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Salı

IÇINDEKILER
Sayfa
I. — GEÇEN TUTANAK
ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Konuşma
lar
1. — İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin, Hakkâri Milletve
kili Cumhur Keskin'in, 18 inci
Birleşimde yaptığı, Türkiye'ye sı
ğınan Irak vatandaşlarının son
durumlarına ilişkin gündem dışı
konuşmasına cevabı
2. — Tekirdağ Milletvekili
Güneş Gürseler'in, İstanbul Bo
ğazı ve Marmara Denizindeki
trafiğin yarattığı tehlikelerle, Ka
radeniz ve Marmara Denizinin
çevre sorunlarına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü
Doğan'ın cevabı

3, — Ankara Milletvekili Be
şer Baydar'm, Gaziantep Cezae
163
164:166 vinde öldürüldüğü iddia edilen
Veli Can Oduncu'nun, öldürül167
meyip, kaçırıldığı iddiasına ilişkin
gündem dışı konuşması ve Ada
167
let Bakanı Mehmet Topaç'm ce
vabı
167
4. — Ankara Milletvekili
Ömer Çiftçi'nin, güvenlik kuv
vetlerinin son zamanlardaki tutumuna ilişkin gündem dışı
konuşması ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin cevabı
167:169
B) Gensoru, Genel görüşme,
Meclis Soruşturması ve Meclis
Araştırması Önergeleri
1. — Adana Milletvekili A.
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının,
cezaevlerindeki uygulamalar ve
cezaevlerinde meydana gelen
olaylar konusunda genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
169:173

Sayfa

173:181

181:185

185

185:187
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V. — GENSORU, GENEL
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
T U R M A S I VE
MECLİS
ARAŞTIRMASI
A) Öngör üşmeler
1. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin ve 20 arkadaşının,
millî eğitimin içinde bttlunduğu
sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
2. — Zonguldak Milletveki
li Tevfîk Ertüzün ve 19 arkadaşı
nın, son yedi. yılda emisyon hac
minde genişlemeye yol açan v€
enflasyonu hızlandıran nedenleri
ve bunlar içinde DÇM ve garan
tisiz ticarî borçların rolünü tespit
etmek amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi
(10/21)
VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR
A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları
1. — Nevşehir Milletvekili
Esat Kıratlıoğlu'nun, kaçakçılık
tan sağladıkları dövizleri hayalî
ihracatçılara gönderen şirket ve
şahıslarla görüşme yaptıkları id
dia edilen kişilere ilişkin Başba
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı (7/257)
2. — Bursa Milletvekili Feh
mi Işıklar'in, yargı kararı ile ya
saklanmış olup da kütüphaneler
de 'mevcut bulunan yayınlara
okuma izni verilmemesinin daya
nağına ilişkin Başbakandan soru
su ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/262)
3. — İçel Milletvekili M / İstemihan Talay'ın Bazı Kânımla-

187
1Q7

Sayfa
rın Bakanlar Kuruluna Yetki Ve
ren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında K a n u n Hükmünde Kararnameye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı
(7/275) (1)

4. — Balıkesir Milletvekili İ.
Önder Kırlı'nin Ba 'akan Turgut
Özal'tn 1983 yılınc n İtirıren
Başbakan sıfatıyla yapağı di. ge
187
zilere katılanlara ilişkin Bz >akandan sorusu ve Dışişleri Baka
nı A. Mesut Yılmaz'm yazılı ce
vabı (7/288)
5. — Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun, Adalet Bakanı
Mehmet Topaç'm Bakan olma
dan önce Kemal Horzum ile is
viçre'de görüşme yaptığı iddiası187-918 n a ü^km Başbakandan sorusu ve
Adalet Bakanı Mehmet Topaç'm
yazılı cevabı (7/291)
?18
6. — Adana M jtvekili Cü
neyt Canver'in, referanuum ön218
cesinde Sosyaldemokrat Halkçı
Parti tarafından düzenlenen bir
gecede Kürtçe şarkı söyleyen sa
natçı grubunun elemanlarından
birinin tutuklanmasına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Adalet
Bakanı Mehmet Topaç'm yazılı
cevabı (7/296)
7. — Adana Milletvekili Cü218:220 neyt Canver'in, 3196 sayılı Kanu
nun belirli kişiler için çıkarıldığı
iddiasına ve bu Kanundan yarar
lananların sayısına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı
Mehmet Topaç'm yazılı cevabı
(7/299)
8. — Tekirdağ Milletvekili
220:221 Güneş Gürseler'in, Tekirdağ İli
Merkez İlçesine bağlı İnecik Kö
yünde altgeçit yapılmasının düşü162 —
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224:226

226:228

228:231
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nülüp düşünülmediğine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm yazılı
cevabı (7/302)
231:232
9. — İzmir Milletvekili M.
Turan Bayazıt'm, Menemen İlçe
si Harmandalı Köyüne ne zaman
otomatik telefon bağlanacağına
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı
cevabı (7/312)
232:233
10. — Aydın Milletvekili Hil
mi Ziya Postacı'nın yabancı pet
rol şirketlerinin, petrol çıkarma ve
satış çalışmalarından başka ithal,
işleme ve dağıtımının da kendileri
tarafından yapılmasını istedikle
ri iddiasına ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah-
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rettin Kurt'un yazılı cevabı
(7/316)
233:234
11. — Çorum Milletvekili Rı
za Ilıman'm, Çorum İli Bayat İl
çesi Karakaya linyit ocağında ça
lışırken yaralanan bir işçinin işi
ne son verildiği ve kendisine hiç
bir ödemede bulunulmadığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren
Aykut'un yazılı cevabı (7/318)
234:235
12. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Ankara Emniyet
Müdürlüğü Birinci Şube ekiple
rince 1.1.1988 tarihinden bu yana
gözaltına alman öğrencilere ve iş
kence yaptıkları için yargılanan
güvenlik görevlilerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/322)
235:237

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te
açıldı.
Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin, Türkiye'ye sığınan Irak vatandaşla
rının son durumu hakkında gündem dışı
bir konuşma yaptı.
Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, fındık üreticilerinin içinde bulunduk
ları sorunlarla ilgili gündem dışı konuşma
sına Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür,
İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, \zmir İli hinterlandında bulunan zeytinya
ğı fabrikalarına ödetilen haksız KDV ve
Stopaj Vergisi cezaları hakkmda gündem
dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci;
Cevap verdiler.
İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un,
Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin,
Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın,

Plan ve Bütçe Komisyonu;
İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'm da Anayasa Komisyonu;
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du.
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık
bulunan üyeliklere, SHP Grubunca aday
gösterilen Balıkesir Milletvekili İ. Önder
Kırlı, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar ve İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt seçildiler.
12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turiz
mi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/67) (S.
Sayısı: 88),ile,
Uygulama İmkânı Kalmamış Olan
Kanunların Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Tasarısının (1/39*8) (S.
Sayısı: 81);
Görüşmeler ve
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz-
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leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/420) (S. Sayısı: 92),
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî,
Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma, Tanıma ve Tenfız, Suçluların Geri
Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında (1/421) (S. Sayısı: 93),
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair (1/462) (S.
Sayısı: 95),
K a n u n tasarılarının da yapılan açık
oylamalar sonucunda;

O : 1

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları
açıklandı.
Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in;
2634 Sayılı Turizmi Teşvik K a n u n u n u n 30
uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapo
runun (2/90) (S. Sayısı: 97) görüşülmesi,
Hükümet ve Komisyon yetkilileri Genel
Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendi.
1 Kasım 1988 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere birleşime saat 18.44'te
son verildi.

Başkan
Başkanvekili
İlyas Aklaş
Kâtip Üye
Sakarya
Mümtaz Ozkök

Kâtip Üye
Bursa
Mustafa Ertuğrul Ünlü

II. — GELEN KÂĞITLAR
31.10.1988 Pazartesi
Teklif
1. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'
in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
na Bir Ek Geçici M a d d e Eklenmesi Hak
kında K a n u n Teklifi (2/109) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:
27.10.1988)
Teskere
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'
nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/682) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu K a r m a Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.1988)

Raporlar
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçi
ka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Öair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/436) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma
tarihi: 31.10.1988) ( G Ü N D E M E )
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
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Umduğuna, Dair K a n u n Tasarısı ve Dışiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/426) (S. Sayısı: 109) (Dağıtma tarihi:
31.10.1988) ( G Ü N D E M E )
Sözlü Soru Önergesi
1. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner-

gesi (6/147) (Başkanlığa
27.10.1988)

O : 1
geliş

tarihi:

Genel Görüşme Önergesi
1. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/8) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 27.10.1988)

1 . 11 . 1988 S a h
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve
Saraycık köylerine içme suyu olarak gö
türüldüğü iddiasına ilişkin Tarım O r m a n
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi:
31.10.1988)
2. — M a r d i n Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, M a r d i n Köy Hizmetleri M ü 
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım O r m a n ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
3. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Cizre-Midyat karayoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş
tarihi: 31.10.1988)
4. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile
çalıştırıldığına ilişkin Tarım O r m a n ve
.Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi:
31.10.1988)
5. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'm, P T T işyerlerinde 1988 yılında

geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akideri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 31.10.1988)
6. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım O r m a n ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/153) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
7. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/154) (Başkan
lığa geliş tarihi: 31.10.1988)
8. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'm.Adana Organize Sanayi Bölgesinin
yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
9. — Adana Milletvekili O r h a n Şendağ'tn, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağma ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi:
31.10.1988)
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10. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmasının ne
denine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/157) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
11. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya ki
ralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) (Başkan
lığa geliş tarihi: 31.10.1988)
12. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Silifke İlçesinde 1981 yılından son
ra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen
değişikliklere ve imar planı düzenleme ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tari
hi: 31.10.1988)

O : 1

yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 31.10.1988)
2. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Suudi Arabis
tan'daki bazı firmalarda çalışan Türk iş
çilerine haklarının ödenmediği iddiasına
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından yazılı soru önergesi (7/351) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
3. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Sümerbank Gercüş Ayakkabı
Fabrikasındaki makinelerin sökülerek baş
ka yere götürüldüğü iddiasına ve bu tesi
sin nasıl değerlendirileceğine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/352)
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1988)
Geri Alınan Yazdı Soru Önergesi

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
< tüncü, Çorlu Devlet Hastanesi Baştabibi
nin Görevini kötüye kullandığı iddiasına
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
ve
hakkında ne gibi işlem yapıldığına iliş
rat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir
kin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına yö
ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda bele
nelttiği
yazılı soru önergesini 31.10.1988 ta
diyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan
rihinde
geri almıştır (7/338)
demir tahsisine ilişkin Devlet Bakanından
Yazılı Soru Önergeleri
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BIRINCI OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili A. Hüdai Oral
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Akarca (Samsun)
————— •

'

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum.
III. —YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle
belirtmelerini rica ederim.
(Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'

na kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın üyeler, toplantı
yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündem dışı görüşmelere geçiyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
tısına iştirak ettiğim için aynı oturumda
cevap verememiştim; bugün, Başkanlığın
7. — İçişleri Bakanı Mustafa Kakmli'nin,
müsaadesiyle bu cevabımı Yüce Meclise
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 18 inci
arz ediyorum.
Birleşimde yaptığı, Türkiye'ye sığınan Irak vatan
Bilindiği gibi, Irak Silahlı Kuvvetle
daşlarının son durumlarına ilişkin gündem dışı ko
rinin kendi ülkelerinin kuzey kesiminde
nuşmasına cevabı
ağustos ayı içerisinde başlatmış olduğu ha
BAŞKAN — Geçen birleşimde gün
rekât sonucunda, sınırlarımıza kadar ge
dem dışı söz alan Hakkâri Milletvekili Sa
lip ülkemize geçmek isteyen Irak vatan
yın Cumhur Keskin'in, Türkiye'ye sığı
daşları, tamamen insanî duygularla, yü
nan Irak vatandaşlarının son durumu
ce milletimizin, zayıfları koruma, yardım
hakkında yapmış olduğu konuşmaya, Sa
severlik gibi üstün hasletlerine yakışır bir
yın içişleri Bakanı Mustafa Kalemli cevap
şekilde ve bunların dışında hiçbir amaç
vermek istedikleri için kendilerini kürsü
güdülmeden, hayatlarının korunması da
ye davet ediyorum.
hil, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üze
Buyurun efendim.
re, geçici barınma maksadıyla ülkemize
kabul edilmişlerdir.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
Sınırda ilk iaşe, ibate ve sağlık kont
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 27.10.1988
rolünden sonra, süratle tesis edilen geçici
günü Sayın Cumhur Keskin tarafından
barınma merkezlerine nakledilmişlerdir.
yapılan gündem dışı konuşmaya, o gün
Diyarbakır-Merkez,
Hakkâritoplanan Millî Güvenlik Kurulu toplanYüksekova, Mardin-Merkez ve Silopi'de
A) GÜNDEM DIŞI
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kurulan bu merkezlere, 51 440 Irak vatan
daşı yerleştirilmiştir. Geçici barınma mer
kezlerinin kurulması ve nakil işlemleri,
4-14 Eylül 1988 tarihleri arasında on gün
gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştiril
miştir.
Merkezlerin, çadır, seyyar mutfak ve
elemanı, mutfak eşyası ihtiyaçları Kızılay
tarafından karşılanmıştır. Bu merkezlerin
ana ve ara yollan, asfalt ve stabilize ola
rak yapılmış, 24 saat akan su temin edil
miş, banyo ve tuvaletleri inşa edilmiş, çev
re aydınlatılması ve her çadırın iç aydın
latılmaları sağlanmış, milletlerarası görüş
me açık telefon kabinleri, para değişimi
için banka acentelikleri kurulmuş, Sümerbank satış mağazaları, kantin ve market
ler açılmış, mescit, ziyaret yeri, toplanma
alanları, çocuk oyun sahaları ve danışma
merkezleri hizmete sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, geçici barınma
merkezlerine aynı ve hizmet olarak sağ
lanan imkânları yanında, ilk aşamada, ih
tiyaçları için genel bütçeden ve Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonun
dan, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emri
ne gerekli miktarda parasal imkân da sağ
lanmıştır.
Bütün bu çalışmaların tüm aşamala
rında, güvenlik kuvvetleri yanında, Kara
yolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri,
Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, P T T , T E K gibi ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ve Kızılay, planlı, süratli ve
düzenli bir çalışma göstermişlerdir. Yapı
lanlar, devletimizin konuya verdiği öne
min anlaşılması için yeterlidir. Yürütülen
faaliyetler, yerli ve yabancı çok sayıda ba
sın ve televizyon mensubu ile, parlamen
terler tarafından yerinde izlenmiş ve tak
dirle karşılanmıştır.
Halen geçici barınma merkezlerinde
bulunan Irak vatandaşlarının, elektrik, su,
gaz, sağlık ve ilaç masraflarıyla, yiyecek
ve giyecek ihtiyaçlarının devlet tarafından
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karşılanmasına devam edilmektedir. Bu
nun yanında, kış mevsiminin yaklaşması
ve soğukların başlaması üzerine, ısınma
ve barınma sorunlarına çözüm bulunma
sı yolunda gerekli çalışmalar sürdürülmek
tedir. Bu cümleden olarak, Hakkâri İli,
Yüksekova İlçesindeki 2 barınma merke
zinden l'i Uzunsırt'ta bulunan diğer mer
keze nakledilmiştir. M u ş İlinde bulunan,
birtakım eksiklikleri nedeniyle iskâna açı
lamamış olan sosyal konutlardan 450'si ta
mir edilerek yerleştirme için hazırlanmıştır
ve yarın bu evlerden 450 tanesine yakla
şık 7 000 kişi yerleştirilmiş olacaktır. Mar
din İli, Silopi İlçesindeki merkezde bulu
nanlardan, daha iyi imkânlara sahip Mar
din merkezdeki barınma merkezine nakil
ler başlamıştır.
Barınma merkezlerinin soba, odun,
kömür, yatak ihtiyaçlarının karşılanması
için gerekli işlemler de tamamlanmıştır.
Lice depremi için yaptırılan 450 ko
nutun Diyarbakır Valiliğince kiralanarak
hizmete sokulması için gerekli çalışmalar
bütün hızıyla sürdürülmektedir.
Sınırımızı geçerek, Kuzey Irak'tan
ülkemize gelen Irak vatandaşlarından,
kendi istekleriyle başka ülkelere gitmek is
teyenlerin tespiti yapılmıştır. Bunların ara
larında, Irak, İran, Amerika Birleşik Dev
letleri, Avustralya, İsveç, Hollanda, Suri
ye, Almanya, Kanada, Norveç, İngiltere,
Avusturya'ya gitmek isteyenlerin sayısı
20 208'dir. İran ile yapılan protokol ile
17-18 Eylül 1988 tarihlerinde 2 178 kişi,
kendi istekleriyle, Esendere Sınır Kapısın
dan İran'a; 5-7 Ekim 1988 tarihlerinde de
1 471 kişi, Irak'la yaptlan protokol ile Habur Sınır Kapısından Irak'a gitmişlerdir.
Sayın Milletvekilinin, referandum
öncesi veya sonrası olarak yaptığı ayırım
gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
C U M H U R K E S K İ N (Hakkâri) —
Beraber gidip gelelim Sayın Bakan.
1G8 —
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Devamla) — Ülkemize gelen
Irak vatandaşlarına götürülen hizmetler
de azalma olmamış, bilakis bu hizmetler
yoğunlaşarak devam etmiştir. Hal böyle
iken, tamamen insancıl bir yaklaşımla, ül
kemize geçici barınma maksadıyla kabul
edilen bu insanların her türlü ihtiyaçları
nın karşılanması için elden gelen her gay
ret, üstün bir görev anlayışıyla sürdürül
mekte iken, bunların siyasî amaçlarla ya
pıldığını söylemek, kendilerine baskı ya
pıldığını, içlerine kışkırtıcı ajanlar soku
larak olaylar çıkartıldığını, basma, kamp
larla ilgili haberler yazmamaları için bas
kı yapıldığını, soğuktan ölenler olduğunu
iddia etmek, insafla bağdaşmaz. Sanıyo
rum, yanlış ve eksik bilgiye dayanmakta
dır.
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) —
Sayın Bakan, gel beraber gidelim.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Devamla) — Çünkü, biz ka
nun hâkimiyeti ve demokrasi ilkelerine
inanıyoruz, insan haklarına saygılıyız. Bu
inançlarımız ye insanlık anlayışımız, sınır
larımızı açarak, hayatlarının korunması
dahil, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ülkemize kabul ettiğimiz bu insan
lara, en küçük bir fena muamelede bulu
nulmasına izin vermez. Esasen Türk ka
muoyu ve Türk basını, bu tür davranışla
ra müsamaha etmeyeceği, bigâne kalma
yacağı gibi, başta güvenlik güçlerimiz ol
mak üzere, bu insanların hizmetinde olan
bütün kamu görevlileri de bu tür davra
nışlara tevessül etmezler.
Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar
olduğu gibi, bundan sonra da, Yüce Mil
letimizin yüksek hasletleri ve insanlık an
layışımıza uygun olarak, konuyla ilgili bü
tün tedbirler zamanında alınacak, zama
nında uygulanacaktır. Kendilerini devle
timizin himayesine emanet eden bu insan
ların mağdur edilmeyeceklerinden kimse-
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nin en küçük bir şüphesi bulunmamalıdır.
Saygıyla Yüce Meclise arz ederim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
Değerli üyeler, 3 sayın üye gündem
dışı söz istemişlerdir, kendilerine sırasıy
la söz vereceğim efendim.
2. — Tekirdağ MilletvekiliGüneş Girseler'
in, istanbul Boğazı ve Marmara Denizindeki tra
jiğin yarattığı tehlikelerle, Karadeniz ve Marma
ra Denizinin çevre sorunlarına ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Tarım Orman ve Kfyisleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili
Sayın Güneş Gürseler, "İstanbul Boğazı
ve Marmara Denizindeki trafiğin yarat
tığı tehlikelerle, Karadeniz ve Marmara
Denizinin çevre sorunlarıyla ilgili" olarak
gündem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Güneş Gürseler...
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —
Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, sayın milletvekilleri; Yüce Mec
lisimizin oybirliğiyle oluşturduğu Çevre
Araştırma Komisyonu, geçen dönem so
nundan beri, daha doğrusu geçen yıl so
nundan beri çalışmalarını sürdürüyor ve
bu arada, Türkiye'nin çevre sorunlarını
kamuoyumuzun önüne değişik bir anla
yışla getirdiğimizi, bu konuya dikkat çek
tiğimizi sanıyoruz. Komisyonumuzun bu
konudaki çalışmaları devam etmektedir.
Ancak, bu geçen süre içerisinde,
Türkiye'de, alışık olmadığımız türde üç
çevre olayı, yaşadık ve bu üç olay, bugü
ne kadar görmezden geldiğimiz bazı so
runları gözlerimizin önüne serdi. Bunlar
önemli çevre sorunlarıydı. Bir tanesi Petersberg Gemisi olayı, diğeri Karadenizdeki variller olayı üçüncüsü de en son ola
rak yaşadığımız Blue Star isimli amonyak
yüklü geminin yol açtığı tehlikedir.
169 —
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Değerli milletvekilleri, şöyle bir dü
şünürseniz, bu üç olayın da ortak bir nok
tasının olduğunu görürsünüz. Yani, varil
ler olayı da, Petersberg olayı da, Blue Star
olayı d a denizlerle ilgilidir. Ü ç ü n ü n ortak
noktası da denizlerdir ve Karadeniz'i, İs
tanbul Boğazını, M a r m a r a Denizini ve
Çanakkale Boğazını ilgilendirmektedir.
Denizlerimiz bu tür olaylardan kaynakla
nan tehlikeler altındadır.
Bugün gündem dışı bir konuşmayla
huzurunuza gelmemin asıl nedeni, İstan
bul'un geçen hafta bu Blue Star Gemisiyle
atlattığı büyük tehlikeye dikkat çekmek
tir.
İstanbul, bu amonyak yüklü geminin
uğradığı esrarengiz kazayı, büyük bir şans
eseri, hiçbir tehlike geçirmeden çok hafif
atlatmıştır ve bu olay, bizim bu konuda
düşünmemizi sağlamıştır. Ancak, takdir
edersiniz ki, hak verirsiniz ki, İstanbul Bo
ğazında ya da M a r m a r a Denizinde her
olay olduktan sonra, birkaç gün bu tür
olaylan konuşuyoruz, ondan sonra her şey
gene eskisi gibi devam ediyor.
Bakın, size İstanbul Boğazıyla ilgili
bazı rakamlar vermek istiyorum: Geçen
yıl, İstanbul Boğazından transit geçen ge
mi sayısı 60 bin. İstanbul Boğazı gibi dar
ve zor bir denizyolundan, geçen yıl 60 bin
gemi geçmiş. Boğazdan geçen bu gemiler,
12 kez rota değiştirmek zorunda kalıyor
lar, 45 derecelik dönüşler yapmak zorun
da kalıyorlar ve bu suretle 60 bin gemi ge
çiyor.
Bir şey daha söyleyeceğim: Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığının ra
kamlarıyla, 1952 ilâ 1981 yılları arasında
Türkiye'de 69 önemli deniz kazası olmuş.
Bu 69 önemli deniz kazasından, dikkat
ederseniz, sadece 1 tanesi İzmir Körfezin
de, 5 tanesi Çanakkale Boğazında, 4 ta
nesi M a r m a r a Denizinde, kalan 59 tane
si İstanbul Boğazında olmuş ve hatırlar
sanız, 1979'da Yunan bandıralı Evriyali

1 . 11 . 1988

O : 1

Şilebi ile Romen bandıralı İndependenta
Gemisinin Boğaz girişinde çarpışmasıyla,
İstanbul çok büyük bir tehlike atlatmıştı.
Gemi tonajlarının artması ve trafiğin de
yoğunlaşmasıyla, boğazlarımızda yol alım
güvenliği, yani navigasyon zorlaşmış, özel
likle büyük gemiler için kaza rizikosu gi
derek artmıştır.
Değerli milletvekilleri, bütün bunla
rı söyledikten sonra, bir gerçeğin altını çiz
mek istiyorum. İstanbul Boğazının bu yo
ğun trafiğine rağmen, bu kazalara rağ
men, hâlâ geçerli olan M o n t r ö Sözleşme
sinin gereği olarak Boğazlardan geçen ge
miler kılavuz almak zorunda değillerdir.
İşte, en büyük tehlike de, kılavuz alma zorunluğu olmamasından kaynaklanıyor ve
kılavuz almadan boğazdan geçen gemi,
eğer bir geçiş hatası yaparsa, 18 bin lira
ceza ödüyor. Boğaz, bu derece başıboş kal
mış durumda.
Ayrıca, bir şey daha söylemek istiyo
rum: Kılavuzsuz gemiler akıntının etkisiy
le bir ölçüde başıboş giderlerken, onları
kontrol edecek radar gözetim ağı da İstan
bul Boğazında henüz kurulmuş değildir;
sadece Kandilli İstasyonunda, göz kara
rıyla bir kontrol yapılmaya çalışılıyor. Bo
ğaz ve M a r m a r a Denizinde bir kaza ol
duğu zaman, hangi işlemlerin kimler ta
rafından yapılacağı belli değildir.
Bunu söyledikten sonra, bir şeyi dik
katlerinize sunmak istiyorum: Bakınız,
Akdeniz eylem planı çerçevesi içerisinde
bir Barselona Konvansiyonu vardır. Bu
Barselona Konvansiyonuna bağlı proto
kollerden iki tanesi, Akdeniz'in gemiler
den ve uçaklardan yapılan boşaltmalar so
nucunda kirlenmeden korunmasına ilişkin
protokol ve Akdeniz'in acil durumlarda
petrol ve diğer zararlı maddeler tarafın
dan kirletilmesine karşı mücadelede işbir
liğine ilişkin protokol. Yani, taraf olduğu
muz Barselona Konvansiyonuna ek pro
tokoller vardır. Şimdi, " b u protokoller
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Akdeniz'de geçerli" diyeceksiniz. Evet,
Mehmetçik Fenerinden yukarıya bu protokolların geçerliliği yok, Çanakkale'yi,
Marmara'yı, İstanbul Boğazını ve Kara
deniz'i kapsamıyor; a m a şu protokolda,
acil durumlarda neler yapılması gerekti
ğini belirten protokolda, yapılması gere
ken bir plan var; o da şu: Ulusal acil du
r u m planı. Yani, bir deniz kazası halinde,
özellikle petrol ve diğer zararlı maddeler
le denizin kirletilmesi halinde ne yapıla
cağına, o acil d u r u m d a ne yapılacağına
dair bir ulusal acil d u r u m planı yapması
lazım Türkiye'nin. Türkiye, henüz bu pla
nını yapmış d u r u m d a değil ve en son bu
amonyak yüklü gemi olayında yaşadığımız
gibi, tam bir yetki kargaşası vardır. Çev
re mi bu işten sorumludur, çevreyle gö
revli olan sayın devlet bakanı mı bu işten
sorumludur, ulaştırma mı bu işten sorum
ludur, içişleri mi bu işten sorumludur, belli
değildir; belediye mi bu işten sorumludur,
belli değildir. Böyle bir olay olduğu zaman
ilk müdahaleyi kim yapacaktır, belli de
ğildir. O n u n için, Ulaştırma Bakanlığının,
Çevre Genel Müdürlüğünün ve STar^il Gü
venlik Teşkilatının bir araya gelerek, ulu
sal acil durum planı yapması gerektiğini
bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum.
Kaza anında denize dökülen petrol
ve kimyevî maddelerin yayılmasını önle
yecek gerekli araç ve teçhizat yetersizdir,
olanlar da değişik makamların elindedir.
Kılavuzluk hizmeti değerlendirilir
ken, h e m zorunluluğu sağlayacak düzen
lemelere gidilmeli, hem de İstanbul Bo
ğazı, M a r m a r a Denizi ve Çanakkale Bo
ğazı bir bütün olarak ele alınmalı, ulusal
navigasyon mevzuatımız buna göre dü
zenlenmelidir.
Değerli milletvekilleri, ayrıca, Türki
ye'nin henüz tamamlamadığı bir eksikli
ği var, gidermediği bir eksikliği var. Ulaş
tırma Bakanlığının elinde olan ve hazır
lıkları sürdürüldüğü söylenen, Denizlerin
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Gemilerden Kirlenmeye Karşı Korunması
Sözleşmesi, yani "Mar-Pol 73-76" olarak
isimlendirilen sözleşmeye, Türkiye henüz
taraf olmamıştır. Bu sözleşmeye, yani
Mar-Pol Sözleşmesine Türkiye'nin taraf
olmasıyla, denizleri üzerinde uğranılan
kazalar, denizlerinin uğradığı kirlenmeler
hukuken büyük ölçüde takip edilebilecek
tir. Eğer bu eksiklikleri giderirsek, İstan
bul Boğazını, Marmara'yı, M a r m a r a kı
yısında Tekirdağ'ı, Bandırma'yı, Çanak
kale'yi ve denizi korumuş oluruz; ama
bunları yapmamız lazım; çünkü, bugün
İstanbul'da meydana gelen bu olayda Sa
yın Belediye Başkanının konuya sahip çık
tığını, gazetelerden, televizyondan izledik;
ama İstanbul Belediyesinin bu işteki yet
kisinin ne olduğu da belli değildir., İstan
bul Belediyesinin elinde, Barç adı verilen
türden 1 tane gemi vardır; yani gemilerin
sintinelerini boşaltacak, balast sularını ala
cak 1 tane gemi vardır; onun da çalışıp ça
lışmadığı belli değildir. Tahlil yapacak
güçleri yoktur, laboratuvarlan yoktur. Hıfzıssıhha kasasıyla, Hıfzı ssıhha organlarıy
la bu işte bir yere varılmaz ve Karadeniz'i
de, Marmara'yı da bu tehlikelerden koru
yanlayız.
Değerli milletvekilleri, sözlerimi bağ
lamadan önce, Karadeniz'den söz açılmış
ken şunu söylemek istiyorum: Biz, Çevre
Araştırma Komisyonu olarak geçen hafta
Karadeniz'deydik. Karadeniz'i dolaşır
ken, vatandaşlarımız bizi her gördükleri
yerde, "Balık yiyecek miyiz?" diye sordular.
H İ L M İ B İ Ç E R (Sinop) — Neden
Sinop'a gelmediniz?
G Ü N E Ş G Ü R S E L E R (Devamla) —
Sinop'a kadar geldik.
Şunun altını çizmek istiyorum: Bu
vatandaşlarımıza olay bütün açıklığıyla
anlatılmamıştı; ama daha acı bir gerçek
var. Bakın, Karadeniz sadece varillerle kir
lenmedi. Karadeniz'e gittik; Giresun, bü
tün çöpünü Karadeniz'e döküyor; Trab
zon, bütün çöpünü Karadeniz'e dökü71 —
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yor. "Yani, görmezseniz, inanılacak gibi de
ğil; denizde çöpler yüzüyor; Giresun'un
çöpleri denizde, Trabzon'un çöpleri deniz
de; bütün kanalizasyon Karadeniz'e akı
yor ve o balıkları vatandaşımız yiyor.
Variller olayının gündeme getirdiği
konu bizce şudur: Variller konusunda Ka
radeniz'in sahipsiz olduğunun altı çizil
miştir. Bakın, biraz önce sözünü ettim,
Akdeniz Eylem Planı var. Akdeniz'e sını
rı olan ülkeler, Akdeniz'e kıyısı olan ül
keler bir uluslararası statü hazırlamışlar,
Akdeniz Eylem Planı, konvansiyonlar,
Mavi Plan; ama Karadeniz'i koruyan hiç
bir hukukî statü yok.
Türkiye şunu yapmalıdır: Sanıyorum
geçenlerde Sayın Bakan da açıkladılar,
Karadeniz'i, kıyı ülkeleri ile bir araya ge
tirecek ve Karadeniz'e sahip çıkacak bir
uluslararası statüyü sağlamalıyız. Bu ulus
lararası statünün sağlanmasında Türkiye
Cumhuriyeti öncülük etmelidir. Bir ulus
lararası konferansı toplantıya çağırmalıyız. Dışişlerimizin bundan önce gösterdi
ği hassasiyet bu konuda gösterilmemelidir.
Dışişleri, Karadeniz'deki ülkelerle bu ko
nuda bir araya gelmeyi bu zamana kadar
içine sindirememiştir; ama bunun da za
manı gelmiştir; çünkü, Karadeniz sahip
sizdir.
Ayrıca şunu da söylemek istiyorum:
Bugün dünyanın bir gerçeği var. Gelişmiş
ülkeler, sanayileşmiş ülkeler, üçüncü dün
ya ülkelerini, gelişmemiş ülkeleri kendi
çöplükleri olarak görüyorlar. Hem çöple
rini atmak için kendilerini hak sahibi sa
nıyorlar, hem de kendi ülkelerini kirleten
sanayileri, bu gelişmemiş ülkelere gönder
mekte kendilerini hak sahibi olarak görü
yorlar. Türkiye buna karşı çıkmalıdır. Ba
kın bir örnek vereceğim. Aynı iş Afrika ül
kelerinin başına geliyor. Gine'ye, geçen
yıl, Amerika'nın Filadelfıya şehrinin çöp
lerinin küllerini Norveç bandıralı bir ge
mi getirmiş atmış... Yer yerinden oynamış
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ve Gine'nin yaptığı şu, bakın: O ithalata
imza atan Norveç'in fahri konsolosunu re
hin almış hükümet: "Ya bunların bura
dan geri gitmesini sağlarsın ya da senin
yurt dışına çıkmanı yasaklıyorum."
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Biz de yapalım mı aynı şeyi?
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) —
Böyle bir şey yapılsın diye söylemiyorum;
ama ulusal tavır koymamız, Karadeniz'e
sahip çıkmamız, denizlerimize sahip çık
mamız lazımdır.
Ne yapılmalıdır? Karadeniz'in ulus
lararası statüsünü sağlamalıyız. Ne yapıl
malıdır? Boğazları yeniden gözden geçi
rerek, boğazların hukukî durumunu yeni
den gözden geçirerek ve iki boğazı (İstan
bul ve Çanakkale Boğazı) ve Marmara
Denizini bir bütün kabul ederek bu sorun
lara çözüm bulmalıyız. Eğer bu sorunla
ra çözüm bulmazsak, İstanbul Boğazın
dan bir yılda geçen 60 bin gemi bugün bir
tehlike yaratmadı; ama yarın çok daha bü
yük tehlikeler yaratabilir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Gürseler.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir)
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın
Güneş Gürseler'in konuşması üzerine söz
almış bulunuyorum; hepinize saygılar su
narım.
Malumları olduğu üzere, tekniğin ge
lişmesi sonucunda, gemilerin boyutlarının
büyümesi ve uluslararası denizyolu taşı
macılığının artması, dar bir su yolu nite
liğinde Türk boğazlarında (İstanbul Bo172 —
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gazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Bo
ğazı) ve özellikle İstanbul Boğazında de
niz trafiğini yoğun ve tehlikeli bir duru
ma getirmeye başlamıştır.
Buna ilişkin birtakım tedbirler meyanmda, önce 1 Mayıs 1982 tarihinde, o
zamana kadar sol trafik düzeninin uygu
landığı İstanbul Boğazındaki deniz trafik
düzeni, uluslararası kural ve uygulamalar
nazara alınarak sağ trafik düzeni şeklin
de değiştirilmiş ve yine aynı tarihlerde ka
bul edilen yeni İstanbul Liman Tüzüğü ile
deniz trafiğinin güvenli bir şekilde yürü
tülmesini teminen, çok detaylı hükümler
getirilmiştir.
Bu meyanda, diğer yetkiler yanında,
liman başkanına, zorunlu hallerde İstan
bul Boğazı geçiş seyrini durdurma yetkisi
de tanınmıştır. Benzer hükümler, Çanak
kale Liman Yönetmeliğinde de yer almak
tadır.
Bugünkü uygulamada, gemiler bo
ğazlardaki geçişlerini hemen daima kıla
vuz kaptan olarak gerçekleştirmektedirler.
Bunlara ilaveten, halen, boğazlar bölge
sinde deniz trafiğinin otomatik kontrolü
nü sağlamak üzere kurulması planlanan
radar sisteminin fizibilite çalışmaları da
devam etmektedir. Bu sistem çerçevesin
de, boğazlara girecek olan -Karadeniz ve
ya Ege'den- herhangi bir gemi, otomatik
olarak radara alınacak ve boğazları terk
edinceye kadar, hızı, rotası ve benzeri hu
suslar, genel trafik durumuna göre, bilgi
sayar ile otomatik olarak ayarlanabilecektir. Böylece, boğazlarda, trafik yoğunlu
ğundan kaynaklanacak tehlike ve kaza ih
timalleri asgarî seviyeye indirilmiş olacak
tır.
Muhterem milletvekilleri, Dışişleri
Bakanımız Sayın Mesut Yılmaz'm biraz
önce bana verdiği bilgiye göre, Karade
niz'in temiz tutulması konusunda da, Bul
garistan, Romanya, Türkiye ve Sovyet
Rusya arasında ön mutabakat için dörtlü
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görüşmeler başlayacaktır. Bunu da bilgi
lerinize arz eder, hepinize saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
3. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar 'in,
Gaziantep Cezaevinde öldürüldüğü iddia edilen Veli
Can Oduncu'nun, öldürülmeyip, kaçırıldığı iddi
asına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Ba
kanı Mehmet Topaç'tn cevabı

