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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sivas Milletvekili Şevki Taştan, Doğu ve Güney

doğu Anadolu Bölgesindeki terör olayları; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, 72 nci gününü 

dolduran ve 2 500 işçiyi ilgilendiren NETAŞ grevi; 
Niğde Milletvekili Arif Toprak da, aşırı fiyat ar

tışları karşısında yaşam mücadelesi; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, 
Hollanda'dan, 
Birer parlamento heyetinin ülkemize davet edilme

sine ve 
Kuzey Atlantik Assamblesinin yeni dönem çalış

malarında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek olan Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin; 

Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

italya Meclis Başkanı Nilde Iottı'nın, TBMM 
Başkanını 5 -12 Nisan 1987 tarihleri arasında İtal
ya'ya resmen davetine icabet edilmesine dair Başkan
lık tezkeresi kabul edildi. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 9 ar
kadaşının, milletvekili lojmanları inşaatının kusurlu, 
kalitesiz ve noksan yapıldığına dair iddiaların doğru
luk derecesini tespit etmek' amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına (10/38); 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 10 
arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uygulama
ları konusunda bir Meclis araştırması açılmasına 
(10/39); 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve 23 ar
kadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile ilgili 
uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve alınacak 
yasal ve idarî tedbirlere ışık tutmak amacıyla bir Mec
lis araştırması açılmasına (10/40); 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; Meclis araştırması önergelerinin'gündemde yeri
ni alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve : 
ANAP Grubuna düşen üyeliklere : Ağrı Milletve

kili Mehmet Yaşar, Artvin Milletvekili Ahmet Doğ
ru, Balıkesir Milletvekili Şerafettin Toktaş, İzmir Mil
letvekili Süha Tanık, Kars Milletvekili İlhan Akü-
züm, Kastamonu Milletvekilleri Sadettin Ağacık ve 

Şaban Küçükoğlu, Siirt Milletvekili Rıza Tekin, Trab
zon Milletvekili Eyüp Aşık, Van Milletvekili Mirza 
Kurşunluoğlu, Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğ-
lu; 

DYP Grubuna düşen üyeliklere : İçel Milletveki
li Ali İhsan Elgin, İstanbul Milletvekili A. Necla Te-
kinel; 

DSP Grubuna düşen üyeliğe : Edirne Milletvekili 
. Seyit Hüsamettin Konuksever; 

Seçildiler. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve 38 arkada

şının, memurların ve diğer kamu görevlilerinin idarî, 
malî ve sosyal sorunlarını ve gereken çözüm yollarını 
tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesinin (10/37) öngörüşmesi yapıldı ve 
Meclis araştırması açılması reddedildi. 

(16/596), (6/598), (6/610), (6/778), (6/800), (6/812), 
(6/821), (6/885), (6/886), (6/893), (6/898), (6/899) nu
maralı sözlü sorular, soru sahipleri izinü bulunduk
larından; . 

(6/631), (6/696), (6/826), (6/767), (6/781), (6/876), 
(6/824), (6/838), (6/842), (6/844), (6/879), (6/883), 
(6/902), (6/890), (6/891), (6/894), (6/895) numaralı söz
lü sorular, ilgili bakanlar; 

(6/742), (6/833), (6/868), (6/797), (6/813), (6/817), 
(6/881), (6/892), (6/897), (6/901), (6/903), (6/904) nu
maralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/789) numaralı sözlü soru, mehil verildiğinden; 
(6/810), (6/845), (6/847) numaralı sözlü sorular, so

ru sahipleri görevli bulunduklarından; 
(6/888) numaralı sözlü soru da, soru sahibi Ge

nel Kurulda hazır bulunmadığınıdan, bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, istanbul, 

Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Si
vas Milletvekilli Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıke
sir Milletvekili Fenni IslimyeiMn, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletve
kili İhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 inci Ek), Ge
nel Kurul kararı gereğince, çarşamba günleri görüşü
leceğinden; 
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Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (2/330) 
(S. Sayısı: 512), 

İçel Milletvekilli Bdip özgenç'in Arıcılık Kanunu 
Tekliifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
(2/348) (S. Sayısı: 514), 

İçel Milletvekilli Edip özgenç'in İpekfböcekçitiği 
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı: 515) ile 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzen
lenen Bölgelerde Onay İşleminin Kaldirılmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesünin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu (1/781) (S. Sayısı: 516); 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yet
kilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından er
telendi. 

3257 Sayılı Sinema, Vüdeo ve Müzik Eserleri Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesline Dair Ka
nun Teklifinin (2/384) (S. Sayısı: 517) kabul edildiği 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

28.1.1987 tarihli 59 uncu Birleşimde alman ka
rar gereğince, 10 Şulbat 1987 Salı günü saat 15.00\e 
toplanmak üzere birleşime saat 18.35rte son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtüp Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 2 . 1987 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sa
yılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me (1/821) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.2.1987) 

2. — Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/822) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1987) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı Taşıt Kanununa Bağlı 
(1) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/392) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.1987) 

2. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, 14 Şulbat 
1985 Tarihli ve 3152 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/393) (İçişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.198J) 

3. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 13 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/394) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.1987) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 18 Arka
daşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 242 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/395) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.1.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri Fizik Tedavi ve-Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/1570) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu'nun, 
Erzurum İlinde hava kirliliğinin önlenmesi için alı
nacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.1987) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
milletvekili lojmanları inşaatında kullanılan suntala
ra ve sunta kesimlerin boyanması için yapılan ihale
lere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.1.1987) 

4. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
yetiştirilmeleri amacıyla yurt dışına personel gönderil
mesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru 
önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.1987) 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1987) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.1987) 

7. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Altınkaya Barajı bölgesinde su altında kalacak köy
lere ve bu köylerdeki vatandaşların iskânına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1576) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 30.1.1987) 

9.2.1987 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 28.12.1960 Tarihli ve 189 Sayılı Millî Savun

ma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkulterden Lüzu
mu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi 
Hakkında Kanunun Değişik 3 üncü Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı (1/823) (Millî Savunma; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) ((Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1987) 

2. — 2380 sayılı Belediyelere ve 11 özel İdareleri
ne Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanunda Değişüklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/824) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1987) 
. 3. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av

rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/825) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 4.2.1987) 

Teklif 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/396) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.2.1987) 

Tezkereler 
1. — Refik Ulugün Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
<3/1239) (sAJdtaleft Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tat 
rihi : 2.2.1987) 

2. — Necati Yıldız Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1239) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.2.1987) 

3. — Ahmet Hamdi Akman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1240) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 2.2.1987) 

4. — Hüseyin Yıldırım Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/1241) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.2.1987) 

5. — Himmet Yurdaer Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerline Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/1242) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.2.1987) 

6. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1243) (Anayasa ve Adalet komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.2.1987) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimi
ne Taibi Kuruluşların 1985 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, 
Kâr ve Zarar Hesaplarına İlişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/1244) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : .6.2.1987) 

8. — Mustafa Kemal Kaçaroğlu Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1245) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.2.1987) 

Raporlar 
1. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku

rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 
525) (Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

2. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülki
yetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt-
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

3. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

4. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra 
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Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.2.1987) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin içişleri Ba: 

kanından sözlü soru önergesi (6/915) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, 

Devlet memuru statüsünde olan ve hileli iflas masası 
oluşturmakla suçlanan avukatlar hakkında nasıl bir iş
lem yapılacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1987) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay İlimizi Suriye sınırları içinde göste
ren bir haritanın televizyondan yayınlanması olayına 
karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.2.1987) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük ve Musul meseleleriyle ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verilmemesinin 
nedenine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 'Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1580) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.2.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tepe Grubunca yapılan prefabrik yurt binaları ile 
Malatya yöresindeki deprem konutlarında proje özel
liklerine uymayan malzeme kullanıldığı ve maliyetle
rin yüksek olduğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.2.1987) 

6. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, A.B.D.'nde açılan «Muhteşem Süleyman» sergisi-
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ne gönderilen tarihî belge ve eserlere ve bunların ko
runmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1987) 

Gensoru Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve 

35 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili ka
nunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağ
men mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve 
Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca bir gensoru açümasına ilişkin 
önergesi (11/3) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1987) 
(Dağıtma tarihi : 9.2.1987) 

10 . 2 . 1987 Sah 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle elek
triği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızalarının 
giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekipler bu
lunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, 

Petrol Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünün bazı bayi
lerinden tahsil edemediği alacaklarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.2.1987) 

2. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, asgarî 
ücretin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.2.1987) 

3. — İzmir Milletvekili Yılmaz Önen'in, tetkikler
de bulunmak üzere Almanya'ya giden ve hırsızlık su
çundan yakalandığı iddia edilen bir genel müdür hak
kında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1987) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Bursa ili Orhangazi ilçesinde mülkiyeti Be
lediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve yıkı-
mıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu hususta alı
nan tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1987) 
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BtRİNCt OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTtP ÜYELER: İsmail Üğdül (Edirne), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

• • » • < » • < » ••<••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
62 nci BMeşirniini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzel'in, ABD'de 

bulunan Başbakan Turgut Özal'a yapılacak kalp ame
liyatına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Hasan Celâl 
Güzel, Başbakanın ameliyatıyla ilgili, Genel Kurula 
bilgi sunmak istemişlerdir. Kendilerine gündem dışı 
söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Sayın Başbakanın sağlık durumu hakkında bilgi 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başbakan, bugün, Türkiye saatiyle 15.30'da, 
yani şu sıralarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
Houston şehrinde bir kalp (by-pass) ameliyatı olmak
tadır. Riskli bir ameliyat olmayacağı yetkililerce ifa
de ediilmektedir. 

Sayın Başbakan, ameliyatı müteakip tahminen on 
günlük bir bakım müddetinden sonra yurda avdet 
edeceklerdik-. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz eder, saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, ki
şisel hak ve özgürlüklere ilişkin gündem dışı konuş
ması 

BALKAN— Kırklareli MMle'fcvekil'i Sayın Şükrü 
Baibacan, kişisel hak ve özgürlüklerle ilişkili olarak 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyurun efendim. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan ön
ce, ciddî bir sağlık problemi olan Sayın Başbakana 

geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum; ancak, şart
lar ne olursa olsun, doğru bildiğimi de söylemek 
boynumun borcudur, bunu da antrparantez ekliyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kişisel hakla
rın ve özgürlüklerin yurt içinde ve yurt dışında sü
regelen tartışmaları, demokrasiyi, onarımı güç bir 
biçimde zedelemektedir. Bu zedelenmeden meydana 
gelen hasarın büyük bölümü Başbakan ve Anavatan 
Partisine ait olacaktır. Nitekim, siyaset bilimcisi Du-
verger, «Demokrasi için hakiki tehlike, kurallarına 
uyarak demokrasinin bulunup bulunmaması değil; 
demokrasinin olmadığı bir rejime demokrasi denme
sidir» demiştir. 

