınız adına da konuş
mak imkânınız olacak. Lütfen konuşma
nızı bitirin, sürenizi çok astınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Peki Sayın Başkan, ben onu düşünmemiş
tim, çok özür dilerim. 

BAŞKAN 
marnlarsınız. 

Orada eksiklerinizi ta-

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Evet, konuşmamın geri kalan kısmını ora
da arz edeyim. 

Efendim, sabnnız için teşekkür edi
yor, saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

Efendim, çalışma süremizin dolma
sına 15 dakika kalmıştır. 

Bu itibarla, gündemdeki kanun tasan 
ve teklifleriyle, basılıp 27.2.1989 Pazarte
si günü dağıtılan, aynı günkü gelen kâğıt
larda yayımlanan ve 1 Mart 1989 Çarşam
ba günü gündemine girecek olan 207, 217 
ve 225 sıra sayılı Kanun tasarılarını gö
rüşmek için, 1 Mart 1989 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 18.42 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Istanbd Müktvekili Mustafa Sarıgöl'

ün, yanın ormardarm yerine ne kadar dikânyapü-
dığma ilişkin sorusu ve Tarvn Orman ve Köyifkri 
Bakam H. Hüsnü Doğan'm yazth cevabi (7/445) 

— 57 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan 
tarafından "yazılı" olarak cevaplandırıl
masına emir ve müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 

Mustafa Sangül 
İstanbul 

Ülkemizde ormanlarımızın ayrı bir 
yeri vardır. Bugüne kadar ne yazıkki 1.5 
milyon hektar ormanımızın yandığını 
üzülerek görmekteyiz. Son beş yılda ise 
maalesef çeşitli nedenlerle 75 000 hektar 
ormanımız yanmıştır. 

Güzel yurdumuzun gelir ıtrinde or
manlarımızın önemi çok büyüktür. Ülke 
ekonomisine olan katkıları ve tabiat gü
zelliği açısından düşünüldüğünde, 

1. Bu yanan ormanlanmızm yerine 
ne kadarı dikildi? 

2. Bu orman dikilmesi esnasında 
Bakanlık olarak mevsimlik işçinin çalıştı
rılmakta veya özel firmalara mı bu dikim 
işlemi yaptırılmaktadır? 

3. Şayet özel firmalara dikim işlemi 
yaptınlıyorsa bu uygulama kaç yıldır de
vam etmekte ve nereler yaptırılmıştır? 

TC. 
Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 24.2.1989 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM : 2-728 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İLGİ : Kan. Kar. MD. lüğünün 

28.12.1988 tarih ve 7/445-2048/9577 sayı
lı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa 
Sangül'ün yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Ülkemizde 1937-1988 yılları arasın
da 1.364.988 Ha. orman alanı yanmıştır. 

Son beş yıllık dönemde (1984-1988) 
yanan orman alanı 72 bin hektar, buna 
mukabil ağaçlandırılan alan 530 bin hek
tardır. (Suni tensil hariç) Son beş yılda ya
pılan ağaçlandırma daha önce 18 yılda ya
pılan ağaçlandırmaya eşittir. 

Verimli veya bozuk orman alanları
mızda her yıl elde olmayan nedenlerle mey 
dana gelen yangınlar sonucunda yanan 
alanların tespiti yapılarak bu alanlardan 
toprak şartları müsait olanlar takip eden 
yıllarda programa alınarak ağaçlandırıl
masına çalışılmaktadır. Toprak şanları 
müsait olmayan alanlar ise tabiaten koru
maya ayrılmaktadır. 

Mesela, 1985-1987 yıllarında meyda
na gelen yangınlarda 50 524 hektar saha
nın ağaçlandırmaya müsait olduğu tesbit 
edilerek bu sahaların 32 703 hektarı ağaç
landırılmış, 2 996 hektarı ise ağaçlandırıl
maya müsait olmadığından tabiaten ko
rumaya alınmış, geriye kalan sahalar ise 
89 ve ileriki yıllarda ağaçlandırılacak şe
kilde programlanmıştır. 

Yanan orman alanlannda arazi hazır
lığı ve dikim işleri mevsimlik işçilere yap
tırılmaktadır. Çok hassas olan dikim iş
lemleri özellikle mahallî işçiye, eğer ma
hallî işçi bulunamaz ise mevsimlik işçile
re yaptırılmaktadır. Dikim işi şimdiye ka
dar hiç özel firmalara yaptırılmamıştır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı
göl'ün, Erzincan İli iliç İlçesi Güngören ve Le-
ventpınar köylerinin yol sorununa ilişkin sorusu ve 
Tarm Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-

ğan'tn yazık cevabı (7/446) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan 
tarafından "yazılı" olarak cevaplandırıl
masına emir ve müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Ülkemizde haberleşme ve ulaşımın 
yeri son derece önemlidir. Yurdumuzun 
ileri ve modern ülkeler seviyesine çıkma
sını istiyorsak mutlaka ulaşıma büyük 
önem vermeliyiz. 

O nedenle; 
1. Erzincan İline bağlı iliç ilçesi 

Kuruçay Bucağının Güngören Köyü ve 
Leventpınar Köylerinin yolları dozer ile 
düzeltilmiştir. Bu bölgelerin iklim koşul
ları göz önüne alındığında kış mevsimin
de bu köylere ulaşmak mümkün değildir. 

2. Leventpınar ve Güngören Köyü 
yollarının yaz kış yağmurdan etkilenme
den açık tutulabilmesi, yurttaşlarımızın 
yaz kış bu köy yollarını kullanabilmeleri 
için bu yolları kış koşullarından etkilen
meden kullanılabilecek hale getirmeyi dü
şünüyor musunuz? 

3. 1989 planına bu yolları aldınız 
mı? 

TC. 
Tarım'Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 23.2.1989 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-727 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İLGİ : Kan. Kar. Md. lüğünün 

28.12.1989 tarih ve 7/446-2049/9578 sayı
lı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa 
Sarıgül'ün yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

1. Erzincan İli Ilıç-Güngören Köy-
yolunun 1988 yılı içinde 4 Km. lik. kıs
mında tesviye ve tamamı olan 7 Km. de 
stabilize çalışmaları yapılarak sanat yapı
ları ile birlikte yapımı tamamlanmıştır. 

2. Erzincan-iliç-Leventpınar köy-
yolunun ise 1986 yılında tamamı olan 11 
Km.nin stabilize çalışmaları, sanat yapı
lan ile birlikte ikmal edilmiştir. 

3. 11.1.1989 tarihinde : Her iki yo
lunda, mahallinde yapılan inceleme sonu
cunda yollann ulaşıma açık olduğu, kar 
mücadelesi düzenli olarak yapıldığı tespit 
edilmiş olup, bu hususlara dair anılan köy 
muhtarlannca tânzim edilen tutanakdan 
da anlaşılmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Ferit Bora'-
tun, Hani-Kokİ grubu içme suyu inşaatına ilişkin 
sorusu ve Tartm Orman ve Keyifleri Baham H. 
Hüsnü Doğan'tn yazılı cevabı (7/456) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın Hüfnü Doğan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 21.12.1988 
Ferit Bora, 
Diyarbakır 

Soru : Diyarbakır'da elliden fazla kö
yü ihtiva eden, Hani-Koki Grubu içme su
yu inşaatına ne zaman başlanmıştır? İş ne 
safhadadır? Bugüne kadar bitirilmemiş ol
masının sebepleri nelerdir, köyler ne za
man suya kavuşabileceklerdir? 