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Beşer Baydar, 16 Temmuz 1988 tari
hinde Gaziantep Cezaevinde öldürüldü
ğü iddia edilen Veli Can Oduncu'nun, öl
dürülmediği, kaçırıldığı iddiası üzerine
gündem dışı söz istemiştir.
Konuşmanızın, Anayasanın l38 inci
maddesi gereğince yargı yetkisine herhan
gi bir müdahale olmaksızın yapılması ko
şuluyla size söz veriyorum.
Buyurun Sayın Baydar.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın
Başkan, sayın üyeler; 16 Temmuz 1988 ta
rihinde Gaziantep Cezaevinde öldürüldü
ğü söylenilen Veli Can Oduncu'nun, öl
dürülmediği, kaçırıldığı iddiası üzerine söz
almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selam
larım.
Sayın üyeler, aynı iddia bundan 22
gün önce basında bazı gazete sayfaların
da yer aldı. 22 gün ilgi ile bekledim... Sa
dece bekleyerek değil, izlememe ve araş
tırmama rağmen, gerek devlet kurumla
rından, gerekse bahsi geçen kişinin aile
sinden hiçbir haber alamadım.
Bu iddia ya çok ciddîdir veyahut da
çok gayri ciddîdir; iki yanından da bakıl
sa, başka şekilde mütalaa edilmemesi la
zımdır. Eğer, bu iddia ciddî ise, devletin
kurumlarının harekete geçmesi, eğer gayri
ciddî ise, gayri ciddî konulan gelenek ha
line getirmiş ANAP'lıların, burada en
azından dikkatlerine sunulan bu iddianın
karşıtını, cevabını vermeleri gerekirdi.
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Sayın üyeler, ülkemizde garip olay
lar oluyor, garip olaylar ülkesi haline gel
dik. Ne zamandan beri? 29 Kasım Genel
Seçimlerinden bu zamana kadar geçen sü
reye baktığımızda, ülkemizde çok garip
olaylar olduğunu görmekteyiz. Bu garip
olaylardan birkaç tanesini dikkatinize sun
mak isterim.
Niyazi Adıgüzel cinayeti, Başbakan
Turgut Özal'a yapılan suikast, halen üze
rindeki esrar perdesi aralanmayan Tuzla
operasyonu ve Gaziantep Cezaevinde öl
dürüldüğü iddia edilen Veli Can Odun
cu' nun durumu... Şöyle bir baktığımız za
man, hepsinde bir gariplik var; bu garip
liklerin nedense üzerine bir türlü gidemi
yoruz.
Konunun aydınlanması için bazı so
ruların cevaplanması gerekir. Cevaplan
masını istediğimiz sorulara geçmeden,
oradaki cezaevi müdürü ve savcı hakkın
da kısa bir bilgi vermek istiyorum.
Cumhuriyet Savcısı Ünal Arık daha
önce Muğla'da görev yaptı. Yakın bir ak
rabası Mete Eskigün, Kahramanmaraş
MHP belediye başkan adayı ve şimdi
ANAP il başkanı.
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Değil değil, öyle değil. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
BEŞER BAYDAR (Devamla) — En
azından, ANAP üyesi.
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) ~
Veya ANAP'a oy vermiş?!.
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Doğru değil, üyesi de değil.
BEŞER BAYDAR (Devamla) —
Efendim, o sözümü geri alıyorum.
Mehmet Temir, Muğla Cezaevinin
müdürü. Ünal Arık'la beraber çalışmış ve
oradan Ünal Beyin istemi doğrultusunda
Gaziantep'e tayini çıkartılmış.
Bu bilgilerin ışığında şu soruların ce
vabı eğer verilirse, konunun ve iddianın
ciddî veyahut gayri ciddî olduğu ortaya çı-
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kaçaktır. Ünal Arık'in çabasıyla, Gazian
tep'e getirilen Cezaevi Müdürü Mehmet
Temir'in daha önce Muğla'da çalışmış ol
ması ve Kartal Demirağ'ın Muğla-Dala
man cezaevinden kaçması bir tesadü^müdür? Kartal Demirağ ile Niyazi Adıgüzel
cinayetinin, Veli Can Oduncu ile ilişkisi
nedir? Maraş katliamına katılan tutuklu
sağcılar ile, Ünal Arık'ın ve Cezaevi Mü
dürü Mehmet Temir'in Gaziantep'te bu
lunmaları bir tesadüf müdür? Şu anda so
ruşturma ne safhadadır? Ölenin Veli Can
Oduncu olduğuna dair otopsi raporu ve
kanıt var mıdır? Cezaevinde Veli Can
Oduncu'nun son 20 gün içerisinde ziya
retçileri kimlerdir? Sayın Mustafa Taşar'm, Veli Can Oduncu'ya yaptığı özel ziya
ret var mıdır? Veli Can Oduncu^ öldürül
mesi iddiasında cezaevi görevlileri hakkın
da bir işlem yapılmış mıdır? Veli Can
Oduncu'nun ailesinin yetkili mercilerde
herhangi bir ifade veya şikâyeti var mıdır?
Sayın üyeler, bilgilerinize şunu sun
mak isterim: Bunalım teorisi ile bir kor
ku toplumu yaratılmak isteniyor. Sayın
Başbakan, her fırsatta "12 Eylül öncesi
ha!.." derken, günümüzde hangi anarşi,
hangi korku ortamını yaşadığımızı unut
turuyor? Düşünün bir kere, öyle istikrarlı
ve huzurlu bir toplumdayız ki(!) Başba
kana, kendi kurultayında suikast düzen
leniyor. Yakın zamanda, "Tuzla'da Terö
rist Avı'' başlıklı haberle verilen suçlu mu,
suçsuz mu, teröristlikle alakası var mı, yok
mu belli olmayan dört kişinin kurşunlan
masının izahı nedir? Nasıl bir toplumda
yaşıyoruz?
Bu, şu demektir: Herhangi bir poli
sin kafası kızacak, rastgele üç beş kişiyi ta
rayacak, gerekçe olarak da, "terörist
sandım" diyecektir. Bu, olacak iş değildir.
İlgililer, bunun izahını yapmak mecburi
yetindedir?
Sayın üyeler, ülkemizde bir şeyler
oluyor. Bu, olaylar zincirinin bir halkası
dır. Böyle bir zan altında kalmak, yurt174 —
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severliğe ihanettir ve bu olay sadece ülkü
cü camianın sınırları içerisinde kalmayıp,
Veli Can Oduncu'yu, kaderden büyük
güçler, gizli güçlerin, kendilerine alet edip,
bazı istihbarat örgütlerinin, estetik ame
liyat yaptırarak, muhtemelen hangi yeni
olaylarda kullanacaklarının endişesini ta
şımaktayım.
Bu endişemin ışığında, Veli Can
Oduncu öldürülmedi, kaçırıldı iddiasını
taşımaktayım. Bunun yanında, Veli Can
Oduncu'ya ait mezarın boş olduğu veya
herhangi bir morgtan herhangi bir ceset
bulunduğu zannmdayım. Bu zannın or
tadan kalkması için, ilgililerin faaliyete
geçmesi, mezann açılarak kontrol edilmesi
ve olayların aydınlatılmasını istiyorum.
Saygılar sunarını. (SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Baydan
1
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Cevap vermek mi isti
yorsunuz?
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Evet; Lütfen efendim...
BAŞKAN — Sayın Taşar, sizinle il
gili olarak söylediği sözü aynen tekrar edi
yorum; ona cevap vereceksiniz: "Musta
fa Taşar'm Veli Can Oduncu'yu ziyareti
var mıdır?" dedi.
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — "Son 20 gün içinde" dedi.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Takip
ediyorum...
Bu noktaya cevap veriniz efendim.
(ANAP sıralarından "Sayın Bakan da söz
istiyor" sesleri)
Cevap versin, bakana da söz verece
ğim efendim.
Buyurun.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Ben sadece kendi konumla ilgili ko
nuşacağım.
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — "Sayın Başkan" denir önce.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (De
vamla) — Dinle bir dakika. "Hepinizi
saygıyla selamlıyorum" sözüme Sayın
Başkan da dahil, siz de dahilsiniz.
Şimdi Sayın Bakandan, Veli Can
Oduncu'nun 16 Temmuz 1988'de öldüğü
nü öğrendim. Bu tarihte ben -16 Temmuz
da ve ondan öncesi- Meclis tatil olduğu
için Antalya Kemer'de tatildeydim; bu bir.
İkincisi: Normal olarak, bayram dö
nemlerinde, milletvekilleri olarak, hem
hastaneleri hem hapishaneleri ve diğer zi
yaret edilmesi gereken yerleri ziyaret ede
riz. Bu ziyaretler muvacehesinde Gazian
tep Cezaevini de ziyaret etmişimdir, bel
ki Veli Can Oduncu'yla da orada görüşmüşümdür; ama kendisini tanımıyorum.
Açık görüşmede, oradaki bütün mahkûm
larla konuştuğumuz gibi, topluca görüş
memiz olmuştur. Bunun dışında, söyle
nenlerin hepsi uydurmadır, safsatadır, ya
landır.
Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar)
'
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç,
buyurun.
Sayın Topaç, Sayın Baydar'a söyledi
ğim aynı şeyi tekrar etmek dahi istemiyo
rum. Yargı yetkisiyle ilgili olan kısımların,
mümkün olduğu kadar, yasama organın
da söylenmemesi, Anayasa hükmü.
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) —
Sayın Başkan, nerede riayet etti Sayın
Baydar? Hiç riayet etmedi ki... (ANAP sı
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Biliyorum efendim,
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, müsaade buyurun; arkadaş
hiç riayet etmedi; arkadaşa hiç ikazda bu175 —
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lunmadıriız. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
Parlamentoda, milletvekili sayın üye
ler ile sayın bakanlar arasında kürsü öz
gürlüğü ve konuşma bakımından hiçbir
fark yoktur.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Efendim, o konuları bi
liyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaç,
devam edin.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; bu konuların öncelikle bu
şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine
getirilişi ve bu şekilde gayri ciddî bazı id
diaların şu kürsüden konuşulması, haki
katen, bizleri üzmüştür. Ben, her şeyden
önce, bu konuların bu şekilde yaklaşımla
kürsüde konuşulmasını hakikaten bir ta
lihsizlik olarak kabul ediyorum ve sözle
rimin başında da, bu şekildeki iddiaları
hele hele adliyeye intikal etmiş, hakkında
davalar açılmış ve sanığı, müştekisi her şe
yi belirli, duruşmaları devam eden konu
larda, bu şekilde, "öldürülmedi, kaçırıldı"
veya " h e r h a n g i bir şeyler o l d u " gibi id
diaları bu Meclis kürsüsünden konuşma
yı ciddî bir tutumla bağdaştıramıyorum.
Sayın Beşer Baydar burada yaptığı
konuşmada, "Türkiye'de garip olaylar,
garip iddialar oluyor" dedi.
Hakikaten, Türkiye'de bu şekilde ga
rip iddialar, bu şekilde, hangi gayenin pe
şinde oldukları bilinmeyen kişilerle bera
ber, çeşitli mücadeleler, çeşitli gariplikler
de oluyor. Ben şimdi, -bu, cezaevini de
alakadar ettiği için- cezaevleriyle ilgili kı
sa bir malumatla da bu konuya geçeceğim.
Şimdi, her şey bir tarafa, bugün,
Türkiye'de 640 cezaevi mevcuttur; bu 640
cezaevinin içerisinde, bugünkü son ra
kamlara göre de, 52 041 hükümlü ve tu
tuklu bannmaktadır. Bu cezaevlerinin içe
risinde, sadece, 3 794 anarşist ve terörist
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nitelikli hükümlü ve tutuklu vardır. Bun
lardan 2 077'si hükümlü, 1 717'si de tu
tukludur.
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Hayalî ihracatçı kaç tane?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi, bakın efen
dim: Bu son günlerde hakikaten garip
olaylar oluyor ve cezaevleri de her gün
gündemde gösteriliyor ve ayrıca çok ma
sum iddialar altında da ülkemizde yine te
rör havaları estirmek isteyen bazı kişile
rin Meclis koridorlarına kadar, Meclis
odalarına kadar gelip, oturma eylemleri
ne kadar çeşitli noktalara gittikleri de gö
rülüyor.
Şimdi burada, her şeyden önce, bu
kadar hassas, bu konulara bu kadar eği
len arkadaşlarımız -ve hatta hatta- bugün
Gaziantep Ağır Cezasında davası açılıp sa
nıkları ve her şeyi belirli olan bu mahkemelerdeki durumlar için "Acaba öldü mü,
kaçırıldı m ı ? " diyeceklerine, bugün bura
ya gelen ve bu Meclisi d ü n uzun saatler
işgal etmek gibi veya çeşitli noktalarda ey
lemde bulunmak gibi harekete tevessül
edenlerin gayelerini, onların ne konuları
getirdiklerini de bir tetkik buyursalardı,
hakikaten, Türkiye için çok iyi olurdu.
(ANAP sıralarından " B r a v o " sesleri)
Şimdi bakınız, değerli arkadaşlarım,
bu, cezaevi konusudur, cezaevindeki bazı
isnatlarla ilgili konudur ve bu noktada da
çeşitli varsayımlara gidilerek, "Cezaevle
rinde çeşitli noktalar yapılıyor" da den
mektedir. O yönüyle kısa bir izahat ver
mek istedim.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bizim
Türkiye'de şimdi bu konuları harekete ge
tirenler ve burada "Cezaevlerinde çeşitli
hareketler oluyor'' diye bu ülkeyi meşgul
edenler, her şeyden evvel, size biraz önce
rakamını verdiğim 52 041 hükümlü ve tu
tuklunun içerisindeki 3 794 adet anarşist
ve terörist nitelikli tutuklu ve hükümlüle •
176 —
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rin bir kısmının (azami 200-300 kişisinin)
yakınları ve yakın akrabalarıdır. Bunlar
la ilgileniliyor ve bunlar, sanki Türkiye'
de cezaevlerinde işkenceler, çeşitli olaylar
oluyormuş çeşitli gayri kanunî işlemler ya
pılıyormuş gibi havalar yaratılmak sure
tiyle harekete geçirilmek isteniyor. İşte,
Türkiye'de garip olan ve son zamanlarda
Türkiye'de yapılmak istenenler bunlardır.
(ANAP sıralarından alkışlar)
Şimdi, bu şekildeki durumları açık
lamak için, harekete geçenlerin, dün bu
raya, "Bazı haklar istiyoruz" diye gelen
lerin ve burada "Cezaevleriyle ilgilenin"
diyenlerin, bizden, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinden ve bakanlıktan isteklerini,
sizlere, elimdeki notlardan kısa pasajlar
halinde okumak istiyorum.
Bakınız, bize İlk istek, 22.6.1988 ta
rihinde geliyor; "Eskişehir'deki tutuklu ve
hükümlülerin bazılarının istekleri" diye
geliyor ve aynen şöyle deniyor: "Açlık gre
viyle ilgili taleplerimiz..." O kadar mun
tazam ve pasajlar halinde yazılmış ki... Bu
belgeleri ve bu tarz isteklerle ilgili imza
ları, Yüce Meclisin değerli üyelerine her
zaman takdim edebilirim. Bakınız, ilk ola
rak, "Devletin hukuk düzeni ile ilgili is
tekler:
1. Mevcut hukuk sisteminin ve hak
larındaki mahkûmiyetlere ait bütün mah
keme kararlarının, tüm sonuçlarıyla
kaldırılması" (ANAP sıralarından, "Bravo"(!) Allah Allah!... sesleri)
2. İnfaz rejimi ile ilgili bütün tüzük
ve yönetmeliklerin kaldırılması.
Ceza İnfaz Kanununun değiştirilme
si:
3. Verilen disiplin cezalan, neticesiyle şartla tahliye haklarının kaybedilmesi
ne dair keyfî infaz yakma şeklinde nitelen
dirilerek, hepsinin kaldırılması. (ANAP sı
ralarından "Başka emirleri var m ı ? " ses
leri)
4. Anarşist ve terörist nitelikli hü— 1
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kümlü ve tutukluların siyasî tutsak ve sa
vaş esiri sıfat ve statüsü tanınması."
H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) —
Hangi devlet ile savaşmışlar? İstiklâl ma
dalyası da istiyorlar mı Sayın Bakanım?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — " 5 - Hücre uygu
lamalarına ve naklen gelenlerin ilk müşahade odalarına alınmalarına son verilerek,
yeni gelenlerin -arkadaşlar lütfen dikkat
edin- içerideki hükümlüler tarafından
oluşturulacak siyasî temsilciler komitesi
kararma göre ve bunların refakatinde, is
tedikleri bloklara yerleştirilmesi.'' (ANAP
sıralarından "Vay b e ! " sesleri)
Şimdi, bunlar, devletin hukuk düze
niyle ilgili istekleri!...
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Bunları SHP'liler mi istiyorlar Sa
yın Bakan?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Tabiî cezaevi ya
saklarının kaldırılmasıyla ilgili o kadar çok
istekler var ki... Devam ediyorum: Ceza
evi yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili istek
lerde de, koğuş ve kat kapılarının gece sa
at 24.00'e kadar açık bulundurulması is
teği dahil; şimdi, radyo, teyp, daktilo, her
türlü cihazların koğuşlara verilmesi nok
tasına kadar var.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Kazma kürek de istiyorlar mı?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakınız, şimdi bu istekler tam
41 adet ve hatta hatta, bunların içerisin
de, bakınız ne diyor efendim; " M e k t u p 
laşma sınırlarının kaldırılarak, akrabalık
olsun olmasın, herkesle ve diğer cezaev
leriyle ve her türlü mektupların kontrol
süz gitmesi, demokratik kitle örgütleri adı
verilen ideolojik nitelikteki bütün kuruluş
larla açık görüşme ve yazışma imkânının
tanınması."
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Bu isteklerin hepsi, 41 adet olarak sı
ralanmış. Bu konu o zamanlar gündeme
getirildi, çeşitli noktalara gidildi; açlık
grevlerinde, bakıldı ki Hükümet ve Ba
kanlık kesin kararlıdır, hiçbir surette bu
tarz hareketlerle bir noktaya varılması
mümkün değildir ve hele hele böyle istek
lerin hiçbir surette kaale alınması değil,
düşünülmesi dahi mümkün değildir, bu
nun üzerine bu durumlar gitti, gitti...
Bize iki cezaevi daha Millî Savunma
Bakanlığından devredilmişti. Şimdi, bu iki
cezaevinden Metris Cezaevi, daha önce...
R I Z A I L I M A N (Çorum) — Size
başka istek varmadı mı?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Var efendim, şim
di hepsini okuyacağım.
R I Z A I L I M A N (Çorum) — Size ik
tisadî istekler gelmedi mi?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Oraya geliyorum
efendim, müsaade edin anlatıyorum şim
di.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın
Başkan, bunların benim söylediklerimle
ne alakası var?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi oraya gele
ceğim efendim.
Arkadaşlar, bakın, bunun üzerine,
18.10.1988 tarihli ve 142 imzalı, gene istek
ler... Bunların içerisinde -pek tabiî, tüzük,
kanun ve yönetmeliğe uygun olarak- biz
lerin sağlaması gereken her türlü imkân,
bugün bütün cezaevlerine sağlanıyor.
Hatta bizzat ben, bütün cezaevlerini uz
man kişilerle de dolaşarak, cezaevindeki
bütün tutuklu ve hükümlüleri toplayarak,
kendilerine de sormak suretiyle, eksiklik
leri yerinde tespit ediyor ve tüzük ve kai
deler çerçevesindeki makul isteklerini,
anında yerine getiriyoruz. Mesela, avukat
ların görüşme yerlerinin tespitinden, yi
yeceklerine veya diğer ihtiyaçlarına kadar
— 1

0 : 1

olan makul isteklerini yerine getiriyoruz;
ama bütün bunların yerine gelmesine rağ
men, hükümlü ve tutuklu ailelerinin her
istediklerinde Adalet Bakanlığına gelip
bizlerle konuşmalarına rağmen, dikkat
ederseniz, dün Adalet Bakanlığına gelmek
istemediler. Neden? Çünkü onların talep
lerini ben biliyorum, onların varmak is
tedikleri noktaları da biliyorum.
Şimdi, müsaade ederseniz, yeni olan
isteklerinin içerisinde bir de şu var;
18.10.1988 tarihli...
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Ankara) — Çarpı
tıyorsunuz.. Ne alakası var?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Çarpıtmıyorum...
( S H P sıralarından gürültüler)
Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Ne ala
kası var?
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Efendim, siz "ora
lardaki cezaevlerine kasıtlı müdürler, ka
sıtlı m ü d ü r yardımcıları a t a n d ı " derseniz,
siz "oralarda garip olaylar oluyor" der
seniz, biz de, dün sizin yanınızda cereyan
eden garip olayları anlatalım. (ANAP sı
ralarından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
Şimdi bakınız, bütün bunlar tekrar
edilerek, b u n u n içerisinde yine bazı mad
deler yer almakta ve bunların içerisinde
yer alan maddelerden biri dikkatinizi çe
ker zannederim. "Anadili ile (Türkçe,
Arapça ve buna benzer) konuşma, mek
tuplaşma ve savunma haklarının tanınma
sı, 12 Eylül hukukunun tüm sonuçları ile
beraber kaldırılması.."
H . F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) —
Bu, S H P Grubunda da istendi.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Bunların içerisin
de diğer her türlü istekler; yiyecek, içecek
lerin serbest alınması, herkese başucuna
ısıtıcıların konulması, herkesin çayını,
kahvesini başucunda demletmesine kadar,
tabiî, diğer istekleri de var.
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• Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bun
lar nedir bakınız: Ceyhan Cezaevinde ve
İskenderun'da, yemek yedikleri yerin plas
tik olmayıp beton üzerine oturduklarını
telgrafla bildirdikleri zaman, biz buraları
derhal ihaleye çıkarıp, İskenderun cezae
vindeki bütün yemekhaneleri de tanzim
ettirdik.
Biz, makul olan bütün isteklerin hep
sinde varız. Yalnız, nedendir ki, " 5 2 bin
tutuklu ve hükümlünün 49 bini ne yiyor,
ne içiyor; onların rahatı nedir, onların her
hangi bir isteği var mıdır?" diye Allah'ın
bir kulu sormuyor da, Metris'te ve diğer
cezaevlerindeki anarşist ve terörist tutuk
luların ve hükümlülerin bütün istekleri
gündeme geliyor? Bir tarafta 49 bin kişi
var, bir tarafta 3 bin kişi var. (ANAP sı
ralarından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ba
kınız...
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Sayın Bakan... Efendim, bir dakikanızı ri
ca edeceğim.
M E H M E T SAĞDIÇ (Ankara) —
Sizlere de mi dokundu?
B A H R İ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa)
— Hesabına gelmediği için mi rahatsız ol
dun?
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Bakanın konuşmasına sınır yoktur efen
dim.
BAŞKAN — G ü n d e m dışı bir konu
var...
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Tamam efendim,
oraya geleceğim.
BAŞKAN — Gündem dışı konu, Veli
Can Oduncu île ilgili. Eğer konuyu gene
linde bir görüşme haline getirirsek, o za
man, arkadaşımıza, sayın üyeye cevap ver
miş olmayız. Konuşmanızı, lütfen, o ko
nuya inhisar ettiriniz efendim.
Buyurun efendim.
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ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Müsaade ederse
niz, sadece Veli Can O d u n c ü ' d a n bahse
dilmiş olsaydı, ben de burada bütün not
larımla Veli Can Oduncü'dan bahsedecek
ve bu konuşmayı açmayacaktım; fakat,
Veli Can O d u n c u ' n u n konusuna girme
den, bütün cezaevlerinde olan bazı aca
yip olaylardan bahsedildi ve Burdur'dan
birisi nakloldu, öbür taraftan şu nakloldu
gibi...
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sap
tırıyorsun Sayın Bakan. Ben, cezaevlerin
de acayip olaylar oluyor, demedim; gün
lük hayatımızda oluyor, dedim. Başbaka
na yapılan suikast acayip olay değil mi?
(ANAP sıralarından gürültüler)
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — M u h t e r e m arka
daşlarım, şimdi ikinci olaya geliyorum
efendim. Şimdi burada bu konuları...
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) —
Sayın Bakan, avukata ihtiyacınız mı var?
Siz kendinizi savunamıyor musunuz?
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Hayır efendim, ar
kadaşlar da bize bağırıyorlar. Bir de bizi
dinleseler, olur...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka efendim... Bir dakika...
Değerli arkadaşlarım, bir konunun
görüşülmesinde Sayın Bakan, gündem dışı
konuşan aıkadaşımıza cevap veriyor. Eğer,
t ü m üyeler sükûnetle bu cevabı dinlerler
se, sorun çözülmüş olur. Lütfen efendim...
Buyurun.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Telaşlanmalarına lüzum yok, niye
telaşlanıyorlar?... (ANAP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim...
Buyurun efendim.
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi, kısaca bir
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şeyden daha bahsedeceğim, esas konulan
zaten izah ediyorum. Şimdi burada, bu
memleketteki mahkûm aileleri ve çeşitli
kuruluşların temsilcileri olduğunu iddia
eden kişiler, bazı istekler getiriyorlar. Ge
len isteklerin hepsi burada; altmış yetmiş
istekten aşağı değil. Bu memlekette ceza
evleri bu şekilde yönetilecek de değildir.
Bir devlet vardır, bunu yönetecek bir sis
tem vardır.
Şimdi, ben bütün bu arkadaşlarım
dan şunu rica edeceğim: Deniyor ki, "1
Ağustos genelgesi ortadan kalksın."
Genelgeyi hepinize, isteyen bütün ar
kadaşlara vereceğim.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın
Başkan, b u n u n cevapla ne alakası var?
(ANAP sıralarından gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, niye telaşlanıyor?..
BAŞKAN — Lütfen...
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Bir şey mi var efen
dim?
Şimdi efendim, içerisinde, iyilikten,
içerisinde bazı durumları düzenlemekten
başka bir şey olmayan durumlara bakınız;
dün burada kaç kişilerdi, nerelerde otu
rarak, neler yapmaya çalıştılar?.. Ben ar
kadaşları tenvir etmek istiyorum.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Kimlerin öncülüğünde?..
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi, buna belki
vicdanî bakımdan sahip çıkmak isteyen
arkadaşların -bu dokümanları kendileri
ne vereyim- hakikaten bunları anlamala
rında fayda var.
Şimdi bu konular böyle gidiyor ve
bunlar, sadece, bazı anarşist ve terörist ni
telikli tutuklu ve hükümlülerin aileleri; bir
dernek kuruyor ve Meclise kadar geliyor
lar. Bunların kimler olduğunu, bugüne ka
dar neler yaptıklarını da doküman olarak
vereceğim. Yalnız, şunu arz ediyorum;
— 1
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Türkiye'yi, hakikaten, -biraz önce arka
daşın dediği gibi- bu tarz acayip noktala
ra götürmek isteyenler var. Biz bunların
karşısındayız. Her yönüyle, devletin gü
cü, devletin kaidesi, devletin hukuku ney
se, hepsi tatbik edilecektir. Şunu da kesin
likle söyleyeyim. Anarşist ve terörist ha
reketlere girişip de cezaevine giren ve bu
gün halâ bunları gündemde tutmak iste
yen ve taze tutmaya çalışan bu grupların
yaptıkları bu gösterilerin ve bu şekildeki
hareketlerin bizlere hiç tesiri olmayacağı
nı ve her zaman da karşısında olduğumu
zu, kesinlikle, Yüce Meclise arz etmek is
tiyorum. (ANAP sıralarından " B r a v o "
sesleri, alkışlar)
Şimdi arkadaşımız dedi ki, "Veli Can
Oduncu isimli bir hükümlü, Gaziantep
Özel Tip Cezaevinde öldürüldü. Yalnız,
bu hükümlü öldürüldü mü, kaçırıldı m ı ? "
Bakınız efendim, şimdi, b u n u n ka
dar, yani şu konu kadar burada işlenebi
lecek, bu konu kadar bu tarz düzenlene
bilecek bir şeyi düşünmek, hakikaten
mümkün değil. Bakınız, 16 Eylül 1988 ta
rihinde Gaziantep Özel Tip Cezaevinin B
Blok Üçüncü Kısmında, 36 yıl ağır hapis
cezasına hükümlü Veli C a n Oduncu, ora
da çıkan bir münakaşada bıçaklanarak öl
dürülüyor.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Bıçak
değil, çatalmış...
ADALET BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Çatal, bıçak... İs
terseniz onun aletlerini de buraya getire
lim.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Şim
di otopsi yaptırın, üç ay sonra ceset tanın
maz.
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Efendim, bakınız..
(Gürültüler) Şimdi, bir dakika... Bununla
ilgili, Derviş Kıncal ve İsmet Altun isimli
iki kişi de yaralanıyor. Bunların arasında
olaylar cereyan etmiş, daha önceki tartış-
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maları devam etmiş ve bunların cezaevin
de yaptıkları münakaşalar neticesi, iş kav
gaya dönüşmüş ve bu ölüm hadisesi mey
dana gelmiş.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Mü
nakaşanın nedeni neymiş Sayın Bakan?..
A D A L E T BAKANI M E H M E T
TOPAÇ (Devamla) — Şimdi efendim, ba
kın, bilahara bizzat tarafımdan yaptırılan
soruşturma ve ne olduğunu öğrenmemden
sonra, gerek Gaziantep Cumhuriyet Sav
cısından aldığım şifahî bilgilerden ve ge
rekse iddianameden; 29.7.1988 gün -tarih
ve numaralarını veriyorum- 1988/5756 ha
zırlık, 88/3025 esas, 88/211 iddianame nu
marasıyla Gaziantep Ağır Ceza Mahke
mesinde dava açılmış ve görülmektedir.
Şimdi, herkes iddialarını, herkes çeşitli
noktalardaki beyanlarını orada ileri sürü
yor. Açılan dava da şudur: Gaziantep Ağır
Ceza Mahkemesinde, Adil Atsız ve İsmet
Altun'un, VeliGan Oduncu'yu kasten öl
dürdükleri iddiasıyla, Türk Ceza Kanu
nunun 448, 31, 33 ve diğer maddeleri ge
reğince; İsmet Altun'un, ayrıca, Derviş
Kıncal'ı öldürmeye tam teşebbüste bulun
duğu iddiasıyla 448, 62, 51/1 diye gidiyor
ve ayrıca Derviş Kıncal'ın da, ölümle bi
ten kavgaya karıştığı iddiasıyla Türk Ce
za K a n u n u n u n 464/1 ve 40 mcı maddele
ri gereğince tecziyeleri iddiasıyla ağır ce
za mahkemesinde dava açılmıştı. Bunun
tartışması da, bunun bundan sonraki ko
nuşması da, Gaziantep Ağır Ceza Mah
kemesinde yapılabilir. Bunun haricinde
herhangi bir konuya girmek, bizim için
kesinlikle m ü m k ü n değildir.
Ben, bütün arkadaşlarımdan şunu ri
ca ediyorum; Bugün, bağımsız yargı or
ganlarının ve bağımsız savcı ve hâkimle
rimizin verdiği kararlarla veya verr ı eği ka
rarlarla ilgili, cezaevlerimizde tutuklu ve
hükümlü birçok kişi vardır. Bu kişilerin
muhafazaları, her türlü kanun, tüzük, yö
netmelik ve genelgeler çerçevesinde, eli
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mizden geldiği kadar, mevcut şartlar içe
risinde ve kanunun gerektirdiği şekilde te
min edilmektedir. Bu arkadaşlann bu du
rumlarıyla ilgili konuları pek fazla sansas
yonel hale getirmeyerek daha fazla fayda
lı olacağımız kanaatindeyiz ve bu husus
larda Yüce Meclisin bütün değerli üyele
rinin bizden isteyecekleri her türlü bilgi
leri kendilerine sunmaktan her zaman şe
ref duyarız.
Ben, bundan böyle, meselelerin, sap
tırılmadan , her yönüyle aynı noktada ha
reket edilmesine büyük özen gösterilece
ğine ve bu şekildeki hareketlerle de, gayri
kanunî birçok gayeler taşıyan kimselere
kesinlikle herhangi bir şekilde yol verile
meyeceğine de inanıyorum.
Bu düşüncelerle, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin,
güvenlik kuvvetlerinin son zamanlardaki tutumu
na ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Ba
kam Mustafa Kalemli'nin cevabı
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Ö m e r Çiftçi; buyurun efendim.
Sayın Çiftçi, gündem dışı söz konu
nuz, son zamanlarda Türkiye'deki güven
lik kuvvetlerinin tutumu ile ilgili.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
konuşmama, ülkemizin tanınmış bir hu
kukçusu ile yine meşhur bir yazarının, bir
kaç gün evvel bir dergide yazdıkları bir ya
zıdan dolayı, Devlet Güvenlik Mahkemesi
Savcısının emriyle gece yarısından sonra
göz altına alınmalarına değinerek başla
yacağım.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı,
kendisini hukukun da üstünde görerek,
her gün, birlikte karşılıklı görev yaptıkla1 —
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lar oluyorsa, Sayın Bakana rağmen bun
lar oluyorsa, acaba bunlar ülkemizde giz
li bir güç müdür diye düşünüyoruz arka
daşlar. Onun için, bu gözü dönmüşler
hakkında önlem alınması gerekir.
İnsanlarımız, gençlerimiz özellikle
son günlerde -şûradan bu yana- evlerin
den, sokaklardan, üniversitelerden, yurt
lardan teker teker toplanıyor. Öğrenciler,
"Bizi de bugün alacaklar mı?" diye okul
lara gidemez hale geldiler. İlgili bulamı
yoruz, yetkili bulamıyoruz. Sayın İçişleri
Bakanı da, "Sayın DGM savcılarının işi
dir, bizim işimiz değildir" diyor... O za
man, DGM savcılarına, İçişleri Bakanlı
ğını da teslim edelim; herhalde bu görevi
Sayın Kalemli'den daha iyi yürütürler.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Terbiye
sizlik etme...
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Ter
biyesiz babandır, Otur yerine!..
BAŞKAN — Lütfen efendim...
Lütfen, konuşmanıza devam ediniz
efendim; buyurun.

rı, hatta bir gün önce de birlikte oldukla
rı ülkemizin tanınmış avukatlarından Sa
yın Halit Çelenk ve yine bir gün evvel bir
ifade nedeniyle birlikte bulunduğu meş
hur yazar Sayın Muzaffer İlhan Erdost ile
ilgili olarak emniyete bir yazı gönderiyor;
gönderdiğini iddia ediyor. Bu yazıyı 20
gün evvel gönderdiğini söylüyor ve bu iki
tanınmış şahsiyet, maalesef, sanki yer ya
rılmış kaybolmuşlar; bir gün evvel de Sa
yın DGM Savcısı Nusret Demiral o kişi
lerle yan yana değilmiş gibi, ertesi gün, ge
ce 24.00'ten sonra, emniyet yetkililerine
emir veriyor, yataklarından alınarak bir
katil muamelesi görmelerine neden olu
yor; gözaltında tutuluyorlar, 60-70 yaşın
üzerindeki bu insanlar mağdur ediliyor
lar.
Burada varılmak istenilen sonuç, bi
ze göre şudur: Ülkemizde, korkak, sindi
rilmiş bir toplum yaratılmak isteniyor.
Bunlar, demokrasiyle idare edilen ülkeler
de, düşünülmesi dahi çirkin, utanç verici
konulardır. Herkesin -DGM Savcısı da
olsa- hukukun içinde kalmasını istiyoruz
ve bu olayı şiddetle kınıyoruz.
Değerli milletvekilleri, yine son gün
lerde, özellikle üniversite ve yüksekokul
larımızın yoğun olduğu kentlerimizde
gençlerimiz gözaltına alınmaktadırlar ve
gözaltına alınan gençlerimizin sayıları gün
geçtikçe çoğalmaktadır; bunda bir şeyler
aramak lazım.
Geçen hafta yapılan şûra toplantısı
nın kapısında, Sayın Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanımızın ve orada bulunan
Sayın ANAP Genel Başkan Yardımcısı bir
arkadaşımızın müdahalesine rağmen
"yapmayın" demesine rağmen, gözü dön
müş bir güruh, kızları copluyor, saçların
dan sürüklüyor; yetkililerin önünde, Ba
kanın önünde... Vali mani olamıyor.
Nereye gidiliyor?.. Valinin sözü geç
miyorsa, iktidar partimizin genel başkan
yardımcısının müdahalesine rağmen bun—•
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ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Ülke
mizde, son günlerde, gee yarısı operasyon
larıyla toplanan gençler üzerinde hayalî
örgütler yaratılmak isteniliyor. Gözaltına
alınanların, gözaltına alındıkları, ailelerine
bildirilmiyor. Anneler, babalar, kızlarını,
oğullarını hastanelerde anyorlar, emniyet
te arıyorlar; ama bulamıyorlar, yoklar. An
ne babayız hepimiz... Hiç değilse...
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Küba'yı anlatıyorsun, Küba'yı. Ne
konuşuyorsun?.
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) —
Otur!.. Faşistlik etme, otur yerine! Dinle
mesini öğren. Çıkar cevap verirsin...
(ANAP sıralarından gürültüler)
ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Sen de komünistlik etme.
BAŞKAN — Hatibin konuşmasını
lütfen kesmeyiniz efendim.
1