özal, demokratik kuralların gereği ve bunları iş
letmek için iktidar olmuştur. Bu kuralların tartışıldığı 
zeminde, aslında özal iktidarı tartışılır hale gelmiş
tir. Demokrasileri ayakta tutan başlıca öge, hukuk 
kurallarıdır; ancak, demokrasi dışı yönetimlerin de 
kendine özgü hukuk kuralları vardır. Bu iki rejimi 
birbirinden ayıran, demokrasilerde hukuk kuralları
nın insan Hakları Evrensel Beyannamesinden kay
naklanan, tüm demokratik ülkelerde uygulanan çağ
daş hukuk ilkeleridir ve bu ilkelerin tartışılmazlığıdır. 
Oysa özal, dört yıldan beri bu ilkeleri tartışan bir 
Türkiye yaratmıştır. Görünen odur ki, bu tartışmala
rın sürmesini ve bitmemesini isteyen ve yönlendiren 
gene Sayın özal'dır. iktidarını böyle bir tartışma üze
rinde tutmaya çalışmaktadır. Bu büyük yanlıştan do
layıdır ki, Millet Meclisindeki sandalye sayısı artar
ken, halk katmanları içerisinde eriyip gitmektedir. 

Demokrasi, tek başına, çok partililik ve Özgür 
seçim demek değildir, ifade özgürlüğü olmadıkça de
mokrasi yoktur, ifade özgürlüğü, demokratik hakla
rın en başında gelir. Bu yüzden, insanların fikir ve 
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düşüncelerinden ve bunları ifade etmelerinden dola
yı yargılanmalarına bile karşıyımdır. Özgürlüğe ve 
demokrasiye aşık ve içten inanmış olanlar, tüm insan
ların böyle bir suçlama ile yargılanmalarına karşı çık
malıdırlar. Ayrıca, bu sebepten dolayı b.ir yargılama 
da, Anayasaya ve insan Hakları Beyannamesine ay
kırıdır. Bu gerçek şablon karşısında, adalet konusun
da tereddüt ve şüphelere düşülmesinden herkes zarar 
görür. Çünkü, bir rejim, halkın artık adalete inan
maz bir hale geldiği dereceye düşünce, o rejim mah
kûm olmuş demektir. Demokrasinin en önemli temel 
taşı olan müessese, adalet mekanizmasıdır. Demok
rasi, adaletin teklemesine tahammülü olmayan bir 
rejimdir. Oysa Özal iktidarı, başlangıcından beri ada
let mekanizmasını tartışılır hale getirmiştir, örneğin, 
eski Başbakan Sayın Bülent Ecevit için açılan dava 
dosyaları yığını içinde, aynı konuda birbirine ters 
düşen kararların alınabildiği Türkiye'yi, özal yarat
mıştır. Almanya'da Kohl'un başsavcı tarafından ifa
desine başvurulması; Amerika'da Reagan'ın, soruş
turma komisyonu başkanı tarafından, «Başkan ter
ledi» manşetini attıracak ölçüde ifadesinin alınması, 
demokrasinin işlerlik kanıtlarıdır. Halbuki, Başbakan 
Özal hakkında, benim ve başka milletvekillerinin yap
tığı suç duyuruları hakkında hiçbir makam harekete 
geçmemiştir. Şimdi soruyorum: Türkiye'de demokrasi 
var mıdır? Başbakanın hesap vermesi için iktidardan 
düşmesi mi gerekmektedir? 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan 
Yardımcısı İrlandalı konuk parlamenter Oliver J. 
Flanagan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı 
açılış yılı münasebetiyle yaptığı 23 Nisan 1986 tari
hindeki konuşmasında, bakın ne demiş: «Bir kimse
nin fikir ve düşünce özgürlüğü ve demokıasi yasaları 
çerçevesinde yaşamını sürdürmesi, o devletin, halkı
na vereceği en büyük hediyedir. Özgürlüğe ve kişisel 
haklara paha biçilemez. Bunu, her zaman hatırlama
lıyız. Dünyada, halktan daha önemli hiçbir şey yok
tur. Mutlu, sağlıklı ve özgür topluma sahip olmayan 
bir millet, muvaffak olamaz ve ayakta duramaz.» 

Biz, adına demokrasi dediğimiz bu rejimde, fikir 
ve düşüncelerinden dolayı, başbakanları, milletvekil
lerini, sanat ve bilim adamlarını, gazetecileri, sendi
kacıları ve de sade vatandaşları yargılayıp mahkûm 
ediyoruz; böylece, kendimize göre, demokrasiye ben
zediğini söylediğimiz bir sistem yürütüyoıuz; yarı öz
gür, yarı güdümlü bir kurgunun içinde, gidiyoruz 
gündüz gece... 

Bu konudaki inancımı ve ısrarımı, eski millet
vekili ve gazeteci Akın Simav olayında da Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde (7 Mart 1985 tarihinde) yap
tığım konuşmayla dile getirmiştim. Bu durumdaki in
sanlarımızı televizyonda ve yaşamda sabıkalı olarak 
tanıtıp, onları birçok önemli haklarından mahrum ya
şamaya mecbur tutuyoruz. Gelin, yazanlara ve söy
leyenlere karşı bu çağ dışı cezaları kaldırarak, yak
laşmakta olan yeni çağa doğru önemli bir adım ata
lım. 

Bu ülkede asıl yargılanması gerekenler, ülkeyi key
fince yöneten; özgürlüklere, demokrasiye ve parla
mentoya saygısı olmayan; ülkesinin insanları üzerinde 
baskı kuran; yasaları ve Anayasayı çiğneyip, işine 
geldiği şekilde yorumlayıp uygulayan; düşüncelerin
den dolayı insanlara farklı muamele uygulayıp ezi
yet eden; güvenlik soruşturmaları adı altında devlet 
dairelerinde ayrıcalık ve bölücülük yapan; yasaklarla 
dolu bir siyaset anlayışını inatla sürdüren; parası ola
na tedavi olma, ayrıcalıklı okuma ve askerlik yap
mama gibi imtiyazlar tanıyan, böylece sosyal devlet 
anlayışını öldüren; ardı arkası kesilmeyen hırsızlık
lar, yolsuzluklar ve rüşvetleri araştırmaktan kaçan 
ve bunlara göz yuman, hatta ortak olan ve bu yüz-
den devleti şirket haline getiren; Cumhuriyetimizin 
temel dayanaklarından laiklik ilkesini sarsan ve sars
tıran; ülkeyi iç ve dış borçlarında rekortmen ülke 
haline getiren; enflasyonla baş edemeyip, ulusal ge
liri sürekli düşürerek halkımızı her gün daha yok-
sullaştıran; ulusal iradenin üzerinde kurum ve kurul
lar oluşturarak millet denetiminden kaçan; halkı de-
politize etmeyi marifet sayan;, temel hak ve özgür
lükleri kısıtlayan; basını, üniversiteleri ve sendikaları 
susturmaya çalışan; kısıtlı, yasaklı ve güdümlü bir 
Türkiye yaratarak, çoğunluğu azınlığa ezdiren; oy ora
nına tezat bir tabloyla Meclis oligarşisi yaratan; ba
ğımsız ve şahsiyetli bir dış politika izleyemeyen; içe
ride ve dışarıda vatandaşına sahip çıkamayan özal 
iktidarı, kendine özgü bu rejim içinde yolun sonuna 
gelmiştir. 

Biz, özal'ın, iktidardayken hesap vermesini, ikti
dar sonrası hesap vermesinden yeğ tutarız. Bu, şahsı 
açısından olduğu kadar, demokrasi açısından da ka
zanç olacaktır. 

Adalet ancak, gerçekten, mutluluk da adaletten 
doğar. Çocuklarımıza mutlu, özgür yarınlar bıraka
bilmek için, dünya, sizin onu yapacağınız gibi ola
caktır. 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babacan. 

3. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Zon
guldak taşkömürü havzasında gerekli önlemler alın
madığı için meydana gelen kazalara ve ölen işçilere 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın İsa 
Vardal, Zonguldak Kozlu'da meydana gelen kaza 
ve ölen işçiler hakkında gündem dışı söz istemişler
dir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Vardal. (DSP sıralarından al
kışlar) 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Zonguldak taşkömü
rü havzasında, yerin 425 metre altında binlerce in
san, «Türkiye'de demir-çelik endüstrisi çalışsın ve 
Türkiye sanayüeşsin» diyerek çalışmakta ve benzer 
bir kaderle ölmektedirler, 

Bu yılın ilk ayında 10'u aşkın işçimizi, kaybettik; 
ancak bunlar ne ilk, ne de galiba son olacaktır. 

1981-1985 yılları arasında meydana gelen iş ka
zalarında ölen ve yaralanan işçilerimizin adedi şöy
ledir : 255 ölü, 40 326 yaralı. Demek oluyor ki, her 
yıl ortalama 51 insanımızı kaybediyoruz ve 8 066 in
sanımızı da yaralamış, kolsuz, gözsüz veya bir orga
nından yoksun bırakmış oluyoruz. Kısaca, kanını akı
tıyoruz. 

Uzmanlar, ortalama 51 ölü ve 8 066 yaralının 
kan cinsinden hesabının, 15 bin litre olduğunu söylü
yorlar. Yılda 3,5 milyon ton taşkömürü için 15 bin 
litre kan; 51 ölü, 8 066 da yaralı... Biz 3.5 milyon ton 
taşkömürü için her yü 51 kişi kaybederken, teknolo
jisini geliştirmiş, üretimini planlamış belirli ülkelerde 
bu rakam l.'e bile varmamakta, 0,9 civarında kal
maktadır. 