TC. 
Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığı 23.2,1988 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM : 2-726 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. Kar. Md. lüğûnün 28.12.1988 
tarih ve 7/456-2078/9701 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ferit Bora'-
nın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Diyarbakır-Hani-Koki Grubu içme-
şuyu ana ve diğer isale hatları 1978 yılın
da ihale edilmiş, Bakanlar Kurulu Karar
namesine istinaden iş tasfiye edilmiş, 1983 
yılında tekrar ihale edilerek grubun tama
mı ikmal edilmiştir. 

Tesis terfili bir sistem olup, 3 adet 
motopomp montelidir. İşletme köylüye ait 
olduğundan motopompların işletmesi bü
yük zorluk arz etmektedir. Motopomp arı
zalan ve işletme güçlükleri 1989 yılında gi
derilerek tesis faal hale getirilmeye çalışı
lacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişlerl Bakanı 

4, — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Şereflikoçhisar Şubesin
den ve çevredeki ajanslardan gerçekleştirilen hubu
bat nakillerinde ayrtcahk yapüdığı iddiasına iliş
kin sorusu ve lartm Orman ve Köyisleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğân'm yazdı cevabı (7/457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesin
deki Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 
şubesinden ve çevre köy ve kasabaların-
daki ajanslardan hububat naklinde ANAP 
ilçe başkanına niçin özel izin verilmiştir? 

Çevre köy ve kasabalardaki ajanslardan 
buğday nakli diğer tüccarlara verilirken 
ANAP İlçe Başkanına merkezden taşıma 
izni verilmesinin ayrıcalığı nedir? 

2. Şereflikoçhisar'daki TMO Mü
dürüne bunun için özel emir veren yetki
li kimdir? 

3. Yerel Çengel Gazetesinde de ya
yınlanan bu yolsuzlukla ilgili konuda di
ğer tüccarlar tarafından Bakanlığınıza şi
kâyette bulunulmuştur. Bu konuda tahki
kat açtırdığınız mı? Açtırmamışsanız bir 
tahkikat başlatılmasını düşünüyor 
musunuz? 

TC. 
Tarım Orman ve 

Köyisleri Bakanlığı 23.2.1989 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-725 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. Kar. Md. lüğünün 
28.12.1988 tarih ve 7/457-2080/9710 sayılı 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Ko
çak'm "Toprak Mahsulleri Ofisi Şerefli
koçhisar Şubesinden ve çevredeki ajanslar
dan gerçekleştirilen hububat nakillerinde 
ayrıcalık yapıldığı" iddiası hakkındaki ya
zılı soru önergesi Toprak Mahsulleri Ofi
si Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 
Yapılan inceleme sonuçlarına göre; 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Böl
ge Müdürlüğü hinterlandında yer alan Şe
reflikoçhisar Şube Merkez ve bağlı işyer
leri stoklarında mevcut hububatın satışın
da ve taşımasında herhangi bir kişi veya 
kuruluşa özel uygulama yapılması söz ko
nusu değildir. 

Adı geçen şube ve bağlı işyerleri stok
larında mevcut ve ihracat bağlantılarımı
za tefrik edilenler dışında kalan hububat 
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stokları cari uygulamalar çerçevesinde 
herhangi bir ayırım gözetilmeksizin satı
şa sunulmuştur. Ancak Şube merkez stok
larından Tbprak Mahsulleri Ofisince ger
çekleştirilen arpa ihracatı için tefrik edi-" 
len arpaların, ihraç gemilerinin Umanla
rımıza gelişinin belirlenmesi neticesinde 
süratle Mersin Limanına sevkı gerekmiş
tir. Şereflikoçhisar Şube Müdürlüğünün 
kısıtlı imkânları ile aynı anda satış ve sev-
kiyat yapma güçlüğü, sevkıyatların aksa
ması halinde ihraç gemilerinin yüklenme
sinin gecikmesi sonucu sürstaryaya düşül
mesi hususları göz önüne alınarak Şube 
Merkezinden sadece sevkıyat yapılmış, sa
tışlar ise bağlı işyerlerine kaydırılmıştır. 
Bağlı işyerlerinden» satışlar yapılmakta 
iken iklim şartları nedeniyle teslimatların 
güçleşmesi neticesinde, talep sahiplerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında aksamaya 
yol açılmamasını teminen bir kaç gün için 
Şube Merkez stoklarından da satış yapıl
mıştır. Ancak bu satışta herhangi bir kişi 
ve kuruluşa ayrıcalık yapılmamış tüm ta
lep sahiplerine mal verilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca şikâyet dilekçesinde belirtilen 
şahsa herhangi bir buğday nakli yaptırıl
mamıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler' 
in, "Çevre Korunması Yönünden Tihlikdi ve Za
rarlı Maddelerin ithallerinin Kontrolü Hakkında 
Tebliğ "in iptal edilme nedenine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nin 
yazüı cevabı (7/460) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun "yazılı" olarak 
Başbakan Sayın Turgut Özal tarafından 
yanıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla 
dilerim. 

— 61 
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Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. 5.6.1988 tarih ve 19833 sayılı Res
mî Gazete'de yayınlanan "Çevre korun
ması yönünden tehlikeli ve zararlı mad
delerin ithallerinin kontrolü hakkındaki 
tebliğ" neden iptal edilmiştir? 

2.. Bu Tebliğ'in 30.6.1988 tarihin
de iptalinden sonra çevre korunması yö
nünden tehlikeli ve zararlı maddelerin it
halinin kontrolü hangi kural ve yöntemle 
kim tarafından yapılmaktadır? 

3. 5.6.1988 tarihli Tebliğ yürürlük
te kaldığı sürece nasıl uygulanmıştır? Bu 
dönemde ithali yapılan maddeler nelerdir, 
miktarları nedir ve kimler tarafından it
hal edilmişlerdir? 

4. 30.6.1988 tarihinden sonra tebliğ 
kapsamında kalan maddelerden hangile
ri, ne miktarda ve kimler taraflından it
hal edilmiştir? Bu maddelerin Çevre Ya
sası 10 uncu maddeye uygun çevresel etki 
değerlendirmeleri yapılmış mıdır? 

5. Bu tür maddelerin yurda giriş
lerinin tümüyle kontrol altında tutulabil-
diği kanısında mısınız? 

6. Havada, suda veya toprakta ka
lıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bo
zan kimyasal maddelerin üretim, ithal, ta
şıma, depolama ve kullanımına ilişkin sı
nırlamaları belirleyecek olan ve Çevre Ka
nunun 13 üncü maddesine göre çıkarılma
sı gereken yönetmelik üzerinde çalışma ya
pılmakta ıhıdır, böyle bir yönetmelik ne 
zaman çıkarılacaktır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 28.2.1989 
Sayı : 03-7/1039-002 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 6J.1989 

tarih ve 7/460-2105/10060 sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
13.1.1989 tarih ve 07/106-700/01090 sayılı 
yazısı. 

c) TBMM Başkanlığının 10.2.1989 
tarih ve 7/460-2105/10060 sayılı yazısı. 

d) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
16.2.1989 tarih ve 07/106-700/01615 sayılı 
yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan soru önergesi ce
vabı ilişiktedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürse-
ler'in Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Türkiye'de ithalat rejimi kararla
rının uygulayıcısı Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığıdır. Çevre Kirlenmesine ne
den olan tehlikeli ve zararlı kimyasal mad
delerin çoğunun Türkiye'de üretimi bu
lunmadığı için ithal yoluyla karşılan
maktadır. 

ithalat rejimi kararlarına göre ithal 
edilebilecek maddeler gruplara ayrılmış
lardır. 