2 —
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A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) Bir hatip nasıl böyle konuşur?
BAŞKAN — Devam edin efendim.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — Göz
altında olduklarını yakınlarına dahi bildirmiyorlar. Onbeş yirmi gün işkence gören,
beton üzerinde kalan gençler, sağlıklarını
yitirmektedirler. Bununla, sanki, bilinçli
olarak, topluma kızgın, küskün bir nesil
yetiştirilmeye çalışılmak gibi bir düşünce
mi var diye düşünüyoruz...
Değerli milletvekilleri, annelerin, ba
baların feryatları ayyuka çıkar hale geldi.
Çocukların emniyette olup olmadıklarını
soracak yetkili bulamıyoruz.
Bir başka uygulama da, akşama alı
nıp, gerekli operasyonlar, yani işkenceler
yapıldıktan sonra, ertesi gün serbest bıra
kılmalar; bir başkası ise, gözaltına alınan
lara, serbest bırakılmaları karşılığında
ajanlık teklif edilmedir. Bütün bunlar, de
mokrasiyle idare edilen bir ülkede, utanç
verici, kaygı verici uygulamalardır. Sayın
Milletvekilleri.
ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — İsim ver, ispat et.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — İster
seniz, ederim. Sanki bu Meclis işkence ve
kötü muameleye...
ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — Niye söylemiyorsun; Allah rızası
için isim söyle?..
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — İsim
verirsem, onu da mı göndereceksiniz?
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayınız.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — Bu
Meclis, kötü muameleye karşı sözleşmeyi
onaylayan Meclis değilmiş gibi suskundur.
Bu Parlamento, işkence ve kötü muame
leye, " y e t e r " demelidir. Tahmin ediyo- .
rum, biraz sonra, Sayın İçişleri Bakanı,
"Yok böyle şeyler, bunlar safsatadır" di
yecektir. Ben de peşinen diyorum ki, ge
lin Sayın İçişleri Bakanım, burnumuzun
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dibinde Ankara Emniyetinin DAL gru
bunda olup biteni bir yerinde görelim; ko
misyon kuralım ve yerinde bir görelim,
doğru mudur, yalan mıdır? Ama, o dedi
ğim yerlere, o güçlerin, Sayın Bakanı da
sokacaklarına, alacaklarına inanmıyorum.
A D N A N YILDIZ (İstanbul) — Se
nin kuyruk acın var; yeğenin içeride de
ondan değil mi?..
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — Evet.
Yargı yerine koyma kendini. Bireyselliğe
dönmeyelim.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yiniz, hatip de konuşmasını bitirsin.
Lütfen, siz devam edin.
T E M E L G Ü N D O Ğ D U (İstanbul)
— Hatip değil, kabadayı o...
BAŞKAN — Müsaade edin de, ha
tip olup olmadığını ben takdir edeyim.
Ö M E R ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmiş
bulunuyorum. Diyorum ki, artık, işken
ce, sorgu yöntemi olarak kullanılmamalı
dır bu ülkede. Bu uygulamadan hemen
vazgeçilmelidir. Sorguda avukatların bu
lunmasını sağlayacak ve adlî polis teşki
latını oluşturacak yasal düzenlemeler der
hal yapılmalıdır. Çağdaş olmanın bir ge
reği de, işkenceye, kötü muameleye karşı
olmaktır. Bunun zamanı gelmiş ve geç
mektedir.
Değerli milletvekilleri, dünyanın hiç
bir yerinde, zalimler, zulümleriyle hiçbir
yere varamamışlardır. Bu konuda, Hükü
meti, İçişleri Bakanlığını, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin sayın üyelerini duyarlı
olmaya çağırıyor, saygılar sunuyorum.
Polis teşkilatı size bilgi mi veriyor, be
nim yeğenimin içeride olduğu hakkında?..
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Çiftçi; bitti efendim...
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Devamla) — Bir
likte mi çalışıyorsunuz; İşkencelerde mi
bulunuyorsunuz siz de, benim yeğenimin
orada olduğunu biliyorsunuz?..
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BAŞKAN — Sayın Çiftçi... Lütfen
efendim...
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI MUSTAFA
K A L E M L İ (Kütahya) — Sayın Başkan,
cevap vereceğim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalem
li. (ANAP sıralarından alkışlar)
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI MUSTAFA
K A L E M L İ (Kütahya; — Sayın Başkan,,
Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; bi
lindiği gibi, Bakanlığımız,, teşkilat ve gö
revlerine ilişkin 3152 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereği, diğer görevleri yanında,
yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağla
mak ve kamu düzeni ve genel ahlakı ko
rumakla görevlidir. Bu görev, 3152 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesi gereği, Bakan
lığımıza bağlı iç güvenlik kuruluşları olan
Emniyet Genel Müdürlüğü, J a n d a r m a
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının idare edilmesi suretiyle ye
rine getirilir. Kanunî tabirdir bu efendim.
Kuruluşları itibariyle ve ilgili kanun
ları gereği, silahlı ve genel kolluk kuvveti
olan iç güvenlik kuruluşları, görevlerini ve
hizmeti, başta Anayasa olmak üzere, ken
di kanunları, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun, suçluların yakalanmasıyla il
gili hükümleri ve genel kolluğa vazife ve
ren diğer mevzuatla kendilerine verilen
yetki ve görev çerçevesi içerisinde yerine
getirirler.
Muhterem milletvekilleri, ülkenin şe
hir kesiminde görev yaptığı için karşılaş
tığı olayların daha komplike ve çeşitli ol
ması sebebiyle, üzerinde daha fazla duru
lan emniyet teşkilatımız açısından da du
rum bir farklılık arz etmez. Yerine getiri
len görev, vatandaşı, can ve mal emniyeti
başta olmak üzere, her yönden ilgilendir
diğinden, büyük gayret ve fedakârlık is
ter. Güvenlik güçlerimizin mensupları da
bunun şuur ve idrakinde olup, sürdüregeldikleri faaliyet ve hizmetlerle, ülke ge
nelinde huzur ve asayiş sağlanmış ve de
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vam ettirilmektedir. Ancak, zaman za
man, güvenlik güçleri mensuplarından ba
zılarının sebep oldukları iddia edilen mün
ferit bir iki hadise veya kendi insiyatiflerini kullanırken, istemeden ortaya çıkan,
kendilerinden istenmeyen davranışlar da
olabilmektedir. Bu tür yanlış davranışlar,
tarafımızdan katiyen tasvip görmediği gi
bi, idarî yönden de, sıralı amirler vasıta
sıyla tahkikat konusu edilmekte, cereyan
tarzı itibariyle adlî özellik gösteren veya
adlî görevin ifasıyla ilgileri olmaları halin
de, adlî makamlar vasıtasıyla adlî tahki
kata konu edilirler. Yani, bu tür yanlış iş
ler ve bunları yapanlar daima denetim ve
müeyyide ile karşı karşıyadır.
Hizmetin işlemesinde kanun hâkimi
yeti anlayışı hâkim olup, keyfiliğe yer yok
tur. Esasen, en büyük denetleme kaynağı
da, kamuoyunun kendisidir. Bu şekilde,
daima hesap verme konusu olan münfe
rit davranışları bütün güvenlik güçlerine
mal edip, üstlendikleri güç ve o derecede
de şerefli görevin ifası esnasında kendile
rini töhmet altında ve zaaf içinde bırak
mayı doğru bulmuyoruz. Zira, ülke ve
millet bütünlüğünün korunması, ülke ge
nelinde mensuplarımızın kanları ve can
ları pahasına temin edilen huzur ve gü
ven ortamının sürdürülmesi, sadece gü
venlik güçlerimizin değil, hepimizin en
başta gelen görevlerimizdendir.
Bilhassa emniyet teşkilatımız ve po
lisimiz için geçerli olan, hepimizin bildiği
şekliyle, bu k u r u m u n mensuplarının bö
lük pörçük edilerek görev yapamaz hale
getirilmesine, hor ve hakir görülmelerine
sebep olacak hiçbir davranışa, nereden ge
lirse gelsin, asla müsamaha etmeyeceğimi
ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından
" B r a v o " sesleri, alkışlar)
M u h t e r e m milletvekillerimizin bu
kürsüden belirttiği münferit olaylara ge
lince: Kendilerinin ifadelerinde de şekil
bulunduğu haliyle, isim verdiği iki kişi-
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nin ^tutuklanmaları, Devlet Güvenlik
Mahkemesi Savcısının istemi üzerine ger
çekleştirilmiştir.
R I Z A Y I L M A Z (Ankara) — Gece
12.00'de...
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI MUSTAFA
K A L E M L İ (Devamla) — Kendilerine
emniyette her türlü iyi muamele sağlan
Vv
mıştır.
Ayrıca, bu arkadaşımız, "Karşımız
da muhatap yetkili bulamıyoruz" ifade
sinde, acaba benim gece saat 12.00'den sa
at 04.00'e kadar bu konuyla ilgili kendi
leri tarafından ve arkadaşları tarafından
devamlı arandığımı, her arandığımda ken
dilerine cevap verdiğimi, konunun Anka
ra Valisi tarafından takip edildiğini, ken
dilerine her türlü kolaylığın sağlandığını;
ama Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısınrn kararının bu olduğunu söylediğimi
de bu kürsüden ifade etmeleri gerekirdi;
bunu yapmadılar. Demek ki, arandığı za
man en üst düzeydeki yetkili, gecenin sa
at 02.00'sinden sabahın 04.00'üne kadar
bulunabiliyormuş... Bunu da, altını çize
rek bu kürsüden ifade etmek istiyorum.
(ANAP sıralarından " B r a v o " sesleri)
Diğer misale gelince: Gençlik Şûrası
Toplantısı sırasında Şûra salonunun için
de cereyan eden olayı, geçen hafta bu kür
süden ifade etmiştim. Şûra salonunun dı
şında meydana gelen olayda ise, polis ön
ce hiçbir şekilde müdahale etmemiştir. Bu
kişileri yere oturtmuş, etrafında bir çem
ber almış ve aşırı harekette bulunmaları
na mani olmaya, gayret etmiştir; ama bu
kişiler içerisinden iki öğrenci, polisi tah
rik etmiştir. Hatta o kadar belirlidir ki, ba
kınız ertesi günkü matbuata, sadece o iki
öğrencinin resmi vardır. Tahrik eden o iki
öğrenci polis tarafından alınıp götürül
müştür, başka resim bulamazsınız. Eğer
öyle bir hareket olsaydı, polis bütün öğ
rencilere karşı şiddet içerisinde olsaydı,
matbuatımızda başka resimlerin de bulun
ması lazımdı. Örneği yoktur; onu da açık
bir şekilde ifade etmek istiyorum.
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Muhterem arkadaşlar, o zaman, ge
liniz -bu kürsüden muhtelif defalar ifade
ettim- bu tür olayları ikide bir bu Yüce
Meclisin kürsüsüne getirip, polisimizi zaaf
içine düşürecek, görevinden alıkoyacak
davranışlar içerisinde olmayalım; b u n u n
hiçbirimize bir faydası yoktur.
Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
Ö M E R Ç İ F T Ç İ (Ankara) — Ko
misyon kurun, DAL G r u b u n a gidelim.
Sokmazlar seni oraya...
BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem
dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
Gündeme geçiyoruz:
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLÎS SORUŞTURMASI
VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Adana Milletvekili A. Sedat Doğan
ve 42 arkadaşının, cezaevlerindeki uygulama/ar ve
cezaevlerinde meydana gelen olaylar konusunda ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/8)
BAŞKAN — Bir genel görüşme
önergesi vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Bilindiği üzere, ülkemizdeki cezaev
leri, kanayan yara durumundadır. Ceza
evlerinde meydana gelen olaylar hemen
hemen her gün basında da yer almaktadır.
Son günlerde bu olaylarda artış gö
rünmektedir. Aydın, Bursa, Eskişehir,
Ceyhan Cezaevlerinde açlık grevleri sü
rerken, bazı cezaevlerinde tutuklu ve hü
kümlülere fiilî işkence yapılmaktadır. Ga
ziantep Özel Tip Cezaevindeki uygulama
lar b u n u n en somut örneğidir.
Tutuklu ve hükümlüler, insanca ya
şama koşullarını sağlamaya yönelik çaba
gösterirken; çeşitli işkence ve baskı uygu
lamalarıyla karşılaşmaktadırlar.
Bazı cezaevlerinde dayak, yaşamın
bir parçası haline getirilirken, birçok ce
zaevlerinde sudan nedenlerle, görüşme,
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havalandırma, haberleşme, kültürel ola
naklardan yararlanabilme, tedavi görme
gibi konularda yasaklar ve hücre hapsi ce
zaları uygulanmaktadır. Bu baskı ve işken
ce uygulamaları yetmezmiş gibi, bu tür di
siplin suçları bahane edilerek infazların
yakılması gündeme getirilmektedir.
Esas olarak bu olayların yaşandığı
yerlerin siyasî tutuklu ve hükümlülerin bu
lunduğu cezaevleri olması, genel durum
konusunda hiç kimseyi yanıltmamalıdır.
Adi suçlardan tutuklu ve hükümlüler de
insanca yaşam koşullarından yoksun or
tamda yaşamaktadırlar. Olayların siyasî
lerin bulunduğu cezaevlerinde sık sık
meydana gelmesi, diğer cezaevlerinin so
runsuz olduğu anlamına gelmemelidir.
Cezaevlerinde yaşamı düzenleyen tü
zük (Ceza infaz kurumları ile tevkifevlerinin yönetimine ve cezaların infazına da
ir) insanca yaşam koşullarını sağlamaktan
çok uzaktır.
Zaten, olayların bu denli sık sık or
taya çıkışının nedeni de, bu tüzüğün katı
bir şekilde uygulanmak istenmesidir.
Adalet Bakanlığının 1 Ağustosta uy
gulamaya konulan genelgesi de bu istemin
bir ürünüdür.
Nitekim, bu genelgeden sonra olay
lar daha çok yoğunlaşmıştır. Böyle gider
se, cezaevleri, kanayan yara olma özelli
ğini sürdürecektir. Artık, bu sorunu kök
lü olarak ele alıp insanlık onuruna ve in
san haklarına uygun bir çözüme kavuştur
mak gerekmektedir.
B u n u n için de, bu k o n u n u n
T B M M ' d e kapsamlı olarak ele alınıp gö
rüşülmesinde büyük yarar vardır.
Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasını saygı
larımızla arz ederiz.
Abdullah Sedat Doğan
Adana
— 186 —
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Exx>l Köse
Kocaeli
Kazım Ozev
Tokat
Ekin Dikmen
İçel
M a h m u t Almak
Kars
Cemal Seymen
Nevşehir
O r h a n Veli Yıldırım
Tunceli
Eşref Erdem
Ankara
Kenan Süzer
Tokat
Yaşar Yılmaz
Ankara
ibrahim Aksoy
Malatya
Rıza Ilıman
Çorum
M . Kemal Duduoğlu
Hatay
Tevfık Koçak
Ankara
Veli Aksoy
İzmir
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Cemal Şahin
Çorum
Rüştü Kurt
Giresun
Mustafa Çakır
Giresun
Hasan Zengin
Manisa
Fehmi Işıklar
Bursa
Mehmet Ali Eren
İstanbul
Mehmet Moğultay
İstanbul
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D u r m u ş Fikri Sağlar
İçel
Birgen Keleş
İzmir
Enis Tütüncü
Tekirdağ
Mehmet Tahir Köse
Amasya
M . Cevdet Selvi
Eskişehir
Ali Haydar Erdoğan
İstanbul
Gürcan Ersin
Kırklareli
Beşer Baydar
Ankara
C u m h u r Keskin
Hakkâri
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Tayfur Ü n
Bilecik
Rıza Yılmaz
Ankara
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Kâmil Ateşoğulları
Ankara
Erol Güngör
İzmir
Abdulkadir Ateş
Gaziantep
Arif Sağ
Ankara
Erdal Kalkan
Edirne
Vedat Altun
Kars
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Yüksel Çengel
İstanbul
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve
genel görüşme açılıp açılmaması konusun
da öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Sunuşlar bitmiştir.
Gündemin, " G e n e l Görüşme ve
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
V E MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

Hükümet?.. Yok.
Öngörüşme, İçtüzüğün 63 üncü
maddesi gereğince, bir defalık, gelecek bir
leşime ertelenmiştir.

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bulunduğu
sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
2. — Zonguldak Milletvekili Tevjik Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda emisyon hac
BAŞKAN — Denizli Milletvekili Ad
minde genişle uuyt yol açan ve enflasyonu hızlan
nan Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğiti
dıran nedenleri ve bunlar için DÇAf ve garantisiz
min içinde bulunduğu sorunların neden
ticarî borçların rolünü tespit etmek amacıyla Mec
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
BAŞKAN — İkinci sırada bulunan,
masına ilişkin önergesinin öngörüşmesiZonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve
ni yaparağız.
19 arkadaşının, son yedi yılda emisyon
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hacminde genişlemeye yol açan ve enflas
yonu hızlandıran nedenleri ve bunlar için
de dövize çevrilebilir mevduat ve garanti
siz ticarî borçların rolünü tespit etmek
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmesine başlıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
Önergeyi tekrar okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
1988 yılının ilk 3 ayında meydana ge
len fıat artışları, Türk ekonomisinin yük
sek basınçlı bir'enflasyon sürecine girdi
ğini açıkça göstermektedir.
Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiatlan endeksine göre ilk 3 ayda Hatlar yüz
de 20.1 artmış, yıllık enflasyon hızı yüzde
69.8'e yükselmiştir.
İstanbul Ticaret Odası tüketici fiatları endeksine göre ise, ilk 3 aylık fıat ar
tışları yüzde 19.6 olup, yıllık enflasyon hızı
yüzde 72.6 seviyesindedir.
Fiyatlardaki bu endişe verici artışa
yol açan faktörler arasında 1980 sonunda
278 milyar T L . ve 1983 sonunda 730 mil
yar T L . olan emisyon hacminin 1988 Ni
san ayı başında 3.025 milyar TL.'na ulaş
masının önemli etkisi olduğu tartışmasız
dır.
7 Nisan 1988 günkü T B M M Genel
Kurulunda Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında
ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı "Bu
gün bizim yaptığımız emisyonun aşağı yu
karı yarısından fazlası, artışın yarısından
fazlası, 1980 öncesi alınmış DÇM'lerin ve
garantisiz ticarî borçların Merkez Banka
sına devredilmesinden kaynaklanmıştır"
demek suretiyle bugün yaşanan enflasyon
dan 1980 öncesi hükümetlerin sorumlu ol
duğunu iddia etmektedir. Bu iddia karşı
sında iç ve dış kamuoyunun sağlıklı ola
rak oluşması açısından, 1981-87 dönemin-
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de gerçekleşen emisyonun kaynaklarını
tespit etmek ve enflasyonun sebeplerini
araştırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.
Doğru Yol Partisi milletvekilleri ola
rak son 7 yılda emisyon hacminde geniş
lemeye yol açan ve enflasyonu hızlandıran
nedenleri ve bunlar içinde D Ç M ve garan
tisiz ticari borçların rolünü belirlemek
amacıyla Anayasanın 98 inci ve Meclis İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ve talep
ederiz.
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
ve arkadaşları
BAŞKAN — Hükümet adına, Dev
let Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt Özal; bu
yurun efendim.
D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ
K U R T Ö Z A L (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Tevfik
Ertüzün ve arkadaşlarının verdiği, son ye
di yılda emisyon hacminde genişlemeye
yol açan ve enflasyonu hızlandıran neden
leri ve bunlar içinde dövize çevrilebilir
mevduat ve garantisiz ticarî borçların ro
lü konusundaki Meclis araştırması öner
gesi hakkında Hükümet görüşünü belirt
mek için huzurlarınızda bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri, emisyon artı
şı ve bu artışın ekonomide ortaya çıkardı
ğı sonuçlar herkesin malumudur. Emis
yon, para arzına tesir eden en önemli ne
denlerden biridir. Her ekonomide -belirli
bir dönem zarfında- merkez bankaları,
ekonominin ihtiyacı kadar olan parayı pi
yasaya çeşitli yollarla çıkarırlar. Bu çıkan
paranın, ekonomiyi ısıtacak veya enflas
yonu artıracak kadar olmaması yanında,
gereğinden az bir emisyon ile de ekono
miyi daraltmaması esastır.
Ayrıca, para arzına, emisyon yoluy
la, bazı dış tesirler veya beklenmeyen ne
denlerle etki yapılması, ekonomiyi olum
suz olarak etkileyebilecektir.
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Emisyon artışı ile ilgili olarak ekonomimizdeki bir örnek de, dövize çevrilebi
lir mevduat ve garantisiz ticarî borçların
ertelenmesi sonucu, bunların anapara ve
faiz ödemeleri yoluyla yapılan uygulama
lardır.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi,
dövize çevrilebilir mevduat ve garantisiz
ticarî borçlar, özel sektörün dışarıdan te
min ettiği krediler ve yaptığı ithalatla il
gili işlemlerden ortaya çıkmıştır.
1975 yılından sonra dövize çevrilebi
lir mevduat yoluyla gelen ve bankalara dö
viz olarak yatırılan paralar ve özellikle
1977 yılının şubat ayından sonra, yatıran
kişi ve kuruluşların, paralarını istemeye
başlamaları ve bu çekilişlere -en azmdaneşit girişlerin olmaması sonucu, ekonomi
de Sir döviz darboğazı yaratan hususlar
dan belki de en önemlisi olmuştur.
Ekonomik d u r u m u n iyi olmadığını
ve gidişin de kötüye yöneldiğini fark eden
dövize çevrilebilir mevduat sahipleri ve
özellikle yabancı bankalar, hesaplarından
çekişleri hızlandırınca, ekonominin döviz
kapasitesi bunları ödemeye yeterli olma
mıştır; sonuçta, borç ertelenmesi yoluna
gidilmiştir.
Garantisiz ticarî borçlar ise, ekono
minin kriz içinde bulunduğu dönemde ve
1979 yılı sonuna kadar yapılan mukabili
ithalatla ilgilidir. Ekonomide dövizin bu
lunmadığı, kıtlıkların baş gösterdiği, itha
lat akreditiflerinin açılamadığı bir dönem
de, Türkiye'de yerleşik Türk veya yaban
cı firmalar, ithalat ihtiyaçlarını, mal mu
kabili ithalat yoluyla karşılamak zorunda
kalmışlardır. Bazı firmalar dövizi karabor
sadan bulup ihracatçıya ödemişler, bazı
ları ise, itibarlarına güvenip, mal geldik
ten sonra parasını ödeme yoluna sapmış
lardır. Tabiî ki bu paralar ödenmemiş ve
1980 yılı başında, tek taraflı, vanı Türki
ye tarafından erteleme yoluna gidilmiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi size bu
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hesaplar ve emisyona etkileri hakkında da
ha detaylı bilgi vereyim. 17 sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
rarda, dövize çevrilebilir Türk Lirası mev
duat hesapları şu şekilde tanımlanmıştır:
" M e r k e z Bankasınca alım satım konusu
yapılan konvertibl dövizler karşılığında
yurt dışında çalışan işçiler, serbest meslek
sahipleri, müstakil iş sahipleri ve kendile
rine Türkiye'den döviz gönderilmek sure
tiyle yurt dışında görev yapanlar ile ha
riçte mukim gerçek ve tüzelkişiler adına,
Türkiye'ye getirilmesi mecburî olmayan
dövizler karşılığında, belli esaslar dahilin
de dövize çevrilebilir Türk Lirası mevdu
at hesapları açılabilir."
16 Şubat 1978 tarihinde Maliye Ba
kanlığınca yayımlanan tebliğ ile, dövize
çevrilebilir mevduatların açılması ve kul
lanım usulleri yeniden düzenlenmiş ve bu
uygulamaya son verilmiştir.
26 Eylül 1979 tarihinde yürürlüğe gi
ren Dövize Çevrilebilir Mevduat Anlaş
masına, 1980 yılı içinde 71 dövize çevrile
bilir mevduat hesabı dahil edilmiş, böyle
ce bu anlaşmaya katılan dövize çevrilebi
lir mevduat hesabı 1 923 olmuştur.
Ticarî bankalar nezdinde bulunan
dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının
Türk Lirası karşılığı 32 milyar liraya yak
laşmakta olup, b u n u n yüzde 30 mevduat
munzam karşılığı düşüldükten sonra, ka
lan miktarı olan yaklaşık 22 milyar 400
milyon Türk Lirası tutarında, ticarî ban
kalar nezdinde Merkez Bankasına mevdu
at yaratılmıştır.
Uluslararası ticarî bankalarla uzun
süren müzakereler sonucu, daha önce 3
yılı ödemesiz, 4 yılı ödemeli dönem şek
linde, 7 yıl vade ile ertelenen dövize çev
rilebilir mevduatların, daha sonra (22 Ha
ziran 1982 tarihinde) yürürlüğe giren an
laşma ile ödemesiz süresi 5 yıla, vade sü
resi de 10 yıla çıkartılmıştır. Ertelenen dö
vize çevrilebilir mevduatların toplamı 2,2
milyar dolardır.
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Değerli milletvekilleri, garantisiz ti
carî borçlara gelince: Türkiye'nin garan
tisiz ticarî borçlarının tasfiyesine ilişkin
olarak 25 Ocak 1980 tarihli Resmî Gaze
tede yayımlanan kararda, tasfiye işlemle
rine başlanılmıştır. 30 Mayıs 1980 tarihin
de, tasfiye işlemlerinin Merkez Bankasın
ca yürütülmesi karara bağlanmıştır. Bu
karar, 31 Aralık 1979 tarihine kadar fiilen
ithal edilmiş, ancak bedelleri ödenmemiş
ve herhangi bir ihracat garanti kurumun
ca garanti edilmemiş, ithalat transferi be
dellerinin tasfiyesini hükme bağlamış
olup, bunların, ilgilileri kabul ettikleri tak
dirde, Türk Lirası ile veya döviz ile öde
me şeklinde tasfiyesi mümkün kılınmıştır.
Erteleme vadesi, 5 yılı ödemesiz olmak
üzere, 10 yıl olarak belirlenmiştir. Toplam
ertelenen miktar 1,2 milyar dolardır; bu
nun 350 milyon doları döviz ödemesi şek
lindedir.
Sayın milletvekilleri, şimdi de, emis
yon yaratılması ile, dövize çevrilebilir
mevduat ve garantisiz ticarî borç ilişkisin
den biraz söz edeyim. Bu şekilde ertele
nen dövize çevrilebilir mevduat ve garan
tisiz ticarî borçların, Türk Lira ödemesi
dışında kalan döviz ödemelerine 1980 yı
lından itibaren başlanmıştır. İlk yıllarda
ki ödemeler, faiz ödemesi şeklindedir. Dö
vize çevrilebilir mevduat anapara ödeme
leri 1984, garantisiz ticarî borç anapara
ödemeleri ise 1985 yılında başlamıştır. Bu
ödemelerin Merkez Bankasınca yapılma
sı için, ödenen dövizin Türk Lirası karşı
lığının bir yerden bulunması gereklidir;
çünkü, bunlar Merkez Bankasına borç
olarak devredilmiştir. Bunun da tek yolu,
Merkez Bankasının döviz alıp, piyasaya
para çıkarması, yani emisyonu artırmasıdır. Bu borçların Merkez Bankasına dev
ri ve onun ödemeyi yapmasının anlamı
budur. Dolayısıyla böyle bir külfetin Mer
kez Bankasına verilmemesi durumunda,
emisyon bu kadar az gerçekleşmiş olacaktır.
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Değerli milletvekilleri, toplam olarak,
1980-1987 döneminde dövize çevrilebilir
mevduatın faizLolarak 1,5 milyar dolar,
anapara olarak da 1,4 milyar dolar öde
me yapılmıştır. Garantisiz borçlardan öde
nen döviz miktarı, faiz olarak 138 milyon
dolar, anapara olarak da 167 milyon do
lardır. Bunların Türk Lirası karşılığı ise
yaklaşık 1,7 trilyon liradır. 1979 yılı emis
yonunun 183 milyar lira, 1987 yılı sonun
da ise 2,9 trilyon lira olduğu dikkate alı
nırsa, artan 2,7 trilyonluk emisyonun 1,7
trilyon Türk Lirasının dövize çevrilebilir
mevduat ve garantisiz borçlardan ortaya
çıktığı açıkça ortadadır. Yani, 1980-1987
arasında yapılan emisyonun yüzde 60'ı
dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının ve
garantisiz ticarî borçların ödenebilmesi
için Merkez Bankasınca çıkartılmış emis
yondur.
Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere,
yıllar itibariyle rakamları vermek istiyo
rum:
1980 yılında dövize çevrilebilir mev
duatlara ilişkin faiz ödemesi 15,5 milyar
Türk lirası olup; bu, emisyon artışında
yüzde 16,21'lik bir artış yaratmıştır.
1981 yılında 26,5 milyar Türk Lira
olan dövize çevrilebilir mevduat faiz öde
mesiyle, 11,4 milyar lira tutarındaki garan
tisiz ticarî borç faiz ödemesi toplamının
emisyon artışında yarattığı artış ise yüz
de 35,21'dir.
1982 yılında dövize çevrilebilir mev
duat ve garantisiz ticarî borç faiz ödeme
leri toplam 75,9 milyar Türk Lira olup,
bunun 41,7 milyar Türk Lirası dövize çev
rilebilir mevduat faizi, 34,2 milyar Türk
Lirası garantisiz ticarî borç faiz ödemesi
olup, emisyon artışında yaratılan artış
yüzde 48,61'dir.
1983 yılında 43,5 milyar Türk Lira
lık dövize çevrilebilir mevduat faiz ödeme
siyle, 18,5 milyar Türk Liralık garantisiz
ticarî borç faiz ödemesi emisyon artışın-
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da yüzde 33'lük bir artış yaratmıştır.
Sayın milletvekilleri, 1984 yılında dö
vize çevrilebilir mevduat anapara ödemesi
başlamış; 31,6 milyar Türk Lira anapara
ve 73,2 milyar Türk Lira faiz ödemesi ile
10,3 milyar Türk Lira garantisiz ticarî
borç faiz ödemesi emisyon artışında yüz
de 47,5'lik bir artış meydana getirmiştir.
1985 yılında toplam 282,4 milyar dö
vize çevrilebilir mevduat ödemesiyle, 136
milyar Türk Lira garantisiz ticarî borç
anapara ve 8,2 milyar Türk Liralık faiz
ödemesi emisyon artışında yüzde 101,3'lük
bir artış meydana getirmiştir.
1986 yılında toplam olarak dövize
çevrilebilir mevduat ve garantisiz ticarî
borç ödemesi tutan 371,4 milyar Türk Lira
olup, emisyon artışında yüzde 51'lik bir
artış meydana getirmiştir.
1987 yılında ise, anapara faiz ödemesi
olarak toplam dövize çevrilebilir mevdu
at ve garantisiz ticarî borç ödemeleri 497,6
milyar Türk Lirasıdır ve emisyon artışın
da yüzde 53'lük bir artış meydana getir
miştir.
Sonuç olarak: Dövize çevrilebilir
mevduat ve garantisiz ticarî borçların
emisyon artışına etkisi, ortalama yüzde 60
mertebesindedir.
30.6.1988 tarihi itibariyle, dövize çev
rilebilir mevduatlardan ödenmemiş baki
ye olarak 547 milyon dolar, garantisiz ti
carî borçlardan ise 138 milyon dolar ba
kiye mevcuttur. Bunlar, 1989 ve 1990 yıl
larında ödenerek tasfiye olunacaktır. Bu
konuda herhangi bir endişeye gerek bu
lunmamaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
dövize çevrilebilir mevduat, geçmiş hükü
metler döneminde, muhtemelen, iyi niyet
le, döviz sıkıntısını kısa vadede halletmek
için getirilmiş bir uygulamadır. Bu gibi
uygulamaların iyi veya kötü neticeler ve
receğini zamanın şartları içerisinde değer
lendirmek m ü m k ü n olmamıştır; ancak
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onüç yıl sonra geriye bakılınca, bu uygu
lamanın yanlış olduğu ve ileriye dönük
pek çok problemler çıkarttığı müşahede
edilmiştir.
Verdiğim bilgiler muvacehesinde, bu
konuda Meclis araştırmasına gerek oldu
ğu kanaatinde değilim. Ancak, bu zararlı
uygulamadan, acı; fakat faydalı tecrübe
ler elde edilmiştir.
Yüce Meclise en derin saygılanmı su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Bakan.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tevfik Ertüzün; buyurun efendim.
(DYP sıralarından alkışlar)
DYP G R U B U A D I N A T E V F İ K
E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1980
sonrasında emisyon hacminde genişleme
ye yol açan ve enflasyonu hızlandıran ne
denleri ve bunlar içinde dövize çevrilebielir mevduat ve garantisiz ticarî borçların
rolünü tespit maksadıyla Doğru Yol Par
tisi milletvekilleri tarafından verilen Mec
lis araştırması önergesi hakkında Doğru
Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerimin başında Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar)
Değerli milletvekilleri, dövize çevri
lebilir Türk Lirası mevduat hesapları (ya
ni, D Ç M ' l e r ) uygulamasına 1967 yılında
geçilmiştir. Hazine ve Merkez Bankası o
yıllarda yeni dış finansman kaynakları
bulma gayreti içindeydi. O dönemde Plan
lama Teşkilatı Müsteşarı olan Sayın Tur
gut Özal'ın da uygun görüşü alınarak,
D Ç M ' y i ihdas eden tebliğ, 9 Haziran
1967 günkü Resmî Gazetede yayımlan
mıştır.
Dikkatinizi çekmek istiyorum; 1967
yılı, Türkiye'nin acil bir döviz ihtiyacı
içinde olduğu yıl değildir. 1967 yılında, it
halat 685 milyon dolar, ihracat 523 mil1 —

T.B.M.M.