Çoğunluğun bilmediği ve bilenlerin kanıksadığı bu 
gerçekleri, ne felaket tellallığı yapmak, ne de ölümü 
ya da kanı speküle etmek amacıyla söylemiyorum. 
Ancak, adına, «iş kazası» dediğimiz bu gerçekler, bel
li şeylerin sonucudur. Bu sonuçların sebeplerine eğer 
ilgililere nakledebilirsem, bu açıklamanın amacı ger
çekleşmiş ölür. 

Zonguldak taşkömürü havzasındaki bu çağdışı 
ölümleri, orada çalışan işçi kardeşlerimiz'.-ı kaderi ha
line getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu ölümler, 
yıllardır sürdürülen yanlış üretim planlamasına, ma-
denettiğimizin kendine özgü teknolojisini ve bu tek

noloji gereği malzeme üretimini sağlayamamasına, bu 
eksiklik ve altyapısızhğa rağmen üretimin zorlanma
sına; en önemlisi de, devletin özellikle takip ettiği 
rantabl alanlara daha fazla yatırım politikasına da
yanmaktadır. Bu son sebep, bizzat diğer sebepleri de 
doğurmaktadır. Esasen 1980'den bugüne kadar özel
likle ANAP iktidarının taşkömürü havzasına bakış 
açıları göz önünde tutulduğunda bu çağdışı ölümler 
ye yaralanmalar devam edecektir. Havza ile ilgili ve 
sorumlu sayın devlet bakanı, televizyonda istediği 
kadar gerekli önlemleri alacaklarını açıklasınlar, bu 
önlemleri yine de almayacaklardır. Bu sözler,' ölüm 
olayının kamuoyunda yarattığı üzüntüyü hafifletmek 
için, bundan evvelki sorumluların söylediklerini tek
rarlamaktan ibaret kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, genel merkezi 
Zonguldak'ta bulunan Genel Maden İşçileri Sendi
kası, Şubat 1986 tarihinde hazırladığı raporda, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda bakın ne demekte
dir : «İşyerlerinde, bilhassa yeraltı çalışmalarında, iş
çi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün öngördüğü ön
lemlerin alınmaması, bu hususta gerekli eğitimin ya
pılmaması nedenleri ile, iş kazaları devamlı artış gös
termektedir. ölümlü kazalar, bilhassa 1985 yılı ile^ 
1986 yılının ilk 15 günü arasında çok sıklaşmıştır. Ka
zaların oluş şeklindeki fennî ihmaller çok düşündü
rücüdür. Bunların nedenlerinin başında, işçilerin eği
timsizliği ve bilgisizliği gelmekle birlikte, araç gereç 
noksanlığı, olanların da çalışmazlığı ve bozukluğu 
etken olmaktadır. Kurum bünyesinde iş güvenliği ile 
ilgilenecek mühendislerin yanı sıra, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin de yok dene
cek kadar az olması nedeni ile, işyerleri gerekli şe
kilde denetlenmemektedir.» 

Sayın milletvekilleri, grev hakları elinden alınmış 
bir sendikanın, öneri getirmekten başka yapacağı bir 
şey yoktur. Bugünkü iktidar, her işletmeye kârlılık 
gözü ile bakmaktadır. Yıllarca, üretimin artması'için 
teknolojik yönden hiçbir yatırım yapmayan iktidar
lar, üretimin artmasını, sadece, hayatlarını riske so
karak yerin 425 metre derinliğine giren işçiden bekle
miştir. Anavatan iktidarı, bu yetmiyorm'iş gibi, çeşit
li jıedenlerle ayrılmış bulunan işçilerin yerine yeni işçi 
almamak suretiyle, çalışan işçiye daha fazla yük yük
lemiştir. Daha fazla çalışan ve yorulduğu için dikkati 
kaybolan işçinin yol açtığı kazada yaşamını yitir
mesi, onu Ügilendirmemektedir. O nedenle, üç yıldır 
iktidarda bulunan ANAP iktidarı, bütün uyarılara 
rağmen, bugüne kadar gerekli önlemleri almayı akbna 
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getirmedi de, son 8 işçi ölünce mi gerekli önlemleri 
almak gerektiği aklına geldi? 

Sayın milletvekilleri, beni bağışlayın, zira, Sayın 
Devlet Bakanı Karaevli'nin «Gerekli önlemleri ala
cağız» sözüne gülmeden geçemeyeceğim; çünkü bu 
sözlerinde samimî olduğuna inanmıyorum. Bundan 
sonra da değişen bir şey olmayacak; işçiler ölecek, 
yaralanacak ve biz teselli edici birkaç sözle, işi - tabiî 
yeni bir ölüm olayına kadar - geçiştirip unutacağız, 
maden işçileri yine de kendi kaderleriyle baş başa 
kalacaklardır. 

Saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Sos-
.yal Sigortalar Kurumu Dışkapı Hastanesinin bakım
sızlığına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet 
Üner, Sosyal Sigortalar Kurumu Dışkapı Hastanesin
deki izlenimlerini anlatmak üzere, gündem dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum 

Buyurun Sayın Üner. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 9.2.1987 Pazartesi akşamı (yani 
dün akşam) saat 22.00 civarında, bir vesileyle gitti
ğim Sosyal Sigortalar Kurumu Dışkapı Hastanesinde 
yaşadıklarımı, gördüklerimi kısaca özetlemek için söz 
almış bulunuyorum. 

Yanımda bir arkadaşımla hastanenin acil servis 
kapısına vardığımızda, maalesef, müracaat edecek bir 
merci, bir şahıs bulmak mümkün olmadı. Şöyle bir 
etrafa göz attığımızda, yerlerde sigara izmaritlerini, 
tozu toprağı görmekte gecikmedik. Daha sonra, çe
şitli marifetlerle hareket ettirilebilen servis asansörü 
ile dördüncü kata çıktım - girişteki derbederliğin, pe
rişanlığın orada kalacağını düşünmüştüm - tabiî iyi-
niyetle bizzat girip gezdiğim ikinci ve üçüncü dahiliye 
koğuşlarını da, girişten pek farklı bulamadım, hatta 
daha berbattı diyebilirim. Yerlerde yine sigara izma
riti, toz toprak vardı; bir nöbetçi doktora veya hem
şireye veya hastabakıcıya rastlamak da mümkün ola-
madi. Aynı serviste, hasta, koğuşlarına girdiğimde gör
düğüm manzara daha değişikti. Malum, koğuştakile-
rin hepsi hasta, moralden yoksun insanlar; yattıkları 
yatakların çarşafları kirli, yorganları kirli öylesine... 
İstirahat etmek ihtiyacında olan hastanın yanında, 
ölüme mahkûm ettikleri hastalar da yatıyordu. Bir dü
şünün, kısa sürede tedavi edilebilecek bir hastanın ya- . 

nında, inim inim inleyen, ölüme yakın kişiler var; 
öbür hastanın morali ne olur; bunu cevaplayabilir 
miyiz arkadaşlar? 

Şuradan, bu hastanenin yöneticileriyle birlikte tüm 
hastane yöneticilerine - tabiî görevini bihakkın ya
panları saygıyla anarak ve kutlayarak - sesleniyorum : 
Ne olur, birazcık cesaretli olun; ne olur, insana in
sanca muamele yapan kişilerle çalışmaya özen göste
rin; ne olur, hasta, yorgun, bitkin, morali sıfır ol
muş vatandaşımızı iteleyip kakalamayın, hor görme
yin; fedakâr olun; mesleğinizde titiz davranın; Allah' 
in verdiği canın bir an önce alınmasına yardımcı ol
mayın; aksine, tüm tıbbî imkânları kullanarak insanın 
ömrünü uzatmaya çalışın. 

Bir ülke düşünün, başbakanı sağlık kontrolü için 
Amerika Birleşik Devletlerine gidebiliyor; ama öte 
yandan, işçisi, kendi parasıyla yaptırdığı hastanede te
davi olmak şöyle dursun, tertemiz, her tarafı pırıl 
pırıl bir odada istirahat dahi edemiyor. Bu mudur 
insan sağlığına verdiğimiz önem, bu mudur insan sev
gisi? Ben Başbakanın yurt dışında sağlık kontrolü 
yaptırmasına, hatta tedavi olmasına, ameliyat olma
sına bir şey demiyorum, insan sevgisiyle dolu olarak, 
sağlık ve sıhhat temennilerimi iletiyorum; ancak, öte 
taraftan, yaklaşık bir ay önce SSK Dışkapı Hastanesi
ne tedavi... 

Lütfen dikkatle dinleyin arkadaşlar, bir gerçeği di
le getiriyorum ben burada. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET ÜNER (Devamla) — Yalan mı söy

lüyorum? Yalan mı bu söylediklerim? Aksini iddia 
edebilir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Üner, toparlayınız efendim. 
MEHMET ÜNER (Devamla) — Bir ay önce SSK 

Dışkapı Hastanesine tedavi için müracaat eden Kay
serili hemşerim Mehmet Bayraktar'a «Hiçbir şeyin 
yok, işbaşı yapabilirsin» diyerek, işbaşı yapmak üze
re Kayseri'ye gönderenler; bir ay sonra, hastanın ölü
me mahkûm olduğunu söyleyebiliyorlar; bu gerçek. 
Yani, onun kanser olduğunu ve hastalığının çaresinin 
olmadığını bildirebiliyorlar. Belki de, kendileri için 
önemli olmayan bu insanın, ailesi ve iki küçük yav
rusu için ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. 
Hani, nerede kalıyor erken teşhis?.. Vatandaş mı 
kendi kendisinin hastalığını erken teşhis edecek, yok
sa insan sağlığı üzerine yemin etmiş doktorlarımız 
mı?.. 

t 
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Görülüyor ki, bu olayda sözde ilgililer, tamamen 
ilgisiz kalmışlardır, Şimdi tüm ilgili ve yetkililere so
ruyorum : Size gelen bir şahsı, bir ay önce neden da
ha dikkatli bir şekilde muayene etmediniz? Neden in
san sağlığına gerekli önemi vermiyorsunuz? Nedir di
lediğiniz, istediğiniz; açık oynayın, açık söyleyin. Bir 
insanın canının, hayatının sizin için hiç mi önemi yok? 