— Bu gruplardan birincisi "Libere 
Mallar" listesidir. Libere mallar listesin
den yapılacak ithalat için bankalardan it
halat müsaadesi almak yeterlidir. 

— Diğer grupta "Müsaadeye Tabi 
Maddelerdir" bu grupta yerli imali bu
lunan maddeler ile yerli imali bulunma
yan ancak ithalatı denetim altında tutul
mak istenen maddeler yeralmaktadır. Bu 
grup maddelerin ithali Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığından müsaade belgesi 
alınmak kaydıyla yapılabilmektedir. Bu 
tür Ticarete konu olan uluslararası yak

laşık 8 000 madde vardır. Ülkemizde si
lah, antibiyotikler, patlayıcılar, uyuşturu
cular ve benzeri 33 madde bu kapsamda 
yer almaktadır. Bu listeler yönetmelikler
le belirlenir. 

Ülkemize yönelik tehlikeli ve zararlı 
maddelerin ihraç teşebbüslerine karşı, 
2872 sayılı Çevre Kanunun 3.3.1988 tarihli 
3416 sayılı Kanunla değişik 12 inci mad
desinde; atık, artık ve yakıtların atılması, 
uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi 
ve ithalatı ile ilgili denetimlerin Çevre Ge
nel Müdürlüğünce yapılacağı; 13 üncü 
maddesinde de havada, suda veya toprakta 
kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi 
bozan kimyasal maddelerin üretimi, ithali, 
taşınması, depolanması ve kullanımında 
çevre korunması esaslarının dikkate alına
cağı belirtilmektedir. Ayrıca, anılan Ka
nunun 3416 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 inci maddesinde konu ile ilgili Yönetme
likler yürürlüğe konuluncaya kadar, her 
türlü yakıt, artık, atık ve kimyasal mad
delerin ithalatının Çevre Genel Müdür
lüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanının 
onayına tabi olacağı hükme bağlanmıştır. 
Bu hükümler çerçevesinde "Çevre Koru
ması Yönünden Tehlikeli ve Zararlı Mad
delerin ithallerinin Kontrolü Hakkında 
Tebliğ" 5.6.1988 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. Sözkonusu tebliğ ekinde 
yer alan Üstelerde 900 adet maddenin İt
halatında ön izin zorunluluğu getirilmek
tedir. ö t e yandan, İthalat Rejimi Kararı
nın 13 üncü maddesi ve ithalat Yönetme
liğinin 39 uncu maddesi hükümleri çer
çevesinde yayımlanan "Dış Ticarette 
Standardizasyon 88/1-6" sayılı tebliğler ile 
insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından ge
rekli kalite kontrollerinin yapılması amaç
lanmış olduğundan 5 Haziran tebliği ile 
bazı maddelerde mükerrer kontrole yol 
açılmıştır. 

Bu durum üzerine ve sözkonusu teh
likeli atık maddelerin ithalatının aynı za-
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manda ithal rejimi konusu olması ve 3274 
sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
ithalat rejimine ilişkin izin yetkisinin Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına veril
mesinden dolayı Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı da ilgili kuruluşlara gönder
diği talimatlarla bu maddelerin ithalatını 
kontrol altına aldığından 5 Haziran teb
liği yeniden düzenlenmek üzere yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yeni tebliğ ise, atık ve artık madde
lerin ithalatının önlenmesi amacıyla yü
rütülen çalışmalar içinde bilhassa genel it
halatı olumsuz yönde etkileyici kısıtlama
lar getirmeden bu tür maddeleri ihraç ve 
ithal etmeye teşebbüs edenleri caydırıcı 
tazminat ve güvence bedelleri getiren bir 
kapsamda Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının da görüşü alınmak suretiyle ha
zırlanmaktadır. 

2. Yabancı ülkelerden atık ithaline 
izin verilmeyeceğine ilişkin Devlet Plan
lama Teşkilatı tedbirleri vardır. 

Ayrıca, bu konuyla ilgili alınmış bu
lunan tedbirlere ilave 23.12.1988 tarih ve 
88/13607 sayılı İthalat Rejimi Kararının 
6 ncı maddesinde yeni düzenlemeye gidil
miş ve atık, artık maddelerin ithalatının 
müsaadeye tabi olması öngörülmüştür. 

Bu hususlar göz önüne alınarak ha
zırlanan ve Çevre Genel Müdürlüğünce 
yayımlanması öngörülen "Çevre Korun
ması Yönünden Tehlikeli ve Zararlı Mad
delerin İthalatının Kontrolü Hakkında 
Tebliğ Taslağı" hazırlanmış olup, gerekli 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

3. Bilindiği üzere, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevle
rine dair 3274 sayılı Kanun ve İthalat Re
jimi Kararı hükümleri uyarınca anılan 
Müsteşarlık, ithalatla ilgili her türlü ted
biri almaya, özel ve zaruri durumları in
celeyerek sonuçlandırmaya yetkilidir. 

Bu yetkiye istinaden daha önceki yıl
larda olduğu gibi, 1988 yılı İthalât Reji
mi Kararında da eski, kullanılmış, yeni
leştirilmiş mallar ile kusurlu (defolu), stan
dart dışı (substandart), yatık (zamanla da
yanıklılığını yitirmiş) ve düşük kaliteli 
malların ithali müsaadeye tabi tutularak, 
konu yakinen takip ve kontrol edilmiş, 
1.1.1989 tarihinde yürürlüğe giren 
88/13807 sayılı İthalat Rejimi Kararında 
yeralan madde metninde "artık ve atık 
mallar" ibaresi de ilave edilmek suretiyle 
tatbikatta tereddüde mahal bırakılmama
sını teminen, konunun ayrıca ve açıkça 
düzenlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Öte yandan, 1988 yılında yürürlük
te kalan Dışticarette Standardizasyon 
88/1-8 ve 1.1.1989 tarihi itibariyle yürür
lüğe giren ithalat: 89/10 sayılı tebliğler ile 
bir kısım ithal malları üzerinde insan, bit
ki ve hayvan, sağlığı açısından gerekli ka
lite kontrollerinin etkin bir şekilde yapıl
masını sağlamak üzere, bu malların itha
lat işlemlerinde kayıtlar öngörülmüştür. 

Belirtilen bu hükümler, esas itibariyle 
ülkemiz mevzuatında atık ve artık mad
deler ithalatının kontrol altında tutulma
sı amacına matuf yeterli hukuksal zemi
nin varlığını ifade etmekte, ayrıca aşağı
daki maddelerde belirtilen diğer idarî ted
birlerle uygulamanın da hassasiyetle yü
rütüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

1988 yılı içerisinde artık ve atık mad
de ithalatı hakkında basında birtakım ha
berlerin yer alması üzerine, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından gümrük 
kontrolleri sırasında, ithali talep edilen 
maddelerin bu nitelikte görülmesi halin
de, durumun hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına bildirilmesi ve malların ithali
ne müsaade edilmemesi Mâliye ve, Güm
rük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür
lüğüne bildirilerek, gerekli tedbirlerin 
alınması sağlanmıştır. 
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Diğer taraftan, münferit artık ve atık 
madde ithal teşebbüslerinin görülmesi ne
deniyle bu gibi maddeler için ithal müsa
adesi düzenlenmemesi hususunda T,C. 
Merkez Bankası kanalıyla dış ticaret iş
lemlerine aracılık eden bankalara talimat 
verilmiştir. 