B : 19

1 . 11 . 1988

yon dolar; yani dış ticaret açığı 162 mil
yon dolar. Dış ticaret açığının ihracata
oranı yüzde 23; 1987 yılında dış ticaret
açığının ihracata oranı yüzde 33.
Değerli milletvekilleri, yeni dış fi
nansman kaynağı bulmak maksadıyla ve
Batı dünyasında olduğu gibi, bankacılık
sistemini devreye sokarak ülkeye döviz ka
zandırmak maksadıyla, D Ç M olayı baş
latılmıştır. Nitekim, 1967 yılında sadece 7
milyon dolar olan DÇM'ler, döviz ihtiya
cının arttığı 1975'ten sonra hızlanmış ve
1977'de 2 milyar dolar civarına gelmiştir.
Ülkenin içinde bulunduğu ağır petrol şok
ları ile döviz ihtiyacının genişlediği
1977-1978 yıllarında bir emniyet supabı gi
bi çalışmış ve ambargonun etkili olduğu
o dönemde, dış finansman darboğazının
hafifletilmesinde ciddî rol almıştır.
Değerli milletvekilleri, bir kere,
D Ç M nedir ve bugün uygulanan döviz
tevdiat hesabından farkı nedir? Bunu or
taya koymakta yarar görüyorum.
D Ç M yoluyla Türkiye'ye gelen dö
vizi sadece devlet kullanmıştır. D Ç M
Türk bankalarında bulunduğu sürece, dö
viz, devletin emrinde tutulmuştur; hesap
sahibi ise, sadece dövizin karşılığı Türk Li
rasına tasarruf hakkına sahip olmuştur.
H a l b u k i b u g ü n u y g u l a n m a k t a olan
D T H ' l a r da, yani döviz tevdiat hesapla
rında, hesap sahibi dövize tasarruf hakkı
na sahiptir; döviz, hesap sahibinin emrin
dedir. İstediği şekilde, hesap sahibi, içeri
de ve dışarıda döviz olarak kullanabilece
ği gibi, Türk lirasına da çevirebilir. Dola
yısıyla, bugün yurt içi ve yurt dışında top
lamı 15 milyar dolara yaklaşan D T H he
sapları, geri ödeme bakımından fevkala
de büyük bir risk taşımaktadır.
Değerli milletvekilleri, bankalarda
D Ç M hesabı açtıran kişi, demek oluyor
ki, sadece hesap defterinde, getirdiği dö
vizin Türk Lirası karşılığını görebilmek
teydi. Devletin garantisi ise, hesap kapa
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tılmak istendiğinde, o günkü kur ne olur
sa olsun, hesabın açıldığı günkü kur kar
şılığı dövizi müşteriye satmak, böylece ge
tirdiği döviz kadarını götürme imkânı ta
nımaktı. Devlet böyle bir garantiyi vermek
zorundaydı. Çünkü, D Ç M yoluyla gelen
dövizi şahıslar değil, biraz önce de ifade
ettiğim gibi, devlet kullanmaktaydı. He
sap sahibinin, kullanımını devlete devret
tiği, yani devlete borç verdiği dövizinin
kur değişiklikleriyle azalması ve bu suretle
zarara uğraması hiçbir şekilde düşünüle
mezdi. Zaten öyle olsaydı sistem ölü doğ
muş olurdu ve işlemezdi.
Kaldı ki, devletin dövizi D Ç M yoluy
la değil de, doğrudan bir dış finansman
kuruluşundan sağlaması halinde, kredinin
kullanım tarihi ile ödeme tarihi arasında
ki kur değişikliğinin Türk Lirası karşılığı
Hazine tarafından ödenmektedir. Nite
kim, 1983'te 280 liradan alınan bir dolar
lık borç, 1988'de 1 700 liradan ödenmek
tedir. 1984-1987 arasında dış borçlarda
meydana gelen 20 milyar dolarlık artış,
1990 yılları sonrasında, o günkü kur de
ğeri üzerinden Hazine tarafından ödene
cektir. Artık, onun fiyatı 4 bin lira mı ola
caktır, 6 bin lira mı olacaktır; onu, beş se
ne sonrasını da Hükümetin herhalde şim
diden bilmesi lazımdır.
Değerli milletvekilleri, 1978 yılında
DÇMiıesaplarında, Merkez Bankası ka
yıtlarına göre, 2 milyar 860 milyon dolar
bulunuyordu. O tarihte Türkiye'nin top
lam dış borcu da 15 milyar 174 milyon do
lardı; yani DÇM'lerin 1978 yılında top
lam borçlar içindeki payı sadece yüzde
15'ten ibaretti.
Bilindiği gibi, 1978 ve 1979 yılların
da, Türkiye, borç erteleme operasyonla
rına gitmiştir. OECD'ye olan borçlar 1978
ve 1979 yıllarında yapılan iki anlaşma ile
ertelenmiştir. Ancak, bunlar zaten orta ve
uzun vadeli borçlardı; erteleme, sadece
ödemenin ileriye alınmasından ibarettir ve
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toplamı da 2 milyar 300 milyon dolardır.
D Ç M ertelemesine gelince: Sadece 2
milyar 200 milyon dolar civarında D Ç M
borcu, 28 Ağustos 1979 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanan karar çerçevesinde,
Merkez Bankası borcuna dönüştürülmüş
ve üç yılı ödemesiz dönem olarak yedi yı
la ertelenmiştir. Bu ertelemede faiz ora
nı, altı aylık libor üzerine yüzde 1.75 ek
faiz eklenerek belirlenmiştir. Bu anlaşma
ya, 1980 yılı içinde 71 D Ç M hesabı da ek
lenmiş ve böylece, anlaşma içine giren
D Ç M hesap sayısı 1 823'e ulaşmıştır.
Değerli milletvekilleri, dikkatinizi
çekmek istiyorum; eğer bugün böyle bir
operasyon yapılacak olsa, döviz tevdiat he
saplarının sahipleri onbinleri aşmaktadır
ve böyle bir operasyon fiilen mümkün de
ğildir.
Ayrıca bir başka hususa dikkatinizi
çekmek istiyorum: Ticarî bankalar nezdinde bulunan D Ç M hesaplarının o gün
kü, yani ertelemenin yapıldığı tarihteki
kur üzerinden Türk Lirası karşılığı 32 mil
yardır. 32 milyar liranın 1980 sonrası yıl
larda artışından (ki, Sayın Bakan biraz ön
ce "1.7 trilyon" diye ifade ettiler) bu 32
milyarın 1 trilyon 700 milyara gelmesin
den, 1980 sonrasında Türk Lirasının de
ğerini 25 kat düşüren hükümetler sorum
ludur. (DYP sıralarından " B r a v o " sesle
ri, alkışlar)
Sayın
milletvekilleri,
sadece
1980'deki kur değeri üzerinden bile hesap
yapılsa, D Ç M ' l e r i n toplamı Türk Lirası
ile, 154 milyar liradır. 154 milyar liralık
borcu siz, uyguladığınız politika neticesin
de 2 trilyon liraya getirmişsiniz. Bunun he
sabını sizin vermeniz lazım.
Banker kredilerine gelince: Ertelenen
miktar 429 milyon dolardır. Üç yılı öde
mesiz süreyle, yedi yıl ertelenmiştir. Üçün
cü taraf borçları 300 milyon dolar olup,
üç yıl süreyle ertelenmiştir.
Garantisiz ticarî borçlara gelince;
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Türkiye'nin 800 milyon dolar civarında
ki garantisiz ticarî borçlarının tasfiyesiyle
ilgili karar, 25 Ocak 1980 tarihli Resmî
Gazetede yayımlanmıştır. Bu karâr, ilgi
lileri kabul ettikleri takdirde, Türk lirasıyla
veya döviz ile ödemeyi mümkün kılmış
tır. Türk Lirası ile ödemede, borç karşılı
ğının belli amaçlarla Türkiye'de kullanı
mı söz konusudur. Nitekim, garantisiz ti
carî borçların 300 milyon doları (sadece
300 milyon dolan) 1981 yılında olmak üze
re, 1980-1986 yılları arasında toplam 507
milyon doları Türk Lirasıyla ödenmek su
retiyle tasfiye edilmiş ve bu rakam Türki
ye'ye gelen yabancı sermaye içinde yer al
mıştır. Yani, Türkiye'ye döviz olarak ge
len bir yabancı sermaye yoktur. Türkiye'
nin borçları bu şekilde tasfiye edilmiştir.
1987 yılı sonunda toplam 2 Milyar 300
milyon dolar olan yabancı sermaye izin
leri -fiilen gelen değil, verilen izindir- ya
bancı sermayenin yüzde 28'i, işte bu, bi
raz önce ifade ettiğim garantisiz ticarî
borçların tasfiyesinden kaynaklanmıştır.
Şimdi bakınız, yani iki taraflı, hem borç
larınızı tasfiye ediyoruz diyorsunuz, hem
onları yabancı sermaye olarak gösteriyor
sunuz.
Değerli milletvekilleri, böylece, 1980
yılı başında ertelenen kısa vadeli borçla
rın toplam 4 milyar 868 milyon dolardır.
Evet, hepsi budur, yaklaşık 5 milyar do
lar. Yani, yapılan operasyonlarla, 5 milyar
dolarlık kısa vadeli borç, orta ve uzun va
deli borç haline dönüştürülmüştür.
Bir noktaya dikkatinizi çekmek isti
yorum; Türkiye'nin 1980 yılındaki 2 mil
yar 400 milyon dolarlık kısa vadeli toplam
borç yükü, 1988 yılında yapılacak borç
taksidi ödemelerinin sadece üçte biridir.
Sayın Özal'ın iktidarı devraldığı 1983 yı
lı sonunda ertelenen borçların toplamı ise
2 milyar 710 milyon dolardır. Yaklaşık 2
milyar dolarlık borç 1980/83 arasında
ödenmiştir. Şimdi bütün kıyamet bu 2
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milyar 710 milyon dolarlık ertelenen bor
cun ödenmesinden kaynaklanıyor.
Bakınız, şimdi onun da ne kadarının
ödenmiş olduğunu arz etmek istiyorum:
1983 sonundaki 2,710 milyar dolarlık er
telenen borç, 1987 yılı sonunda 1 milyar
139 milyon dolara düşmüş. Bunları Mer
kez Bankası kayıtlanndan aldım. Yani
Özal Hükümeti dört yılda, 1 milyar 571
milyon dolar, ertelenen borç ödemiş. Bu
nun içinde D Ç M ' l e r i n payı da sadece 1
milyar dolar, garantisiz ticarî borçların pa
yı ise 200 milyon dolar. 1987 yılı sonu iti
bariyle ertelenen D Ç M ' l e r de 833 milyon
dolara, garantisiz ticarî borçlar da 163 mil
yon dolara inmiş.
Şimdi dikkatinizi bu noktaya çekmek
istiyorum değerli milletvekilleri: Sayın
Ozal Hükümeti dış borç anapara ve faizi
olarak, 1984 yılında 2 milyar 927 milyon
dolar, 1985 yılında 3 milyar 866 milyon
dolar, 1986 yılında 4 milyar 657 milyon
dolar ve 1987 yılında 5 milyar 580 milyon
dolar; yani, toplam olarak dört yılda 17
milyar 30 milyon dolar ödemiş. Ertelenen
borçları ise biraz önce ifade ettim, 1 mil
yar 571 milyon dolar. Yani, yapılan top
lam borç ödemeleri içinde ertelenen borç
ların oranı sadece ve sadece yüzde 9'dan
ibaret; sadece D Ç M ' l e r i dikkate alırsak
yüzde 6'dan ibaret.
1988 dahil -içinde bulunduğumuz yıl
dahil- 1992'ye kadarki dönemde, yani beş
yıllık dönemde ise, Türkiye'nin ödemek
zorunda olduğu dış borç anapara ve faiz
taksitleri toplamı da 37 milyar dolar; er
telenen borçların bunlar içindeki payı 1
milyar 100 milyon dolar, yani yüzde 3'ten
ibaret.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
eğer, Sayın Başbakanın ve sayın bakanla
rın belirttikleri gibi, emisyona ve enflas
yona dış borç ödemeleri, ertelenen borç
ödemeleri yol açıyorsa, bunda, ertelenen
borçların payı 1984-1987 dönemi için yüz
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de 9'dur; bakiye yüzde 91'i ise ödeme tak
vimi içinde olan borçlara aittir. Yani siz,
yüzde 91'i göremeyecek ve sadece yüzde
9'u görecek kadar şaşırmışsanız, bir an
önce bu işi bırakmanız gerekir. (DYP sı
ralarından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
Değerli milletvekilleri, iktisatçılar ba
zen basitleştirici bir yola başvururlar; latince ifadesi "ceterus poribus"tur. Yani,
iki değişken arasında ilişkiyi ölçerken, der
ler ki, "Biz, şu bir tane bağımsız değiş
kenle bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi
görmek istiyoruz, diğerlerini bir an için
yok sayıyoruz" Bu ceterus poribus'tur.
Şimdi böyle bir varsayıma gidersek,
yani diyelim ki, Türkiye'de emisyona ve
enflasyona sadece borç ödemeleri yol aç
mıştır; diğer para politikasının, kredi po
litikasının, faizlerin, verimliliğin yatırım
ların vesair hiçbirinin rolü yok, onları bir
kenara koyalım -sizin de dediğiniz gibiemisyona ve enflasyona sadece dış borç
ödemeleri yol açmıştır... Bakalım nasıl bir
tablo karşısında -bu bir istidlaldir, muha
kemedir, ama doğru bir muhakemedirkalacağız; Bakınız değerli milletvekilleri,
İstanbul tüketici fiyatlart indeksi -Devlet
İstatistik Enstitüsüne göre- 1983'te 595
imiş, 1987 sonunda 2 600'e gelmiş. Yani
1983'ü 100 kabul ederseniz, 1987 sonun
da 437. Demek ki, fiyatlar 4 yılda 4 ka
tından daha fazla, 4,37 kat artmış. Biraz
önce borçların payını söyledim, bunun sa
dece yüzde 9'u ertelenen borçlara ait. Ya
ni, 437 puan içinde, ertelenen borçların
payı 39; ama, 398 puanlık pay, sizin borç
politikanıza ait.
Değerli milletvekilleri, 1987 Eylül
ayında 4 kişilik bir ailenin mutfak masra
fı, yapılan hesaplamalara göre (bizim de
ğil, ilgili kuruluşlar tarafından yapılan he
saplamalara göre) 120 bin lira iken, 1988
Eylül ayında 252 bin liraya çıkmıştır. Ya
ni, mutfaktaki enflasyon oranı yüzde
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120'dir. Demek ki, siz bu yüzde 120'yi
yüzde 9'la açıklıyorsunuz. Peki yüzde 91?..
O yok.
Emisyona gelince; yine aynı muha
kemeyi yapmak istiyorum: 1983 sonunda
emisyon hacmi 780 milyar lira, 1987 so
nunda ise 3 trilyon 18 milyar lira. Yani,
1983-1987 arasındaki 4 yıllık dönemde
emisyon 2 trilyon 240 milyar lira artmış.
Emisyon artışının oranı yüzde 300. Oran
lamayı yaptığımız zaman, bu artan 2 tril
yon 240 milyarın sadece 200 milyarı eski
borçlara ait, 2 trilyonu da sizin politika
larınıza ait. (DYP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, kaldı ki, eğer
borç ödemeleri için gerekli dövizi yeniden
borçlanarak bulabiliyor; ama, onun kar
şılığı olan Türk Lirasını bulamıyorsanız,
sağlam kaynaklardan bulamıyorsanız, bu
nun için de Hazinenin Merkez Bankası
na baskı yaparak emisyona gitmesine ve
para basmasına neden oluyorsanız, baş
tan aşağı tehlikeli bir maceranın peşinde
siniz demektir. Borçlar, para basılarak
ödenmez; borçlar, borcun ekonomide ya
rattığı üretimle ve o üretimin getirdiği...
D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZK U R T Ö Z A L (Malatya) — Borç Merkez
Bankasının; nasıl ödeyecek?
T E V F İ K E R T U Z Ü N (Devamla) —
Söylüyorum şimdi.
Üretimin getirdiği dövizle ödenirse,
rasyonel bir borçlanma politikası izlenmiş
bulunur.
D E V L E T BAKANI YUSUF BOZK U R T Ö Z A L (Malatya) — Borç Merkez
Bankasına devredilmiş. Merkez Bankası
nasıl ödeyecek borcunu? Sen mi verecek
sin parayı?
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Sayın Bakan...
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) —
O kredileri de devlet kullanmış Sayın Ba
kan. Kullanırken de bu devlet kullanmış,
başka devlet kullanmamış.
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D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZK U R T ÖZAL (Malatya) — Böyle muha
keme olmaz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuş
tunuz; şimdi de Sayın Ertüzün grup adı
na konuşuyor. Sonunda önerge hakkında
karar verilecek efendim.
Buyurun.
D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZK U R T ÖZAL (Malatya) — Merkez Ban
kasına parayı sen mi vereceksin?
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) —
Sayın Bakan, o sıralara yakışmıyor, ayıp
oluyor. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, siz de
vam ediniz, cevap vermeyiniz efendim.
D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZK U R T Ö Z A L (Malatya) — Böyle muha
keme olmaz, kusura bakmayın. (Gürültü
ler)
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — O bil
mez, aklı errnez; sen devam et.
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) —
Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; ba
kınız, Sayın Özal bu emisyon meselesi
hakkında neler söylemiş. Tarih: 27 Eylül
1984, Program: İcraatın İçinden. Diyor ki
Sayın Ozal:
"Değerli vatandaşlarım, enflasyonla
mücadele genelde iki koldan yürütülme
lidir. Birincisi, hiçbir zaman işin kolayı
na kaçmamak, gereğinden fazla para bas
mamak, parayı bir zapturapt altına al
maktır. Eğer işin kolayına kaçar, bol para
basar, herkese şirin görünmek isterseniz,
enflasyon denen canavarı görmeyi göze
alır, o zaman işte kaşıkla verip kepçeyle ge
ri almak dediğimiz durum ortaya çıkar.
Biz asla bunu yapmayacağız, asla işin ko
layına kaçmayacağız. Banknot Matbaası
nı, Hükümetin rahatlığı, milletin rahatlı
ğı uğruna asla gereksiz yere çalıştırmaya
cağız. Bunu huzurunuzda açıkça beyan
ediyorum" demiş, 27 Eylül 1984'te; ama,
yaptığı ortada.

T.B.M.M.

B : 19

1 . 11 . 1988

Bakınız, 30 Haziran 1985'te, yine bu
emisyon konusunda ne demiş Sayın Baş
bakan; yine İcraatın içinden programın
dan:
" B u g ü n ülkemizde bütçe meseleleri
ni para basma yoluyla halletmeye kalkış
mak, dar gelirlinin cebinden para çalmak
tır. Bunu böylece bilesiniz. Devletimizin
bugün maalesef bazı sıkıntıları vardır.
Kaynak, yani açıkçası para sıkıntılarımız
vardır; ama biz bunu asla para basma yo
luyla, yani enflasyonu azdırma yoluyla
çözmeye kalkışmayacağımızı ta işin başın
da, hükümet programımızda ifade ettik"
demiş. Ne zaman? 30 Haziran 1985'te.
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) —
Yani, yolun virajını bilmediği zaman.
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) —
Bakınız, 29 Ekim 1985'te ise (cumhuriye
tin ilanının yıldönümünde) ne demiş Sa
yın Başbakan:
" H e p söyledim, bir kere daha tekrar
lıyorum; iki misline çıkarırsınız taban fi
yatlarını, artırırsınız ölçüsüz derecede,
memur ve işçi maaşlarını... Karşılığı ne
reden bulunacak? Banknot Matbaası ge
ce gündüz para basmaya başlayacak. İşte
o zaman, bizim kaşıkla verip, kepçeyle geri
almak dediğimiz durum hâsıl olur; enflas
yon, yani hayat pahalılığı yüzde 100'lere
dayanır, yüzde 100'leri aşar. (DYP şuala
rından " B r a v o " sesleri, alkışlar) icraat
olarak bizim en çok kaçındığımız husus
da, b u d u r " demiş Sayın Başbakan; ama,
ne yazık ki bu söylediklerinin tam tersini
ya yapmış ya da yapmak zorunda kalmış
ve Türkiye yüzde 100'lük enflasyona gel
miş dayanmış.
Değerli milletvekilleri, Hükümet,
enflasyonun ve emisyonun sebebini ora
da burada arayacağına, söz verip de yeri
ne getiremediği taahhütlerinde aramalıdır.
O r a d a burada arayacağına, uyguladığı
yanlış iktisat, maliye ve para politikaların
da aramalıdır. Irak'a kaptırdığı 3 milyar
— 1
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dolar karşılığı bastırdığı paralarda arama
lıdır. (DYP sıralarından " B r a v o " sesleri,
alkışlar) Uyguladığı, başıboş, sahipsiz ve
disiplinsiz politikalarda aramalıdır. Ülkeyi
içine düşürdüğü iç ve dış borç tuzağında
aramalıdır. (DYP sıralarından "Becerik
sizler" sesleri)
Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi
enflasyonun ve emisyonun sebebi ertele
nen borçlar değil, Hükümetin uyguladığı
inanılmaz yanlışlıklarla dolu ekonomi po
litikalarıdır. Aslında bu önergenin iddia
sahibi, Sayın Başbakan ve ekonomiyle il
gili bakanlardır; iddiayı onlar ortaya koy
muşlardır. İşte biz de diyoruz ki, eğer bu
iddianın sahibi iseniz, geliniz bu iddiayı
bu Meclisin çatısı altında, şöyle bir ince
leyelim. (DYP sıralarından " B r a v o " ses
leri, alkışlar)
Değerli milletvekilleri, açıkça söylü
yorum, eğer bu önerge kabul edilmezse,
bu iddiada bulunan bakanları müfteri ilan
edeceğiz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Ertüzün.
Grupları adına başka konuşmak is
teyen var mı efendim?
O N U R KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — G r u b u m u z adına, Sayın Abdulkadir Ateş konuşacak efendim.
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Abdulkadir
Ateş; buyurun efendim.
SHP G R U B U ADINA ABDULKA
D İ R ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; bu önerge üzerin
de grubum adına görüşlerimizi açıklamak
için huzurunuzda bulunuyorum. Ancak,
konuşmamın esas metnine geçmeden ön
ce, biraz evvel yapılan konuşmalarla ilgili
olarak kafama takılan birkaç hususu siz
lere arz etmek istiyorum.

T.B.M.M.

B : 19

H e r şeyden önce, Sayın Hükümetin,
buraya gelip de, şimdi ülkemizin içerisin
de bulunduğu enflasyonist ortamı ve gi
derek artan, bir sel haline gelen emisyo
nu D Ç M ' l e r l e açıklaması, bence büyük
bir talihsizliktir. Çünkü, D Ç M ' l e r olayı,
biraz önce konuşan Sayın Ertüzün'ün de
belirttiği gibi, 1967 yılından beri vardır ve
D Ç M dediğimiz, bir tür dış borçlanma
lar, sanıyorum 1983 seçimlerinden önce,
yani ANAP, " B e n iktidara talibim" diye
meydanlara çıktığında da vardı.
Şimdi, "Biz, bunu görmedik, bunun
ağırlığını ölçemedik; onun için, bugün bi
zim uygulamaya çalıştığımız politikalar
tutmuyor, ekonomi politikaları tutmuyor''
demek, bence hiç uygun kaçmıyor ve bu
Meclis çatısı altında da duyulmayacak bir
sözdür. Böyle diyen arkadaşlarımıza ve
böyle iddialarla karşımıza çıkan hükümet
lere, " B u işin altından kalkamıyorsanız
kapı açık, çekilin gidin" demek lazım.
( S H P sıralarından " B r a v o " sesleri)
B A H R İ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa)
— O n u millet der beyefendi.
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Millet demiştir zaten. Yüzde 35 oyla
gelip 292 sandalyeyi almanız, zaten, ha
yalî bir hükümet olduğunuzu gösteriyor.
B A H R İ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa)
— Bu lafı etmeyin bir daha...
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Bu nedenle, millet bunu çok açık bir
biçimde, bir sene içerisinde iki kez söyle
miştir; ama siz bunu anlamıyorsanız, siz
bunu anlayacak bir biçimde toplumun içe
risinde olamıyorsanız, bu suç bizim suçu
muz değil, milletin suçu değil, sizin suçu
nu zdur.
ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kah ramanmaraş) — Ne yapalım kardeşim; gidelim de,
yüzde 24'e mi iktidarı verelim?
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
ikinci bir noktaya değinmek istiyorum: Sa
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yın Bakan, sadece bugün değil, çeşitli za
manlarda " D ı ş borç ödemeleri enflasyo
nu körüklüyor" diye bazı görüşler serdettiler.
Şimdi, biraz geriye dönüp, ekonomi
kurallarına bakalım. Kuramsal olarak,
ekonomide dış borç ödemeleri enflasyonu
körüklemez; çünkü, "Dış borç ödemeleri"
dediğiniz zaman, ülkedeki değerlerden,
para varlığından bir miktarının yurt dışı
na transferi demektir ki, bu, piyasayı kü
çültür ve büzer. Yani, diğer bir deyişle,
tam tersine olarak, dış borç ödemenin antienflasyonist bir etkisi olabilir; ancak, bu
gün Sayın Özal Hükümetinin yapmış ol, duğu gibi, dış borç ödemelerini yeniden
dış borçla karşılarsanız, işte o zaman enf
lasyonist etkisi olur. Yoksa, kuramsal ola
rak, dış borç ödemelerinin antienflasyonist
bir etkisi olması gerekir; a m a siz, yaptığı
nız gibi, aldığınız dış borçları çarçur edip,
uçak alır, helikoptere yatırır, Mercedeslere harcarsanız; yatlarla gezmelere gidip,
dış seyahatlere harcarsanız; diğer bir de
yişle, yeni kaynak yaratacak yerlere yatırmazsanız, sonuç, bugünkü gibi olur ve dış
borç ödemeleri enflasyonist hale gelir ve
b u n u n neticesinde de Türkiye'de tam ka
pasiteyle çalışan tek kuruluş, tek fabrika
olarak da, Banknot Matbaasını çalıştırma
ya devam edersiniz.
Saym Başkan, değerli milletvekilleri;
bizce önemli olan ve tartışılması gereken,
D Ç M ' l e r enflasyon yaratmış mı, emisyon
hacmini ne kadar artırmış veya artırma
mış olayı değildir; burada tartışılması,
üzerinde durulması gereken konu, bugün
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekono
mik durumdur. Yani, önergenin belli bir
kısmında belirtildiği gibi, enflasyon neden
kaynaklanmaktadır, emisyon hacmi neden
yükselmektedir, yaşam koşulları bu ülke
de dar gelirli gruplar için giderek neden
çekilmez hale gelmektedir; bu önerge ve
silesiyle onu araştırmamız lazım. Olan
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olmuştur, bundan ders çıkarmak gerekir.
Sayın Devlet Bakanımızın da dediği gibi,
doğrudur; ama, bundan sonra benzer ha
taları yapmamak için neler yapmalıyız, biz
bu önerge ile bunların araştı rılrnasını is
tiyoruz. Yoksa D Ç M ' l e r e dönüp, eski def
terleri karıştırıp ve bizi ders almadan öte
ye hiçbir olumlu sonuca götürmeyecek
yöntemlerin tartışılması ve bu Meclisin bu
konuda zamanının alınması hatadır ve bu
zaman almayı, bu israfı da Hükümet ta
rafı -Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsünün
dediği gibi- kendisi başlatmıştır.
Bu nedenle, ben size çok kısa olarak,
gerçekten, enflasyonun ve emisyon hacmi
nin nasıl arttığını ve ülkenin bugün içer
sinde bulunduğu durumu ve bu önerge
de de sözü edilen sorunların gerçek temel
lerinde nelerin yatmakta olduğunu anlat
maya çalışacağım.
Bildiğiniz gibi, 1983 yılından bu ya
na T ü r k ekonomisini yapısal değişmeye
uğratarak reformlar yaptığını ve mucize
vî çözümler yarattığını iddia eden bir Baş
bakanımız var; Sayın Ozal. Bugün, Sayın
Ozal, bu mucizelerini -bu yapısal değiş
me ve reformları sayesinde mucizeler ya
rattığını söylüyordu- artık yılda bir değil,
altı ayda, üç ayda, hatta hatta iki ve bir
aylık dönemler içerisinde yapacak hale gel
miştir veya yapmaya çalışmaktadır. Bunun
nedeni de; "mucizeler" dediği, "reform
l a r " dediği bu uygulamalar sonucunda ül
ke ekonomisinin giderek büyümekte olan
bir kriz içerisine girmekte oluşudur.
ANAP'in iktidar olduğu günlerden bugü
ne kadar hızlanarak, yayılarak ve derin
leşerek gelen ekonomik bozulma, artık
tam anlamıyla bir krize dönüşmüştür ve
bu kriz çok yakın bir dönemde aşılmadı
ğı takdirde, b u n u n aşılması için ilk adım
lar atılmadığı takdirde, ülkemizin ve do
layısıyla ekonomimizin sonu hiç parlak
gözükmemektedir.
Sayın Ozal, aslında, Adam Smith'ten
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kalma, çağdışı birtakım ekonomik önlem
ler ya da politikalarla ve bir kısım uygu
lama araçlarını kullanarak, devreye soka
rak bu krizi çözmeye çalışmaktadır. Özal'ın ve ANAP'in Türk ekonomisine bakışı
nın yanlış ve yetersiz olması nedeniyle, Sa
yın Özal'ın mucizelerini ayda bir göster
se de, bu işe çözüm bulabileceğine biz
inanmıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
öte yandan, son sekiz yıldır, alınabilecek
her türlü köhnemiş önlemler birkaç kez
alındığı ve her türlü araçlarla oynandığı
için, şimdi, bunların etkisi ve inandırıcı
lığı da artık kalmamıştır. Daha da kötü
sü, bunlarla zaman kaybedilerek, gerçek
ten alınması gereken önlemler ve yapılma
sı gereken düzenlemeler yapılmamaktadır.
Türk ekonomisinin geleceği, bu nedenler
le, bir tür ipotek altına alınma durumuy
la karşılaşmaktadır. Her seferinde, ekono
minin gereği neyse onu yaptığını, seçim
ekonomisi uygulamadığını söyleyerek tam
tersini yapan Özal'ın, nasıl bu kriz nok
tasına geldiğini burada görüyoruz. Bugün
de Sayın Ozal aynı şeyi yapmaktadır. Alı
nan önlemlerin, Türk ekonomisini krizden
kurtaracak, sanayileşecek bir kalkınma
hamlesini başlatacak güçte ve anlayışta ol
madığını görüyoruz. Örneğin, Özal bu
günkü çabalarıyla, kısa vadede, önümüz
deki altı ayda, -(önümüzde altı ayı da kal
madı onun)- mart ayında yapılacak olan
yerel yönetim seçimlerini hedef alan bir
iyileştirme politikasını bugün uygulama
ya sokmaya çalışmaktadır.
1983'den bu yana baktığınız zaman,
Türkiye, Özal Hükümeti döneminde, de
vamlı, seçim ortamında ve bu seçim or
tamlarına göre ayarlanmış bir.ekonomik
iyileştirme politikası arayışları içerisinde
olmuştur. Bu ise, Türkiye ekonomisi
nin istikrarlı gelişmesini, büyümesini
önlemiştir. Bugünkü tedbirler de, bugün
uygulanmak istenilen tedbirler de, 25
M a r t veya 26 M a r t t a gerçekleşeceğine
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inandığımız yerel yönetim seçimlerinde
-(bir tür yeniden buna hazırlanmak)- ba
zı politik avantajlar kazanmak için ortaya
atılmış olan tedbirlerdir. Bu nedenle, Sa
yın Özal, özellikle son bir yıldır, devamlı,
birbirinin tersi olan kararlar almakta, yan
lışlar yapmakta ve sonuçta ekonomiyi çı
ğırından çıkarma noktasına getirmiş bu
lunmaktadır.
Buna bir son vermek lazım; ekono
mi politikaları seçimlere göre planlanmaz,
ona göre araçlar saptanmaz. Biz bunu en
az yılda bir kere yapacak olursak, Türki
ye ekonomisinin bundan daha karanlık
günlere gideceğine inanıyoruz. Özal, ye
tersiz bilgisi ve körü körüne kapıldığı köhnemiş ideolojik saplantıları sonucu, Türk
ekonomisinin yönetiminde çok önemli bir
çok kurumu ve aracı bozmuş, küçültmüş,
anlamsızlaştırmış ve etkisini aşındırmıştır.
( S H P sıralarından alkışlar) Bunların ba
şında, planlama anlayışı ve Planlama Teş
kilatı gelmektedir.
Kamu maliyesi anlayışı ve Maliye
Teşkilatı aynı şekilde aşındırılmıştır; göl
ge düşürülmüştür.
Bankacılık, para-kredi sistemi ve
Merkez Bankası, kalkınma, sanayileşme
anlayışı, yatırım-teşvik-özel sektör ilişki
leri, dış ticaret anlayışı, ihracat-ithalatdöviz politikaları tamamıyla rayından çı
karılmış, yozlaştırılmış ve etkisizleştiril
miştir.
Türkiye gerçeğini bilmediği için, ka
mu maliyesini küçülterek, etkisizleştirerek
ve Batı'daki köhnemiş görüşlere uyarak,
serbest piyasa ekonomisini daha kolay uy
gulayacağını sanan Özal'm bugün en bü
yük sorunu ve Türk ekonomisinin de tah
rip olmaya başlama noktası, işte, biraz ön
ce sizlere arz etmek istediğim konular ve
kuramsal yıpranmalar sonucu, daha da
hızlanmaktadır.
Maliye Teşkilatını parçalayan, etkisizleştiren Özal, vergi anlayışını ve vergi
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adaletini de bozmuş, borç alıp borç öde
yen müflis bir tüccar d u r u m u n a gelmiş
tir. O n d a n sonra da, "Efendim, bizi bu
d u r u m a düşüren D Ç M ' l e r d i r " diye ken
dini haklı çıkaracak birtakım nedenler
bulmaya çalışmaktadır.
Özal'm sayesinde, bugün -30.6.1988
rakamını vermek istiyorum- devletin iç
borçları (anapara + faiz) 22 trilyon Türk
Lirasını bulmuştur. Bu, 1988 yılı bütçesi
ne eşit bir düzeydedir. Dikkatinizi çekiyo
rum, bu, 1988 bütçemize eşit bir düzey
dedir. Dış borçları da, gayri safı millî hâ
sılanın yüzde 6 0 ' m a gelmiştir. Artık,
D Ç M falan yoluyla kendimizi aklamaya
çalışmayı bırakalım, gerçek sorunlar üze
rinde biraz duralım, seçim ekonomileri iz
lemekten bu ülkeyi kurtaralım, yaraya ça
re olalım, sorunlara çözüm bulalım; ama,
biz öyle yapmıyoruz. Reel kaynakları ve
tasarrufları artırma, bunları etkin ve ve
rimli kullanma yerine, iç ve dış borçlan
maya dayalı kaynak temini -bunları da ha
yalî ihracatçıya, israfçı belediye yatırım
larına, geri dönüşü uzun dönemde olacak
altyapı yatırımlarına harcayarak- özellik
le son beş yıldır, ekonominin kaynak den
gesini bozmakta ve şimdi kendisi de bu
duruma şaşırıp kalmaktadır.
Bu dönemde, Sayın Özal, sanayi gü
cünü artırmak için değil, daha çok, lüks
altyapı, lüks üstyapı, bazı tüketim harca
maları ve gösteriş yönünde, kaynaklarımı
zı maalesef israf etmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye'nin sanayi yatırımlarına baktığı
mızda, sanayi yatırımlarımız da 1980 yı
lından bu yana reel olarak, yılda ortala
ma yüzde 5 oranında gerilemektedir. Bu
na karşılık, yılda ortalama yüzde 2,5-3 art
ması gereken tüketim harcamaları, iki katı
daha hızlanarak, yılda ortalama yüzde
5'in üzerinde artmaktadır. Gelin, sorun
larımızı başka yerde aramayalım; sorun
lar bu söylediğim konulardadır.
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Devam ediyorum: ANAP İktidarı dö
neminde toplam tüketim harcamaları da
ha da hızlanarak -reel olarak vermek
istiyorum- yılda ortalama yüzde 7 oranın
da artmıştır. Türkiye son üç yılda -1986
yılında yüzde 10,4; 1987'de yüzde 7,2;
1988'de ise yüzde 8 oranında- çok hızlı bir
tüketim artışı yaşamaktadır,
Buna karşılık, A N A P ' m iktidar dö
nemi, sınaî yatırımlarda yüzde 25 dolayın
da -reel olarak- azalmayı öngörmüştür,
gerçekleştirmiştir.
ihracat artışında en önemli sektör
olan sanayimizin dış piyasalarda rekabetçi
bir düzeye gelmesi için, kapasite, kalite ve
teknoloji artırıcı bir hale getirmemiz ge
rekirken ve bunun için yeni yatırımlara ih
tiyaç varken, Sayın Özal tarafından bu
nun uygulaması tam tersi olmuştur.
Yüksek faiz uygulaması, yatırılabilir
fonlar spekülatif alanlara çekildiği için, sı
naî yatırımlar duraklamış, kaynak mali
yeti artmış ve gerçek sanayici ve gerçek ih
racatçı büyük sıkıntılara girmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
1988 yılında görüldüğü gibi, Türkiye'nin
ihracat performansı da, Sayın Özal'ın ve
sayın bakanlarımızın dediği gibi gerçek
ten bir gül bahçesi değildir. Türkiye, son
aylarda, A E T pazarlarına, geçen yılki dü
zeyde mal satamamakta ve gerçek sana
yicilerimiz 1989 yılı için yeni ihracat bağ
lantıları kuramamaktan şikâyet etmekte
dir.
1988 yılının ilk aylarında Irak ve Or
tadoğu'daki konjonktürel durum göz önü
ne alınarak ve hayalî ihracattan ileri ge
len ihracat artışına da bakarak Sayın Özal
heyecanlanmış -halbuki kalbi için hiç iyi
değil- ve "1988 yılı ihracatının 12,3 mil
yar dolar olan hedefini aşarak, 14,5 mil
yar dolara çıkacağını" söylemiştir, hem de
burada söylemiştir. Aradan dört ay geç
meden gelişmeler tersine dönmüş ve bu
gün, 1988 yılı sonunda ihracatın artık 11,5
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milyar dolara gerilemesi söz konusu ol
muştur.
N E C C A R T Ü R K C A N (İzmir) —
Hayalîler de dahil.
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Buna hayalîler de dahil tabiî.
O n u n için, Sayın Özal'ın Türkiye'
nin ekonomisini, Türkiye'nin ekonomik
yapısını bilmediğinin bir işareti olarak,
bunu bir kez daha sizlere sunmak istiyo
rum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bu örneği ben sizlere Özal'ın başarısızlı
ğını ve yanılgılarını yüzüne vurmak Hü
kümetin yüzüne vurmak için söylemiyo
rum, böyle bir niyetimiz yok. Türkiye'nin
kötü gidişini, performansını ilan etmek
amacıyla da vermiyoruz. İhraç olayının
gerçeklerini, yanlışlarını ve yetersizliklerini
açıklayarak, önümüzdeki yıllarda daha da
sıkışacağı belli olan bu soruna, şimdiden,
doğru birtakım çözümler bulmak amacıy
la, bu konuda gerekli tedbirlerin alınma
sı amacıyla sizlere de duyurmak istedim.
Hükümeti doğruya yönlendirmek istiyo
ruz, doğru olanları yapmasını istediğimiz
için bunu söylüyoruz. Biz, dar gelirli ke
simin, işçinin, esnafın ve köylünün hayat
standardını daha da yükseltebilmek için
bu önerilerde bulunuyoruz.
1980 yılından bu yana yaşanan ihra
cat artışı ve olayı gerçek değildir; b u n u n
doğru teşhis edilmesi, önümüzdeki yıllar
sanayileşme, ihracatın teşviki ve döviz ku
ra uygulamalarıyla, malî sektör için alı
nacak tedbirler açısından çok önemlidir,
b u n u n için bunu vurgulamak istedim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hayalî ihracatın ayyuka çıkması ve kont
rol altına alınmak zorunda kalınması ile,
vergi iadesi vurgununa son verilmesi de,
kaçınılmaz olarak, 1989'da başlayarak ih
racatın düşmesine neden olacaktır.
Türkiye'nin, bugün için, ne bu ha
yalî ihracatın payını kapatacak^ ne gerçek
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ihracat kapasitesini artıracak ve ne de ye
ni pazar imkânları yaratacak gücü yoktur.
İşte bu söylediğim eksiklikleri düzeltme
den, biz, ne enflasyonu, ne emisyon hac
mini düşürmeye muktedir olabiliriz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bugüne kadar, her türlü yolsuzluğa açık
ve gevşek teşvik mekanizmaları kurarak,
Türkiye'nin çok kıymetli kaynaklarının ve
dövizinin çarçur edilmesinin hesabını Sa
yın Özal ve Sayın Ozal'ın Hükümeti ver
melidir.
Trilyonlarca liralık kaynakların kal
kınma ve sanayileşme sürecinin dışında
kalmasına, Sayın Özal'ca göz yumulmuş
tur. Bu paralar, büyük ölçüde millî eko
nomik hesapların dışına taşmış, kontrol
süz ticaret ve yatırım alanlarına giderek,
Türkiye'de bir tür yeraltı ekonomisi yara
tılmıştır. Devletin bütün kurumlarını, ik
tidara geldiği hafta içinde, reform yaptı
ğını iddia ederek değiştiren, bozan ve al
tüst eden Özal'm, niye gerçekçi olarak ih
racatı teşvik edecek bir kurumsal yapı
oluşturmadığı bizleri düşündürmektedir.
Biz diyoruz ki, iktidara geldiğimizde, in
şallah bu kurumsal yapıyı biz gerçekleşti
receğiz. ( S H P sıralarından " B r a v o " ses
leri, alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
kontrol edilemeyecek ölçüde şişen parasal
genişlemeye gelince: Belli rasyonel şartlar
da yönlendirici olan faiz karşılık oranları
ve kur uygulamaları araçlarını da yanlış
kullanarak, parasal kaynakları bu hükü
met kontrolden çıkma noktasına getir
miştir.
Malî sistemi, bugüne kadar rastlan
mayan ölçüde şişiren, kontrol edilmeyen
faiz oranları ile karşılık oranlarının indi
rilip çıkartılması ya da serbest bırakılma
sı, sadece, bu kaynakların nominal değer
lerinin artmasına ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasının daha büyük emisyon
yapmasına yol açmıştır. Yüksek talep ve
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yüksek maliyet yaratan bu süreç, bugün
durdurulamaz noktaya gelmiştir; Ozal'ın,
4 Şubattan bu yana -8 ay içinde- taban ta
bana zıt üç defa farklı faiz uygulama ka
rarı almasına neden olmuştur. Diğer bir
deyişle, Türkiye ekonomisi, Türkiye malî
politikası, Türkiye bankacılık sistemi, Sa
yın Özal tarafından bir yazboz tahtası ha
line getirilmiştir. Adeta, Türk ekonomisiy
le bir t ü r oyun oynanmaktadır. Kullanı
labilir bütün araçlar, politikalar ve kurum
lar yıptanlmış, laçka edilmiştir. Ekonomik
hedef ve değişkenler çarpıtılmış, yanlış bil
gilerle doldurulmuş ve hayalî büyüklük
lere varılmaya çalışılmıştır. Bugün, Türki
ye'nin devlet bütçesi hayalîdir. Bugün,
Türkiye'nin devlet bütçesi hayalîdir diyo
rum; ihracatı hayalîdir, ödemeler dengesi
tablosu hayalîdir, döviz rezervleri hayalî
dir; hatta hatta, devletin birçok resmî do
küman ve istatistikleri bile hayalîdir. ( S H P
sıralarından "ANAP da hayalî" sesleri, al
kışlar) Yüzde 36 oyla 292 sandalyeye sa
hip olabilen Hükümet de hayalîdir. ( S H P
sıralarından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
G Ü R B Ü Z ŞAKRANLI (Manisa) —
Muhalefet hiç yok o zaman.
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
bugün için Türkiye'nin önünde, ekono
mik bozulma, iç ve dış borçların artması,
ihracatın ve döviz gelirlerinin azalması,
enflasyonun hızlanması gibi çok zor başa
çıkılabilecek önemli sorunların ve bunla
rın siyasî etkilerinin yanı sıra, bunlardan
çok daha önemli olan, ekonominin ku
rumlarının ve ekonomi anlayışlarının ye
niden kurulması, düzeltilmesi sorunu gün
demimizdedir.
Özal Hükümeti zamanında, sadece
bir takım ekonomik kurumların yozlaştırılması ve etkisizleştirilmesi gerçekleştiril
memiştir; aynı zamanda, sosyal, siyasî ve
kültürel birçok kurum da yozlaştırılmış
tır. Enflasyonu indirmek sosyal demokrat
bir iktidar için belki iki yıl alabilir, iç ve
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dış borçları devlet ciddiyetine yakışır bir
şekilde ödemek iki yıldan biraz daha faz
la zaman alabilir; ama, siz devleti devlet
yapan, insanları toplum haline getiren
önemli kurumları yozlaştırıyorsunuz, on
ları hırpalıyorsunuz, onları etkisizleştiriyorsunuz. Bu kurumların yeniden tesis
edilmesi, eski etkilerinin daha da artırıla
rak yaraların sarılması ise daha uzun dö
nemler alır.
O n u n için, bizim sizden ricamız şu:
Biz, "Efendim, D Ç M öbür hükümetlerin
di, bu nedenle biz iktidara geldiğimizde
sorumluluk taşımayacağız" demiyoruz.
Biz, "Sizin yüzde 80'lerin üzerine çıkart
tığınız enflasyonu biz durduracağız" di
yoruz; dış borçlarınızı da öderiz; ama, bir
konuda sizden bir ricamız var, onu mü
saadenizle tekrarlıyorum: Bu devleti dev
let yapan, bu toplumu toplum yapan
önemli kurumları zedelemeyin. Bir Ma
liye Bakanlığını, bir Merkez Bankasını, bir
üniversiteyi, bir Anayasa Mahkemesini ze
delediğiniz takdirde, bunun yarası iki yıl
da sarılmaz. Enflasyon iki yılda indirile
bilir, dış borçlar üç yılda, beş yılda öde
nebilir; ama, siz önemli kurumları tahrip
ediyorsunuz; bunların yaralarının sarılma
sı daha uzun dönemler alır.
O n u n için, sizden ricamız, sizin yap
tığınız borçları da çok yakında iktidara
geldiğimizde, kısa zamanda öderiz, ( S H P
sıralarından, " B r a v o " sesleri, alkışlar)
enflasyonunuzu da durdururuz; ama lüt
fen, bu devleti, bu toplumu bir araya ge
tiren, onların yapıştırıcısı olan kurumları
zedelemeyin; onu yapıyorsunuz.
E R K A N K E M A L O Ğ L U (Muş) —
Bu da hayal.
A B D U L K A D İ R ATEŞ (Devamla)
— Bu konuda sizlerin de gereken özeni
göstereceğinize inanarak ve gerçekten,
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu enflasyonist politikanın önlenebilmesi ve alter
natiflerinin bulunabilmesi için, emisyon
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hacminin dolaylı olarak düşürülebilmesi
için, bu önergeye ' 'evet'' diyeceğinize ina
nıyorum güzel milletvekillerini. ( S H P sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Ateş.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Nuh Mehmet Kaşıkçı; b u y u r u n efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA N U H
M E H M E T KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri; Zon
guldak Milletvekili Sayın Tevfık Ertüzün
ve 19 arkadaşının vermiş oldukları Mec
lis araştırması önergesiyle ilgili olarak gru
bum adına görüşlerimi arz etmek üzere
huzurlarınızdayım.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
Vazifelendirildiniz mi?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum.
M u h t e r e m milletvekilleri, konumuz
enflasyon; bu kürsüye en çok getirilen ko
nu; getirilmesi de olağan, normal; çünkü
enflasyon, halkımızı en yakından ilgilen
diren konudur ve enflasyon hızının iste
nilen seviyede olmamasından dolayı, ik
tidarımızı tenkit etmek için, muhalefet bu
konuyu her gün, her vesileyle kürsüye ge
tirmiştir. Bu sefer konu değişik ele alındı
diye sevinmiştik; enflasyonun nedenleri
ne inilecek, enflasyon-emisyon ilişkisi gö
rüşülecek, emisyon artışına D Ç M ve ga
rantisiz ticarî borçlarının etkisinin ne ol
duğu incelenecek, böylece, enflasyonun se
bepleri tahlil edilip, enflasyona çare bulun
mak için Yüce Meclis kararlar alacak di
ye sevinmiştik.
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Sizin
göreviniz ne?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhalefet sözcülerini dinledik;
yine, enflasyon nedeniyle iktidarımıza hü
cum | t m e vesilesini iyi kullandılar; fakat,
>2 —
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D Ç M ' n i n ve garantisiz ticarî borçların
emisyon üzerindeki etkisine, enflasyon
üzerindeki etkisine hiç değinmediler ve
ya yanlış yollarla değindiler. (SHP ve DYP
sıralarından gürültüler)
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Değindiler, sen o zaman uyuyordun.
( S H P ve DYP sıralarından gülüşmeler,
A N A P sıralarından " P ü r dikkatti" sesle-