Konuşmamı şöyle bağlamak istiyorum : Geçmişte, 
«Okullar olmasa Maarif Vekâletini çok iyi idare ede
rim» diyen bakanlar vardı. Bugün de, SSK hastaneleri 
ve sendikalar olmasaydı, Sosyal Güvenlik Bakanlığını 
idare etmek çok kolay olacaktı sanırım! 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — ABD'ye gidecek olan Başbakan Turgut ÖzaV 

in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1246) 

BAŞKAN — Gürideme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bil

gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 2 Şubat 1987 tari

hinde Amerika Birleşlilk Devletlerine gidecek olan Baş-
baikan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in vekillik etmesiınin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinıize sunulur. 
2. — ABD'ye gidecek olan Bayındırlık ve İskân 

Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1248) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük -Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 1987 tari

hinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönü
şüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin, Baş 
bakan, Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşıkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Gü-
zel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1247) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Şubat 1987 ta

rihinde Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl Gü-
zel'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşıkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin 

Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/296) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa 

ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Ankara Milletvekili M. S ey fi Oktay ve 35 
arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili kanunla
rın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen 
mülk satışlarına devam ederek, ulusal çıkarları ve 
Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11 / 3) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır; önerge 
bastırılıp, sayın milletvekillerine dağıtılmıştır. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin siyasal gündeminde hukukun üstünlü

ğünü egemen kılmak, demokrasiye işlerlik kazandır
mak, ulusal çıkarlarımızı pekiştirmek, Atatürk ilke ve 
devrimleri doğrultusunda ortak toplumsal değerleri-
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mizi güçlendirmek gibi birçok önemli sorunlar bu
lunmaktadır. 

Ne var ki, 6 Kasım'da tek başına iktidara gelen 
ANAP hükümeti, üç yıldır bu gündemi hafifleteceği 
yerde, ağırlaştırmıştır. 

Bu hükümet zamanında, hukukun üstünlüğü, de
mokrasi ve Anayasa nizamı pervasızca tahrip ve ih
lal edilmiştir. Ulusal egemenlikle, laiklik ve milliyet
çilikle bağdaşmayan, millî çıkarlarımıza, millî amaç
lara ters düşen, ülke ve ulus bütünlüğümüzü tehli
keye sokacak dev sorunlara gebe bir yapı oluşturul
muştur. 

Bütün bunları kanıtlayacak sayısız somut örnek
ler vardır. Bu önergede, yalnızca bir tanesini, yaban
cılara mülk satışı konusunu ele alacağız. 

Hükümet tasarısı olarak yüce Meclise getirilen 
ve hükümetin kayıtsız, koşulsuz desteğinde olan ik
tidar çoğunluğunun oylarıyla yasalaşan 3029 ye 3278 
sayılı yasalarla; 

— Lozan Barış Andlaşması ile ulaşılan yabancı
lara mülk satış sistemi kökünden değiştirilmiştir. Böy
lece, Türkiye Cumhuriyetinin dünya milletler ailesine 
bağımsız bir devlet olarak kabulünün uluslararası bel
gesi olan Lozan Barış Andlaşması, ülke çıkarları aley
hine tahrip edilmekten çekinilmemiştir. 

— Teokratik devlet düzenine sahip birtakım ül
kelerin uyrukluları, köylümüze, kentimize âdeta ortak 
eden ve' giderek kapitülasyonlara imkân verebilecek 
bir yasal düzenleme yapılması sağlanmıştır. 

— Yabancılara mülk satışında mütekabiliyet şar
tının kaldırılmasıyla, Türkiye Cumhuriyetinin «dün
ya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üye
si» olma özelliği inkâr edilmiş ve Anayasanın başlan
gıç bölümüne de ters düşülmüştür. 

— Ekonomik fayda sağlamak ve kendi olanakla
rımızla gerçekleştirebileceğimiz konut sorununa önem
siz bir kaynak yaratmak pahasına ülke topraklarının 
yabancı unsurlar eline geçmesine olanak tanımak su
retiyle «hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî 
menfaatlerinin karşısında korunma göremeyeceği» 
şeklindeki Anayasa ilkesi ihlal edilmiş, milliyetçilik 
ve temel millî çıkarlar hiçe sayılmıştır. İkinci defa 
Meclise sunularak yasalaşan metinde yabancı dev
let tüzelkişilerine de mülk edinme hakkı sağlanarak 
egemenlik çatışmasına varabilecek bir ihtilaf kay
nağı yaratılmış ve ulusal egemenlik hakkı zedelen
miştir. 

— 3029 sayılı Yasanın ulusal çıkarlara ve Ana
yasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilmesine karşın, 
hükümet aynı amaç ve nitelikteki yasayı tasarı hali
ne getirerek yeniden Meclise sunmuştur. Böylece ulu
sal çıkarlara ters düşme, Anayasaya ters uygulama
lara devam etme hususunda direnmiştir. Burada hü
kümetin Anayasayı ihlal kastı açıktır. 

— Her iki yasanın Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiği açıklandığı halde, kararın Resmî Gazetede 
yayınlanmasına kadar satışa devam edilmiştir. Bu, 
kanuna karşı hile yoluyla Anayasayı gözardı etme 
ve ulusal çıkarları tahrip etmekten başka bir şey de
ğildir. 

Son defa 3278 sayılı Yasanın iptalinden sonra sa
tışlara devam olunduğu gibi, iptal kararı gerekçesi 
yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine kar
şın, Başbakanlık karar ve gerekçesinin Resmî Gaze
tede yayınlanmasını geciktirerek satışın devamını sağ
lamıştır. özellikle bu durum hükümetin kasıtlı hare
ket ettiğinin bir kanıtıdır. 

Hükümet yargı organının kararını yak saymış, 
Meclisin yetikilerini ete geçirerek kendisi kullanmaya 
kalkışmış, böylece kuvvetler ayrılığı ilköstini çiğne
yerek yasama ve yargı yetkilerimi tekeline almuş, mıil-
liyıdfiçilıiöc ve temel millî çıkarlar hiçe sayılmış ve Dev
letlin onuru ve egemenlik hakkına tecavüzde bulunul
muştur. 

Tüim bu durumlar karşısında-, bu Hükümetin ülke 
yıöraef'Ji'minld&n uızaklaışltırıllması Yüce Meclis için bir 
ulusal görev haline dönüşmüştür. 

liktl'Jdar Grulbu antik bu Hükümetten kredisini çek
meli ve onu düşünerek, demokratik hakkını kullan
malıdır. Ak'si halde tarihî sorumlulukla başfbaşa kala
caktır. 

Arz edilen nedenlerle; Anayasanın 99 ve İçtüzü
ğün 107 nıci m'daıdeleri gereğince Hükümet hakkında 
Gensoru açılmasını arz ve talep ekleriz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Seyifi Oktay 
Ankara 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Yılmaz Detmiir 
'Bilecik 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Hüseyiin Avni Güler 
Ds'tartbul 
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Cevdet Karslı 
Giresun 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Halis Soylu 
Kars 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Veysel Varol 
Erzincan 

Vecilhi Ataklı 
Şanlıurfa 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

-Musa Ateş 
Tunceli 

Yılmaz önen 
İzmir 

Neriman Elgin 
Ankara 

Halil Nüzhet Ooral 
Aydın 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

ibrahim Ural 
İstanbul 

K'enıan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Yusuf Demir 
Uşak 

Vetobi İBatuman 
Adana 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Stövais 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Coşkun ©ayram 
Adana 

Ruşan Işın 
SJitvajs 

Enver özcan 
Tokat 

Metin Üstünel 
Adana 

Mefhmet Besim Göçer 
Çorum 

Tülay öney 
îstanibul 

ıBAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önerge
sinin gündeme alınıp alınmaması hakkındaki öngö-
tfüşme güimü, Danışma Kurulunda tespit edilip, oyla
rınıza sunulacaktır. 

(HÜSEYİN AVN1 SAÖESE'N (Ordu) — O ne 
demek Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — tçflüzüğü okursanız ne demek oldu
ğunu anlarsınız. 

IV. 

/. — Komisyonlara Üye Seçimi 
.BAŞKAN — Gündemin «Seçta» kısmına geçiyo^ 

ruız. 
Adalet Komisyonunda açık bulunan ve Doğru 

Yol Partisi Grulbuna düşen bir üyeliğe, Doğru Yol 
Partisi Grubunca, Trabzon Milletvekili Sayın Osman 
(Bahadır aday göisiterilmiışit'ir. 

Oylarınıza sunıuyıorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmişıtiir. 

Millî Bitim Komisyonunda açıik bulunan ve Doğ
ru Yol Partisi Grulbuna düşen bir üyeliğe, Doğru Yol 

SEÇİMLER 

ParÖisi Grubunca, Giresun Milletvekili Sayın Turgut 
Sera Tıirali aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağım
sızlarla düşen bir üyeliğe, İzmir Milletvekili Sayın 
Hayrullah Olca aday gösterilmiştir. 

Kabul edenler... Etme-löylannıza sunuyorum 
yenler... Kabul edilmişltiir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıolu ve 

9 arkadaşının, milletvekili lojmanları inşaatının ku
surlu, kalitesiz ve noksan yapıldığına ilişkin iddiaların 
doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 9 ar
kadaşının,' milletvekili lojmanları inşaatının kusurlu, 
kalitesiz ve noksan yapıldığına dair iddiaların doğru
luk derecesini tespiit etmek amacıyla, Anayasanın 98 
incü, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
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bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üze
ninde öngörülmelere başlıyoruz. 

Başkanlık temsilcisi?.. Buradalar. 
Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar dkultuyorum : 

Türkiye Büyük M'illet Mecfitsli Başkanlığına 
31.12.1985 tarihinde teslim edilmek üzere 

5 753 295 100 TL. götürü 1 272 810 421 TL. birlim fi
yatla ve % 10 indirim karşılığı 6 898 832 579 TL. ye 
% 9 Türkiiye Emlak Kredi Bankası hissesi ile 
7 519 727 521 TL. ihale edilen Milletvekili Lojman
ları sitesi inşaatı ile ilgili yapılan değerlendirmeler so
nucu bazı olayların açıklığa çıkmasında fayda gör
mekteyiz. 

Lojman inşaatlarının yapımı kusurlu, kalitesiz ve 
eksiktir. Teslim alınmaması gerekir. (Bu değerlen
dirme Çinüci Mimarlık tarafından 10.12.1986, 
23.10.1986 ve 2.10.1986 ve mütakip yazılarında yer 
almaktadır.) 