Bu meyanda, Kütahya'da yerleşik 
Büyüktemiz firmasının ülkemize atık ve 
artık madde ithal teşebbüsünde, müsaa
de verilmemek suretiyle gerekli tedbirler 
alınmıştır. 

Öte yandan, 30.6.1988 tarih ve 19858 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dev
let bakanlığı Tebliği ile, 5.6.1988 tarih ve 
19833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
"Çevre Korunması Yönünden Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerin İthallerinin Kontro
lü Hakkında Tebliğ" eki listelerde yer alan 
maddelerin Gümrük Tarife İstatistik Po-
sizyonlarmm belirlenmesi zaruretine bina
en yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sözkonusu Tebliğ eki Üstelerde yer 
alan maddelerin G.T.İ.P.larının tespit edil
memiş olması sonucu, bu maddeler hak
kında istatistiki bilgi temini de mümkün 
olmamıştır. 

Halihazırda, atık ve artık madde it
halatı konusunda Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Çevre Genel Müdürlüğü ile 
yakın işbirliği içinde bulunmakta ve artık 
ve atık maddeler için herhangi bir müsa
ade verilmemektedir. Dolayısıyla, herhan
gi bir şekilde bu tür maddelerin yurda gi
rişinin tespiti halinde, gerek 1918 ve 1567 
sayılı kanunlar, gerek diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde sorumlular hakkında müey
yide uygulanması mümkün bulun
maktadır. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı tarafından hazırlanan "Tehlikeli 
Atıkların Sınırlaraşırı Nakliyatının Kont
rolü Hakkında Sözleşme Tasarısı"nın ni

haî şekline ulaşarak üye Devletlerin im
zasına açılması ve bu meyanda ülkemiz
ce de imzalanarak onaylanması halinde, 
iç hukukumuzda artık ve atık maddelerin 
ithalatı ile ilgili olarak yakın gelecekte ek 
düzenlemeleri gündeme getirecektir. 

4. ÇED Çevre Kanununun 10 un
cu maddesinde tanımlandığı üzere "ger
çekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri so
nucu çevre sorunlarına yol açabilecek ku
rum, kuruluş ve işletmeler" in bu faaliyet
leri ile ilgili projelerine uygulanır. Dola
yısıyla anılan maddelerin ithaliyle ilgili bir 
ÇED uygulanması bu kapsamda değerlen
dirilemez. 

5. Etkin bir kontrolün sağlanabil
mesi ve ön bildirimin taşman malların ger
çek özelliklerini yansıtmasının temin edi
lebilmesi, sözkosunu maddelerin özellik
lerini, bileşenlerini, kaynaklarını, olumsuz 
koşullarda ortaya çıkabilecek durumları ve 
kendileri için öngörülen akibeti tanımla
yan İnternational Waste Indentifıcation 
Code (IVVIC) kullanılmasının yerleştiril
mesi ile mümkün olabilir. IVVIC kapsa
mında incelenmiş olan tehlikeli ve zararlı 
kimyasal maddeler Cross Reference sistem 
çalışmaları çerçevesinde her ülkedeki kod
lan belirlenmiş ve uluslararası bir bütün
lük sağlanmıştır. Ayrıca yayınlanması dü
şünülen Tebliğin 28 inci sırasında yer alan 
Cd (IVVIC Code CII) bakıldığında, yal
nız bu elementin değişik sistem ve ortam
larda değişik elementlerle kirlenmiş atığın 
ayrı kodlarla da değerlendirildiği göze 
çarpmaktadır. Olaya bu açıdan bakıldığı 
zaman sistemin çözümünün yalnız Güm
rük Tarife İstatistik Pozisyonu olmaktan 
öte olduğu görülmektedir. Tehlikeli mad
delerin listeleri ve açıklayıcı işaretlerinin 
gümrük geçişlerinde ve ülkemizde uygu
lanan analizlemelere daha yararlı olacağı 
inancındayız. 

İleriye dönük uygulamalarda kolay
lık getirecek uluslararası IVVIC kod siste-
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mine yönelik detaylı çalışmalar Çevre Ge
nel Müdürlüğünce sürdürülmektedir. 

Aynca, UNEF tarafından Tehlikeli 
Atıkların Uluslarötesi Taşınımıntn Kont
rolü ile ilgili global konvansiyon çalışma
ları Mart ayında tamamlanarak diploma
tik konferansta imzaya açılacaktır. 

Bu konvansiyon çerçevesinde tehlikeli 
atıkların toplanması, taşmımı, depolan
ması, etiketlenmesi, paketlenmesi, yeniden 
kullanılması ve atıkların depolandığı alan
ların kontrolü ele alınmaktadır. Bu kon
vansiyonun maddeleri içinde; 

— Ulusal Tehlikeli Atık Tanımları, 
— Taraf ülkelerdeki competon oto

rite ve odak noktalarının yükümlülükleri, 
—- Konvansiyona taraf ülkeler ara

sında sınırötesi tasınım, 
— Konvansiyona taraf olan ülkele

rin taraf-olmayan ülkelere ithalatları, 
— .Atıkların yeniden ithali, 
— Konvansiyona taraf olmayan ül

kelerin atık ihracı, 
— Uluslararası işbirliği, 
— Çok taraflı, bölgesel ve iki taraflı 

anlaşmalar, 
— Ülkelerin sorumlulukları, 
— Bilgi değişimi, 
— Sekretaryamn görevleri, 
— Konvansiyonda değişiklik, 
— Anlaşmazlıkların çözümü 

gibi konular detaylı olarak incelenmekte
dir. OECD tarafından hazırlanan anlaş
mada UNEP konvansiyonun sonucunu 
beklemektedir. 

Uluslararası etkinliği çok önemli olan 
bu konvansiyonun çalışmalarımıza geniş 
ölçüde yön verdiği açıktır. Konvansiyonun 
Türkiye adına olumlu gelişmeler getirmesi 
için gereken incelemeler yapılmaktadır. 

6. Havada, suda veya toprakta ka
lıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bo

zan kimyasal maddelerin üretim, ithal, ta
şıma, depolama ve kullanımına ilişkin sı
nırlamaları belirleyecek olan ve Çevre Ka
nununun 13 üncü maddesine göre çıkarıl
ması gereken yönetmelik üzerinde çalış
ma yapılmaktadır. 

6. — Samsun Milletvekili Cemal Alisan'-
tn, Samsun Tartın II Müdürlüğü bersonditu 
18. 12.1985 - 21.7.1986 tarihleri arastada seyyar 
görev tazminatı ödenmemesinin nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Tarm Orman ve Kâyisleri Baham H. 
Hüsnü Doğan'tn yazdı cevabı (7/492) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cemal Alışan 

Samsun 
Soru : Samsun Tarım II Müdürlüğü 

personeline 18.12.1985 - 21.7.1986 tarihle
ri arasında seyyar görev tazminatı öden
memiştir. 