ri)
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — iki sözcü de bir büyük hata yap
tı: T ü m borçlarla (programlı borçlarla)
D Ç M kredilerini ve garantisiz ticarî borç
ları karıştırdılar. Geçmiş hükümetler, yap
tıkları programlı yatırımlar için vaktiyle
borç aldı; barajlar için alındı, elektrik ya
tırımları için alındı, köprü için alındı, çe
şitli vesilelerle alındı. Bu borçların sahibi
var; ya, Devlet Su İşleri kazandığı bütçe
den, tahsisattan ödeyecektir; ya TEK, tah
sisatından ödeyecektir. Bütçe içerisinde bu
borçların ödeneği vardır, "Transfer
harcamaları" faslından ödenecektir, bu
nun için emisyona gidilmeyecektir. Emis
yona gidilmesine sebep olan, emisyonu ar
tıran, D Ç M kredileriyle, garantisiz ticarî
borçlardır; çünkü bunların ödeyicisi yok
tur; bunların ödeyeni Merkez Bankasıdır.
Merkez Bankası geçmiş hükümetler za
manında alınan kararlarla borçlandırıl
mıştır. Bu borçlar, ticarî bankalar nezdinde, Merkez Bankası mevduatı haline dö
nüştü rülmüştür. 1979 yılında alınan karar
larla, 1980 yılında alınan kararlarla, bu
b o r ç l a r ı n tasfiyesi görevi - g e ç m i ş
hükümetlerce- Merkez Bankasına veril
miştir. Merkez Bankasının bunları ödeme
si için bir tek yol vardır, bu da emisyon
yoludur.
İşte, enflasyonu artıran neden, D Ç M
ve garantisiz ticarî borç ödemeleridir, yok
sa, programlı borçların ödenmeleri -eğer
senesinde ödenmişse, eğer geciktirilerek
ödenmemişse- enflasyonu artıran bir se
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bep teşkil etmez. Bu kadar basit konuyu»
iki tane hocanın nasıl karıştırdığına ben
hayret ettim. (ANAP sıralanndan alkışlar)
Elma ile armutu nasıl topladıklarına hay
ret ettim. Bizim buradaki konumuz D Ç M
ve...
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak)
— Sen anlamıyorsun, anlamıyorsun.
M . K E M A L D U D U O Ğ L U (Hatay)
— Bu kadar basitse niye düsürmediniz?
İRFAN D E M İR A L P (Samsun) —
Bu, aspirin değil Sayın Kaşıkçı.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu konuyu ben çok iyi bilirim,
uygulamasından geldim, sıfırdan başlayıp
dört tane şirket kurdum, dört şirketi işlet
meye aldım ve bunların dış finansmanla
rını temin ettim, rantabl işletme haline ge
tirdim; devam da ediyorum; uygulamacısıyım bu işin.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
Mesleğiniz ne, mesleğiniz?. Eczacılık mı?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Mesleğim eczacılık; ama, biraz
evvel konuşan hocalardan daha iyi bu ko
nuyu biliyorum, onların yaptıkları şu ba
sit hataları yapmıyorum. (ANAP sırala
rından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak)
— Siz karıştırıyorsunuz.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bizim
sağlam bir prensibimiz var, Başbakanımı
zın hiç vazgeçmek istemediği bir prensip:
Geçmişi kötüleyerek bir yere varamayaca
ğımızı biliyoruz. O n u n için -enflasyonun
sebebi geçmiş iktidarları ilgilendireceği
için- D Ç M ve garantisiz ticarî borç konu
suna girmeyi hiç istemiyorduk; ama, ko
nuyu getirdiniz, burada görüşüyoruz; ko
nuşmak durumundayız.
VEFA TANIR (Konya) — Siz getir
diniz, biz değil.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın Bakanımızın izhatını din-
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lediniz. Bu izahattan anlaşıldığı gibi, 1980
ila 1988 senesi arasındaki 7 sene içerisin
de...
S A L İ H S Ü M E R (Diyarbakır) —
1980 öncesine sığınmayın yine.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — D Ç M ve garantisiz ticarî borç
ları ödemek için, 1,7 trilyonluk emisyona
gitmek mecburiyeti hâsıl olmuştur; bu
nun, mevcut emisyon içindeki oranı, yüz
de 60'tır. Bu, 1980'den 1987'ye kadar olan
7 seneyi içine alıyor.
Bizim iktidarımızın dönemini içine
alırsak, 1983 ile 25 M a r t 1988 arasındaki
emisyon artışı, D Ç M ve garantisiz ticarî
borç ödemeleri için, 1 trilyon 500 milyar
lira civarındadır ve bu arada yapılan emis
yona kıyaslanırsa, yüzde 66 rakamı çık
maktadır. Yani, bizim iktidarımız döne
minde, D Ç M ve garantisiz ticarî borç öde
melerinden dolayı emisyon hacmi yüzde
66 artmıştır. Emisyonun enflasyona etki
si tartışmasız olduğuna göre, bugün çeki
len enflasyon sıkıntısının üçte iki sebebi,
D Ç M ve garantisiz ticarî borçlar edinip,
vaktinde ödeyemeyen iktidarların bu tu
tumlarıdır. Yani, bugün millet ne sıkıntı
çekiyor ise, 1980 öncesinin vebalini ödü
yor. (ANAP sıralarından alkışlar) Bugün
çekilen cereme, 1980 öncesinin, hatalı, bil
gisiz yönetiminden kaynaklanan borçların
ve hataların düzeltilmesinden kaynaklan
maktadır.
A L Â E T T İ N K U R T (Kocaeli) — Sa
yın Kaşıkçı, dikkatli olun, siz de orada
varsınız.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Evet, benim olduğum dönem
ler de var. Ben Adalet Partisi iktidarının
1965-1970 yılları arasında fevkalade başa
rılı bir icra sürdürdüğünü biliyorum ve
bununla da iftihar ederim. 1965-1970 dö
neminin son yıllarında yapılan yatırımlar
dolayısıyla ödeme dengesinin bozulduğu,
transfer aralıklarının 14 aya, 18 aya çıktı
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ğını da biliyorum. Akreditifi açıp da 14 ay
beklediğimiz günleri biliyorum. Bunun
üzerine, Adalet Partisi hükümetleri 1970
yılında malî ve ekonomik tedbirler aldı, bu
tedbirlerden sonra bu döviz darboğazı gi
derildi; ama, meyvelerini toplamak 12
M a r t dolayısıyla, Adalet Partisi hüküme
tine nasip olmadı. O n d a n sonra gelen hü
kümetler (Naim Talû Hükümeti ve Rah
metli Ferit Melen Hükümeti) bu meyve
leri iyi topladılar, iyi de muhafaza ettiler.
1973 yılının sonunda, Türkiye'nin Mer
kez Bankasındaki döviz rezervi 2,5 milyar
dolar idi ve 150 senelik tarihimizde ilk defa
dış ödemeler dengesi artı sonuç vermişti.
Sonra ne oldu? 1973 senesi sonundaki bu
2,5 milyar dolar, 1975 senesinde nasıl sı
fıra müncer oldu, 1975 senesine, Türkiye
ödemeler dengesi nasıl bozularak girdi,
bunu azıcık tahlil edelim.
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Sayın Özal'ın görevi ne idi o zaman?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — 8,5 aylık Ecevit Hükümeti za
manında, bu 2,5 milyar dolar, har vuru
lup harman savruldu.
SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) —
Hayalî ihracatçılara gitti değil mi?!
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — O Hükümetin Maliye Vekili de
Sayın Deniz Baykal idi.
Biz o günün hesabını sormak istemi
yoruz, ama, bir gerçeği vurgulamak için
ben bu konuya girdim. Türkiye, 1975 yı
lında niçin D Ç M ' l e r e muhtaç hale geldi?
Başka kredi alma imkânı yoktu da onun
için D Ç M ' y e muhtaç oldu, ki, D Ç M ör
neği dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.
Hiçbir ülkenin başına, bizim başımıza ge
len D Ç M ve garantisiz ticarî borç krizi
gelmemiştir; dünyada örneği yoktur.
1975 yılında, 2,5 milyar dolar har vu
rulup harman savrulunca, tek çözüm ça
resi D Ç M ' d e kaldı. D Ç M kredileri, aslın
da kötü bir şey değildi. D Ç M ile, hem
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döviz giriyor hem de sanayici ve işadam
ları kredi imkânı buluyordu; bu krediyi
Türk parası olarak alıyorlardı.
Süreleri bir iki sene idi. Bu süre içe
risinde eğer DÇM'ler ödenmiş olsaydı
1980 yılına hiçbir problem intikal etme
yecekti. Bütün sıkıntı buradan kaynaklan
dı. 1975, 1976, 1977 yıllarında DÇM kre
dileri güzel güzel alındı, ama, Türkiye Şu
bat 1977'ye geldi, Merkez Bankası kasa
ları kilitlendi; Türkiye, borçlarını ödeye
mez hale gelince, DÇM alacaklıları Türki
ye'nin başına üşüştü; yenisi de girmeyin
ce, Merkez Bankası kepenkleri indirdi ve
Tahtakale'ye taşındı.
O günleri hatırlayalım sayın millet
vekilleri; yokluklar, kuyruklar dönemini
hatırlayalım, benzinin karneye bağlandı
ğı dönemleri hatırlayalım, ilaç yokluğunu
hatırlayalım. "Eczacı" diye bana takıldı
lar...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Şimdi var; fakat alamıyorlar.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Şeker hastası insülin bulamıyor
du, insülin krizinden ölüyordu, kalp has
tası trinitrin bulamıyordu. Kalp hastası fu
kara trinitrini bulup ağzına bir tane alsa
hemen rahatlayacak; eczane eczane dola
şıyor, bir trinitrini bulamıyordu.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) —
Sen de hastasın, bir tane al bakalım.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Türkiye'yi bu hale getirenler,
şimdi, enflasyon nispeti biraz yüksek di
ye krizden bahsediyorlar. O yılları sanki
Türkiye yaşamamış gibi; sanki, o yıllar
da sorumluluk alan kişiler şimdi muhale
fet sıralarında oturmuyormuş gibi, bu yıl
ları, enflasyon oranı biraz yüksektir diye
"kriz dönemleri" olarak tavsif ediyorlar.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Şimdi, kalp ameliyatı için iki sene son
raya gün veriyorlar...
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
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vamla) — Muhterem milletvekilleri, kür
süye çıkan sayın milletvekilleri, dış borç
ların büyüklüğünden bahsettiler. 36 mil
yar dolar borcumuz var; hamdolsun büt
çeye ödeneğini de koyduk ve ödüyoruz.
Devraldığımız döneme bir bakalım:
58 tane ülkeye borçlanmışız; içlerinde
Bangladeş'le Uruguay da var. Fukaralar,
bize mal vermişler, bedelini ödeyemiyo
ruz... 227 tane banka. Uluslararası ilişki
kuran bankaların hemen tümüne yakını
na borçlanmışız; alacaklarının peşinde ko
şuyorlar ama Türkiye ödeyemiyor. 98 bin
tane ihracatçı yabancı firma... Evet, tam
98 bin adet... Türkiye'ye borç para ver
miş, mal vermiş, garantisiz ihracat yap
mış, DÇM kredisi açmış; alacakları için
Türkiye'nin peşinde dolaşıyor.
Hükümetimiz, tüm bu 98 bin firma
nın, 227 bankanın, 58 ülkenin borcunu
ayıklıyor; az kaldı, 1989 senesinin eylül
ayında son taksidi de ödüyoruz.
VEFA TANIR (Konya) — 1980'de
mi devraldınız, 1983'te mi? Karıştırıyor
sunuz.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Son taksidi ödüyoruz bitiriyo
ruz, hamdolsun, çok şükür. Enflasyonun
üçte ikisine sebep olan faktör de ortadan
kalkınca, enflasyonun tek rakamlı hale
düştüğünü hep birlikte göreceğiz, yaşaya
cağız. İşte, muhalefetin endişesi buradan
kaynaklanıyor. Ülkemiz, DÇM ve garan
tisiz ticarî borçlardan kurtulup, enflasyon
da aşağı inince, tek silahları var, o da el
lerinden gidecek. Enflasyon da ellerinden
gitti mi, muhalefetin söyleyecek hiçbir şeyi
kalmayacak.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne za
mandan beri, bunu söylüyorsunuz...
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, ko
nuya biraz ilmî açıdan yaklaşalım. Konu
muz, emisyon-enflasyon ilişkisi...
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MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Şimdiye kadar hayalî mi anlattın?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Emisyonla, enflasyon arasında
ki ilişki, gelişmiş ülkelerde bire bir; yani,
emisyon hızı yüzde 10 artarsa, enflasyon
da yüzde 10 artar; ama, bizim gibi, geliş
mekte olan ülkeler için konu biraz daha
değişik. Bu konuyu, Herberger formüle
bağlamış; enflasyon hızı, emisyonla doğ
ru orantılı olarak ilgili; elde para tutma
maliyetiyle doğru orantılı olarak ilgili;
ama reel üretim artışıyla ters orantılı. Ko
nuyu bu yönden ele alınca, D Ç M ve ga
rantisiz ticarî borçların enflasyona etkisi
nin yüzde 66'dan da fazla olduğu ortaya
çıkar. Şunun için ortaya çıkar: Garantisiz
ticarî borç ödemelerinin ve D Ç M ödeme
lerinin, üretim artışına etkisi sıfırdır. Bun
lar, geçmiş yılların derdini halletmiştir;
mesela, Başbakanlık konutu fuel-oil bula
mamış, bu DÇM'lerle veya bu borçlarla
Başbakanlık konutuna fuel-oil temin edil
miş; Başbakan paltosuz çalışma imkânı
na kavuşmuş.
ALİ E S E R (Samsun) — Demagoji
yapmayın.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — İlaç hammaddesi getirtilmiş;
yani 1980 yılı öncesinin problemleri hal
ledilmiş. Bu borç ödemelerinin 80'li yıl
lara hiç faydası yok; ama b u n u n dışında
ki emisyonlar, enflasyonu artıran neden
ler; tümü D Ç M değil.
R I Z A Y I L M A Z (Ankara) — " D e magoji"nin adı, ne zaman, "bilimsel" ol
du?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bütçe açığından doğan emisyon
mecburiyeti de tabiî, enflasyona yol açmış
tır; ama bütçe açığının doğması da, bu
D Ç M ödemeleri dolayısıyla yapılan emis
yonlar marifetiyle artmıştır.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
Kayseri'ye deniz geldi mi?!
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N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Sene başında tahmin edilen enf
lasyon hızı, D Ç M ' l e r dolayısıyla yapılan
emisyon umulanın üstüne çıkınca, bütçe
açık vermiş, bu bütçe açığını kapatmak ve
yatırımlara imkân hazırlamak için, yarım
kalmış işleri bitirebilmek için, köye, elek
trik, su, yol götürebilmek için, elektrik
üretimini 23 milyar kilovat saatten 50 mil
yar kilovat saate çıkarmak için, demirçelik üretimini 2,5 milyon tondan 7 mil
yon tona çıkarabilmek için, çimento üre
timini 12 milyon tondan 23 milyon tona
çıkarabilmek için, bu yatırımlardan isti
fade edilmiş. Bunlar reel üretim artışı ya
rattığı için, Herberger Formülünde yeri
ne konulursa, D Ç M ' l e r ve garantisiz, ti
carî borç ödemeleri olmasaydı, Herberger
formülüne uygulanınca, enflasyonun, yüz
de 8,7 çıktığını görüyoruz.
R I Z A Y I L M A Z (Ankara) — Sayın
Kaşıkçı, o rakamları kâğıt üzerinde de gö
relim.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu bakımdan, bunun üstündeki
enflasyon rakamlarının tümü, D Ç M ve
garantisiz ticarî borç ödemelerinden kay
naklanmıştır. ( S H P ve DYP sıralarından
gürültüler)
M u h t e r e m milletvekilleri, ben, ilmi
konuşturuyorum; Sayın Bakanımız ra
kamları sizlere tek tek okudu, bunlar dev
let arşivlerinden çıkmış rakamlar, hepsi
burada.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
Demagoji yapıyorsun, demagoji.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Ben demagoji yapmıyorum, bu
Herberger formülü Vogel tarafından uy
gulanmış tüm dünyada, Sheehey tarafın
dan uygulanmış. Türkiye'de bunu, Boğaz
içi Üniversitesi Öğretim Üyesi Kızılyahlı
Türkiye için test etmiş, Devlet Planlama
Teşkilatı 1980 yılı içinde test etmiş; bu test
lerden alınan neticeleri dile getiriyo-
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rum. Bakın, kitapları da burada, ben ki
taptan konuşuyorum, öğretim üyesi deği
lim, eczacıyım; ama, ilmi burada konuş
turuyorum, gerçekleri dile getiriyorum.
(ANAP sıralarından " B r a v o " sesleri, al
kışlar)
Muhterem milletvekilleri, S H P ' n i n
sayın sözcüsü, "Biz, enflasyonu, emisyo
nu, D Ç M ' y i bir tarafa bırakalım, içinde
bulunduğumuz ekonomik durumu tartı
şalım" dedi ve ihracat konusuna geldi; hiç
gelmemesi gereken bir konuya geldi ve 11,5
milyar dolarlık ihracatı küçümseyen ra
kamlar verdi. Ben kendilerine soruyorum:
Siz, hiç 10 milyar dolar ihracatı tasavvur
buyurmuş muydunuz? 5 milyar dolar ih
racatı hiç düşünebildiniz mi?
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Bizde hayalî yok.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — İktidarınız döneminde 2,2 mil
yar dolar ihracatın üzerine hiç çıktığınız
oldu mu?
O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Ne
kadarı hayalî?.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bizim
ekonomimiz için de, t ü m dünya devletle
ri ekonomileri için de, dış ödemeler den
gesi, cari ödemeler açığı çok önemli. T ü m
geçmiş tarihimizde biz, döviz sıkıntısı çekmişizdir. 1940'lı yılların sıkıntısı, 1950'li
yılların sonunda yaşanan sıkıntılar, 1970'li
yılların sıkıntıları, hep döviz yokluğundan
olmuştur. Bu bakımdan, Hükümetimiz,
ihracatı artıracak tüm tedbirleri almıştır
ve bu sayede de hayal edilmeyecek rakam
lara ulaşmıştır ihracatımız; yapısı da çok
gelişmiştir, sanayinin ihracattaki payı yüz
de 80'e çıkmıştır...
M. K E M A L D U D U O Ğ L U (Hatay)
— Fasulye poşetiyle mi?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — 130 ülkeye 4 bin çeşit malı satı
yor Türkiye bugün. Bu, milletimizin var
dığı bir başarıdır.
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RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Haya
lî yoldan.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — işçisinin alın teri, mühendisi
nin vermiş olduğu bilgi, yatırımcıların şev
ki ile Türkiye bu hale gelmiştir. Singapur'
dan Kanada'ya, Amerika'dan Japonya'ya
kadar, elinde çanta ile mal satmak için do
laşan, iyi yetişmiş ihracatçı gençler saye
sinde, Türkiye bu seviyeye gelmiştir. Bu
ihracatı inkâr etmek, Türk Milletinin ba
şarısını inkâr etmektir. Buna hiç kimsenin
hakkı olmaması gerekir. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
Hükümetimiz, ihracatı geliştirmek
için, ihracatla ilgili mevzuatları basitleştirdi. Geçmiş dönemde hep şikâyet edilir
di; " B i r üzüm ihracatı için 137 tane imza
gerekiyor, o zamana kadar da ü z ü m
çürüyor" diye. Çok doğruydu. İhracatı
kolaylaştırdık ve kolaylaştırma sırasında
da, bazı kötü niyetli kişiler, boşluklardan
istifa etmek suretiyle, hayalî ihracat yap
tılar... ( S H P sıralarından " N e kadar? kim
o n l a r ? " sesleri)
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Haya
lî yoldan terlik sattınız.
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Sırası gelmişken, naylon terliği anlatır
mısınız?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Miktarları çok değil, t ü m ü n ü n
dosyaları devletin elinde. Yapılanlara, Ma
liyece vergi yazılıp, geri alınıyor; müsta
kil çalışan mahkemeler bunların cezalarını
veriyor. Önümüzdeki sene ihracatta ver
gi iadesi de kalkınca, hayalî ihracat tarihe
karışacak. Ama, geçmiş döneme bir eği
lip bakalım, o tahsis dönemine bir baka
lım; o dönemlerde yapılan işlere bir ba
kalım. İzin verin de şu garantisiz ticarî
borç dolayısıyla yapılan işi ben size anla
tayım.
Garantisiz ticarî borç ne, önce ona
bakalım. Dünyada, ihracat, kısa vadeli
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krediyle gerçekleşir. İhracatçı firma, ithal
edene malı gönderir; parası transfer ola
na kadar bir kredi manasını taşır bu ve
bunu firmalar, sigorta şirketleri sigorta
eder; o paranın geri dönmemesi halinde,
sigorta şirketinden ödenmesi için. T ü m
dünyadaki ihracat bu yolla yapılır. Bunun
için firmalar vardır; bir ihracatçı, malı ih
raç ederken, parasını, bu açılan akrediti
fi, sigorta ettirir.
<

orada kaldı; o 80 bin dolan firmalara ödeyerek; Türkiye'de neyin sıkıntısı çekiliyor,
ne karaborsada satılıyor; onları " M a l kar
şılığı ithalat" diye Türkiye'ye getirdi. Bu
getirdiğini l'e 10 fiyatla sattı; yok piyasa
da o mal, vatandaş da almaya mecbur.
Böylece, adamın 100 bin dolan, bir itha
latla 1 milyon dolar Türk parası karşılığı
na çıktı. Bunlar, bir, on değil, doludur bu
nun örneği; o dönemde çok yapıldı.

Türkiye neden garantisiz ticarî itha
lat yapmaya mecbur kaldı? Dünyadaki
hiçbir sigorta şirketi, Türkiye'ye yapılan
ihracatı sigorta etmiyordu. Türkiye'nin bu
parayı ödeyeceğine sigorta şirketleri inan
maz olmuştu; onun için, 1977 yılından
sonra Türkiye'nin yaptığı ithalat, garan
tisiz ithalat olarak yapıldı; dışarıdaki fir
malar bunu garanti etmek istemediği için;
Türkiye'yi, batmış, iflas etmiş bir ülke ola
rak gördükleri için...
M E H M E T Ç A K I R O Ğ L U (Trab
zon) — Siz, aldığınız borçlan yer satarak
mı ödeyeceksiniz?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bunlardan mal karşılığı ithalat
da o senelerde ihdas edilmişti. Mesela, İn
giltere'de bir (A) firması 1977'de 100 000
dolarlık mal karşılığı Türkiye'ye ihracat
yaptı. Bekledi bekledi, para yok; 1978 ol
du, 1979 oldu... İngiltere'de bir (B) firması
gidiyor, ona diyordu ki, "Senin Türkiye'
den alacağını ben devralayım, bana dev
reder misin?" (A) firması, "Memnuniyet
le", diyordu; ver elini, pazarlık... Yüzde
18'den başlandı, yüzde 30'a kadar firma
lar arasında bunlar takas edildi, değişti
rildi. (B) firması bunu yüzde 20 ile dev
raldı diyelim, b u n u n karşılığında mal ih
raç etti. 100'ü 20'yle aldığı için, mesela ha
lı gönderdi, yarı fiyatına; halı piyasasını
altüst etti, ama gönderdi. Yarı yarıya za
rarla gönderse bile yüzde 30 kârı vardı.
100 bin dolarlık halıyı gönderince, 100 bin
doları 20 bin dolara verdi, 80 bin dolar

Tahsislerde birçok dolaplar döndü.
Türkiye'de hep çift fiyat vardı. DemirÇelik tahsisle satardı malını, Petro-Kimya
tahsisle satardı malını, buğday tahsisle sa
tılırdı. Tahsisi alanlar, hele ithal kotasın
dan bir pay kapanlar -ki, o kota tevzilerinde ticaret odası başkanı olarak ben de
çok bulundum- aldı mı eline, kapının önü
ne çıkardı, iki katma kâğıdı satardı. Ben,
hiç ithalat yapmadım hamdolsun ve bun
ları önlemeye çalıştım hayatım boyunca.
(ANAP sıralarından alkışlar)
Türkiye'de, o dönemlerde, böyle üç
beş hayalî ihracatçının kazandığı haksız
kazancın yanında, binlerce, milyonlarca
haksız kazanç dönüyordu; t ü m çift fiyat
lardan, t ü m tahsislerden. Devletin üretti
ği, sattığı t ü m mallar, tahsisiyle satılıyor;
devlet, serbest piyasada beşe ise, üçe satı
yor, bu tahsisi alan kişi de, tahsis vesika
sını daha kapının önünde yüzde 50, yüz
de 100 kârla devrediyordu.
A L İ E S E R (Samsun) — Gübreyi de
mi öyle yapıyordunuz?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — T ü m Türkiye bunları yaşadı.
Mesela, buğdayın sübvansiyonuyla ilgili
bir hatıramı anlatayım. Ekmek sübvansi
yonu, hakikaten en haklı sübvansiyon. Va
tandaşın, ekmeği ucuza yemesinden da
ha iyi bir şey olur mu? Ama, vatandaş ek
meği ucuza yesin derken, kimler bundan
menfaat sağlıyor; bir tek örnekle dile ge
tireyim.