Müellif firma, bu işten mesuliyet kabul etmeyece
ğini, işi yapan firmanın kalitesiz ve kusurlu, noksan iş 
yaptığını Meclis Başkanlığına yazdığı yazılarla bildir
miş, hatta ödeme yapılmamasını istemiştir. Yapılan bi
nanın duvarlarının düşey ve yatay eğri olduğundan 
bahisle bütünü ile kusurlu bulunmaktadır. Buna rağ
men inşaata devam edilmiş ve ödemeler yapılmıştır. 
(Anılan firma bir yazısında bütün çabalarının fayda 
vermediğini ve noksan, kusurlu, işlerin yapılmasına 
adeta özen gösterildiğini ileri sürmektedir.) 

Yine 15.1.1987, Emlak Kredi Bankasınca yazılan 
yazıda, çatıdan ve pencerelerden akan suların gideril
mesi için firmanın uyarılması istenmektedir. 

Radyatör dilimlerinin çatlak olduğu iddia edilmek
tedir. 

6.12.1986 tarihinde, alüminyum işini yapan firma, 
yazdığı yazıda, 10 küme yapılan işlerin bozuk olması 
sebebiyle alümtoyum işini yapmakta zorluk çektiğini 
ileri sürmektedir. 

10.12.1986 tarihinde mobilya firmasından yazı
lan yazıda duvarların yatay ve düşey düzgün olmadı
ğından monteleri gereği gibi yapamadıklarını iddia et
mektedirler. 

Yukarıda bahsedilen hususlar, yetkililerin Türkiiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve yetkililere yazdık
ları yazılarda yer almaktadır. 

'Bir inşaatın mimarı ve proje kontrolü, inşaatın şart
nameye uygun yapılmadığı gibi, noksan, kalitesiz ve 
kusurlu olduğunu iddia eden mesuliyet kabul etmejm 

demesine rağmen, işe devam edilir ve eksikliklerin dü
zeltilmesine de gidilmez ise, bu, konuda açıklama ya
pılması gerekir. 

Bazı hususları Mecliste açıklamamız gerektiğinden 
bu iddialar arasında belirtmiyoruz. 

Böylesine bozuk, kalitesiz, kusurlu inşaat yapıla
cak ve 20 682 000 000 para sarf edilecek, bunun se
bebi araştırılmayacak, bu işin neden bu hale geldiği 
bilinmeyecek. Bu mümkün değil. 

önemle üzerinde durulması gereken hususların 
açıklığa çıkması bakımından bir Meclis araştırması 
gerekmektedir. Bu harcanan parada tüyü bitmedik 
yetimlerin hakkının bulunduğu unutulmamalıdır. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler bu ihalenin hiç
bir şüpheye yer vermeyecek şekilde aklanabilmesi için 
Meecls araştırması gereğini ortaya koymaktadır. 

Anayasanın 98 inci maddesi, Mlillet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

SelahatJtin Taflıoğlu 
Yozgat 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Türkiye Büyük M'illet Meclisi Baş
kanlığı adına Başkanvekıİli Sayın Arif Şevket Bilgin'e 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bilgin. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞ-

KANVEKlLt ARİF Ş. BİLGİN (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın 
Selahattin Taflıoğlu ve 9 arkadaşı tarafından verilen, 
milletvekilleri lojmanları sitesi inşaatıyla ilgili Meclis 
araştırması açılması istemline ait 27.1.1987 tarihli araş
tırma önergesi hakkındaki görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

Sözkonusu önergede, aynen, «Lojman inşaatlarının 
yapımı kusurlu, kalitesiz ve eksiktir. Teslim alınma
ması gerekir. (Bu değerlendirme Çinici Mimarlık tara
fından 10.12.1986; 23.10.1986 ve 2.10.1986 ve müteakip 
yazılarında yer almaktadır)» denilmektedir. 

Çinici Mimarlık, sözkonusu yapıların proje müel
lifidir ve inşaatların meslekî kontrolörlük hizmetlerini 
de yürütmektedir. Çinici Mimarlık, meslekî kontrolör
lüğün gereği ve inşaatın durumu ile ilgili olarak, işin 
başlangıcından itibaren her ay, muntazaman aylık se
yir raporları vermektedir, önergede bahsedilen, 
10.12.1986 tarihli, Çinici Mıimarlık'ın yazısı, 29 nu
maralı aylık seyir raporudur. Keza, 7.11.1986 tarihli 
ve 2.10.1986 tarihli yazılar da 28 ve 27 numaralı ay-
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lık seyir raporları olup, işin mütaahhidine, Türküye 
Emlak Kredi Bankasına, şantiye şefliğine ve inşaat 
kontrol amirliğine her ay gönderilen mutat raporlar
dandır. 

Milleiivekİli lojmanları inşaatının her safhası, Tür
kiye Emlak Kredi Bankası, Çinici Mimarlık, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı ile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İnşaat Kontrol Amirliği teknik elemanları ta
rafından kontrol edilerek, çok yakından izlenmekte
dir. Ancak, bütün iş kalemlerinde, taşeron firma ta
rafından en iyi ustaların çalıştırılmış olduğu da söy
lenemez. Bu nedenle, meydana gelen isçilik hatalarının 
düzeltilmesi için, yukarıda belirtilen kontrolörlük teş
kilatı, bir taraftan, çalışmaları adım adım izleyerek 
gerekli müdahaleleri yapmakta, bir taraftan da inşaa
tın iyi kalitede yapılmasını sağlamak için yazışmalar, 
bildiriler, raporlar ve örneklemeler kullanmaktadır. 
İşte, önergede sözü edilen yazılar da bunlardan bir
kaçıdır. 

Kendisine özgü çağdaş Türk mimarisini yansıtan 
Milletvekili Lojmanları Sitesinin mimarî projesi, uy
gulaması oldukça güç ve kompleks yapı elemanlarının 
kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu da, her ya
pıda olduğu gibi, kullanmaya ve kabule mani, olmayan 
bazı işçilik hataları ve binnetice nefaset noksanlıkları 
doğurmaktadır. 

İnşaattaki bu tür noksanlıkları ve hataları yerinde 
görerek tespit etmek ve düzeltmek ya da hata yoksa 
kabulü yapmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
teknik personelinden oluşan 8 kişilik bir geçici kabul 
heyeti kurulmuştur. Bu heyet, halen inşaatı bitmiş olan 
ve sayın üyelerimıizin ikametine tahsis edilen 10, 9 ve 
8 inci sokaklardaki evlerin yol ve altyapı tesislerinin 
ve ısı santralının geçici kabulünü, Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesine göre yapmıştır. Bu geçici kaibul 
safhasında, bakanlık; yetkilileri, kullanılmaya mani ol
mayan kusur ve eksiklikleri tek tek belirtmiş ve bun
ların düzeltilmesini istemiştir. 

Ayrıca, 10 uncu sokaktaki evlerin tümünden 7 mil
yon 205 bin TL. 9 uncu sokaktaki evlerden 7 milyon 
392 bin TL. ve 8 inci sokaktaki evlerden 5 milyon 
520 bin TL. nefaset bedeli kesmiştir. Kesiilen bu nefa
set bedelleri, bazı sabit dekorasyon işi yapan taşeron
ların kendilerine isabet eden bölümleri için hoşlarına 
giDmemiş ve bunlardan biri, kusurunun olmadığından 
bahisle, diğer taşeronu suçlar nitelikte başvuruda bu
lunmuştur. 

10 . 2 . 1987 O : 1 

Görüldüğü gü'bi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
I kanlığı, bu inşaatlar için, çok yönlü, geniş bir kontrol 

mekanizması kurmuştur. Bunlar sırasıyla: Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı, Türkiye Emlak Kredi Bankası, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnşaat Kontrol Amirli
ği ve bizzat proje müellifidir. Bu konuda her titizlik 
gösterilmiş ve gösterilmektedir. 

Öte yandan, bina duvarlarında yatay ve düşey eğ
rilikler okluğundan bahseden sablit dekorasyon taşe
ronları, binanın çelik ve tünel kalıplar sistemiyle ya
pılmış olduğunu bilmemektedir. Bu sistemde hatanın 
en aza ineceği malum olup, dekorasyon işleri için en 
uygunudur. Ayrıca, taşeron firmalar, işin yapımı sı
rasında kalite ile ilgili hiçbir itirazda bulunmamış
lardır. Nefaset kesintisinden sonra itiraz etmiş olma
larını, özellikle nazarı dikkatinize sunmak isterim. 

Radyatörlerden birkaçında arıza çıkmış olması do
ğaldır. Sıcak su ile işletilme safhasında, bu tür ima
lat ya da tatbikat hataları her inşaatta çıkabilir. Bun
ların ayrı ayrı tespit edilerek giderilmesi için her türlü 
tedbir alınmaktadır. 

Sözleşme gereği, kullanma ve işletme sonucu ol-
1 maksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların, teminat 
I müddeti olan 12 aylık süre içerisinde giderilmesi zo

runlu olup, tüm masrafları mütaahhlide aittir. 
Netice olarak belirtmek isteriz ki, inşaatın durdu-

I rulmasını düşünmek ve o yolda bir uygulamaya teves
sül etmek, ne gerçekçi bir çözümdür, ne de bunda ida
renin menfaati vardır. Yapılması gereken iş, geçici ka
bulde görülen hata ve noksanları tek tek tespit ede
rek, taşeron firmalara bunları büyük bir hassasiyetle 
ikmal ettirmek, kullanmaya ve kabule mani teşkil et
meyenler için ise nefaset farkı kesmektir. Halen, ge
çici kabul heyeti ve kontrolörlük teşkilatı tarafından 
yapılan da budur. 

İklim ve ikamet şartlarının müsaade ettiği nispet
te, bu doğrultudaki çalışmaların en kısa zamanda ta
mamlanması sağlanacaktır. 