Samsun İdare Mahkemesinin 
1.7.1987 tarihli ve 1987/583 sayılı kararı
na ve yürütmenin durdurulması ile bu ka
rarın bozulması hakkındaki talebinizin 
reddine dair Danıştay Beşinci Dairesi 
11.2.1988 tarih, 1988/192 ve 7.4.1988 tarih, 
1988/192-1107 sayılı kararlarına ve perso
nelin ısrarlı taleplerine rağmen bu seyyar 
görev tazminatlarının şimdiye kadar öden
memiş olması sebebi nedir? 

Ne zaman ödenebilecektir? 
TC. 

Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı 23.2.1989 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-51 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
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İLGİ : Kan. Kâr. MD. lüğünün 27 
Ocak 1989 tarih ve 7/492-2184/10422 sa
yılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Cemal 
Alışan'm yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Muhtelif tarihlerde yürürlüğe konu
lan Harcirah Kanunu Genel tebliğleri 
esasları dahilinde Samsun İl Müdürlüğü
müzde çalışıp, seyyar görev tazminatına 
hak kazanmış memur ve hizmetlilerin 
1.1.1985 - 21.7,1986 tarihleri arasındaki sey
yar görev tazminatı farkları ödenmiştir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

7 — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan' 
m, Kayserilli Gezi Kasabasındaki bir merada in
şaat yaptığı iddia edilen kooperatifi ilişkin Başba
kandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şük
rü Yürür'ün yazılı cevabı (7/506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın 
Turgut özal tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Koksal loptan 
Zonguldak 

Soru : Kayseri İli Gezi kasabası hu
dutları içinde bulunan ve tapulamaca me
ra olarak sınırlandırılan 14 pafta 1638 par
selde kayıtlı 1587250 M3 yüzölçümlü ta
şınmaz üzerinde bir kooperatifçe inşaat 
yapılmakta mıdır? 

Kasaba halkının, resmî mercilere, 
müteaddit başvurularına ve ikazlarına 
rağmen, başka bir gayeye tahsisi mümkün 
olmayan bu merada inşaat yapan koope

ratifin ortaklan kimlerdir, meslekleri ve sı
fatları nedir? 

Mera ne suretle inşaat alanı haline 
getirilmiş ve bu kooperatife nasıl tahsis 
edilmiştir? İnşaat izni ne suretle veril
miştir? 

Vaki müracaatlar üzerine konunun 
incelenmesi için müfettiş tavzif edilmişmi-
dir, ne sonuç alınmıştır? 

Konu kanunlara tamamen uygun 
mudur? Değilse sorumlular hakkında ne 
işlem yapılmıştır veya yapılmaktadır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 27.2.1989 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-152 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 27.1.1989 tarih ve 7/506 -
2186/10421 sayılı yazınız ile Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
nün 1.2.1989 tarih ve K. K. Gh. Md. 
07/106-745/01408 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Koksal lop
tan'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak tarafımdan cevaplandırılması iste
nen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm 
Sorusuna Cevabımız 

Soru : Kayseri İli Gezi Kasabası hu
dutları içinde bulunan ve tapulamaca me
ra olarak sınırlandırılan 14 pafta 1638 par-
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selde kayıtlı 1587250 m3 yüzölçümlü ta
şınmaz üzerinde bir kooperatifçe inşaat 
yapılmakta mıdır? Kasaba halkının, res
mî mercilere, müteaddit başvurularına ve 
ikazlarına rağmen, başka bir gayeye tah
sisi mümkün olmayan bu merada inşaat 
yapan kooperatifin ortakları kimlerdir, 
meslekleri ve sıfatlan nedir? Mera ne su
retle inşaat alanı haline getirilmiş ve bu 
kooperatife nasıl tahsis edilmiştir? İnşaat 
izni ne suretle verilmiştir? 

Vaki müracaatlar üzerine konunun 
incelenmesi için müfettiş tavzif edilmiş mi
dir, ne sonuç alınmıştır? Konu kanunlara 
tamamen uygun mudur? Değilse sorum
lular hakkında ne işlem yapılmıştır veya 
yapılmaktadır? 

Cevap : Kayseri İli Gezi Kasabasın
da bulunan 14 pafta 1638 parselde yer alan 
arazi 1.553.250 Ma yüzölçümündedir. Ta
puda mera olarak gözükmekte ve 2 nci 
Bölge Tapu Sicil Memurluğu kayıtlarına 
göre herhangi bir kurum veya şahıs adı
na tescili bulunmamaktadır. 

S. S. Kayseri Konut Üretim ve \apı 
Kooperatifleri Birliği tarafından 14 pafta 
1638 parsel arazide Çağdaş Kent adı al
tında konutlar yapılmaktadır. 

Adı geçen birliğin ortaklan toplam 12 
kooperatiften oluşmaktadır. 

Bunlar; 

1. S. S. Çağdaş Arsa ve Toplu Ko
nut Yapı Kooperatifi, 

2. S. S. Gazi Arsa ve Yapı Koope
ratifi, 

3. S. S. Üni-Kon Arsa ve Toplu 
Konut Yapı Kooperatifi, 

4. S. S. Öz Anadolu Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi, 

5. S. S, Emre Toplu Konut Yapı 
Kooperatifi, 
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6. S. S. Kültür-87 Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi, 

7. S. S. Gurbet Arsa ve Toplu Ko
nut Yapı Kooperatifi, 

8. S. S. Yeni Umut Arsa ve Toplu 
Konut Yapı Kooperatifi, 

9. S. S. Emin Kent Arsa ve Tbplu 
Konut Yapı Kooperatifi, 

10. S. S. Gezi Konut Yapı Koope
ratifi, 

11. S. S. Ömür Kent Konut Yapı 
Kooperatifi, 

> 
12. S. S. Mesa Konut Yapı Koope-

ratifi'dir. 
Söz konusu arazinin, 3194 sayılı İmar 

Kanunu hükümlerine istinaden Belediye
ce imar planı içine alındığı ve inşaat izni 
verildiği; arazi üzerinde Gezi Belediyesi ile 
Hazine arasında hukuk! ihtilaf bulundu- . 
ğu, anlaşılmaktadır. 

Vaki müracaatlar üzerine Bakanlığı
mız Müfettişlerince konunun incelenme
sine Aralık 1988 tarihi itibariyle başlan
mış ve inceleme halen devam etmektedir. 

İnceleme sonucuna göre gerekli iş
lemlerin yapılması yoluna gidilecektir. 

8. — Koya Miüetaeküi Ufa Tantr'm, te
lefon tahsisi için müracaat ederek tesis ücreti yatı
ran abonelerin ideJ6nh.rtn.vn ne kadar sûrede bağ-
landığtna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ek
rem Pakaemirli'nin yazüt cevabı (7/527) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baka
nı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Vefa Tanır 

Konya 

http://ideJ6nh.rtn.vn
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Soru : 
PTT Genel Müdürlüğünce, telefon 

talebinde bulunan vatandaşlardan "Sant
ral ve şebeke hizmete girdiğinde 
bağlanacaktır" kaydı ile tahsil edilen te
sis ücreti miktarı 31.12.1988 tarihi itibariyle 
ne kadardır? 

Ücret tahsili ile telefon bağlanması 
arasındaki süre en çok ne kadar ol
maktadır? 

Bu ücretin tahsilinden itibaren, bir 
seneden fazla süre geçmiş olduğu halde 
henüz telefonu bağlanmamış kaç müraca
atçı vardır? 