/
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Sene 1979 (1979'un nisan ayı) Top
rak Mahsulleri Ofisinin o zamanki buğ
day satış fiyatı 435 kuruş. İstanbul civa
rında buğday kalmamış, oradaki değir
menlere, İstanbul Belediyesinin tahsisini,
Kayseri'ye yakın, Yozgat'ın Boğazlayan'mdan verdiler. Geldi İstanbul'un değir
mencileri, buğdayı aldılar; mazot yok, İs
tanbul'a nakledemiyorlar. Mayıs ayında
da yeni fiyat verilecek; biliyorlar, bir an ev
vel malı çektiler, orada 435 kuruşa aldık
ları buğdayı 6,5 liraya sattılar. Kendileri,
gidip, serbest piyasadan, Trakya'dan buğ
dayı temin edip, herhalde öğütüp beledi
yelere unlarını vermişlerdir.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Sonra, herhalde ona bir Jaguar taksi
almışlar.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Vatandaş 6,5'tan aldı, mayıs ayı
geldi, buğdaya 9 lira fiyat verildi. Vatan
daş, 6,5'a aldığı buğdayı 9 liraya, konveyörlerin ağzını çevirdi, Ofise sattı. 435'ten
çıktı Ofisin kasasından buğday, gitti 9 li
raya bir ayın içerisinde. Bugün onlar ola
bilir mi? (ANAP sıralarından alkışlar)
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Arpa
yı çiftçiden 90 liraya aldınız, bugün arpa
180 lira; kimin kesesine girdi bu?
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Yeşil mercimeği sarıya boyayıp
da Hindistan'a satan sayın bakanım, hiç
435Ne sattığı buğdayı 9 liraya geri alır mı?
"Boyadı" deyince, "Bu Kayserili; işi bo
yamaya getirdi" diyeceksiniz; üstündeki
yeşil kabul kırılınca, içinden yeşil, san, kır
mızı mercimek çıkıyor. Yeşil mercimeğin
ihraç imkânı yoktu; kırdırıldı, Hindis
tan'a, eldeki stok satıldı. Yoksa, yerine ye
nisini koyma imkânı olmuyor, Türkiye bu
üretim döneminde çok zor durumlara dü
şüyordu. Vurgulamak istediğim konu bu
dur.
Eski tahsis döneminde, devletin ek

d
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meğinden bile, millet, haksız kazançlar
sağlıyor idi. Biz, tahsisi, vesikayı her şeyi
kaldırdık. Artık, devletin, hiç kimseye bir
hak, bir menfaat sağlaması söz konusu de
ğil. Hayalî ihracata gelince; önümüzdeki
sene kalkıyor vergi iadesi, vergi iadesi kal
kınca da böyle bir konu da tamamen or
tadan kalkacak, bakalım, muhalefet o zaman,bu "hayalî" lafının yerine ne ihdas
etmeye uğraşacak? İşleri çok zor, Allah
yardımcıları olsun.
Muhterem milletvekilleri, bu konu
ya ihracattan girmiştik. İhracaat, hakika
ten, iktidarımızın başardığı en güzel işler
den biri; hepimizin övünmesi gereken gü
zel işlerden biri. Bugün, 4 bin çeşit malı
pazarlıyoruz; bunların ise yüzde 80'i sa
nayi malı. Ben size bir örnek vereyim; hiç
akla gelir miydi on sene önce; Brezilya'
dan sacı alıp, Kayseri'ye getireceksin, ora
daki boru fabrikasında boru haline geti
receksin, bunu Kanada'ya ihraç edecek
sin; vergi iadesiz ihraç edeceksin, Ameri
ka'ya ihraç ettiğinde de -vergi iadesi olma
masına rağmen- Amerika yüzde 7 telafi
edici vergi uygulayacak; hatta yüzde 17 ile
başladılar, sonra yüzde 7'ye gerilediler.
Türkiye, bu şartlarla, ihraç yapabilecek,
malını satabilecek potansiyele gelmiştir.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Naylon terliği anlatır mısınız?
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bizim, 1987'de yaptığımız tek
stil ihracatı, 2,7 milyar dolardır; 1977 ve
1978 yıllarında yapılan ihracata eşittir.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Sayın Kaşıkçı, naylon terlik, sizden
başka kimin aklına gelirdi?
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Sa
yın SHP sözcüsü, sanayileşmeyi durdur
duğumuzdan bahsetti. El insaf!.. Biraz ev
vel bahsettim; yalnız tekstil ihracatı,
1987'de 2,7 milyar dolar olmuş, bu sene,
yani 1988'de 4 milyar dolara yaklaşmış...
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Y A Ş A R T O P Ç U (Sinop) — Hangi
fabrikaları kurdunuz?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Hangi fabrikayı mı?.. Çok fab
rika yaptık...
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Birisini
söyle.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Kayseri'de, organize sanayi böl
gesinde, kuruldu kurulalı 4 tane fabrika
vardı, bugün, 37 tane fabrika yalnız Kay
seri'nin organize sanayi bölgesinde faali
yete geçti. (ANAP sıralarından alkışlar)
O n u n dışında, bunu sormayın; bunu so
rarsanız büyük ayıbınız ortaya çıkıyor.
Kurulmuş fabrikaları, yüzde 30-35 kapa
siteyle çalıştırıyordunuz. Kurulmuş fabri
kayı, çalıştıracak kabiliyetiniz yoktu
(ANAP sıralarından " B r a v o " sesleri, al
kışlar) Bugün, yüzde 80 kapasiteyle çalı
şıyor fabrikalar. O fabrikaların içerisinde
sadece adı kaldı, dışının binası kaldı; tü
mü, günün teknolojisine uygun hale geti
rildi, en son teknolojiye göre çalışıyor...
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) - Siz mi
çalıştırıyorsunuz?.. Kapananlar ne olacak?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Kapasiteleri artırıldı, darboğaz
ları giderildi, tevsii yapıldı...
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Batan
firmaları söyle...
O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Sa
nayicilere, niçin, " K ü ç ü l ü n " diyorsunuz?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Vallahi, batan firmaları kurta
racağız diye hiçbir iddiamız yok. Gözünün
önüne bakan, fizibil ve rantabl çalışan fab
rika yüzde 80-90 randımanla çalışır; ama
gözünün önüne bakmamış, yüzde 80-90
faiz ile kurulmuş, faiz yükünün altında
ezilmiş -ki, onun da büyük bir kısmı geç
miş yıllardaki garantili ticarî borçların ga
rantisize dönüşmesinden kaynaklandı, o
da o senelerden kaynaklanıyor- onlar da
batmış. Ne yapalım yani?
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O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Sa
nayicilere, niçin, " K ü ç ü l ü n " diyorsunuz?
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Başını
za taş düşse geçmişten bileceksiniz...
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Evet, sanayi.kuruluşlarının ye
nisi de kuruldu, eskilerinin kapasiteleri
yükseltildi, tevsi edildi, modernize edildi,
çağın teknolojisine uygun hale getirildi; ki,
akıllıca olanı da budur. Elde bir fabrika
var, bunu daha rantabl işletmek mümkün
iken, yenisini kurmanın bir faydası var
mı? Mesela, "Fabrikalarınız?.." diye bi
raz evvel laf atıyordunuz, ben birinden ör
nek vereyim. Fabrikalarımın biri yem fabrikasıdır. 1979 yılında 6,7 bin ton mal üre
tiyordu; ama kapasitesi 30 bin tondu. Bu
nun daha fazlasını üretmeye ne hammad
de bulabiliyordun, ne satacak pazar bu
luyordun; üretemiyordun. Bugün bu fab
rika 63 bin ton mal üretiyor; yani, üretim
10 katına çıktı. Tabiî, alınan tedbirlerle;
tevsi edildi, yeni ilaveler yapıldı, moder
nize edildi. Şimdi, "Alınan tedbirler ne
d i r ? " diyeceksiniz. Mesela, biz küspe bu
lamazdık; yağ ithal ederdi Türkiye. Biz,
yağ açığını kapattık; ama, yağ açığımız
varken ayçiçeği getirttik, yağ değil. Ayçi
çeği getirttik ve küspesi bizde kaldı. Soya
üretimini geliştirdik, 200 katına çıkarttık
ve soya küspesini kullanıyoruz.. Arpayı da,
istediğimiz zaman Ofis kolayca temin edi
yor. Yumurtacı, tavukçu kolayca malını sa
tabiliyor. Besi, değer kazandı; tüketim im
kânı buldu. Yemde yüzde 20'lik sübvan
siyon tanındı. Bu sayede satış imkânı doğ
du. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle bir
fabrikanın üretimi 10 katma çıktı. Şimdi,
on tane fabrika mı kurmak iyi, yoksa bir
fabrikanın üretimini on katına çıkarmak
mı iyi? (ANAP sıralarından " B r a v o " ses
leri, alkışlar) Sormayın da, cehaletiniz or
taya çıkmasın sayın hocalar. (ANAP sıra
larından gülüşmeler, alkışlar)
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ALİ ESER (Samsun) — En iyisi
A N A P ' h olmak.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Türkiye'de sanayileşme en yük
sek seviyesine çıkmıştır. Sanayide 10 mil
yar kilovat/saat elektrik tüketilirken, bu
gün sanayide 29 milyar kilovat/saat elek
trik tüketilmektedir; 3'e katlamıştır. Bu
elektrikleri, herhalde o sanayi kuruluşları
toprağa vermiyor, üretiminde kullanıyor.
Üstelik de, daha iktisadî kullanılıyor; kosinüs fisi düzeltildi, elektrik tüketiminde
ki boş sarfiyatlar ortadan kaldırıldı; daha
az reaktif enerjiyle... (ANAP sıralarından
"Boş ver, onlar anlamazlar" sesleri) An
lamazlar mı?.. Peki, konuşmayacağım o
zaman. (ANAP sıralarından gülüşmeler)
M u h t e r e m milletvekilleri, bu kürsü
den hep dile getirilen ve bize tenkit konu
su yapılan bir başka konu da, gelir dağılı
mının bozulduğu konusudur. Bizim ikti
darımız döneminde, gelir dağılımı çok bo
zuldu; sosyal patlama ha geldi ha geliyor;
patladı patlayacak, patladı patlayacak...
Her gün bu konu konuşuluyor.
MUSTAFA Y I L M A Z (Gaziantep)
— Yalan mı?
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla )— Biz, gelir dağılımını nereden al
dık, nereye geldi, bir değinelim izin verir
seniz.
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, yarım
saat oldu, lütfen konuşmanızı tamamla
yınız efendim.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan, bu
konuyu bağlayıp kapatıyorum.
BAŞKAN — Toparlayınız efendim
lütfen.
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Köyle
rin, işçilerin içine gitsene Allah aşkına Sa
yın Kaşıkçı; gelir dağılımı düzenlendiyse,
halkın içine gidelim beraber.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika...
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N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bakın, 1968'de Siyasal Bilgiler
Fakültesinin bir çalışmasının neticeleri bu
rada. Buradan edindiğimiz bilgileri ben si
ze aktarayım.
1968 yılları, Adalet Partisi iktidarının
altın çağı. Bu çağda, yüzde 10 en üst gelir
seviyesinde olan kişiler millî gelirin yüz
de 45'ini alıyor: üst gelir seviyesinin yüz
de 2,5'i yüzde 23,5'ini alıyor; üst gelir se
viyesindeki yüzde 1, millî gelirin yüzde
14,8'ini alıyor... Geçmişteki gelir dağılımı
buydu. Bir de iller arasındaki gelir dağı
lımına bakalım. Bu tarihte Doğu Anado
lu'da sıfır ila 2 500 lira arasında yıllık ge
liri olan aile sayısı yüzde 33,4.
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Kayse
ri birinci.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Doğu Anadolu'da... Kayseri'ninki daha iyi hamdolsun.
2 500 ila 5 bin lira arasında gelir alan
aile sayısı nispeti yüzde 20.
Geçelim yüksek gelirlilere, İstan
bul'a: Sıfır ila 2 500 lira arasında geliri
olan hiç yok; yüzde 33,4'e karşılık hiç yok.
2 500 ila 5 bin lira arasında geliri olanla
rın oranı binde 2.
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak)
— 5 bin liraya gazoz içiliyor, gazoz.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Yüzde 55'e karşılık binde 2. Ve
bu senelerde Türkiye, gelir dağılımının
bozukluğu, gelir dağılımının kötülüğü yü
zünden dünyada birinciydi, şampiyondu;
gelir dağılımı Türkiye'den daha kötü, da
ha bozuk ikinci bir ülke yeryüzünde yok
tu. Alın bu kitabı okuyun, kütüphanede
var.
RIZA Y I L M A Z (Ankara) — Sayın
Kaşıkçı, dikkat et, bunlar hep zapta geçi
yor.
N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu, 1968 yılındaki durum. Bu
gün, hamdolsun, 70 tane ülkeyi gerimizde
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bıraktık, gelir dağılımını bunlardan çok
daha iyi seviyeye getirdik. Türk Standart
lar Enstitüsü hızlı bir çalışma içinde; ya
kında bu rakamların ne seviyeye geldiği
ni, en son durumlarını öğreneceğiz ve bu
sözünüzün de balon olduğunu; Türkiye'
de gelir dağılımını dünyadaki en kötü du
rumundan alıp, bugünlere getirdiğimizi
ispat etmiş olacağız.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Refe
randumda, o balonu patlattık.
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen to
parlayınız efendim; 45 dakika oluyor.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Ben sözlerimi bağlıyorum.
Muhterem milletvekilleri, gördük ki,
Türkiye'deki enflasyon, emisyondan kay
naklanmaktadır; yapısal değildir. Bu emis
yonun da yüzde 66'sı, bizim iktidarımız
döneminde DÇM ve garantisiz ticarî
borçlar için verilmiştir. Basit hesapla yap
sak bile, enflasyonun üçte iki sebebi, 1980
öncesi iktidarlardır. Şimdi, milletimiz,
1980 öncesinin sıkıntısını yaşıyor.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
Sekiz sene geçti, sekiz gün değil.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — 1980 öncesinin sıkıntılarının gü
nümüze taşınmasının sebebidir enflasyon.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
Seksen sene geçse, durum yine aynı olur
du.
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Durum açık olduğuna göre, du
rum ilmî olduğuna göre ve rakamlar dev
let arşivlerinden alındığına göre, hiç ol
mazsa, buna sebep olan eski iktidar men
suplarının susup oturmalarını beklerdik.
Hepinizi en derin saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın
Kaşıkçı.
Önerge sahibi veya önerge sahipleri
adına, Sayın Ertüzün, buyurun efendim.

O : 1

(DYP sıralarından alkışlar)
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Bakan, kalırlarsa memnun olurduk;
ama herhalde... (Gürültüler) (DYP sıra
larından "kaçmasın" sesleri)
BAŞKAN — Lütfen, sükûneti muha
faza edelim efendim. Bir dakika...
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Cevap hakkı yok tabiî, içtüzükte düzelt
me yapmamız lazım.
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bir da
kika efendim...
Değerli arkadaşlarım, araştırma
önergesinin öngörüşmelerinin sonuna gel
miş bulunuyoruz. Zamanımız da geçiyor;
lütfen, karşılıklı konuşmalara önem ver
meyerek, sükûnetle dinleyelim efendim.
Buyurun.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; ge
rek Sayın Bakan tarafından ve gerekse Sa
yın Anavatan Partisi...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
İlgili bakan nereye gitti?
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika efendim...
İlgili bakan nerede efendim? (Gürül
tüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —
İlgili bakan kaçtı.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Gitti. (Gürültüler)
DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Hükümet burada.
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Hükümet burada. (Gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika efendim...
Değerli arkadaşlar, bugüne kadar
önergelerin görüşülmesinde, kanun tekli
fi ve tasarılarının da görüşülmesinde ol
duğu gibi, ilgili bakanlar ve hükümeti
temsil eden arkadaşımız, o konuda, ken-
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dişine ait olan karşıdaki yere oturur. Bu
nun için, bendeniz bugüne kadar -diğer
arkadaşlarım da aynı şekilde tabiî- suhu
letle ve anlayışla sizleri karşılayarak, bu
yönetimi sizlerden aldığımız güçle yapma
ya çalışıyoruz. Yardımcı olursanız mem
nun olurum.
Hükümeti temsil eden arka
daşımız?...
DEVLET BAKANI ABDULLAH
TENEKECİ (Konya) — Hükümet bura
da.
BAŞKAN — Efendim, Hükümeti
temsil edenler, lütfediniz... Onaltı senelik
parlamento hayatımda bana içtüzük hü
kümlerini...
H. SABRI KESKİN (Kastamonu)
— Sayın Başkan, kanunların müzakere
sinde o.
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır!
Efendim,.şimdi, Başkanlık Divanının
uygulamasını ve İçtüzük hükümlerini ba
na... (ANAP sıralarından "Yok öyle şey"
sesleri) Başından itibaren geçmesi gerekir
ve o işi takip etmesi gerekir. Lütfen...
(SHP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar)
Hükümet üyesi arkadaşımız geldi.
Sayın Özal, lütfen buraya geçiniz...
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Olmaz Sayın Başkan! Ne zamandan beri
öyle bir uygulama var?
DEVLET BAKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz hakkı ve
recek misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurunuz efendim,
yerinize geçiniz lütfen.
İçtüzük hükümlerine göre söz hakkı
kime düşüyorsa, ona vereceğim efendim.
(ANAP sıralarından gürültüler, SHP ve
DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar)
Hükümet burada oturacak efendim;
ilgili bakan burada oturacak ve dinleye
cek efendim. Bundan sonra da uygulama

1 . 11 . 1988

O : 1

böyle olacak efendim. (Gürültüler)
DEVLET BAKANI YUSUF BO .
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, Hükümet burada.
BAŞKAN — Buyurun efendim... Bu
yurun efendim... (Gürültüler)
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) Sayın Başkan, şu ana kadar yapılmayan
bir uygulama yapıyorsunuz efendim, o ka
dar önerge görüşüldü... Hiss! davranıyor
sunuz Sayın Başkan; lütfen hissî davran
mayın efendim.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Sa
yın Bakanlar görev dışında söz isterken
kendi yerlerinde otururlar. Bunu, onaltı
yıllık parlamento hayatı olan ve 1973 İç
tüzüğünü yapan arkadaşınız olarak söy
lüyorum. Bu İçtüzüğü yapan parlamen
toda ben vardım, siz yoktunuz. Buyurun
oturun efendim. (Gürültüler)
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Bir dakika... Bağırmayın efendim.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hangisinde oturttunuz da, şimdi
oturtuyorsunuz? (Gürültüler)
BAŞKAN — Buyurun oturun efen
dim... Buyurun oturun efendim. (ANAP
sıralarından gürültüler; SHP ve DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, tamam efendim... Müsaa
de eder misiniz?
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım,
ben, Bakanlığın burada değerini orta ye
re koymak, Parlamentonun da gücünü ve
değerini orta yere koymak için, saygınlı
ğını Türk Milletine bir kere daha ifade et
mek için aynı şeyi yapıyorum. Lütfen ba
na yardımcı olunuz. (ANAP sıralarından
gürültüler, SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Hiç kimseyi küçümsemek benim
aklımın kenarından geçmez. Ancak, Par
lamentonun şahsiyetini, Türk demokrasi
sinin kişiliğini savunuyorum burada.
(ANAP sıralarından gürültüler; SHP ve
DYP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar)
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A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Bağırmayın Sayın Başkan, bağırmayın.
Bu uygulama yeni mi aklınıza geldi? Hiç
bir önergede bakan oraya oturmadı.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun
efendim, lütfen yerinize geçiniz.
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Bugüne kadar yapılan uygulamada bakan
oraya oturmadı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayır efendim! Devam
edemem efendim.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından gürültüler)
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Hissî davranıyorsunuz Sayın Başkan.
H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) —
Keyfî davranıyorsunuz; hissî de değil.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika...
İtiraz vaki olmadığı zaman, hükümet
üyeleri de, diğer arkadaşlar da başka yer
lerde oturabiliyorlar, ayakta dolaşıyorlar,
sesimizi çıkarmıyoruz; bakanlarla konuşu
yorlar, sesimizi çıkarmıyoruz; ama, itiraz
vaki olduğu zaman, o itiraz gereğince, İç
tüzük hükümlerini uygulamak durumun
dayız. İtiraz vaki oldu; "Bakan nerede?"
dediler. (Gürültüler)
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Hayır efendim, hayır!..
BAŞKAN — Ben nerede bulacağım
bakanı, ilgili hükümet üyesini? (ANAP sı
ralarından gürültüler; S H P ve DYP sıra
larından alkışlar)
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Niye bağırıyorsun Sayın Başkan?
BAŞKAN — Lütfen yerinize geçin
efendim; herkes yerine geçsin, Ben bağırmıyorum. (ANAP sıralarından gürültüler
"Bağırıyorsun, bağırıyorsun" sesleri)
A. C E N G İ Z DAĞYAR (Antalya) —
Sayın Başkan, İçtüzük hükmünü okuyun
da öğrenelim. (ANAP sıralarından " H a n 
gi madde,hangi m a d d e ? " sesleri)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
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Değerli arkadaşlar, bugüne kadar İç
tüzük uygulamaları, örf, âdet ve anane,
hepsi de böyledir... (Gürültüler)
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — M a d d e oku, madde.
BAŞKAN — Siz, bakanın orada, ko
misyonun burada oturmasını mı istiyor
sunuz? (ANAP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Hangi maddeye göre bakanı oraya
oturtuyorsunuz?
BAŞKAN — Müsaade edin efendim,
lütfen...
Bundan sonra da aynı uygulamayı
muntazaman yapmak durumundayız. Bu,
parlamentoya olan saygımızdır, Türk Mil
letine olan saygımızdır ve Hükümetin Par
lamentoya olan saygısıdır.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Bu konuda keyfî davranıyorsunuz.
BAŞKAN — Hayır efendim! Öyle
bir şey yapmıyorum Sayın Taşar; beni lüt
fen anlayınız.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, oturumun başında
da saygısız mı davrandığını söylemek is
tiyorsunuz Sayın Bakanın?
BAŞKAN — Bir dakika... Sayın Ta
şar, oturunuz. Meseleyi, lütfen burada şu
veya bu şekildeki bir tartışma meselesi ha
line getirmeyelim.
H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) —
İnatlaşma yapıyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Benim bugüne kadarki
vaki tutumlarımda, tarafsızlığım konusun
da, sanmıyorum bir kimsede en küçük bir
tereddüt husule gelsin; bir.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Şu anda, tarafsızlığınızdan endişe
ediyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — İkincisi, Sayın Bakana
karşı hiçbir maksadım yok; hatta, hükü
met olarak burada başka bir arkadaşımız
olsaydı, "Lütfen buraya geçin" derdim,
gelmeden evvel. Sayın Bakan da sonradan
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geldi, " b u y u r u n " dedim; Hükümetten de
bir arkadaşımızın gelmesini isicdim; kim
seye bir saygısızlığım yok benim. (SHP ve
DYP sıralarından " B r a v o " sesleri, alkış
lar)
Benim saygım var, saygımı ispat et
mek istiyorum size; siz, beni saygısızlıkla
itham ediyorsunuz.
Sayın Bakan, buyurun lütfen efen
dim. Bundan sonra aynı uygulamayı ya
pacağız; Başkanlık Divanındaki arkadaş
larınız da aynı kanaatteler.
H. SABRİ K E S K İ N (Kastamonu)
— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bu
konuda bir şey söylemek istiyorum.
Kanunların görüşülmesinde, ilgili ba
kan, komisyonla beraber, kendilerine ay
rılan yerde oturur, onun dışında, bugüne
kadar olan tatbikatta, zatı âlinizin işaret
ettiği bir tatbikat görülmemiştir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün.
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, bundan sonra bütün başkanvekilleri bunu uygulasınlar; ama sizin
açınızdan yanlış oluyor. (Gürültüler)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım,
Sayın Bakan lütfen yerlerine geçsinler ve
ilgili bakanın huzurunda...
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Hayır efendim, hayır!
A H M E T K A R A E V L İ (Tekirdağ) —
Efendim, İçtüzük elimizde, sadece " H ü 
kümet b u l u n u r " diyor ve hükümet şu an
da bulunuyor; ayrıca, " H ü k ü m e t , komis
yon sırasında o t u r u r " diye bir şey yoktur.
BAŞKAN — Efendim, "Komisyon
sırasında" demedik, hükümet, hangi ko
nu görüşülüyorsa, o zaman yerinden kal
kar, oraya oturur. (ANAP sıralarından gü
rültüler)
Etmeyiniz efendim... (ANAP sırala
rından gürültüler)
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.
— 2
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O gündem dışı konuşmalar yapıldığı za
manda da mı ilgili bakan komisyon sıra
sında oturmak zorunda?
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, bir
dakika... Gündem dışı konuşmalara cevap
vermek b ikanın ihtiyarına kalmış bir me
sele; ister cevap verir, ister vermez.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Burada da, ister cevap verir, ister
vermez.
BAŞKAN — Ama, burada bakan gö
rüşür ve görüşmeleri dinler; ilgilidir. Ge
rektiğinde söz alır, gerektiğinde kendisi
ne vaki herhangi bir söz için, onu açıkla
mak d u r u m u n d a kalır. Müsaade ederse
niz... (ANAP sıralarından gürültüler)
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkanım, gerek geçen dönemde,
gerek bu dönemde, Meclis araştırması ve
genel görüşmeye tabi hallerde bu yapılma
dı; hiçbir bakan oraya oturmadı. Zatı âli
nizin, şimdi, Sayın Bakanın oraya oturma
sını istemeniz nereden icap etti?
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım...
(Gürültüler)
A H M E T K A R A E V L İ (Tekirdağ) —
Sayın Başkanım, bu şekilde devam edelim
görüşmelere lütfen; başka çaresi yoktur.
BAŞKAN — Zabıtlara geçiriyorum
efendim; bir dakika...
Bendeniz, yasaları uygulayan ve bu
konuyla da hasbelkader geldiğim mesle
ğimde bunu uygulayan bir arkadaşınızım.
İlgili bakan, üyeler sırasında oturmakta
dır; bu hususu aynen zapta geçiriyorum.
Devam edin Sayın Ertüzün, buyu
run. (DYP ve S H P sıralarından "Bakan
koltuğuna otursun" sesleri)
T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...
VEFA TANIR (Konya) — Sayın
Başkanım, Sayın Bakan komisyon sırası
na gelmediği müddetçe, Meclis görüşme
lerine devam edilemez, tatil edilmesi ge
rekir.
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vanında da ayrıca tezekkür edilecektir.
BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka, değerli arkadaşlarım... İlgili bakan...
(ANAP sıralarından gürültüler)
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) —
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
Meclis Başkanı olarak oturuyorsunuz ora
ra) — Hükümet sırasında oturduğunu
da.
söyleyin.
BAŞKAN — Söyledim efendim.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
İlgili bakanın yerinde olmadığını ben zap
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ta geçirdim; niçin itiraz ediyorsunuz?
ra) — Bir daha söyleyin.
BAŞKAN — İlgili Bakan, vâki Baş
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, ilgili bakan hükümet . kanlık Divanı uyarısı üzerine, milletvekil
sırasında oturuyor. (Gürültüler)
lerinin oturduğu yerden kalkmış ve Ba
kanlar Kurulunun olduğu yere oturmuş;
RIZA YILMAZ (Ankara) — İlgili
ancak, genel görüşmenin gerektirdiği ye
bakan ikide bir yer değiştiriyor.
re oturmamıştır. (SHP ve DYP sıraların
BAŞKAN — İkincisi şu: İlgili bakan,
dan gürültüler)
genel araştırma önergesinin görüşülmesin
VEFA TANIR (Konya) — Tatil et.
de, örf, âdet ve içtüzük hükümlerine gö
re... (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Devam edin efendim.
(SHP
ve DYP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Ne örfü, ne âdeti?..
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)
— Burası ANAP'm Parlamentosu değil,
BAŞKAN — Benim kanaatim efen
dim, (ANAP sıralarından gürültüler)
milletin Parlamentosu.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
Tatil edin.
ra) — Sizin kanaatinize göre yönetilmiyor
BAŞKAN — Durumu zapta geçir
burası.
dim; zorla mı getireyim?... (SHP ve DYP
BAŞKAN — Sonra tartışacağız; bı
sıralarından gürültüler)
rakın bunu. (ANAP sıralarından gürültü
VEFA TANIR (Konya) — O zaman,
ler) Bırakın efendim bir kere... (ANAP sı
tatil edin.
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade edin... Müsa
ade edin efendim. Arkadaşlar, konuyu Di
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hükümet sırasında oturuyor Sayın
vana götüreceğimi söyledim. Ben burada
Bakan. Aynı yerde oturmuyor, hükümet
zor kullanamam. (SHP ve DYP sıraların
sırasında oturuyor.
dan gürültüler)
BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kö
göre, kanun teklifleri ve tasarıları görüşü
şe kapmaca oynuyor Sayın Bakan.
lürken oturması lazım gelen yere oturma
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu
mış ve aynı yerinde oturmakta ısrar etmiş
rada, bir bakan, bir milletvekili hakkında
tir.
zor kullanamam. Lütfen... (Gürültüler)
Buyurun devam edin Tevfik Bey.
(ANAP sıralarından gürültüler) Kapatın
VEFA TANIR (Konya) — O zaman,
efendim meseleyi. (ANAP sıralarından
tatil edersiniz.
gürültüler)
BAŞKAN — Oturun efendim, tatil
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
etmiyorum.
ra) — Sayın Başkan, Sayın Bakan aynı ye
Devam edin efendim konuşmanıza;
rinde oturmuyor, hükümet sırasında otu
bitireceğim işi. (SHP ve DYP sıralarından
ruyor.
gürültüler)
BAŞKAN — Bu konu, Başkanlık Di— 216
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Sayın Bakan sizinle alay ediyor; bir oraya
oturuyor, bir buraya oturuyor.
BAŞKAN — Başkanlık Divanında
konuşacağım efendim bunu.
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Sizinle alay ediyor efendim.
G Ü N E Ş G Ü R S E L E R (Tekirdağ) —
Ne yapmak istiyor?
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz...
( S H P ve DYP sıralarından gürültüler)
O t u r u n bir kere efendim.
G Ü N E Ş G Ü R S E L E R (Tekirdağ) —
Neyi vurgulamak istiyor?
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz, bir
kalkıyorsunuz... (Gürültüler)
Lütfen yerinize oturun, yerinizden
söz isteyin. (Gürültüler)
Etmeyin canım! Nereye gitti? Gene
oraya... (Gürültüler)
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Meclisin, Genel Kurulun içinde is
tediği yerde oturur, istediği yerden söz is
ter.
BAŞKAN — Sayın Karaevli, niçin
oraya oturuyor?
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, biz olay çıksın istemiyoruz,
biz k a r a r l a r a saygılıyız, i ç t ü z ü k t e ,
" b u l u n u r " diyor, " H ü k ü m e t sırasında
oturur, komisyon sırasında oturur" demi
yor.
BAŞKAN — Şimdi, efendim... (Gü
rültüler)
VEFA TANIR (Konya) — Sayın
Başkan, size yapılan bir muamele değil
bu; Meclise yapılan bir muamele.
BAŞKAN — Efendim, bana yapılan
muamele olarak almadım. Müsaade eder
seniz, ben görevimi yapıyorum. Ancak,
belirli konuyu, bu konuyu Başkanlık Di
vanına götüreceğimi söyledim; Başkanlık
Divanı kararını verir. Müsaade edin...
O R H A N ŞENDAĞ (Adana) — Ta
til edin Meclisi.
— 2
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BAŞKAN — Başkanlık Divanı kara
rını verir. O karar, benim şu uyguladığım
karar olur veya başka türlü karar olur; asıl
kararı verecek olan halktır, millî iradedir.
Ben buna da inanmış bir arkadaşınızım.
(Gürültüler)
VEFA TANIR (Konya) — Millî ira
deyi ezdirmeyeceğiz; çünkü zapta geçir
diniz. Burada oturacak...
BAŞKAN — Müsaade edin efendim,
Bakan gelsin. Müsaade edin Karaevli, Ba
kan gelsin yerine otursun.
Olmaz! Lütfen, yerine otursun.
Sayın Bakan, lütfen... Oturdu... Şim
di konuşacak.
Lütfen gelsin otursun yerine.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — Ben de kalkarım, buraya otururum,
oraya otururum.
BAŞKAN — Lütfen, gelsin, yerine
otursun. Demin kalktı, oturdu. Devam
ediyordum, tekrar gitti. Olmaz öyle şey,
olmaz efendim. Lütfen... (Gürültüler)
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın B a ş k a n , İ ç t ü z ü k t e , " H a z ı r
b u l u n u r " diyor.
BAŞKAN — Sayın Karaevli, lütfen...
Demin kalktı, oturdu ve Meclise saygın
lığın; gösterdi. Niçin aynı yere gidiyor?
Olur mu canım?
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, iddialaşmak istemiyoruz.
BAŞKAN — İddialaşmıyorum ben.
(Gürültüler)
A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) —
Sayın Başkan, İçtüzükte hüküm var; di
yor ki, "Mecliste hazır bulunur". Sayın
Bakan Mecliste hazır efendim, oturduğu
yer o kadar önemli değil efendim.
MUSTAFA R Ü Ş T Ü TAŞAR (Anka
ra) — İstediği yere oturur.
H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) —
Ne oldu? Yine askerî marş mı çaldı? Ne
reye gidiyorsunuz? (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler)
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YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın
Başkan, t u t u m u n u z hakkında söz istiyo
rum. (Gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika oturun.
Sayın Ertüzün, sizi kürsüden indir
miyorum; ancak, süremiz sona ermek üze
redir; kürsüdeki sözünüzün de kesilmesi
ni istemiyorum ve bu mevzuun da aydın
lığa kavuşmuş olması ve Yüksek Kurula
getirilmesinin gerektiğine inanıyorum.

O : 1

Bu sebeplerle, gündemde kanun ta
sarı ve teklifleriyle, 108 ve 109 sıra sayı
sıyla basılıp 31.10.1988 Pazartesi günü da
ğıtılan, aynı gün gelen kâğıtlarda yayın
lanan kanun tasarısı ve tekliflerini sırasıyla
görüşmek için, 2 Kasım 1988 Çarşamba
günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum; kaldığımız yerden ve
gereğinde, gününde konuşmak üzere.
Buyurun efendim.
K a p a n m a Saati : 18.43

V I . — S O R U L A R V E CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR

VE CEVAPLA

RI

silerle görüşmek üzere görevli olarak mı
göndermiştir, yoksa adı geçen milletvekil
leri mi yapmışlardır?