Sayın Taflıoğlu'nun önergesinde bahsedildiği gfibi 
inşaata 20 milyar 682 milyon lira sarf edilmemiştir. 
Bugüne kadar, mütaaJhhit Türkiye Emlak Kredi Ban
kası Anonim Şirketine, sözfconusü inşaat için, tahak
kuka bağlanarak ödenen para miktarı şöyledir: Loj
man inşaatları için 10 229 585 656 Türk Lirası öden
miştir. Ayrıca, altyapı ve sosyal tesisler için 

I 3 608 352 685 Türk Lirası Ödenmiştir. İnşaatın bu bö-
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lümü, ısı santralı, pis su, temiz su, aydınlatma, ısıt
ma, sıcak su, telefon ve televizyon şebekeleri, ilkokul, 
banka, PTT, kulüp, pastane, süperrnarket, yollar, isti
nat duvarları, su deposu inşaatları gibi kalemleri kap
samaktadır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Han
gisi yapıldı şimdiye kadar? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞ-
KANVEKİLİ ARİF Ş. BİLGİN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sabit dekorasyon için ise, 937 959 453 
Türk Lirası ödenmiştir. Bu bölümde, pleksiıglas bal
kon korkuluğu, aynalar, kavukluk, musandıra, kat kor
kulukları, salon kitaplığı, lambriler, televizyon dolabı, 
telafonlıik, radyatör gizlemeleri, kornişler, posta ku
tusu gibi kalemleri kapsamaktadır. 

Bunlardan başka, 8/2574 sayılı Kararname gere
ğince, 581 milyon 334 bin 51 Türk Lirası fiyat farkı 
ve 321 milyon 284 bin 611 Türk Lirası akaryakıt, de
mir ve çimento fiyat farkı ödenmiştir. Ayrıca, Türki
ye Emlak Kredli Bankasına mukavele gereğince kâr 
olarak 1 milyar 129 milyon 871 bin 277 Türk Lirası ve 
inşaatın Katma Değer Vergisi olarak da, 1 milyar 375 
milyon 811 bin 674 Türk Lirası ödenmiştir. 

Görüldüğü gibi, bütün bu kalemler için yapılan top
lam ödeme tutarı 18 milyar 184 milyon 199 bin 407 
liradır. 

Yukarıda bütün ayrıntılarıyla belirtildiği gibi, ko
nu gayet açık bir şekilde ortadadır. Bu nedenle, araş
tırmayı gerektirecek bir durumun bulunmadığı ka
naatinde olduğumuzu saygılarımızla Yüce Meclise arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Gruibu adına Sayın Yılmaz İh

san Hastürk, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Hastürk, süreniz 20 dakikadır., 
DYP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS

TÜRK (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yozgat Mil
letvekili Sayın Selalhattin Tafhoğlu ve arkadaşları 
tarafından verilen, milletvekilleri lojmanlarının inşaa
tıyla ilgili araştırma önergesi hakkında Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum 
adına yüce heyetinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, az evvel burada konu ile il
gili Başkanlık Divanının görüşlerini açıklayan sayın 
konuşmacı, önergede yer alan hususların doğruluğu
nu teyit ettiler. 7 milyar liraya ihale edilmiş olan bu 

inşaat, daha yarısını yeni geçen inşaat şekliyle dahi, 
20 milyar lira civarında bir ödemeye mazhar olmuş
tur. İşte olayın can alıcı noktası burasıdır. Acaba, 
bu inşaatlar, ihale bedelinin üç misline varan bu öde
meye mazhar olmuş şekliyle, neden böyledir, neden 
böyle olmuştur? İşte, bu parlamentonun şu anda ce
vap bulması ve cevap araması gereği buradan doğ
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yol
ları» başlıklı 98 inci maddesinde, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, soru, Meclis araştırması, genel gö
rüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla de
netleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli 
bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir» denmektedir. 

Bu yüce Meclis, denetleme yetkisini kullanacak 
mıdır; yoksa, Anayasamızın 98 inci maddesinde ya
zılı olduğu şekliyle kullanımı, devri sabık dönemini 
mi bekleyecektir? Birçok defalar buraya getirilen cid
dî konuların reddedilmesi, böyle bir kuşkuyu, böyle 
bir soruyu zihinlere takagelmektedir. 

'Buram buram şüphe, kayırma, yanlışlıklar ve 
inşaat faciaları tüten bu hesap, «adamsende, bizden 
bulmasın da kimden bulursa bulsun» değerlendirme
siyle, bir defa daha kerhen verilecek iktidar partisi 
menşeli oylarla reddedilmemelidir. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Nereden bili
yorsun da böyle konuşuyorsun? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Eğer, yüce Meclis böyle bir tarihî yanlışı yeniden ser
giler, böyle bir oy çoğunluğu tescil edilirse... 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Tahrik edi
yorsun. 

YILMAZ İNSAN HASTÜRK (Devamla) — 
... bu yüce kürsüden bir defa daha Doğru Yol Partisi 
adına açıkça belirtmek istiyoruz ki, çok yakın bir ge
lecekte bu inşaatlar, devri sabık araştırmasında konu 
edilecektir. Bu yüce Meclis, milletvekilleri lojmanı 
yapımında ortaya konulan kuşku ve kaygıları bugün 
değerlendirmez ise, yakın bir gelecekte teşekkül ede
cek olan yeni meclis bu değerlendirmeyi görev edin
melidir. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — O mecliste sen 
olmayacaksın ki!.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Milletvekili lojmanlarının yapımında bir usulsüzlük 
var ise, bunu bu yüce Meclis bulup çıkarmalıdır. 
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İşte biz, Doğru Yol Partisi olarak bu önergenin ka
bulünü, Başkanlık Divanını aklama işleminin başlan
gıcı olarak kaibul ediyoruz. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Onların 
öyle bir aklanmaya ihtiyaçları yok. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Bu önerge, yüce heyetinizin suskunluğunu tescil için 
verilmiş olamaz. Bu önerge, günlerdir gazetelerimize 
konu olan bu kuşkulu inşaatın astronomik ödeme
lerini hoş göstermek için de verilmiş olamaz. Bu 
önerge, sadece muhalefet yapmış olmak için de ve
rilmiş olamaz. Bu önerge, belirli kişileri yıpratmak 
için de verilmemiştir. Bu önerge, Anayasamızın 98 
inci maddesinde ifadesini bulan denetim faaliyetini 
başlatmak için verilmiştir. Bu yüce Meclis kendi ken
dini denetimden kaçınmamalıdır, kaçmamalıdır. Bu 
samimî inançla değerlendirmelerimizi yapacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek bu 
önerge ve gerekse bundan önce yüce heyetinizde gö
rüşülerek reddedilmiş olan Meclis araştırması önerge
lerinde ciddî iddialar vardır. Bu iddiaların doğruluğu, 
ancak, açılacak bir Meclis araştırması sonucu belir
lenebilir. 

Bakınız, olayları (birlikte değerlendirelim: 
Başkanlık Divanının 2.4.1984 tarih ve 3 - E kara

rına göre, Emlak Kredi Bankası sorumluluğunda 10 
firmaya ihale dosyası gönderilmiş, bunlardan 5'i te
şekkür etmiştir. Teklif alma yoluyla, 31.12.1985 ta
rihinde teslim edilmek üzere - buraya tekrar dikkati
nizi çökmek istiyorum, 31.12.1985 tarihinde teslim 
edilmek üzere- 5 753 295 100 TL. götürü, 
1 272 819 421 TL. birim fiyatla ve yüzde 10 indirim 
karşılığı, 6 898 832 579 Türk Lirası ve yüzde 9 Tür
kiye Emlak Kredi Bankası hissesiyle 7 519 727 521 
liraya ihale edilen milletvekilleri lojmanlarının hali
hazır durumları, yüce parlamentonun birçok üyesi ta
rafından bilinmektedir. Burada halihazır durumları
nı bir kez daha huzurunuza getirmek istemiyorum; 
çünkü birçoğunuz en az benim kadar biliyorsunuz, şu 
ana kadar - az evvel Sayın Başkanvekilinin de ifade 
ettikleri gibi - 20 milyar lira civarında ödeme yapıl
mış olmasına rağmen, ne inşaat bitmiş, ne de biten 
bölümler, ödenen ücretin karşılığı olacak bir kalite
de tamamlanmıştır. 

Önergede söz konusu edildiği gibi, müellif firma, 
inşaatın kaliteli yapılmadığı ve nefaset farkı hesap
lamalarında taşenon fklmamun kulaaidığını beyam 
etmektedir. Bu beyanlar da dosyalarda, Başkanlık Di-
vanındaki evraklarda mevcuttur. 

Böylesine önemli iddiaların ortaya konulduğu bir 
dönemde, bu iddialara karşı yüce Meclis suskun mu 
kalacaktır, yoksa araştırılmasını mı kabul edecektir; 
işte önemli olan da budur. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, şimdi sizlere bir belge 
sunmak istiyorum. Bu belge, bir istihkak cetvelidir ve 
istihkakı düzenleyenler tarafından imzalanmıştır. Bu 
belge üzerinde hep birlikte ciddî bir değerlendirme 
yapalım. Çürikü, bu belgeye istinaden bu mütaahhit 
firmaya istihkaklar ödenmiştir ve bu hakedişler ile şu 
anda 20 milyara varan, 7 milyara ihale edilmiş olan 
inşaat bugünkü durumuna gelmiştir. Birkaç örnek ver
mek istiyorum; belki sizlere intikal etmemiştir, dik
katinizi çeker, değerlendirirsiniz diye. 

Şimdi bu istihkakta, bu hakedişte yer alan bilgiye 
göre inşaat temel tabanına 29 140 metreküp, el ile, 
kum ve çakıl serilmiş. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — El ile!.. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

El ile, el işçiliğiyle serilmiş. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Böyle bir 

inşaatta el işçiliği de nereden çıktı? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Birim fiyatına göre de bunun 709 liradan hesaplan
ması gerekir; birim fiyat cetvelinde 709 lira; ama bu 
istihkakta, bunun karşılığı 3 600 liradan ödenmiştir. 
Aradaki farkı takdirlerinize sunuyorum. 

Gene bu istihkakta yer alan çok sayıda özel arre-
galı işler vardır. 