Bu tarz muamele Bakanlığınızca bi
linmekte ve uygun bulunmakta mıdır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 24.2.1989 

Hükmü : 525-64/304-5926 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 

İLGİ : 9.2.1989 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/527-2253/10717 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'-
m telefon tesis ücretleri ile bağlantı süre
lerine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru 
önergesi incelenmiş, cevaplarımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru : 
PTT Genel Müdürlüğünce, telefon 

talebince bulunan vatandaşlardan "Sant
ral ve şebeke hizmete girdiğinde 
bağlanacaktır" kaydı ile tahsil edilen te
sis ücreti miktarı 31.12.1988 tarihi itibariyle 
ne kadardır? 

Ücret tahsili ile telefon bağlanması 
arasındaki süre en çok ne kadar ol
maktadır? 

Bu ücretin tahsilinden itibaren, bir 
seneden fazla süre geçmiş olduğu halde 
henüz telefonu bağlanmamış kaç müraca
atçı vardır? 

Bu tarz muamele Bakanlığınızca bi
linmekte ve uygun bulunmakta mıdır? 

Cevap : 

Yeni kurulan yada tevsi edilen sant
rallerin hizmete verildiği anda bütün abo
nelerin gecikmesiz bu hizmetten yararlan
ması amacıyla 1.12.1988 tarihinden önce 
yapılan uygulama ile santralin hizmete ve
rilmesinden 4 ay evvel telefon dağıtım hiz
metlerine başlanmakta ve sırası gelen abo
nelerle santral hizmete verildiğinde çalış
tırılmak üzere sözleşme imzalanmaktaydı. 

Ancak bu uygulama 1.12.1988 tari
hinden itibaren değiştirilmiş olup/ yeni uy
gulamaya göre şebekesi tamamlanmamış 
olan yerlerdeki telefon isteklileri ile şartlı 
sözleşme yapılmamaktadır. 

Telefon talebinde bulunan vatandaş
lardan "santral ve şebeke hizmete girdi
ğinde bağlanacaktır" kaydı ile tahsil edi
len tesis ücreti miktarı 31.12.1988 tarihi iti
bariyle 25.581.000.000,— TL. dir. 

Ücret tahsili ile telefon bağlanması 
arasındaki süre şebekenin yapımına bağ
lı olarak sardı mukavele yapılmış olan abo
neler için en çok 1 yıl olup, ortalama ola
rak telefonların bağlanma süresi 4 aydır. 

Değişik nedenlerden dolayı şebeke 
yapımında meydana gelen gecikmeler se
bebiyle bağlanamayan telefonların tesis
leri 31.1.1989 tarihine kadar tamamlana
caktır. 
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64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 . 2 1989 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
"• 2 , 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İSLER 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, özelleştirme
nin amacından saptırılması karşısında ka
yıtsız kaldığı, sorumluluğunun gerektir
diği özeni göstermediği, özel çıkar sağ
lanmasına fırsat verdiği ve millî ekono-

• miyi telafisi güç zarara uğrattığı iddia
larıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci 
hakkında Anayasanın'99 uncu, îçtüzü-

\' ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen-
sbru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 

. • / . • • ; • ' . 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 • . 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak . Milletvekili Tev
fik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayali ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya* 
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü 

•maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl-
* maz ve 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 Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

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

4. «—• İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekeitak kal. 
dırtlmasandan sonra tütün üretim ve tü-
ketimiadeki gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tanmaal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanm 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara imali

min Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayâind çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasamın 98 incd, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
üişkin öntrgesa (10/34) 

6\ — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
basan oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 



getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

7. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu-
!nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

8. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

9. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-

I 

lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) ' \ 

10. — Sakarya Milletiekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

11. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı v* tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

13. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

14. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir gönel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

15. — İsparta Milletvekili Ertekin* 
Bürutürk ve 18 arkadaşının, konut' so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasın* 
ilişkin önergesi (10/42) 

16. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerine 
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 



98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na İlişkin önergesi. (8/8) 

17. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğüm 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülk<î ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasamın! 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rımda bir Meclis araştırması açılmasına 
•ilişkin, önergesi (10/43) 

19. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşınım, sahillerimizin 
korunması içim gerekti tedjbirlerâ tespit 
etmek amacıyla Anayasamın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rımca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünüm içinde bulunduğu so
rumları ve hu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla 'Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarımca bir. Meclis araş
tırması açılmasına ilişkim önergesi (10/45) 

21. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 imci, İçtüzüğüm 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

22, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

23, — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü vei 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu .sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

24, — Hatay - Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunkmıı ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes-' 
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

25 .— Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir ıMeclis' araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

26. —* İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşımın, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 imci, İçtü
züğün 102.ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 



27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorumların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

28. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerimi' ve trafik kazalarının 
önlenebiıknesi için ataması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

30. —• Kütahya. Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi' (10/54) 

31. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka
nal ^Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

32. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının nedenr 
leri konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

33. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Oenel 
Müdürü'ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştııması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

35. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir, ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca hir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir * 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

j 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askeri amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ye Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — 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) 



Si — 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 Mili! Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

t 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
•özlü soru önergesi (6/77) fi) 

5. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — 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 istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
•ödü soru Önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş. olan kifi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne , 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından tözlü toru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun. 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay Mne bağlı bazı 
üçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan tözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. —Hatay. Miietvekili Mustafa 
Murat Sokmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemde ve ku 

marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından tözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Baklişeĥ r Milletvekili M. Cev
det Sclvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ MMetvekiii Güneş.. 
Gürseter'iı, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satı$ Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fiea* 
ret Bakuundan sözlü soru önergesi 
(6/3«) i 

12. — Andoara Milletveküli K İ M 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
l&hara ise) aknanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasma ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tuoedl Mİtetvekıii Orhan Ve
li YıJdınrh'iın Tunceli iline bağlı bazı 
köy. ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekilli Hattan 
Namal'ın, Antalya Ui Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırüdığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. '— Çonıımı Mdietvetoli Rıza Ik-
nıan'ın, Corum ili Ortaköy tlçeti Yay-

(İ) İçtüzüğün 96 na maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



tacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Miıietveklffi 'Ömer Mıiis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunımıa ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözdü-soru önergesi {6/49) 

17. — Zongullldlak MiMletvekıi'lsi Şimaısi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) ' 

18. — Saırasuını Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsıun Mıilılıetvekiılli îrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. — Satmsuın Milletvekiılıi Irfaın De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Mîltetvekilıiı Bakfi Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne1 ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

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

23. — 'Sakallıya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak MÜHetvekil Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Mili] 
Eğitim Gençlik ve Sp'or Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) • 

25. — Zonıguklıalk MiMleltvekM Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik v> 
Spor Bakanından sözüü soru önergesi 
(6/69)' 

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

27. — Hatay MliHetvekıiilli Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984* tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya MİÎfetveküi Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocae! Miletvekii Alaettün 
Kurt'un, Gebze îlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

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

31. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış-



ma ve Sosyal Güvenlik; Balkanından söz
lü toru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Miıfetvekiü Güneş 
Müfitüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taklidinin bazı kurumlarca Öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gazliantep- Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

'önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Mliltefcvekliii Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
»özlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Miİetveküi Methımet Tu-
Tan, Bayazıt'ın, Foça Bele3iye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) / 

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

39. — ©ursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı

navına ilişkin Mili Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursta Milletvekilli Beytollati; 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde, meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak1 tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa MÜılletvekıili Beytuttalh 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Mıiılllıetveıkliü Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya İşten 
•atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