1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlvoğlu 'nun, kaçakçılıktan sağladıkları dövizleri hayalî
3. Bu kişilerle yapılan görüşmelerde
ihracatçılara gönderen şirket ve şahıslarla görüşme kendilerine yurt dışından döviz getirmek
yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan koşuluyla Türkiye'ye dönüşlerinde adlî bir
sorusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin ya müzaharet vaadedilmiş midir?
zılı cevabı (7/257)
4. Vaadedilen adlî yardım, 1567 sa
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yılı T.P.K.K.'nunda yapılan değişiklikle,
Başkanlığına
yasada var olan hapis cezalarını kaldıra
Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan
rak 100 bin T L . para cezasına çevrilmesi
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ce
olayı mıdır?
vaplandırılmasını istiyorum. Gerekli işle
min yapılmasını emir ve müsaadelerinize
5. Adana Milletvekili Mehmet Per
sunarım.
çin yurt dışında Türkiye'ye döndükten
1. Adana Milletvekili Mehmet Perçin
ve Devlet Bakanı Tekirdağ Milletvekili
Ahmet Karaevli, 1985 yılında isviçre'de
Yaşar Aktürk, Suphi Aşıcıoğlu ve Emin
Görpe adlı Türk vatandaşları ile yaptık
ları görüşmelerden sayın Başbakan'ı ha
berdar etmişler midir?
2. Sayın Başbakan o dönemde birisi
Devlet Bakanı, birisi de Başbakanlık ma
kamında üst düzeyde görev yapan bu ki
şileri, 1567 sayılı T.P.K.K.'nu ihlal etmek
ten gıyabi tutuklama kararıyla aranan ki-

sonra dönemin Emniyet Genel Müdürlü
ğü Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek
ve M İ T Daire Başkanı Mehmet Eymür ile
bu konuya ilişkin görüşmeler yapmış mı
dır? Atilla Aytek'in Genel M ü d ü r ü Saffet
Arıkan Bedük'e ilettiği rapor ile M e h m e t
Eymür tarafından kaleme alınarak M İ T
Müsteşarı'na verilen ön rapor konusun
da Sayın Başbakan'in bilgisi var mıdır?
Söz konusu raporlar halen devlet arşivin
dedir. Bunları inceledikten sonra konuya
ilişkin görüşleri nedir?
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6. Suphi Aşıcıoğlu, Yaşar Aktürk ve
Emin Görpe; Pulitzer ödülü alan " H e r o in T r a ü " adlı kitapta eroin kaçakçısı ola
rak tanımlanmaktadır. Adı geçenlerin
Türkiye'de MİT, emniyet ve adlî sicil ka
yıtlarında uyuşturucu madde kaçakçılığın
dan fişleri bulunmakta mıdır?
7. isviçre polisinin yaptığı bir ince
lemede Aşıcıoğlu, Görpe ve Aktürk,
" U y u ş t u r u c u parasını aklayarak Türki
ye'ye prefinansman döviz adıyla gönderen
kişiler" olarak tanıtılmış mıdır? Bu rapor,
italyan ve ABD adliye makamları tarafın
dan Türkiye'ye gönderilerek Diyarbakır
Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan
Behçet Cantürk ve arkadaşlarının dosya
sına konulmuş mudur?
8. Sayın Başbakanın oğlu Ahmet
Ozal ve danışmanı Güneş Taner isviçre
Shackargo şirketinin sahibi M u h a m m e d
Şekerci ile görüşerek adı geçenin İsviçre'
deki sarraflık işini Türkiye'de de yürütme
si için uygun koşullar yaratılacağı, gere
kirse Lübnan asıllı M u h a m m e d Şekerci'ye çifte vatandaşlık sağlanacağını vaad et
mişler midir?
9. Hazine Kontrolörlerinin yaptıkla
rı araştırmada; İsviçre, İtalya ve ABD yet
kililerinden adlî müzaharetle sağlanan ve
rilere göre, M . Şekerci'nin sahibi olduğu
Shackarge şirketi mafyanın altın uyuştu
rucusu ve silah kaçakçılığından sağladığı
dövizlerin Türkiye'deki hayalî ihracatçıla
ra "prefinansman dövizi" adı altında gön
dererek kara parayı aklayan bir şirket ol
duğu belirtilmektedir. Sayın Başbakanın
oğlu ve danışmanı olmaktan öte bir so
rumluluğa sahip olmayan iki T.C. vatan
daşının Lübnanlı bu tacirle görüşmeleri
ni Başbakan mı izin vermiştir?
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir

O : 1

T.C.
İçişleri Bakanlığı
31.10.1988
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sayı: 245077
Şube: Sen. Faal. Top. Ol. E.
Konu: Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı
oğlu'nun Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 2.9.1988 tarih ve 7/2571277/06312 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 7.9.1988 gün ve
K.K.Gn.Md. 07/106-352/04124 sayılı ya
zısı.
Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
tarafından Sayın Başbakanımıza yönelti
len ve Başbakanımızca tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen yazılı soru öner
gesinde öne sürülen hususlarla ilgili ola
rak hazırlanan cevap aşağıda açıklanmış
tır.
1. Adana Milletvekili Mehmet Perçin
ve eski Devlet Bakanı Tekirdağ Milletve
kili Ahmet Karaevli'nin 1985 yılında İs
viçre'de Yaşar Aktürk, Suphi Aşıcıoğlu ve
Emin Körpe adlı Türk vatandaşları ile gö
rüşme yapıp yapmadıkları bilinmemekte
dir.
2. Bahse konu milletvekilleri, görüş
me yaptıkları iddia edilen kişilerle ilgili
olarak görevlendirilmemişlerdir.
3. Görüşme yapıldığı konusunda bil
gi mevcut değildir.
4. 1567 Sayılı Türk Parasını Koruma
K a n u n u n d a yapılan bu değişiklik, günün
şartlarının bir gereği olarak yapılmıştır.
5. Adana Milletvekili Mehmet Per
çin'in Türkiye'ye dönmesinden sonra, dö
nemin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak
çılık Daire Başkanı Atilla Aytek ve M İ T
Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile görüş
me yaptığı ve Atilla Aytek'in, dönemin
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Emniyet Genel Müdürü Saffet Ankan Bedük'e, M e h m e t E y m ü r ' ü n de M İ T Müs
teşarına rapor verdiği konusunda herhan
gi bir bilgi mevcut değildir.
6. Suphi Aşıcıoğlu, Yaşar Aktürk ve
Emin Körpe hakkında, uyuşturucu mad
de kaçakçılığı ile ilgili olarak emniyet ka
yıtlarında bilgi fişleri mevcuttur.
7. Aşıcıoğlu, Körpe ve Aktürk hak
kında, italyan ve ABD Adlî Makamları ta
rafından bir raporun düzenlendiği ve Di
yarbakır Askerî Mahkemesinde yargıla- ,
nan Behçet C a n t ü r k ' ü n dosyasına konul
duğu yolunda bir bilgi intikal etmemiştir.
8. Sayın Başbakanımızın oğlu Ah
met Özal ve Danışmanı Güneş Taner, İs
viçre'de M u h a m m e d Şekerci ile görüşme
yapmadıkları gibi hiçbir vaadde de bulun
mamışlardır.
9. Yukarıdaki maddede belirtildiği
üzere böyle bir görüşme olmamıştır.
Arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı
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tadır. Parlamenterlerin T B M M Kütüpha
nesindeki, araştırmacıların da (belge kar
şılığında) Millî Kütüphanedeki yasak ya
yınlardan yararlanıp, araştırma yapabil
melerine karşın, ilgilenen diğer vatandaş
lara kütüphanelerde bile bu kitapları oku
ma izni verilmemesinin hukukî dayanağı
nedir?
2. Yurttaşların araştırma hakkını en
gelleyen sözkonusu uygulamalar, " k i t a p
yasaklama zihniyetinin" yeni bir örneği
midir?
Bu uygulamayı kaldırmayı düşünü
yor musunuz?

TC.
İçişleri Bakanlığı
31.10.1988
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sayı: 245075
Şube: Sen.Faa.Top.Ol.(E)
Konu: Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
2. — Bursa Af illet vekili Fehmi lşıklar'in.
İlgi: Başbakanlığın 17.10.1988 gün ve
yargı kararı ile yasaklanmış olup da kütüpluvvK.K.Gen.Md.07/106-356/04548 sayılı ya
lerde mevcut bulunan yayınlara okuma izni veril zısı.
memesinin dayanağına ilişkin Başbakandan somBursa Milletvekili Fehmi Işıklar ta
I su ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli"nin yazılı
rafından Başbakanımıza tevcih edilen ve
cevabı (7/262) ,
Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen yazılı soru önergesin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
de öne sürülen hususlarla ilgili olarak ha
Başkanlığına
zırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır.
Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
1. Devletin Ülkesi ve milletin bölün
fından yazılı olarak yanıtlandırılmasını
mez bütünlüğüne, Millî Egemenliğe,
saygı ile dilerim.
Cumhuriyetin varlığına, Millî güvenliğe,
Fehmi Işıklar
kamu düzenine, genel asayişe, kamu ya
Bursa
rarına, genel ahlaka ve genel sağlığa ay1. Son zamanlarda bir çok yayın süb
kırt olan basılmış eserlerin Türkiye'ye so
jektif değerlendirmelerle yasaklanmakta
kulması ve dağıtılması Bakanlar Kurulu
ve yasak yayın sayısı hergün biraz daha
kararı ile, yurt içinde basımı yapılan ya
artmaktadır. İnsanın kendisini geliştirme
yınlar ise; Türk Ceza Kanunu gereğince
sini engelleyen bu durum, çağdaş demok
adlî makamlar tarafından yasaklanmakta
rasilerde sözkonusu değildir. Bilindiği gi
ve toplatılmaktadır.
bi yasalar uyarınca yasal olarak basımı ya
pıldıktan sonra yargı kararı ile yasaklanan
Gerek 2527 sayılı Basma yazı ve re
kitapları bulundurmak için bir suç öngö
simleri derleme kanunu ve gerekse çeşitli
rülmemekte, ancak bu kitapları dağıtım
yollarla kütüphanelerimize giren, yetkili
amacıyla bulundurmak suç oluşturmakmercilerce toplatılan ve yurda sokulması
'
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yasaklanan yayınlar kütüphanelerimizde
bulunmakta; ancak hizmete sunulmamaktadır.
2. Sözkonusu yayınlardan, öğretim
üyeleri, araştırmacılar, basın görevlileri ve
konularında uzman kişilerin faydalandı
rılmaları için kütüphane müdürlüklerine
yetki verilmesi konusundaki çalışmalar
mevzuat gereği mümkün değildir.
Arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı

1 . 11 . 1988
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mevcut sistemin bu şekilde değiştirilme
sinin bir yönetim kargaşası yaratabilece
ği tarafınızdan takdir edilebilmekte midir?
3. Bu değişiklikle Bakanlar Kurulu
nun hem hukuken hem de fiilen bir ke
nara itilerek bir Başbakan gölgesi haline
dönüşeceği tarafınızdan düşünülmekte
midir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: 03-2/2.02.3690

26.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi

3. — İçd Milletvekili M. İstemihan Talay'Başkanlığına
tn, Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Mİlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
ren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
si Başkanlığı'nm 29.9.1988 tarihli ve
da Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Baş
7/275-1263/06277 sayılı yazısı.
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Kâzım Oksay 'b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
m yazdı cevabı (7/275) (1)

kanlığının 2.9.1988 tarihli ve 7/249-1261/
06229 sayılı yazısı.
c) Başbakanlığın 24.10.1988 tarihli ve
K.K.Gn.Md. 07/106-371/04390 sayılı ya
zısı.
İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi
(a) daki yazılı soru önergesinin cevabı, da
ha önce Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun aynı mealde ilgi (b)
deki yazılı sorusu üzerine Sayın Başbaka
nımızca 12.10.1988 tarihli ve 106-350/
04515 sayılı yazı ile cevaplandırılmış olup,
bir sureti ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Kâzım Oksay
Devlet Bakanı
Bakanlar Kuruluna âit bazı görev ve
yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi su
retiyle Bakanlar Kurulunun yükünün
azaltılması ihtiyacı 1950'li yıllarda duyul
muş ve Bakanlar Kurulu seviyesine kadar
çıkmaması gereken konuların tasfiyesi
amacıyla zaman zaman çalışmalar yapıl
mış, bu çalışmalar sonunda 1936 ve son
raki yıllarda yürürlüğe giren kanunlarda
(1) Not: Soru cevabına ekli cetvelyaytnlanamarmş zamanın şartlarına göre önemli görülen
hususların Bakanlar Kurulu kararma bağolup, (7/275) esas numaralı dosyasındadır
1 —

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa* yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
İstemihan Talay
İçel
Bazı kanunların Bakanlar Kuruluna
yetki veren hükümlerinde değişiklik yapıl
ması hakkında 336 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Sayın Cumhurbaş
kanınca da imzalanarak Meclis'in tatilde
olduğu, kamuoyunun da referandum ile
meşgul bulunduğu bir ortamda yürürlü
ğe konulması maksatlı bir zamanlama ya
pıldığını ortaya koymaktadır.
1. Bakanlar Kurulunun yetkisinde
olan ve Cumhurbaşkanının onayını gerek
tiren bazı kararların bundan böyle sade
ce Başbakan ve bakanların imzalarıyla yü
rürlüğe konulmak istenmesinin gerekçe
leri nedir?
2. Bakanların birbirinin görev alanı
nı takip ve gözetmesine olanak sağlayan
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landığı, ancak günümüz şartlarına göre bu
yetkilerin bir çoğunun Hükümetin meş
gul olamayacağı ve ayrıntılarına gireme
yeceği kadar teknik uzmanlık gerektiren
işler ve konulardan oluştuğu anlaşılmıştır.
Nitekim, 1979 yılında hazırlanıp
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan
"Bakanlar Kuruluna Ait Birtakım Görev
ve Yetkilerin İlgili Bakanlıklara Verilme
sine İlişkin Yasa Tasarısı" nda 103 kanun
maddesinin değiştirilmesi önerilmiş ancak
mezkur tasarı 12 Eylül Harekatı sonucu
T B M M ' n i n feshi nedeniyle hükümsüz sa
yılmıştır.
Yönetimin daha dinamik bir çalışma
anlayışı içerisinde, verimli iş üreten sağ
lıklı bir yapıya kavuşturulması ve halkla
ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli dü
zenlemelerin geciktirilmeden yapılması
mecburî hale gelmiştir. Bu işlemlerin da
ha kısa sürede ve daha az emek ve zaman
harcanarak yerine getirilmesi ülkemiz ve
milletimiz açısından büyük önem arzetmektedir.
Bakanlar Kurulu, mevcut mevzuat
uyarınca sadece genel yönetimin ayrıntılı
sayılabilecek konularıyla değil, yönetim il
keleri açısından yerel yönetimlerce sonuç
landırılmasında fayda umulan işlerle bile
uğraşmak mecburiyetinde kalmaktadır.
Bu durum, Bakanlar Kurulunun daha
önemli konular üzerinde yeterince eğile
cek vakit bulamaması sonucunu doğur
maktadır.
Ülkemiz gibi kalkınma yolunda olan
ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin
gerçekleştirilebilmesi için hükümetlerce
yerine getirilmesi gereken işlerin çokluğu
ve çeşitliliği, yönetim kademelerinde ko
nu ve şahıs yönünden isabetli görev ve yet
ki devrini mecburî kılmaktadır. Özellikle
siyasal rejim olarak demokrasiyi benim
semiş ülkelerde böyle bir düzenlemenin
yapılması kaçınılmaz olmaktadır.

1 . 11 . 1988

O : 1

Kaldı ki, Bakanlar Kurulu genel si
yasetin oluşturulduğu yerdir. Hükümet
programı çerçevesinde genel siyasetin yü
rütülmesiyle görevli ve sorumlu olan Ba
kanlar Kurulunun bu görevini gereği gi
bi yapabilmesi için, genel siyaset ile iliş
kisi bulunmayan konularla uğraşmaması
gerekir.
Kanun hükmünde kararname çıka
rılmasına yetki veren 2977 sayılı İdarî
Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenme
si İle İlgili Yetki K a n u n u n u n süresinin 8
Ağustos 1988 tarihinde sona erdiği ma
lumdur. Anayasanın 91 inci maddesi ka
nun hükmünde kararnamelerin yayımlan
dığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması amir hükmünü taşımaktadır.
Bu nedenle mesai gününde yayımlanma
sı gereken 336 sayılı Kanun H ü k m ü n d e
Kararname 4 Ağustos'ta Sayın Cumhur
başkanınca onaylandığından 6 ve 7 Ağus
tos günleri de Cumartesi ve Pazar'a rast
ladığından, 5 Ağustos 1988 tarihli Resmî
Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlan
mıştır.
Ekte sunulan cetvelde de belirtildiği
gibi değiştirilen kanun hükümleri 1936 ta
rihinden günümüze kadar yürürlüğe gi
ren kanunlarca Bakanlar Kuruluna yetki
veren ve günümüz şartlarına göre Bakan
lar Kuruluna kadar gelecek nitelikte olma
yan hükümlerdir. Bu hükümlerin incelen
mesinden de anlaşılacağı üzere Anayasa
ca Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkinin
devri sözkonusu değildir.
4, — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırh'ntn Başbakan Turgut Ozal'm 1983yılından iti
baren Başbakan sıfatıyla yaptığı dış gezilere katı
lanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yûmaz'ınyazılı cevabı (7/288)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
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hususunu arz ederim.
Saygılarımla.
İ. Ö n d e r Kırlı
Balıkesir
1. 1983 yılından itibaren Sayın Tur
gut O z a l ' m Başbakan sıfatıyla yaptığı dış
gezilere kimler katılmıştır?
2. Bu kişilerin görevleri ve gezideki
sıfatları nedir?
TC.
Dışişleri Bakanlığı
28.10.1988
Sayı: 106.106-PRGM/PRTZ-213
Konu: Başbakan Sayın Turgut Ozal'm dış
ziyaretleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının Başba
kanlığa muhatap 4.10.1988 tarih ve 7/2881379/07132 sayılı yazısı.
Balıkesir Milletvekili Sayın İsmet
Önder Kırlı'nm Sayın Başbakanımıza tev
cih ettiği yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Dışişleri Bakanı
Balıkesir Milletvekili Sayın İsmet
Ö n d e r Kırh'nın Yazılı Soru Önergesi
Cevabı
"Sayın Turgut Ozal'm Başbakan sı
fatıyla Hükümetiemizi temsilen, ikili ve
çok taraflı temaslar yapmak, görüşmeler
de bulunmak ve uluslararası toplantılara
iştirak etmek üzere yapmış bulunduğu dış
ziyaretleri gösterir liste ilişikte takdim edil
mektedir.
Bu dış ziyaretlere, davetlerin eşli ola
rak yapıldığı hallerde Sayın Bayan Özal
ve ayrıca, zaman zaman ilgili Bakanları
mız, bazı milletvekillerimiz, hazır bulun
malarında fayda mütalaa edilen üst düzey
yöneticilerimiz ile protokol ve koruma gö
revlileri katılmışlardır.
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Heyet listelerini havi Bakanlar Kuru
lu Kararlarının her zaman incelenmesi
mümkündür.
Sözkonusu heyetlere ilaveten, bu zi
yaretlerin pek çoğuna bazı basın mensup
larımız ve ziyaretin yapıldığı ülke ile eko
nomik ilişkileri olan veya olması için çalı
şılan ileri gelen özel kuruluşlarımız tem
silcileri de kendi istek ve maddî imkânla
rı ile iştirak etmişlerdir."
Başbakan Turgut Ö z a l ' m Dış Ziyaretleri
1. Avrupa Sevk ve İdare Forumu Davos Toplantısı için İsviçre ziyareti (27-29
Ocak 1984)
2. SSCB Devlet Başkanı Andropov'un cenaze töreni için SSCB ziyareti (12-16
Şubat 1984)
3. İran ziyareti (28 Nisan-1 Mayıs
1984)
4. Pakistan ziyareti (11-14 Mayıs
1984)
5. Libya ziyareti (22-25 Mayıs 1984)
6. Irak ziyareti (27-30 Mayıs 1984)
7. İsviçre ziyareti (2-4 Eylül 1984)
8. Almanya Federal Cumhuriyeti zi
yareti (4-7 Eylül 1984)
9. Avrupa Sevk ve İdare Forumu
Toplantısı için İsviçre ziyareti (31 Ocak-4
Şubat 1985)
10. Cezayir ziyareti (4-6 Şubat 1985)
11. SSCB Devlet Başkanı Çarnenko'nun cenaze töreni için SSCB ziyareti
(12-13 M a r t 1985)
12. Suudi Arabistan ziyareti (16-21
M a r t 1985)
13. ABD ziyareti (27 Mart-5 Nisan
1985)
14. Almanya Federal Cumhuriyeti zi
yareti (16-19 Nisan 1985)
15. Japonya ziyareti (18-22 Mayıs
1985)
16. Singapur ziyareti (23-24 Mayıs
1985)
17. Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti (30
Haziran-5 Temmuz 1985)
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18. ABD ziyareti (15 Ağustos-2 Ey
lül 1985)
19. Birleşmiş Milletlerin 40 inci Yıl
dönümü Toplantısı için ABD ziyareti
(17-28 Ekim 1985)
20. Uluslararası Toplantı için Fran
sa ziyareti (14 Kasım 1985)
21. NATO Konseyi Toplantısı için
Belçika ziyareti (21 Kasım 1985)
22. İran ziyareti (3-4 Ocak 1986)
23. Avrupa Sevk ve İdare Forumu
Toplantısı için İsviçre ziyareti (31 Ocak-2
Şubat 1986)
24. İngiltere ziyareti (17-20 Şubat
1986)
25. Irak ziyareti (21-24 Mart 1986)
26. Hindistan ziyareti (9-14 Nisan
1986)
27. OECD Toplantısı için Fransa zi
yareti (15-20 Nisan 1986)
28. Romanya ziyareti (29 Haziran-1
Temmuz 1986)
29. KKTC ziyareti (2-4 Temmuz
1986)
30. S.S.C.B ziyareti (28 Temmuz-1
Ağustos 1986)
31. Avrupa Demokratik Birliği Top
lantısı için Avusturya ziyareti (18-20 Ey
lül 1986)
32. Bahreyn ziyareti (30-31 Ekim
1986)
33. Bangladeş ziyareti (31 Ekim-3
Kasım 1986)
34. Hong Kong ziyareti (3-4 Kasım
1986)
35. Güney Kore ziyareti (4-7 Kasım
1986)
36. Malezya ziyareti (7-9 Kasım
1986)
37. Oman ziyareti (9 Kasım 1986)
38. Yemen Arap Cumhuriyeti ziya
reti (20-22 Aralık 1986)
39. ABD ziyareti (2-6 Şubat 1987)
40. Suriye ziyareti (15-17 Temmuz
1987)
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41. Uluslararası Demokratlar Birliği
Toplantısı için Almanya Federal Cumhu
riyeti ziyareti (23-27 Eylül 1987)
42. Resmî temas ve görüşmeler için
ABD ziyareti (1-11 Aralık 1987)
43. Dünya Sevk ve İdare Forumu
Toplantısı için İsviçre ziyareti (26 Ocak-2
Şubat 1988)
44. M.A.C. ziyareti (12-15 Şubat
1988)
45. İran ziyareti (28 Şubat-1 Mart
1988)
46. NATO Doruk Toplantısı ve AT
temasları için Belçika ziyareti (1-5 Mart
1988)
47. Irak ziyareti (1-3 Nisan 1988)
48. Libya ziyareti (28-30 Mayıs
1988) '
49. BM Silahsızlanma Özel Genel
Kurulu için ABD ziyareti (1-8 Haziran
1988)
50. Yunanistan ziyareti (13-15 Hazi
ran 1988)
51. Suudi Arabistan Krallığı ziyare
ti (20-26 Temmuz 1988)
52. Pakistan Devlet Başkanı Zia ÜlHak'ın cenaze töreni için Pakistan ziya
reti (19-21 Ağustos 1988)
53. Uluslararası Konsey Venedik
Toplantısı için İtalya ziyareti (28-29 Ey
lül 1988)
54. İtalya ziyareti (Bavyera Başbaka
nı Strauss'un cenaze töreni için Almanya
Federal Cumhuriyeti'ne de uğramıştır.)
(5-7 Ekim 1988)
5. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun,
Adalet Bakanı Mehmet Topaç'tn Bakan olmadan
önce Kemal Horzum ile isviçre'de görüşme yaptığı
iddiama ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mehmet Topaç'm yazılı cevabı (7/291)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Kamuoyunda uzun süreden beri Ke
mal Horzum konusu tartışılmaktadır.
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Ancak konuyla çok yakından ilgili bir hu
sus deyim yerindeyse işin püf noktası göz
lerden gizlenmektedir. İşin püf noktası
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Topaç'm
Bakan olmadan önce Kemal Horzum'la
isviçre'de görüşmesidir. Bu görüşme ba
sma da intikal etmiş ve ' 'Adalet Bakanı To
paç Horzum'la g ö r ü ş m ü ş " başlığıyla ga
zetelerde yayınlanmıştır. Bakan Topaç
UBA muhabirine yaptığı açıklamada gö
rüşmeyi doğrulamıştır. H e r yanıyla didik
didik edilen Horzum olayında Adalet Ba
kanı Mehmet Topaç'la Kemal Horzum
arasındaki görüşmeye değinilmemesi il
ginç olduğu kadar merak çekicidir de. Bu
nedenle aşağıdaki sorularımızın Sayın
Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı
cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla.
Tufan Doğu
Muğla
1. Adalet Bakanı Mehmet Topaç mil
letvekiliyken yaptığı bu görüşmede daha
sonra milletvekili olan Ahmet Avcı ile bir
likteydi. Sayın Avcı ve Topaç Kemal Hor
zum'la ne görüşmüştür?
2. Bakan Topaç bu görüşmeyi yapar
ken ileride bakan olacağını biliyor muy
du?
3. Mehmet Topaç'ın milletvekiliyken
yaptığı bu görüşmeden Başbakan Özal'm haberi var mıdır? Görüşmenin Başba
kan Özal'in bilgisi dahilinde yapıldığı id
diaları doğru mudur?
4. Mehmet Topaç'ın Adalet Bakan
lığına getirilmesinin bu olayla bir ilişkisi
var* mıdır?
5. Kemal Horzum dönmeden önce
daha evvel yüzyüze görüştüğü Mehmet
Topaç ile telefon görüşmesi yapmış mıdır?
6. Bakan Topaç'ın bilgisi dahilinde
Uşak milletvekillerinden Ahmet Avcı ve
M ü m t a z Güler isviçre'ye gitmiş midir?
7. Horzum davasının selameti için
Bakan Topaç'ı görevden almayı düşünü
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yor musunuz?
8. Bakan Topaç isviçre'de Kemal
Horzum'la arkadaşı için görüşme/e gitti
ğini söylüyor. Bakanınızın bu açıklaması
size de inandırıcı geldi mi?
TC.
Adalet Bakanlığı
Bakan: 1506

28.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 5.10.1988 tarihli ve 7/291-1386/
07165 sayılı yazınız.
İlgi yazıları ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilen ve Muğla Milletvekili Tufan
Doğu tarafından Sayın Başbakanımıza
tevcih edilmiş olup, Başbakanlık maka
mınca tarafımdan cevaplandırılması ten
sip buyurulan yazılı soru önergesinin ce
vapları iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
Sayın Tufan Doğu Muğla Milletvekili
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz
ve Başbakanlık makamınca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip kılınan soru öner
genizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır.
Yazılı soru önergenizde adı geçen Ke
mal Horzum ile karşılaşmam ve konuş
m a m sağlık sebebiyle gittiğim İsviçre'de
kaldığım otelde 1985 yılında vuku bulmuş
tur.
Kemal H o r z u m ile bu tesadüfi kar
şılaşma ve konuşmamız, yurt dışında kar
şılaşan iki Türk vatandaşının sohbet etme
si gibi sosyal bir münasebet çerçevesinde
cereyan etmiştir.
Gerek söz konusu İsviçre seyahatim
de, gerekse Kemal H o r z u m ile konuşma
mız sırasında yanımda hemşehrim ve ar
kadaşım olan, o tarihte milletvekili sıftanı da taşımayan Ahmet Avcı bulunmak
taydı.
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Hal böyle iken;
1. G r u p Y o r u m ' u n bir elemanı
" K ü r t ç e " şarkı söyledi diye tutuklanırken,
eşinizle birlikte gittiğiniz Yüksekova ve yö
resinde takdimciniz Erkal Zenger kürtçe
ve Devlet Televizyonundan Yaşasın
Barzani-Yaşasın Özal diye bağırdığı gibi,
ANAP otobüsüne çıkardığı bir peşmergeyi
halka karşı kürtçe konuşturdu. Konuşan
peşmerge Yaşasın Kürdistan Demokrat
Partisi, Yaşasın Barzani-Saddam Ölecek
6". — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'diye bağırdı. Peşmerge kürtçe propagan
in, referandum öncesinde Sosyaldemokrat Halkçı
da yaptı. Bu hususlar hem Devlet Televiz
Parti tarafından düzenlenen bir gecede Kürtçe şar
yonundan duyuldu hem de oradan gelen
kı söyleyen sanatçı grubunun elemanlarından biri
muhabir arkadaşlarca yazıldı. Sayın Özal
nin tutuklanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve
siz ve arkadaşlarınız referandum öncesi oy
Adalet Bakanı Mehmet Tdpaç'm yazılı cevabı.
kaygısı ile kürtçe propagandayı üstelik
(7/296)
Devlet Televizyonundan yaparken suç ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi
muyor da, Grup Yorum'un kürtçe şarkı
Başkanlığına
söylemesi niçin D G M ' c e bölücülük sayı
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
lıyor? Yasalar niçin size ve arkadaşlarını
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak
za hoşgörü ile sade insanlara ise acıma
cevaplandırılmasını saygılarımla talep ede
sızca uygulanıyor? D G M Savcılıklarının
rim.
3.10.1988
bu farklı uygulamalarına karşı vatandaşı
Cüneyt Canver
korumak için ne gibi önlemler alacaksınız?
Adana
2. Her ne kadar ilişkilerimizde bir
Referandum öncesinde SHP'ce dü
yumuşamadan
söz ediliyorsa da Yunanis
zenlenen gecede 'Kürtçe' şarkı söyledik
tan'ın Türkiye üzerindeki Megalo ideasıleri gerekçesi ile haklarında İstanbul
nı bilmeyen yoktur. Buna karşılık Yunan
D G M savcılığınca soruşturma açılan
ca şarkı söylemek, Yunanlı gibi eğlenmek
G r u p "forum elemanlarından Metin Kah
yasalarımızca çok doğal karşılanırken, Ül
raman tutuklanarak cezaevine gönderil
kemizin kültür zenginliklerinden sayılan
miş ve G r u p Yorum'un diğer elemanları
Kürt dili ile şarkı söylemenin Millî bütün
ise Kürtçe şarkıyı hep birlikte söyledikle
lüğümüzü bozucu yanı nedir? Eğer Kürt
ri halde kendilerinin serbest bırakılması
dili ile şarkı, türkü söylemek Millî bütün
nı ve arkadaşlarının tutuklanmasını gayrilüğümüzü bozacaksa, Doğu ve Güneydo
adil bulduklarını söylemişlerdir.
ğu Anadolu'da milyanlarca insan kürtçe
G r u p Yorum'un Kürtçe şarkı söyle
konuşuyor, türkü söylüyor, eğleniyor. Ama
dikleri gece orada idim. Gerçekten şarkı
bütünlüğümüz sürüyor. Üstelik dili ile
yı t ü m grup birlikte söylediler. Büyük be
türkü söylenmesi büyük suç kabul edilen
ğeni kazandılar. Protesto edilen Iraklı
bu insanlar sizin partinize milyonlarca oy
Kürtlere soykırım uygulayan Saddam yö
veriyor, yüzlerce milletvekili hediye ediyor.
netimi idi. O gece bir başka şarkıcıda
Milletvekilleriniz seçim bölgelerinde, halk
" Y u n a n c a " şarkı söyledi ve aynı şekilde
la kürtçe konuşuyor, kürtçe türküler söybeğeni kazandı.
Halen Uşak Milletvekili olan Ahmet
Avcı ile Mümtaz Güler'in daha sonraki bir
tarihte isviçre'ye gidip gitmedikleri konu
sunda herhangi bir bilgim olmadığı gibi,
önergenize konu teşkil eden diğer husus
lardan hiç birisi de varit bulunmamakta
dır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
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lüyor, fıkralar anlatıyorlar. T ü m bunlar
doğal karşılanırken bir (ürkü yüzünden bir
sanatçının yaşamının heba olmasını ka
nunlar önünde eşitlik ilkesine uygun bul
makta mısınız?
3. 2932 sayılı Türkçeden Başka Dil
lerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun
ile Ülkemizin gerçekleri arasındaki çeliş
ki bu kadar açık iken bu Yasanın yürür
lükten kaldırılmasını ve kürtçe konuştu,
türkü söyledi diye birçok insanın mağdur
olmasını önlemeyi düşünüyor musunuz?
TC.
Adalet Bakanlığı
Bakan: 1512

31.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 17.10.1988 tarihli ve 07/106-405/
04572 sayılı yazınız.
İlgi yazıları ekinde gönderilen ve
Adana Milletvekili Cüneyt Canver tara
fından verilen ve yazılı olarak tarafımdan
cevaplandırılması istenen soru önergesinin
cevapları iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
Sayın Cüneyt Canver Adana Milletvekili
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz
ve Başbakanlık makamınca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip kılınan yazılı som
önergenizin cevabı aşağıda takdim kılın
mıştır.
S H P tarafından düzenlenen gecede
vuku bulduğunu ifade ettiğiniz ve yazılı
soru önergenize konu teşkil eden olayın
mahiyeti ve tevvessül edilen işlemler, is
tanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Savcılığından sorulmuş olup, bu
savcılığın 20.10.1988 tarihli ve 1988/729
Bak.Muh sayılı cevabî yazısının incelen
mesinden;
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— 10.9.1988 günü İstanbul Beşiktaş
ilçesindeki bir çaybahçesinde S H P tarafın
dan düzenlenen açık hava toplantısında
" G r u p Yorum" adlı müzik topluluğu üye
lerinden Metin Kahraman isimli şahsın,
program sunucusunun engelleme çabala
rına rağmen elde edilemeyen yazılı bir me
tinden dinleyicilere mesaj sunduğu ve bu
nu takiben de " G r u p Yorum" elemanla
rının "Kürtlerin özgürlüğe kavuşması"
temasını işleyen birden çok şarkı söyledik
leri, dinleyiciler arasında yer alan ancak
ele geçirilememiş olan bazı kişilerin de adı
geçen müzik grubuna iştirak ederek,
"Rızgara Azadî" solganını söyledikleri,
— İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığınca olaya el ko
nularak soruşturmaya tevessül olunduğu,
— Tamamlanan soruşturma sonun
da, Metin Kahraman, Tuncay Akdoğan,
Ejder Akdeniz, Efkan Şeşen, Serdar Kes
kin, Kemal Sahir Gürel ile İlkay Yıldırım
hakkında Türk Ceza K a n u n u n u n 142 nci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ırk
çılık propagandası yapmak suçundan
Devlet Güvenlik Mahkemesine kamu da
vası açıldığı,
— Sanıklardan Metin K a h r a m a n ' m
27.9.1988 tarihinde Devlet Güvenlik Mah
kemesince tutuklandığı,
anlaşılmıştır.
Soru önergenizde bahsi geçen ve yu
karıda cereyan şekli etraflıca açıklanmış
olan olay ile Anayasanın "Düşünceyi açık
lama ve yayma hürriyeti" başlıklı 26 nci
maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden çı
karılan 2932 sayılı Türkçeden Başka Dil
lerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun
hükümleri arasında ilişki kurulmak sure
tiyle, kürtçe konuşuldu, kürtçe şarkı söy
lendi diye bir çok insanın mağdur olma
sının önlenmesi için bu Kanunun uyürürlükten kaldırılmasının düşünülüp düşü
nülmediği sorulmaktadır.
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Ancak, görüldüğü gibi, söz konusu
olaydaki fiiller, adlî mercii tarafından 3932
sayılı Kanun hükümlerine istinat ettiril
memiş, Türk Ceza K a n u n u n u n 142 nci
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı bulun
muştur.
Türk Ceza Kanununun, sanıklar
hakkında uygulanması istenen 142 nci
maddesinin üçüncü fıkrası; Anayasanın
tanıdığı kanun haklannı ırk mülahazasıyla
kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef
tutan veya millî duyguları yoketmek veya
zayıflatmak için her ne suretle olursa ol
sun propaganda yapılmasıyla ilgilidir.
Soru önergenizin, Sayın Başbakanı
mızın Yüksekova ve yöresindeki inceleme
gezisiyle ilgili olan kısmına gelince: Bu in
celeme gezisinin, Irak kuvvetlerince, ül
kemiz sınırına kadar kovalanıp sıkıştırılan
ve insanî düşüncelerle topraklarımıza geç
melerine müsaade olunan peşmergelerin
sorunlarını yerinde izlemek ve bu sorun
lara çare aramak gayesine matuf olduğu,
bütün dünya milletleri tarafından da ka
bul edilmiş bulunan bir gerçektir.
Hal böyle iken, Sayın Başbakanın,
ülkemiz topraklarına alınmak suretiyle
canları kurtarılan çaresiz peşmergelerle te
mas kurmasını onların dertlerini dinleme
sini, Türk milletinin onlara her türlü des
teği saylayacağını ifade etmesini bir pro
paganda vasıtası olarak görmek ve duru
mu, ülkemizde kanunların kişilere eşit ola
rak uygulanmadığı şeklinde yorumlama
nın adalet, hak ve insaf ölçüleriyle bağdaş
mayacağı takdir edilecektir.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Ozal tarafından yazılı olarak
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.
6.10.1988
Cüneyt Canver
Adana
1567 sayılı Yasanın 3 üncü maddesi
ni değiştiren 7.5.1985 tarih ve 3196 sayılı
Yasa T B M M ' n i n 95 inci birleşiminde gö
rüşülürken Hükümet adına konuşan eski
Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem bir so
ruyu yanıtlarken döviz ve altın kaçakçıla
rına af getiren bu yasanın "Şahıslar için
çıkarılmadığını, bu yasadan kimlerin ve
kaç kişinin yararlanacağını bilmediğini,
böyle bir araştırmaya girmediklerini, gir
meyeceklerini, prensiplere bağlı yasa
çıkaracaklarını" belirtmiştir. Yine sayın
Eldem bir başka soruyu yanıtlarken " M u 
halefet müsterih olsun, biz yasaları geti
rirken hiçbir zaman şahsî endişeden veya
kişileri korumak noktasından hareket
etmeyiz" demiştir.
Kısacası Hükümet ekonomik suça
ekonomik ceza gereği bu yasayı getirdik
lerini ve bu yasadan kimlerin yararlana
cağını bilmediklerini hatta araştırmadık
larını söylemiştir. Her ne kadar Hükümet
sözcüsü bu yasadan kimlerin yararlanaca
ğını bilmediklerini söylemiş ise de yasa
dan yararlananların başında ANAP kuru
cusu Erol Aksoy gelmektedir.
1. Sayın Başbakan siz veya bakanla
rınızdan biri 1567 sayılı Yasada yapılacak
bu değişiklikten milyarlarca liralık döviz
kaçakçılığı suçundan M e r s i n ' i inci Ağır
Ceza Mahkemesinde yargılanan kurucu
üyeniz ve arkadaşınız Erol Aksoy'un ya
rarlanacağını bilmiyor muydunuz? Açık
lar mısınız?