Yine bu istihkakın 73 üncü sırasında yer alan, 
metrekaresi 2 500 liradan olan alaturka kiremit ile 
çatı örtülmesine 128 milyon 630 bin alaturka mahya
ya ise 770 bin lira ödenecekken, ihaleye çıkarıldığın
ım -ihale şartnamelerinde böyle imiş- bu kiremit, 
lüks kiremite dönüştürülmüş; yine bu istihkakta -102 
noi sırada- metrekaresine, 6 047 liradan, 194 616 648 
lira ödenmiş. Ayrıca, bu lüks kiremitlerin nakli için, 
bin adedine 17 842 lira hesapla, toplam 23 5.33 598 lira 
nakliye istihkakı ödenmiş. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ye Me-
met ye!.. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
Şimdi soruyorum: Burada hep beraber elimizi vic
danımıza koyalım ve birlikte soralım. Ben, bütün 
samimiyetimle ifade ederim ki, sizlerin de aynı duy
gular içinde olacağınıza inandığım gibi bunu değer
lendirdim. Bu inşaatta, daha evvelki projedeki diğer 
iştirakçi firmalar o projedeki esaslara göre, o projede 
istenen detaylara göre teklif vermiştir ve ona göre de-
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ğerlendirme yapmıştır. Müteaddit defalar bu projede 
tadilat yaptınız; tadilattan doğan müteahhit menfaat
lerini, sayın üyeler en az benim kadar biliyorlardır. 
Acalba, bu kiremitler projede olduğu gibi alaturka, 
yani hepimizin kullandığı normal kiremit olsaydı da 
lüks kiremit olmasaydı, bu binalar kullanım yönünden 
daha mı elverişsiz olurdu? 

'Bunu niçin soruyorum sayın üyeler? Şu anda 
mevcut binalardan birçoğunun çatısı akmaktadır; onun 
için soruyorum. 

Siz, hem kalkıp fiyat artıracaksınız, lüks kiremite 
dönüştüreceksiniz, hem de binaların çatısını akmaktan 
kurtaramayacaksınız!.. Burada bir hata değil, bir 
yanlışlık var; o nerede, o nedir, bunun arkasında 
ne var; hepimizin bilmesi gerekir. 

Bir iki tane örnek vereyim, bu örnekleri çoğalt
mak mümkün; gören üyelerin hatırlayabilmeleri için 
söylüyorum, garaj kapısı ilk teklifte 150 bin lira ci
varında idi, değiştirilmiş; garaj kapılarının yapım ve 
montesi .496 737 lira. 

Çatı katına çıkışta yedi basamaklı bir merdiven 
var; paytak merdiven tabir ediyorlar. Paytak mer
divenin fiyatı 71 250 lira. 71 250 lira çarpı 400; is
tihkak tamam ve ödendi. Bu örnekleri daha çoğalta
biliriz, örnekler üzerinde durmak istemiyorum; ama 
yüce heyetin bu konuda, bazı önemli hususlarda bilgi 
sahibi olması için açıklıyorum; bu belgeyi incelemek 
dsteyen sayın üye olursa, göstermeye, bir nüshasını 
da vermeye amadeyim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de bu inşaatlar neden 
bitmiyor, onun üzerinde duralön. Yapılan sözleşmeye 
göre cezaî müeyyide, ev başına günlük 4 bin liradır. 
132 ev teslim edilmiş gözüküyor, kalan ev 268 adet. 
268 çarpı 4 bin; günlük ceza 1 milyon 72 bin lira. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — O kalktı şimdi. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (Devamla) — 

Tabiî bunun da uygulamadan kaçış noktaları var. Eğer 
siz projede tadilat yaptıysanız, müteahhit firma, ta
şeron firma, otomatikman hak kazanıyor. Dolayısıyla 
bu miktarları da ödememesi mevzubahis. O ödeni
yor mu, ödenmiyor mu bilmiyorum. 

Yalnız daha önemlisini söyleyeyim; 1985'te bitmesi 
gereken inşaat 1987'de hâlâ niye bitmedi? Çünkü, bir 
de bunun içinde eskalasyon denen, her yıl fiyat artış
larından ortaya çıkan yüzde 30 civarındaki artışlar 
var. İşte, bu artışlar dahi bu cezanın ,çok üstünde 
olduğu için, elbet bu inşaat zamanında bitmez. 

Şimdi, burada ne olabilir, akla ne gelebilir? Bu
rada, Başkanlık Divanına teknik müşavir olarak ça
lışan heyetin, şu basit değerlendirmeleri yapıp, birta
kım fuzulî harcamalara mani olacak tedbirleri alması 
gerekirdi. Bu yapılmamıştır; yapılmadığı için de böyle 
olmuştur. 

Şimdi, diğer bir konuya gelmek istiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLÜ (Erzurum) — Benim 
aklıma başka şey geliyor. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
İnşaatın, altyapı olarak nitelenen yol ye kanalizasyon 
Ibölümü, birim fiyat esasına göre, ancak Bayındırlık 
Bakanlığı birim fiyat uygulaması yapılmadan, bilin
meyen ölçülerle poz birim fiyatları belirlenerek ya
pılmıştır. Konut inşaatları ise, tamamen yeni fiyat 
ve özel fiyat çıkarılarak ihale edilmiştir. 146 kalem 
imalat gözüken - altyapı dahil - bu inşaatlarda 84 ka
lem iş, yemi fiyat ve özel fiyatlarla yaptırılmaktadır. 
Bu oran, yüzde 50'yi aşmaktadır. Oysa genelde, konu 
uzmanı arkadaşlarımız bilecekler, özel fiyatlarla bir 
inşaatta yapılan işler yüzde 10 ila 15 civarında olur. 
Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ile müteahhit 
firmaya ödenen yeni fiyat ve özel fiyat farkları, bazı 
kalemlerde yüzde 300 ila 400 gibi astronomik ra
kamlara ulaşmaktadır. Tabiî bunun da birtakım ne
denleri var. Yalnız dış cephede dahi 17 farklı kalem
de malzeme kullanılmaktadır. İşte bu farklı malze
melerin kullanılışı, kullanılış şekli, her birinin yerine 
montesi, imali de farklı farklı problemler getirmek-

Projesinde, çelik çatı ve altı ahşap lambri olarak 
belirlenmiş olmasına rağmen, bu yapılmayarak, oturt
ma çatı yaptırılmış ve yukarıdaki küçük odayı ka
zanmak amacıyla, daha fazla ödenmiştir. 

İlk proje, düz kalıba göre yapılmış ve hesaplan
mıştır; fakat daha sonra tünel kalıba çevrilmiştir ve 
bu tünel kalıbın kalıplarını da bu müteahhitten, bu 
taşeron firmadan biraz daha fazla fiyat teklif edip, 
sekiz ayda teslim etmek üzere fiyat veren bir firma 
yapmıştır. Bu büyük firmanın ifadesi şudur: «Ben, 
bu kalıplan taşeron firmaya yaptırmakla, bu ihale 
bende kalsaydı ne kadar kazanacak isem bu kalıp
larla peşinen kazandım.» Bu, böyle bir tünel kalıba 
dönüşecek idiyse niye peşinen ihalesi, ihale evrakı, 
dosyası, tünel kalıba göre hazırlanmamıştır? Bütün 
bunlardan görüyoruz ki, fevkalade aceleye getirilen 
bir ihaledir. Oysa, devlet parasının kullanılmasında 
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aceleye getirilme diye bir metot yoktur .Devlet pa
rası, millet parası, en hassas kullanılması gereken pa
radır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Acele
ye değil, üçkâğıda getirilmiş! 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 
öte yandan, mütaah'hit firmanın ilk verdiği kapalı 
teklifte belirtilen bazı kalemlerin, mukavele yapılırken 
mütaahlhit firma lehine artırılması da dikkat çekici
dir. Mesela, 62 sıra numarada, «özel fiyat 1» olarak 
gözüken, sert ağaç merdiven korkuluğu yapılması 
işine, mütaahhit firma metresi için 11 bin lira teklif 
etmiş, ancak sözleşmeye 15 bin lira olarak geçmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, süreniz doldu, to
parlayınız efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

63 üncü sırada, özel fiyat 2'de belirlenen sunî 
deri akordeon kapının metrekaresine mütaahhit firma 
15 bin lira teklif ettiği halde, mukavelede, metrekaresi 
20 bin liradan yer almaktadır. Bu örnekleri de çoğal
tabiliriz. 

Sayın milletvekilleri, bana tahsis edilen 9 uncu 
Iküımödlelkli M NoTu (kianıultıu, 6.2A987 ıgtünıü M t a ı alil
dim. Kanunî kuruluş olan Türk Mimar Mühendisler 
Odaları Birliğine müracaat ederek, mimar ve inşaat 
mühendisi iki bilirkişinin nezaretinde ve basın men
suplarının huzurunda teslim aldığım lojmanın teknik 
hata ve kusurlarını ayrıca belgeleyeceğim. Ancak, yü
ce heyetinizin bilgi sahibi olmasını istediğim bir ko
nuyu burada açıklamak istiyorum. 

9 uncu kümede 48 konut var. Bu konutlar için, 
az evvel Sayın Başkanvekilinin de belirttiği gibi, 
toplam olarak 7 milyon 392 bin lira nefaset hatası 
kesilmiştir. Dolayısıyla, bu konutlar için kesilen ne
faset, hatası, beher konut için 153 bin liradır. Bir in
şatta noksanlar yüzde 5'i geçerse, geçici kabulü müm
kün değildir. İşte bunun için, yüzde 5 oranını geçen 
lojmanların da geçici kabulünü sağlamak için, bina
ların hata ve noksanları tek tek değil, küme esasına 
göre tespit edilmiştir. Buraya dikkatinizi çekmek is
tiyorum. 

öte yandan, müellif firma, tespit edilen nefaset 
tfaiıM'arıınt yetenlıiı görmeyip iıtiKaz eftmesıime ve «Kusur 
ve noksanlar beher bina için ayrı ayrı yazılmalıdır» 
demesine rağmen, böyle kuşkulu bir yol seçilmiştir. 
Niye ve ne için? 

İşte bu suallerin cevabını alabilmek için, Doğru 
Yol Partisi Gruibu olarak bu önergeye olumlu oy ve
receğiz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu önerge ka
bul edilmelidir; kabul edilmelidir ki, bordro mahkûm
ları ve namuslu iş erbabından toplanan vergilerden 
20 milyar lira nereye ve nasıl sarf edilmiştir, bilinsin. 