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

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl» 
maz'ın, Aydımlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim. Gençlik ve Spor 
Bakan^ıdan sözlü soru önergesi (6/107) 
(1) 

45. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-. 
çi'nin, Türk''- İş Yapı Kooperatifine» An* 
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma, ve. Sosyal Güvenli^ 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

46. — Diyarbakır Miiletvek'ili Fuat 
Afalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 



kişilere emniyet |iıensııplannca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

V 47. — Adama MiWv©Mil|j| Abdiüialı 
Sedat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48 .— Kıırkferdlli Mil'atvelklii İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Onman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. ••— Zöınıguılıdak MiMeıtvelk(iıIit: Şinasit 
Altıner'in Türk Xadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfımın bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Sjjbeskıde kurs-
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/?l) 

50. — İzmir Mitefttelkii ^ 
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 İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

' 51. — Manisa. Mii^tvekii;Ifaısan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Malettvıekiii Kamer 
Genc'in, Türk Siabİı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat-imsjalamp imzalanmadı
ğına ilişkin Milî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel MMetvıaldM Durmuş Flikıni 
Sağlar'm, Türk Kadınım Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/136) (1) 

54. — HaUaty. Müieıüveıkıii Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta-. 
ribinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) •• " 

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

56i — tankı Mlİİetvökıiü.Neccaır'Tüııık-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — ZonguHdiak Miietıvıefcii Şiınıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir «Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) • 
• 58. —-AatVıio Mjiılet'vekiiı Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şimasii 
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) 



. 60. —Samsun Mıiİetyekiii İrfan' De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli- nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki (okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul-. 
lanıldığı iddiasına, ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — .(BaUk&afr MıiİetveJciflli t. önder 
Kırh'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komıisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunöölıi Mıiietvefklli Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

:. (i)' ' 

63. — Tekliırdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel,Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve keşin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64., — TeteiPdağ 'MitetMeklMi Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi İnşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına iKşkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından söslü soru önergesi (6/145) 
<D 

65. — Zoraguldak MilettveikM't Şkmi 
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 toru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul MilietveMi Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek* sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 

alındığına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67, — ZoBiguMak Milletvekili Şinasi" 
Alüner'in, Zonguldak İH Karabük İlçe
sinin ne .zaman il yapılacağımı ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

• 68.- — Sinop Müetvekili Yaşar Top-' 
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan-
masmdan önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-

. Aua yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/112) 

69. — Manisa Mliıilıetvekli Haaaın Zen
g in i , Manisa tli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına iM§fet|n Tanın 
Orman v« Köyişleri Bakanından fözlü 
sora önergesi (6/114) • 

70. — Zonguldak MPetvekİi Güneş 
Müftüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amaara Müesaese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

71. — Hatay -MiMıetv̂ kili Turhaitt Mır-
iAûoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatan Kor 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-
<ime ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından aözlü soru 
önergesi (6A1163 

72. — Zonguldak M»Mietveikîitti Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Mıiietveklil Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 



yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya 'ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü som önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kaımer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli, hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve. 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Bdinme Mıiıltetvefciıl firdal Kaıl-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne*. 
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Amtaâ'yta Mtttatvdcü İbrıa!him. 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Mili! Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmıeit 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78-. — Ainkaır§ Milletvekilli Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
Miskin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79., — tzmliıtf MlMetvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

80. — DDyaribaıkıır Milletvekili Fuıat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö

netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin- İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

•81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/123) 

• 82. — Adama MıiIetvekMi Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir. MiUietvekMi 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

• 84. — Mardin M'iletvekilli Süleyman 
Çelebi'nın, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adlaına MMletvekii Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Anıkaıra Mliıliletve'kf'lii Ömer OM3t- • 
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı üe İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

•• 
87. — Ankara Milletvekili Oımıer Çıfit-

çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe-
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terine Yardımı Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin,karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Oiytaıribtaifcıir Mitetvefciıli Fuar 
Atalay'ıri, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına (ilişkin 
Içüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) ' 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çifıt-
çi'nin, Silmerbaak'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — Istamıbuil1 M'itetveıklii Mustafa 
SarıgüTün, maç biletlerinin' bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilıişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. —: îzmiir ,Miletvteki;Ji K. Kemal 
Anadofun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik saoitrıaiar kurulacağı iddik 
asına ve Al iağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Demlizfli MüHetvekii Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adlan» Milletvekili Cüneyt Can-
ver'ıin, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerimde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250X (1) 

,94. — Kütahya Miâetvefc^i Mehmet 
Kkıtaaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 

esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli MliİetvekiıM.. Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzk'da 7.10.19.88 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Dm'izi MIMetvdfcMi Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara Mrala-
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

.97. — EAişehlir Miiefcvekiili M. Cev
det Selvi'nam, yuntkra giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Balkamın-

. dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Mifetyekffi Menmöt 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — KocaıeiM Milletvekilli öpm&r 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100.; — Aydın Mıifctvekiılli Hiimli Ziya 
Posfiacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kürümü A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözfeşmesinide yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum MİIleityekffi Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İlline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge-
Ji (6/258) (1) 

102. •-*-• ©iyaBbiakıaı . Mlfetveikili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 



ve sonımluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin Içüşleri Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. -^ Iscpaırıtıa Milletvekili EfflüekJin' 
Durultürk'üû» 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka-
nıtKİAiı sözlü soru önergesi (6/260) (1)' 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkroaz'ın, tasarruf mevduatlarına * uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Koddmaz'm, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yılarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergü 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kor&maz'ın, hormonlu, et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce tie kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilşklin Tarım Orman ve Köyisleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108,' — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/316) 
m 

109. — İçel Milletvekili M. kemihart 
Talay'm, pamuk- üreticilerinin sorunlarına 
ilişkan Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1> 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
KesfehVin, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertıiibıin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)' 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBtRLUK.'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/263) 
d) 

V\% — Balıkesir Milletvekili t Önder 
Kırlı'nm, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113.— Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
İddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

1114. •— .Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner< 
geri. (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne-



deniyie yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'im, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinim Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118., — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
( D ı •• 

İ19. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Bldivan ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızdırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) , 

120. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünüm mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamıma 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Wrdin Milletvekili Süleyman 
Çdebi'nin, * Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım . Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü soru önerge
si (6/151) . 

• > • ' • • ' • 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ım, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılmda 

geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle i$ akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma-
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/154) 

126. -T- Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli ¥üreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıkna-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/15*7) . 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan «özlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen -
dağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 



131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili Irhan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından' sözlü soru önergesi (6/161) 

. 134. — Samsun Milletvekili trhan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta. Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yali Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/163) • 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Bdin'dirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilşkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba-

. kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum .-Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ihça - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Böİge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındııfck ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

^ 144. — Sakarya MületveŞli: İ^îîmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) ••.";.' 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 



tamamlanacağına 'ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta, hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
* Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözliji soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Mületvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Uçtesjne bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 

. Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili'Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181). 