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 3196 sayılı Kanunun belirli kişiler için çıka
rıldığı iddiasına ve bu Kanundan yararlananların
2. Yine bu yasada yapılan değişiklik
sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ra
lerden yararlananların başında Yaşar Akkam Mehmet Topaç'in yazılı cevabı (7/299)
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türk isimli ünlü para babası da gelmekte
dir. Yaptığınız bu değişiklikten Yaşar Aktürk (Berber Yaşar)'ün yararlanacağını bi
liyor muydunuz?
3. 7.5.1985 gün 3196 sayılı bu Yasa
dan birçok kişi yararlanmış ve 100 bin li
ra ödeyerek bu davadan kurtulmuşlardır.
Bu yasayı gündeme getirirken Mersin 1
inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam
eden milyarlarca liralık döviz ve altın ka
çakçılığı d a v a s ı n d a n h a b e r i n i z yok
muydu?
4. Bu davada milyarlarca liralık dö
viz kaçakçılığı söz konusudur. Davadaki
sanıklar kendilerini savunurken sizden
onay alarak bu işlere kalkıştıklarını ileri
sürmektedirler. Yani bu işleri yaparken si
zinle görüştüklerini iddia etmektedirler.
Bu iddialar doğru mudur? Siz Ulusu Hü
kümetinde Başbakan yardımcısı iken Ya
şar Aktürk, Uğur Sağlam gibi karapara
babalarına döviz transferi yapan bu Ban
ka genel müdürlerine "Vergi iadelerinin
gerçek kişilere ödeneceğine" dair güven
ce verdiniz mi?
5. Erol Aksoy, Yaşar Aktürk, U ğ u r
Sağlam, Halit Soydan, Hüsnü Özyeğin gi
bi ünlü kişilerin dışında bu yasadan ya
rarlanan gerçek ve tüzel kişilerin sayısı ne
dir?
6. Bunlarla ilgili kaçakçılık konusu
olan olayların parasal değeri nedir?
7. Mersin 1 nci Ağır Ceza Mahke
mesinde devam ederken 3196 sayılı Yasa
ile ortadan kalkan ünlü altın ve döviz ka
çakçılığı davasında yurt dışına kaçırıldığı
iddia edilen kıymetler müsadere edilmiş
midir? Veya ele geçirilen kıymet var mı
dır? Yoksa bu şahıslar hem milyarlarca li
ralık dövizleri yurtdışına kaçırmış hem de
affınıza nasıl hak kazanmışlardır? Alıklar
mısınız?
8. Döviz ve altın kaçakçılığını alış
kanlık, meslek haline getirmiş ve ülkemi
zin dövize en çok ihtiyacı olduğu bir dö— 229
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nemde milyarlarca liralık dövizi yurt dı
şına kaçırmış bu gibi karanlık kişilerin af
fını ülkemizin çıkarlarına uygun buluyor
musunuz?
9. 7.5.1985 gün 3196 sayılı Yasanın
Erol Aksoy ve arkadaşlarınca hazırlana
rak yasalaştırılmak üzere tarafınıza tevdi
edildiği iddiası doğru mudur?
10. Yolcuların, işçilerin memlekete gi
rişlerinde ve çıkışlarında, diğer şekli suç
larda hapis cezasının kaldırılması ile ye
tinmek varken, hileli yollarla döviz kaçak
çılığı yapanları niçin bunlardan ayır
madınız?
11. Sayın Başbakan bu yasanın Bakan
lar Kurulunda 26.4.1985 tarihinde kabul
edilip, 2.5.1985 tarihinde büyük bir süratle
komisyonda görüşülüp aynı süratle ve bir
oldu bitti ile Meclis Genel Kurulundan ge
çirilmesi konusundaki eleştirilere yanıtınız
nedir? Doğru dürüst tartışılmadan soru
lar bile yanıtlanmadan Meclisten büyük
bir hızla geçen bu yasaya en çok kimlerin
gereksinimi vardı, döviz ve altın kaçakçı
larının mı? Yoksa adınızın geçtiği bu da
vanın bir an önce Türkiye'nin gündemin
den kalkması için mi?
T.C.
Adalet BAkanlığı
31.10.1988
Bakan: 1511
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 12.10.1988 tarihli ve 7/299-1413/
07274 sayılı yazınız.
İlgi yazılarınız ekinde Başbakanlığa
intikal ettirilen ve Adana Milletvekili Cü
neyt Canver tarafından Sayın Başbakanı
mıza tevcih etmiş olup, Başbakanlık ma
kamınca tarafımdan cevaplandırılması
tensip buyrulan yazılı soru önergesinin ce
vapları iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
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Sayın Cüneyt Canver Adana Milletvekili
Saym Başbakanımıza tevcih ettiğiniz
ve Başbakanlık makamınca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip kılman yazılı soru
önergenizin cevabı aşağıda takdim kılın
mıştır.
Hükümetimiz, göreve başladığı ta
rihten bu yana batı hukuklarında da yay
gın uygulama alanı bulan "Ekonomik su
ça ekonomik ceza verilmesi" kuralını ce
za hukukumuzda suç siyaseti olarak ka
bul etmiştir.
Yazılı soru önergenize esas teşkil eden
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Ko
r u m a K a n u n u n d a değişiklik y a p a n
7.5.1985 tarihli, 3196 sayılı Kanun da Hü
kümet dönemimizde yürürlüğe konulan
diğer bazı kanunlarda olduğu gibi "Eko
nomik suça ekonomik ceza verilmesi" te
mel felsefesienin uygulamaya yansıtıldığı
örneklerden birini teşkil etmektedir.
Ceza hükümlerini taşıyan Kanunlar
da yapılan ve belli bir suç siyasetinin yan
sıtılması mahiyetini arz eden değişiklikle
rin, açılmış ve henüz kesinleşerek infaz
edilmemiş davaları da etkilemesi, ceza hu
kuku genel prensiplerinin zarurî bir sonu
cu olup, konunun bu çerçevede değerlen
dirmeye tâbi tutulması gerekmektedir.
Soru önergenize konu olan olay ve
davalarla ilgili hususlar ve tevessül edilen
işlemlerin mahiyetleri mahallinden araş
tırılmış olup;
— Teşekkül halinde yurtdışına altın
kaçırmak suçlarından sanık Abdullah
Ayan ve Mehmet Zeki Ayan haklarında
Ankara 4 üncü Kolordu Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askerî Savcılığınca yapılan ha
zırlık soruşturması sonunda 21.11.1983 ta
rih, 1983/665-334 sayılı iddianame ile bu
yer 4 Nolu Askeri Mahkemesine kamu da
vası açıldığı,
— Mahkemece altın kaçakçılığı su
çunun unsurlarının oluşmadığından ba
hisle, 16.4.1984 tarih ve 1983/165, 1984/133
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sayılı beraat kararı verildiği,
— Vaki temyiz üzerine, kararın, As
kerî Yargıtay 4 üncü Dairesinin 16.4.1985
tarih ve 1985/109, 1985/112 sayılı ilamı ile
eksik soruşturma yapıldığından bahisle
bozulduğu,
— Bozmaya uyan Askerî Mahkeme
ce, müsnet suçun 1567 sayılı Yasanın 3196
sayılı Yasa ile değişen 3 üncü maddesini
ilgilendirdiği ve bu suça bakmanın Mer
sin Asliye Ceza Mahkemesinin görev ala
nına girdiği belirtilerek, mahkemenin gö
revsizliğine karar verdiği,
— Hazine vekilinin temyizi üzerine,
dava dosyasının Askerî Yargıtay 4 üncü
Dairesince incelendiği ve bu dairenin
24.6.1986 tarih, 1986/188, 1986/172 sayılı
ilamı ile kararın onandığı, Mahkeme ka
rarının kesinleşmesini müteakip, dava dos
yasının Mersin 1 inci Asliye Ceza M a h 
kemesine gönderildiği,
— Diğer taraftan; sanıklar Erol Aksoy ve 40 arkadaşı haklarında 1567 Sayılı
Yasanın 3 üncü maddesine muhalefet et
mekten dolayı Ankara 4 üncü Kolordu
Komutanlığı Askerî Savcılığınca yapılan
hazırlık soruşturması sonunda, 21.11.1983
tarih ve 1983/421 sayılı iddianame ile bu
yer Askerî Mahkemesine kamu davası
açıldığı ve mahkemece, bu dava hakkın
da 14.11.1984 gün ve 1983/164, 1984/132 sa
yılı görevsizlik kararı verildiği,
— Kararın temyiz edilmesi üzerine
dava dosyasının Askerî Yargıtay 4 üncü
Dairesince incelendiği ve bu inceleme so
nunda, bu davanın, Ankara 4 ncü Kolor
du Sıkıyönetim Komutanlığı 4 No.lu As
kerî Mahkemesinde görülmekte olan
1983/165 esas sayılı (Teşekkül halinde al
tın kaçakçılığı) dosyası ile, irtibatlı olup ol
madığının araştırılması ve buna göre de
lillerin yeniden değerlendirilmesi yönlerin
den 6.5.1985 tarihinde bozulduğu,
— Bozmaya uyan Askerî Mahkeme
nin, bu davayı, 1983/165 sayılı dava dos-
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yası ile irtibatlı görerek, görevsizlik kara
rıyla dosyanın Mersin 1 inci Asliye Ceza
Mahkemesine gönderilmesine karar ver
diği bu kararın Askerî Yargıtayca da onan
dığı,
— Mersin 1 inci Asliye Ceza Mah
kemesinin 1986/379 esasına kaydedilen bu
d a v a l a r h a k k ı n d a , 20.2.1987 g ü n ,
1986/379, 1987/127 sayılı görevsizlik kararı
ile dosyanın Mersin 1 inci Ağır Ceza
Mahkemesine gönderildiği ve bu mahke
menin 1987/34 esasına kaydedildiği, bu
mahkemece de, bu davaya bakmaya Mer
sin Asliye Ceza Mahkemesinin görev ala
nına girdiğinden bahisle 6.3.1987 tarih,
1987/39, 1987/64 sayılı görevsizlik karan
verildiği,
— Verilen bu görevsizlik kararları
Yargıtay 3 üncü Ceza Dairesince incelen
diği ve bu inceleme sonunda, davanın
Mersin 1 inci Asliye Ceza Mahkemesin
ce bakılmasına 8.4.1987 gün, 1987/9362,
1987/4985 sayılı ilam ile karar verildiği ve
bu karar üzerine mezkur davanın Mersin
1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin esas
kaydedildiği ve halen davanın bu mahke
mece derdest bulunduğu,
anlaşılmıştır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Topaç
Adalet Bakanı
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Inecik Köyü, Tekirdağ İli Merkez İl
çesine bağlı, yaklaşık 2 000 nüfuslu ve bu
cak merkezi statüsünde bir köydür. Bu kö
yün içinden Tekirdağ-İpsala Devlet Kara
yolu geçmekte ve köyü ikiye bölmektedir.
Özellikle yaz aylarında büyük işlerlik ka
zanan bu yolun Inecik köyü içinden ge
çen bölümünde köy halkının yaya olarak
karşıdan karşıya geçişi sırasında, ölümle
sonuçlanan çok sayıda trafik kazası olmak
tadır.
Köyün ve yolun konumu bir alt ge
çit yapımına uygundur. Kazaları önleme
nin en geçerli çözümü de böyle bir alt ge
çittir.
Karayolları Genel Müdürlüğü çalış
maları arasında böyle bir alt geçit yapımı
planlamış mıdır? Planlanmışsa yapımına
ne zaman başlanılacaktır? Böyle bir plan
lama yoksa konunun önemi nedeniyle
üzerinde çalışma düşünülmekte midir?
TC.
31.10.1988
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Ankara
Sayı: A-13/-01/4258
Konu: Tekirdağ Milletvekieli Güneş Gür
seler'in Yazılı Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
8. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'Başkanlığına
in, Tekirdağ ili Merkez ilçesine bağlı Inecik Kö
İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin
yünde altgeçit yapûmastntn düşünülüp düşünülme
12 Ekim 1988 gün ve Kan.Kar.Md.: 7/
diğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Ba
302-1417/07304 sayılı yazısı.
kanı ismail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/302)
"Tekirdağ İli Merkez İlçesine bağlı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnecik Köyünde altgeçit yapılmasının dü
Başkanlığına
şünülüp düşünülmediği"ne dair, Tekirdağ
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ba
Milletvekili Güneş Gürseler'in yazılı so
yındırlık ve İskân Bakanı Sayın Safa Gi
ru önergesinde konu edilen hususlar in
ray tarafından yanıtlanmasının sağlanma
celenmiştir.
sına gereğini saygılarımla arz ederim.
Yapılan inceleme ve değerlendirme
6.10.1988
lere göre; bu yerdeki 1987 yılı yıllık orta
Güneş Gürseler
lama günlük trafik akışına ilişkin sayısal
Tekirdağ
değer 1 666 (922 otomobil, 185 otobüs,
— 23
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559 kamyon) olup, mevcut trafiği itibariyle
yaya altgeçit yapımını gerektirecek seviye
ye ulaşmadığı tespit edilmiştir. -'
Esasen yaya alt-üst geçitleri, pahalı
yatırımlar olması ve ödenek imkanlarının
kısıtlı olması nedeniyle çok zorunlu hal
lerde ve taşıt-yaya girişimlerinin en yoğun
olduğu yol kesimlerine öncelik verilerek
programa alınabilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu istek ancak
ileriki yıllarda değerlendirilebilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
I. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân Bakanı
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dalı Köyüne ne zaman otomatik telefon
bağlanacağına ilişkin ilgi yazınız eki ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevapları
mız ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ekrem Pakdemirli
Ulaştırma Bakanı
Soru 1. Menemen Harmandalı Kö
yü telefonu bugüne kadar tam otomatik
telefon şebekesine niçin bağlanmamıştır?

Cevap 1. İzmir İli, M e n e m e n İlçesi
ne bağlı Harmandalı Köyünün 1985 yılı
nüfus sayımlarına göre nüfusu 1 416 olup,
telefon talebinde bulunanların sayısı 111
9. — izmir Milletvekili M. Turan Baya
adettir. Köyde bir P T T acentahğı mevcut
zıt 'm, Menemen ilçesi Harmandalı Köyüne ne za
olup, acentada kurulu 290243 No.lu tele
man otomatik telefon bağlanacağına ilişkin sorusu
fon ile hizmet verilmektedir.
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pahdemirli'nin yazı
Köylerde otomatik telefon hizmeti ve
lı cevabı (7/312)
rilmek üzere kurulan santralların minuTürkiye Büyük Millet Meclisi
m u m kapasitesi 250 hatlık olduğundan bu
Başkanlığına
tip santralların kurulması için de en az 250
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baka
telefon isteklisinin olması şartı aranmak
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
tadır. Bu nedenle, yeterli telefon talebi bu
masını' arz ederim.
lunmadığı için Harmandalı Köyüne oto
Saygılarımla.
10.10.1988
matik santral tahsis ve tesisi cihetine gi
M . Turan Bayazıt
dilememiş, ayrıca yakın çevresinde de uy
İzmir
gun otomatik santral bulunamadığından,
buradaki
telefon taleplerinin de otomatik
Soru:
olarak
karşılanması
m ü m k ü n olamamış
1. Menemen Harmandalı Köyü tele
tır.
fonu bugüne kadar tam otomatik telefon
şebekesine niçin bağlanmamıştır?
Soru 2. Anılan köy hangi tarihte tam
2. Anılan köy hangi tarihte t a m oto
otomatik telefona kavuşacaktır?
matik telefona kavuşacaktır?
Cevap 2. Yine M e n e m e n ilçesine
bağlı Ulucak Köyü ve çevresinin telefon
TC.
potansiyeli yeterli görülerek, 250 hatlık bir
27.10.1988
Ulaştırma Bakanlığı
otomatik santral tahsis edilmiştir. Ulucak
Hukuk Müşavirliği
otomatik santralı sevk aşamasında olup,
H ü k m ü : 525-40/1107-26655
Kasım 1988 ayı içerisinde servise verile
Türkiye Büyük Millet Meclisi
cektir.
Başkanlığına
Harmandalı Köyü, Ulucak köyüne
İlgi: 13.10.1988 gün ve Kan.Kar.Md.
2,2 km. mesafede olup, Ulucak santral
7/312-1458/07430 sayılı yazınız.
hizmet hudutları içerisine alınmış bulun
İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Menemen İlçesi Harmanmaktadır.
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Ulucak santralından telefon verilmek
üzere, Harmandalı köyündeki 111 adet te
lefon isteklisinden 78 adedine sözleşme
yapmak üzere davet yapılmış, bunlardan
58 adedi ile de sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme yapılan telefonlar santral hizme
te verilmesini müteakip hizmete açılacak
tır.
10. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postact'rtm yabancı petrol şirketlerinin, petrol çıkar
ma ve satış çalışmalarından başka ithal, işleme ve
dağüımımn da kendileri tarafından yapılmasını is
tedikleri iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt 'unyazûı ce
vabı (7/316)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim.
11.10.1988
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
1. Yabancı Petrol Şirketleri petrol çı
karma ve satış çalışmalarından sonra;
a) İthal
b) İşleme
c) Dağıtımında kendileri tarafından
yapılması istekleri, Bakanlığınıza ulaşmış
mıdır?
2. Bu konuda Bakanlığınızın görüşü
nedir?
3. Son beş yılda;
a) Petrol ithalatımız yıllar olarak ne
kadardır?
b) Bu alımlarda varil başına ödeme
miz ne kadardır?
c) Aynı dönemlerde spot piyasada fiat ne kadardır?

O : 1

TC.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
28.10.1988
Sayı: 71.053"-2/2389
Konu: "Vazıh Soru Önergesinin Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 14.10.1988 tarih ve 7/316-1471/
07461 sayılı yazınız.
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal
ettirilen Aydın Milletvekili Sayın Hilmi
Ziya Postacı'nm, yabancı petrol şirketle
rinin petrol çıkarma ve satış çalışmaların
dan sonra ithal, işleme ve dağıtımının da
kendileri tarafından yapılması isteklerine
ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
lar aşağıda sunulmuştur.
Cevap 1
a) Yabancı petrol şirketleri ihtiyaçla
rı olan hampetrolü kendileri ithal etmek
tedirler.
b) Ürettikleri yerli hampetrol ile it
hal ettikleri hampetrolü kendilerine ait bu
lunan Mersin Ataş Rafinerisinde işlemek
tedirler.
c) Ataş Rafinerisinde ürettikleri pet
rol ürünlerinin dağıtımını yine kendileri
ne ait olan dağıtım şirketleri vasıtasıyla
gerçekleştirmektedirler. D u r u m böyle ol
makla beraber Bakanlığımıza "Yabancı Şir
ketlerden bu konuda herhangi bir talep
vuku bulmamıştır.
Cevap 2
Bu konuda Bakanlığımıza yabancı
petrol şirketlerinden herhangi bir talep ol
mamıştır.

d) Aynı dönemde yerli petrol üreti
mimiz ne kadardır?
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a) Hampetrol ithal miktan ( M . Ton)
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Yıllar ,
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M.Ton

1983
1984
1985
1986
1987
1988(9 aylık)

14 161
15 589
15 531
16 531
20 102
16 217

786
831
897
897
220
067

b) İthal edilen hampetrolün FOB ola
rak ortalama $/varil fiyatı
Yıllar

Fiyat($/varil)

1983
1984
1985
1986
1987
1988(Ağustos ayı ortalaması)

29 58
28 11
27 65
13 84
17 65
13 90

c) 1983-1988 ortalama spot piyasa fi
yatı (FOB) (Arab Light)
Yıllar

Fiyat ($/varil)

1983
1984
1985
1986(İlk üç aylık ortalama)
1987
1988(9 aylık ortalama)

28
28
27
27
17
13

80
00
62
35
36
73

d) Yerli harr ipe trol üretim miktarı
(M. To n)
Yıllar
1983
1984
1985
1986
1987
1988(9 aylık)

Miktar
2 203
2, 086
2 110
2 393
2 629
1 928

473
715
374
536
539
947

bilgilerinize arz ederim.
Fahrettin Kurt
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
11. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın,
Çorum ili Bayat ilçesi Karakaya Linyit Ocağın
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da çalışırken yaralanan bir işçinin işine son veril
diği ve kendisine hiçbir ödemede bulunulmadığı id
diasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/318)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığınca yazılı olarak ya
nıtlanmasına yardımcı olmanızı saygıla
rımla dilerim.
12.10.1988
Rıza Ilıman
Çorum
1. Çorum-Bayat Karakaya Linyit
Ocağında çalışırken yaralanan beş yıllık
işçi Veysel Savaş'm işine son verilmiş, ken
disine hiçbir ödeme de yapılmamıştır.
İşçi Veysel Savaş'tn t ü m başvuruları
da sonuçsuz kalmıştır.
Bu işyerinde iş güvenliği alınmış
mıdır?
Sigorta primleri, tazminat ödemele
ri yapılıyor mu?
Adı geçen işçi için yapılan bir işlem
var mı?
TC.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
İş Teftiş Kurulu Başkanılğı
Sayı: 16.949/5740

31.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclis*
Başkanlığına
İlgi: 14.10.1988 tarih ve 7/318-1474/
07471 sayılı yazınız.
Bakanlığımıza 17.10.1988 tarihinde
intikal eden Ç o r u m Milletvekili Rıza Ih
man'ın Çorum İli Bayat İlçesi Karakaya
Linyit Ocağında çalışırken yaralanan işçi
Veysel Savaş'm işine son verildiği ve ken
disine hiçbir ödemede bulunulmadığı id
diası ile ilgili yazılı soru önergesi incelen
di.
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1. Karakaya Linyit Ocağında çalışır
ken 6.9.1988 tarihinde geçirdiği iş kazası
sonucu yaralanan işçi Veysel Savaş toplam
11 (onbir) gün istirahat almış olup, istira
hat sonunda görevinden ayrılmıştır. Ço
rum SSK Müdürlüğüne verdiği 10.10.1988
tarihli dilekçesinde iş kazası sonucu gör
me bozukluğu olduğunu belirterek malu
liyetinin tesbitini istemiştir. Gerek göre
vinden ayrılma konusu ve gerekse geçir
diği iş kazası olayı ile maluliyetinin tesbiti konusunda gerekli tahkikat müfettişle
rimiz tarafından yürütülmektedir.
2. işyerinde iş güvenliği açısından
muhtelif tarihlerde denetimlerin yapıldı
ğı, 23.9.1986 tarihinde yapılan denetim so
nucunda işyerinin kapatıldığı, noksanla
rın giderilmesi üzerine 1.11.1986 tarihin
de işletmeye açıldığı, 11-15.4.1988 tarihle
ri arasında da işyeri kontrol teftişine tabi
tutulduğu ve görülen noksanlıklar üzeri
ne işveren hakkında kanunî kovuşturma
istenildiği ve halen denetimlerin devam et
mekte olduğu tesbit edilmiştir.
3. işyerinde çalışan işçilerin sigorta
primlerinin yatırıldığı, tazminat ödemeleri
ile ilgili herhangi bir şikayetin Bakanlığı
mıza intikal etmediği anlaşılmıştır.
4. Adı geçen işçi için gerek işin yürütümü yönünden ve gerekse işçi sağlığı
iş güvenliği yönünden kanunî haklarının
zaii olmamasî için gerekli incelemeler de
vam etmekte olup, sonuca göre işlemler
yapılacaktır.
Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ne;
maddesine göre gereğini bilgilerinize arz
ederim.
Dr. İmren Aykut
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı
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nan güve~nlik görevlilerine ilişkin sorusu ve içişleri
Bakam Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/322)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla ta
lep ederim.
9.10.1988
Cüneyt Canver
Adana
1. 1 Ocak 1988'den bu yana Ankara
Emniyeti Birinci Şube ekiplerince kaç öğ
renci gözaltına alındı?
2. Bu öğrencilerden kaçı, ne kadar
gün sonra DAL grubunca şerbet bırakıl
dı?
3. Kaç öğrenci sevkedildikleri D G M
Savcılığınca takipsizlik kararı aldı?
4. Kaç öğrenci D G M Savcılığınca
salıverildi?
5. Kaç öğrenci tutuklandı?
6. Tutuklanan öğrencilerden kaçı be
raat etti?
7. DAL grubunun adına " O p e r a s 
yon Bölgesi" veya "Ameliyathane" dedi
ği Ankara Emniyet M ü d ü r l ü ğ ü n ü n eski
den garaj olarak kullanılan yerinde ben ve
ya herhangi bir milletvekili, herhangi bir
zaman gidip inceleme yapabilir miyiz?
8. içişleri Bakanı olarak siz ve yanı
nızda muhalefet partileri milletvekilleri ile
birlikte incelemede bulunabilir misiniz?
9. Şu anda işkence yapmaktan yar
gılanan kaç tane güvenlik görevlisi var?
10. Kaç güvenlik görevlisi işkence yap
maktan mahkûm oldu?

11. içişleri Bakanlığı 1980'den bu ya
na karakollarda 102 kişinin öldüğünü açık
ladı. insan Hakları Derneği ise 147 kişi iş
kenceden öldü diyor. Hangisi doğru?
12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'12. Siyasî şubelerdeki ameliyathane
ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Birinci Şube ekip lerde önce psikolojik sorgulamanın -dayak
lerince 1.1.1988 tarihinden buyana gözaltına alı ve işkence tehdidi altında- yapıldığını ve
nan öğrencilere ve işkence yaptıkları için yargıla gözaltmdakilerden laf almaya çalışıldığı,

T.B.M.M.

B : 19

laf alınamazsa sırası ile dayak-falakatekrar dayak (sille tokat, tekme şeklinde)
tekrar falaka, tekrar sille tokat, tekme, kü
für, yakınlarının ırzına geçme tehdidi, sa
nığın ırzına geçme tehdidi, ayıltmak için
soğuk su, tekrar falaka, soğuk su (tazyik
li), falaka sopasının ucuna tutunup, saat
lerce dar bir odada döndürerek yürütme,
lastik, soğuk su, askı, çarmıh, elektrik, tu
zu unla karıştırıp bulamaç şeklinde yedir
me, günlerce aç susuz bırakma, ayakta bı
rakma, işkence gören başkalarını dinlet
me şeklinde sorgulamanın sürdürüldüğü
nü biliyor musunuz?
13. Sayın Bakan siyasî şubelerde gö
revli polislere, gözaltına alınanları bu şe
kilde konuşturulması için, özel bir eğitim
mi veriliyor?
14. Sayın Bakan, bu vahşet gösteri
leri artık son bulmayacak mı?
TC.
İçişleri Bakanlığı
31.10.1988
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E.
Konu: Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının 17 Ekim 1988 gün ve
Kan.Kar.Md. 7/322-1441/07367 sayılı ya
zısı.
Adana Milletvekili Cüneyt' Canver
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulan ve Bakanlığımıza
intikal ettirilen yazılı soru önergesinde öne
sürülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan
cevap aşağıya çıkarılmıştır.
1. 1 Ocak 1988 tarihinden bu yana,
Ankara Emniyet 1 inci Şube Müdürlüğün
ce 166 öğrenci Devlet Güvenlik Mahke
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mesi Savcılığının emirleri ile gözaltına
alınmıştır.
2. Bu öğrencilerden 9'u, olaylara ka
rışmadıkları tesbit edildiğinden, Devlet
Güvenlik Mahkemesi Savcılığının emirleri
üzerine serbest bırakılmıştır.
3. 45 öğrenci hakkında Devlet Gü
venlik Mahkemesi Savcılığınca takipsizlik
kararı verilmiştir.
4. 6 öğrenci Devlet Güvenlik Mah
kemesi Savcılığınca serbest bırakılmıştır.
5. Devlet Güvenlik Mahkemesinde
haklarında dava açılan 151 öğrenciden 41' i
tutuklanmış, 110 öğrenci ise mahkemele
ri dışarıdan görülmek üzere serbest bıra
kılmıştır.
6. Haklarında dava açılan öğrenci
lerden 2'si hakkında "Kovuşturmaya \ e r
Olmadığı", 45 öğrenci hakkında "Takip
sizlik", 4 öğrenci hakkında da "Beraat"
kararı verilmiş olup, 115 öğrencinin mah
kemesi halen devam etmektedir.
7. 8. Ankara Emniyet 1 inci Şube
Müdürlüğü nezarethanesi tetkik ve dene
time her zaman hazırdır.
9. 10. 1 Ocak 1988 tarihi itibariyle 33
güvenlik görevlisi hakkında TCK'nun 243
ncü maddesi gereğince dava açılmış olup,
1 güvenlik görevlisi hakkında "Takipsiz
lik", 32 güvenlik görevlisi hakkında da
"Beraat" kararı verilmiş bulunmaktadır.
11. Gözetim altında iken intihar
eden, rahatsızlıkları sebebiyle hastaheneye kaldırılan ve hastahanede ölen, yer gös
terme sırasında hasımları tarafından öldü
rülen ve güvenlik kuvvetleri ile girdikleri
silahlı çatışma sırasında ölen, ancak işken
ce sebebiyle öldüğü iddia edilen 102 ölüm
olayı mevcuttur.
12. Türkiye'de yapılan sorgulamalar,
modern sorgulama tekniği doğrultusunda
yapılmaktadır.
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13. Modern sorgulamanın ne şekil
de yapılması gerektiği, polygraf cihazının
ne şekilde kullanılacağı konusunda kurs
lar açılmaktadır.
14. Bu iddialar, bazı mihraklar tara
fından Türkiye'nin batılı ülkeler karşısın

O : 1

da küçük düşürülmesini ve devleti yıprat
mayı sağlamak amacıyla ortaya atılmak
tadır.
Arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
19 UNCU BİRLEŞİM
1 . 11 . 1988 Salı
Saat: 15.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
,3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20)
2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda
emisyon hacminde genişlemeye yol açan
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî
borçların rolünü tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin, önergesi
(10/21)
3.; — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun

ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının,
DAVOS toplantısından sonra gelişen
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
5. — İçel Milletvekili M. Istemihan
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
7. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, istanbul
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara

ve kamu yararına aykırı olarak ihale
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/26)
8. — Kocaeli Milletvekili* Ömer Türkçakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımızı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
9. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney
Afrika'nın îsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu
olmasına
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci,.içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
11. — 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)

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
20 arkadaşının, ISDEMIR Müessesesi ile
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)
13. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
14. — izmir Milletvekili Veli Aksoy
ve 40 arkadaşının!, tütün tekelinin kaldırıılmıaısından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerini ülkemizde ekonomlik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linıcii, içtüzüğün 102
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin
önergesi (10/33)
15. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arkadaşımın, yabancı sliıgara lithalinin Türk tütüncülüğünü ve sigara sanayîinıi çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanıın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyaonca bir Meols Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/34)
16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri

uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/6)
17. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel 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 önerge
si (10/35)
18. — îzmir 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)
19. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ 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
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37)
20. — Sakarya Milletvekili 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
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
21. — 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, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/39)
22. — 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 ve tutarlı bir politika tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/40)
23. — 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,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
24. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
25. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/42)
d
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî İhracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kindin, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
8. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayüı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
13. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/25)
14. — Afyon Milletvekili Albdulliab
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
15. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28)

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/29)
17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30)
18. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün
bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
20. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapdacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
23. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/35)
24. — İçel Milletvekili M. Istemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkim Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
27. — Zonguldak Milletvekili. Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/40)
28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
29. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlıet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
30. — Çorum Milletvekili Cemal Şahkı'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
31,, — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-

lallara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/45)
33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
34. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortafcöy İlçesi Yaylacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)
36. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
38. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesıi
(6/51)
39.; — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak

ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54)
40. — Erzincan Miletveküü Mustafa
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1)
41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)
43^ — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/58)
44. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/59)
45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)
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47. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
49. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve

Spor Balkanımdan «özlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
MMttioğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/70)
57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Taırım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Hatay Milletvekili Öner Miski'
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilişkin İçdışleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
iskelelerinin inşaatlarına ilişkili Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
62., — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)

64. — Ankara Milletvekili (Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)
65. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1)
66. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğiu'nun, kamu kesimimde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/79)
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
68. — Diyarbakır 'Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
69. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkımaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
70. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğiu'nun,
1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açüacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri
Bakanından
»özlü soru önergesi (6/81)
71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (1)
72. — Bursa Milletvekili
Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek
büyük

projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
73. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/83)
74. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkim Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
75. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasuna ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
76. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
77. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'm, Aydınlıkevler Körler
İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)
(H
79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'm, Altındağ Belediye Meclisi eski
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1)
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80. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86)
81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ıe, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
83. — Kırklareli Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş<kim Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89)
84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Babanlığııı Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
85. — İzmir Miletvekili K. Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
86i — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından
sözlü soru önergesi (6/94)

87. — Tupceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malıarın alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/136) (1)
89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
90. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
91. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgöl'ün, gençlik
sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1)
92. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137) (1)
93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir = Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
iddialarına ilişkin Devlet Bakamından söz
lü som önergesi (6/100)
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94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinoi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan 'bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
95. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne
gilbi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1)
96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi-,
ııin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
97. — Samsun M'ilMVeküi trfan Demiralpln, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşil'li nedenlerle para toplandığı ve bu
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişiklin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
'önergesi (6/141) (1)
98. — Balıkesir Milletvekili i. Önder
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
99. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, fiştenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına İlişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)

(D
100. — Tekirdağ Miilletvekili Güneş
Gürseler'İn, Orman Genel Müdürlüğünce
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başibakandan sötzJlü
soru önerges'i (6/144) (1)
101. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş
Gürseler'İn, Çerkezköy Endüstri Meslek

Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145)
>(1)
102. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/146) (1)
103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
104. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
105. — Sinop MilletvJkili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplanftıkra ye gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/112)
106. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manasa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suıyu şebekesinin kontrolı
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/114)
107. — Zonguldak Milletvekili Güneş
ıMüJftıüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/115)

11 —
108. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatımı Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
109. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesfeiın gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117)
110. —• Erzincan MilletlvekMi Mustafa
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118)
111. — Antalya Milletvekili îbralriim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
112. — 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)
113. — Ankara Mile'tvek'ili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkam ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125)
114. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği Öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/İİ26)
115. — Ankara Mllleüvelküli Ömer Çiftçi'nin, Sümerbankta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
116. — tzmıir Milletvekili K. Kemal
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/128)
117. — Kütalhya Milletvekili Mehmet
Korfcmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)
118. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'm
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
119. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
120. —• Kütalhya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
121. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir verigisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/134)
122. — Kütalhya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil-
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diğine ve ithalatın devam edip etaeldiğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135)
7
KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
1. — Niğde Mlill'etvekil'i Haydar Öz
alp'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97)
(Dağıtaa tarihi : 14.10.1988)
2. — İçel Milletvekili M. rstemihan
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S.
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988)

rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) {Dağıtma tarihi : 19.10.1988)
'5. — Bazı Kanunlarda Değişliklik
Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı
Cezaların İdarî Nitelikte Cezaya Dönüş
türülmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/412) (S.
Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 25.10.1988)
V

6. —- 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105)
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988)
7. — Kara Sınırlarının Korunması
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106)
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988)

3. — izlm'ir M'illetvelklİ Neccar
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi :
19.10.1988)

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Arasımda Gelir üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dalir Ka
nun Tasarı'sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe
koimisybnilan raporları (1/467) (S. Sayı
sı: 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988)

4. — Konya Milletvekili
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih
Sayılı, Konya İli Merkezinde
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç

(X)
terir.

Haydar
ve 3399
Karatay,
İlçe Ku-

Açık oylamaya tabi işleri gös

......

(19 uncu birleşim)