< • • • • • ' . . ' 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletveküi Ali Eser' 
in, yabancı dit derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve Öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

1'56. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin'Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

.157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine Üişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güveniük Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159* — Kütahya* Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere .gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin* Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenbğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakad-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 
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161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınım Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz* 
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmit Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatınım ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka* 
ntndan sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nm, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir MilletvekiliFuat Kılcı' 
nın, Beydağ ^ Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — izmir (Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
tKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 

. Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'ih, inek ithalatına ilişkin ta 
nın Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirli Ligine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. tstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt-un, Kocaeli İli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 
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176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uiutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana 'Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin (Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının «Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

1.83. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün; «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi- ^ 
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. —- İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli 'Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkili Tarım Orman 
ve Köyiışleri Bakamından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta 'Milletvekili' Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlilk'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan. 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
rııtürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve KöyişLeri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

"' 187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı ıbazı kaısalba ve 
köylerde gölet yapıllıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyiışleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit 'balıklariında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Duruitürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü spru önergesi (6/323) (1) 

(64 üncü Birleşim) 
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-191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) • 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey İlçesi Kapıcafc Köyü
nün başka 'bir 'mıahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin medenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdall'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük -binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ij^ç- x 

landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili' Doğan Ba-
ran'ın Niğde M'erkez İlçesine 'bağlı Karga-
sekımez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakamından sözlü so
ru önergesi, (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
rain'ım, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen îmra'hor Göletime iliş
kin Bayındırlılk ve İskân Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. • — Adana Milletvekili M, Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-1 

maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne, ilişkin Dışişleri "Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
.'maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/226) 



205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli- nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şenda'ğ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt* ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru. 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uİudere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen .veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uİudere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 

Güvenli Köyüne ait olan Ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürik'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-
kabının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. —; Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin (Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Ha'bur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 



219. — Kocaeli 'Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
sonrönergesi (6/337) (1) 

220, — Eskişehir Milletvekili " Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

'221. —• İ'zrrair Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve figlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

'222. — Erzurum Milletvekili İsımaill 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

•224. — Bursa Mıilletve'kİlıi 'Beytulliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ye bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Velii Aksoy' 
ııın, Anaddlu Bankasında 100 milyoın li
ranın üzeninde • Ibredıi verliten toişii ve Iku-
ruıkışilaıra ve bu kıreıdileıriin gerıi ödıanıiıp 
ödenmediiğiıne ilişkin Devlıet Bakanın
dan sözlü ısora önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahraımıanmıaraş Milletvekilli 
Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına Miskin Bayındırlık ye is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramıanrnaraaş Mıllet'vekJih' 
Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

2311. — Kahramanmaraş Mıillılieivekeili 
Atillla îmamoğlu'nun, Adatepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

' 232. — Kahramanmaraş Milletvekffi 
Atilla îmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
talban jÇiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmiaraş Mlılletvekıiıli 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş! Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 



,fy5. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş^ 
da Sümerıbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
•Şehir Stadyumunun ne zaman çimlen di
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İllinde. Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zongu'ldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Haıstanesiinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

.politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli • Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin raldyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili1 Abdullah 
Ulütürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol. Ofisi İskenderun' Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına .ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır' Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
d) ' , 

1245. — Hatay Milletvekili öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/349) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü. Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin. İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytulah 
Meh'meıt Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekilli.İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma-



y.ıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mn, gece bekçiilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi! (6/281) 

251. —• İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat ' 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli' Ahmet 
Neidlm'in, AİDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi* tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal .Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/234) 

ı255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü -soru önergesi 
(6/285) 

256. -— İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. —İsparta.'• Milletvekili İbrahim 
•Gürdal'ın,-; Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 

Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne lamati 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

25'8. —İsparta Milıletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259, —İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260, — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

2.61V — Hatay Milletvekeili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
rmız'ın, 2.12.19881 •tarihinde öğretmen • ön-
lisans bitirme sınavına katılan.-bazı öğ
retmenlere bir görevli taraflından haka
ret edildiği iddiasına ili sikin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Biılieciık Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşebir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıiklarına ilişkin İçişleri Ba
lkanından sözlü- .soru önergesi (6/357) (1) 

'264, — Samsun Milletvekili .Âli Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 



265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim-
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

:267. .— Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma-ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru -öner
gesi (6/307) 

268. —Hakkâri Milletvekili Cumhur 
_ Keskinin, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkımdaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35-8) <1> ' 

269. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayındian bugüne kadar İmar Uygula-
nıa Fonundan aldığı kredilerin miktarı
nla ilişkin Bayındırlık ye 1 sikan Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

270. —• Çorum Milletvekili Cemal §aı-
hin'in, Çonım> ıBeilediyesinin 1984 yi'h: Ni
san ayından, bugüne kadar İller Banka
sından- aldığı avans borçların ımik'tarı-
na ilişkin Bayundirllık ve İskân Baklanın
dan sözM soru önergesi (6/360) (1) 

27i1. — Trabzon MiMctve.ki'ti Mehmet 
Gakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidi-ni 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü ısoru önergesi' (6/295) 

272.—Antalya Milletvekili Zeikeriyıa 
BaİTçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılan 

öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül
telerinde tek dersten bütünleımeli öğren
cilerin kabul edilip edilmediklerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru: önergesi (6/361) (1) 

• 273.— Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'im, • Etlbank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

'274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyıı 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğime ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

'275. — İsparta M jllelivelkili İbrahim 
Gürdalin, İsparta İli Sütçüler İlçesinde- • 
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına 'ilişkini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakamından sözlü soru önerge
si (6/299) 

276. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebii'nin, Karaikaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine : ilişkim Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

'277. — İzmir Milletvekeili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette nulunulup bulu
nulmadığıma ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

278. —• .Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
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Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi. (6/311) 

'•280. — Manisa Milletvekili Ümit Oa-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa IJi Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına ınakledilmolerıi için çalış
ma yapılıp yapılmadığınla İlişkin Başba
kandan sözlü ısoru önergesi (6/312) 

'28'1'. '.— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kuıt'un, Tuncell-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluma İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma 'bedellerine. ilişkin 
Başbakandan, sözlü sora önergesi (6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında ıgöreve alın
maları bakıımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları İle di
ğer fakülte [mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddi as in a ili skin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökımenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal ©dildiği iddiasına ve MİT 
raporunun • akıbetine ilişkin Başbakandan. 
sözlü soru önergesi (6/327) 

285. — Erzurum Milletvekili. İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle "yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

286.— Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

287. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör, üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica-

. ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

288. ,— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 

Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

289. —• Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmcnoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı.iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

290. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına, nakledildikleri iddiasına ilişikin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

V 
. KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 
l1. — Tunceli •Milletvekili Kamer 

Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik xYapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61). (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi: 

•10.11.1988) 



X 2. '— Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

'3. '—• Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

4. —• • Diyarbakır. Mii'letVekiii Fuat 
Atalay'm, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi: 28.11.1988) 

5. — Millî Gurur Madaüyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486), (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. — 1475.Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi : 6.12.1988) 

:X 8. —; Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onayian-
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masının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988) 

9. — İstanbul Millletveeikili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 11. —'Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ,ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri, komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi :.21.12.1988) 

XI2. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyohmıi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 



Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun' Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı ; 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı- ı 

rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayisı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayıllı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş- p 

leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

1'6. — Edirne Mıilletvekiili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine . 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edime MiMvıdkiilii Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) . 

X 18. —•. Gemiadamlarmın eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon-
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lan raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

20. — * 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun ÛBazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. "Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi,: 22.2.1989) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı :: 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

22. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu ıRaporu (1/536) (S, Sayı
sı : 223) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 
, 23. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 

in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(64 üncü Birleşim) 