Bu önerge kabul edilmelidir; kabul edilmelidir ki, 
muhtelif uyarılara rağmen Sayın Meclis Başkanımız 
ödeme onaylarını neden vermiştir, açıklayabilsin; ka
muoyunca da bilinsin. Bu önerge kabul edilmelidir; 
edilsin ki, örnek olarak yapıldığı ileri sürülen bu in
şaatların kalitesi de tespit edilebilsin. Bu önerge ka
bul edilmelidir; edilmelidir ki, 7 milyar 519 milyon 
liraya ihale olunan bu inşaata 20 milyar lira öden
mesine rağmen neden hâlâ bitirilememiştir; sorumlusu 
ve sorumluları kimlerdir, bilinsin, bulunsun, sorul
sun. Bu önerge kabul edilmelidir; kabul edilsin ki, 
bir mütaahhit firma, yüzde 400'e varan bir bitirimi 
nasıl sağlıyor, bilelim, bilinsin. Bu önerge kabul edil
melidir; edilsin ki, yüce parlamentonun duyarlılığı 
tescil olsun. Bu önerge kalbul deilmelidir; edilsin ki, 
bu yüce parlamentonun sayın üyeleri, kendilerine 
80 - 90 milyonluk lojman yaptıran heyet olmaktan 
kurtulsunlar ve bu önerge kalbul edilmelidir; kabul 
edilsin ki, varsa, suçluları cezalarını çeksin; yoksa, 
namuslu kişiler töhmetten kurtulsun. 

Sayın milletvekilleri, yüce heyetinizin konuya ge
rekli hassasiyetle yaklaşacağına ve oylarını, görev bi
linci ve samimiyetle kullanacağına inanıyoruz. 

Bu inançla yüce heyetinize Doğru Yol Partisi 
Grubu adına engin saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Münir Sevinç, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Yozgat Milletvekili Sayın Selaihattin Taflıoğlu ve ar
kadaşlarının, milletvekilleri lojmanı inşaatları hak
kında vermiş olduğu üçüncü Meclis araştırması 
önergesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve 
şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır düşünülmeyen mil
letvekilleri ve senatörlerin AnkaraMaki konut ihtiyaç
larına kalıcı bir çözüm bulan 17 nci Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına elbette te
şekkür ediyoruz. Nasıl 1978 - 1979'larda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Halkla İlişki
ler Binasını yaparak biz milletvekillerini rahat çalışma 
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ortamına kavuşturup, Meclis içinde tüm çalışmaları
mızı kolaylıkla yapmamıza olanak sağlamışsa, bu dö
nemde yapılan konutlar sayesinde de, bundan son
raki dönemlerde gelecek olan milletvekilleri, hem ra
hat çalışma, hem de seçilip gelir gelmez konut ara
ma zorluğunu çekmeyecektir. 

iBu olanaklarla donatılan milletvekilleri, memleke
tin ve halkın meselelerine daha fazla zaman ayıra
caklardır; ancak, bütün bu olumlu girişimlerin mali
yeti yok yere iki üç kat daha pahalıya mal ediliyorsa, 
ona da hiç kimse rıza gösteremez. Hele bunca mas
raftan sonra, kalitesiz, kullanılması problemli, işe 
yaramaz konutlar teslim alınıyorsa, tüyü bitmedik 
yetimin hakkı olan devletin parasını sokağa atmış 
oluruz. Bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. 

Sayın Milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Başkanlık Di
vanı, 2 Nisan 1984 tarihindeki toplantısında, işi Tür
kiye Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketine yap
tırmaya karar vermiştir; yani işin mütaahhidi Tür
kiye Emlak Kredi Bankasıdır. 

Mütaahhit, işin seyrinden, kalitesinden ve kalite
sizliğinden sorumludur; kârı da, zararı da onun olması 
gerekir. Oysa, bu banka şimdi kâra ortak, zarara ise 
karışmamaktadır; yalnız danışmanlık yapmaktadır. 
Bundan dolayı Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim 
Şirketine bugüne kadar 1,2 milyar lira ödenmiştir. 
'Karşılığında alınan hizmet ise iki üç dosya hazırla
maktan ibarettir. Yapılan işlerin günahı, sevabı, ta
şeron Kadirbeyoğlu Firmasına aittir. Banka, taşerona 
ödediğinin yüzde 9'unu aldığı için, ödenen her para
dan kazançlı çıkmakta ve geliri artmaktadır. Meclis 
Başkanlığına verdiği bilgiler ise tamamen yanlış ve 
yanıltıcıdır. Projenin 3 ayda biteceğini, ihale tarihinden 
1 yıl sonra ise 400 dairenin tamamlanıp teslim edi
leceğini banka taahhüt ederek söylemiştir. Banka, 
yanlış bilgilerle Başkanlık Divanını yanıltmış, bugün
kü sıkıntılara sebep olmuştur. Böyle kapsamlı bir 
şehrin planlanması, projelendirilmesi, keşiflerin ve 
imalat detaylarının hazırlanıp, ihalesinin yapılması, 
bırakın Türkiye'yi, gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile 
üç ayda yapılamaz. 

Talbiî, detay projeleri olmayınca, nereye hangi ka
litede imalat yapılacağı bilinmeyince, ihale de, «olsa 
olsa» metodu ile yapıldığından, işler bu hale gelmiş
tir. İhale yapıldığı tarihte, süre uzatımı yapılmaya
cağı, fiyat farkı verilmeyeceği kesin olarak söylen
miştir. Bu şartlarda ihaleye girmeyen diğer firmalara 
ibüyük haksızlık yapılmıştır. Hem Çinici Mimarlık 
Bürosunun, hem de taşeron Kadirbeyoğlu tnşaat 

Şirketinin korunduğu ve devletin zarara uğratıldığı 
kanısındayız. 

Hiçbir işin, gerçek keşfi, proje ve uygulama de
tayının bilinmediği böyle bir ihale, bugüne kadar, en 
geri Afrika ülkelerinde bile yapılmamıştır. Hele ya
pılacak işin nitelikleri beliri delilse, bitiş zamanı da 
belirli olmaz; inşaatın teslimi uzadıkça uzar, maliyet 
arttıkça artar, bazılarının kazancına kazanç, kârına 
ise kâr katar. 

Müteahhit bankaya yer teslimi 17 Ağustos 1984 
tarihinde yapılmıştır. Bu işin bedeli, 1984 yılı Ba
yındırlık birim fiyatlarını 1,7 rakamı ile çarparak 
tespit edilmiş ve bu bedelle lüks inşaat yapılabilecek 
seviyeye fiyatlar getirilmiştir. Başkanlık, bu amaçla, 
pahalı olan ihale bedelini tasdik etmiş, yani 1984 fi
yatları yaklaşık olarak ikiye katlanarak işe başlan
mıştır. Temel ve kaba inşaatın betonları, lüks inşaat 
fiyatları ile yaptırılmıştır. Dolayısıyla, ana amaç loj
manların ince işlerindeki fiyat farklarını kapatmak 
için fazladan verilmiş olan birim fiyatlar, ince işler 
başlamadan tükenmiştir. İhale tutarının yüzde 30 faz
lası ise, ihzaratlarla, şişirilmiş istihkaklarla donduru
larak, ihale şartları kendiliğinden ortadan kalkmış
tır. Ortada ilk ihale parası kalmayınca, işin tasfiyesi 
gerçekleştirilmiştir. Böylece, ilk ihale şartları bir ke
nara bırakılarak, özel fiyatlarla ikinci bir anlaşma 
yapılmıştır. İhalesiz olarak yapılan bu anlaşma ile, 
geri kalan işler, sıfır tenzilat ile Kadirbeyoğlu Fir
masına verilmiştir. Gerek ithal edilen, gerekse piya
sadan pazarlıkla alınan tüm inşaat malzemelerinin 
fatura bedeline, yüzde 25 müteahhit kârı konularak 
istihkaklara bağlanmıştır. Zaten, bu inşaatların esas 
para kazancı, lüks inşaat yapımı için müteahhit ta
rafından ilk ihalede teklif edilen 1,7 katlık fazla fi
yatla gerçekleştirilmiştir. Şimdi ise, tamamına yakını 
özel fiyatlara bağlanan ince işler devam etmektedir. 
Tabiî, özel fiyatların da özel kârlar getirmesi doğal
dır. 

Netice olarak : Yapılan tüm ödemelerin yüzde 
9'u, Emlak Kredi Bankası Anonim Şirketine, zahmet
siz, eziyetsiz ve mesuliyetsiz kâr sağlamaktadır. Çini
ci Mimarlık Bürosu ise, projeleri üç ayda bitireme
yeceğini bile bile talip olarak işi almıştır. Bu neden
le 200 memur lojmanı ve o lojmanların ısıtılmasını, 
ayrıca en lüzumlu olan 400 metreküplük su deposu
nun projesini unutmuştur. Arazinin durumunu tam 
bilmediğinden, 2,1 metre olarak verdiği ortalama haf
riyatı, sonradan daha fazla yaptırmak zorunda kal
mıştır. Arazi kodu bilinmediğinden, lüzumlu istinat 
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duvarları ve ısıtma kazanının basıncı artmış, bunlar 
da ek iş olarak yapıldığından, keşif artışına sebep ol- • 
muştur, işler yapıldıktan sonra detay projeleri veri
lebilmiş, çeşitli karar değişiklikleri de işin randıman
lı bir şekilde yürümesine engel olmuştur. I 

Taşeron Kadirbeyoğlu inşaat Firması, lüks inşâa- I 
tın tamamına göre hazırladığı ekstra fiyatla yüksek I 
kâr sağlamış; şimdi ise, özel fiyatlarla hazırlanan sıfır j 
tenzilatlı işine devam etmektedir. Bu firma sahipleri- i 
nin, Meclis Başkanımızın teyzeoğlu ve Adalet Baka- I 
nımızın da bu firmanın eski hukuk müşaviri olduğu I 
söylentileri hâlâ yalanlanmamıştır; işler iyiden iyiye I 
düşündürücü olmuştur. I 

Ayrıca, bu işin kontrol yetkisi de çok karışıktır. I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat Kontrol Amir- I 
liginin çok iyi niyetle işe sarılması ve takibe koşma
sı, işlerin çözümüne fazla bir etkinlik kazandırma- I 
maktadır. Çünkü, Meclisin diğer inşaatları da, bu üç I 
kişilik kadronun sırtındadır. Fennî mesul Çinici Mi
marlık Bürosunun yazdığı raporların ve yaptıkları I 
uyarıların hiçbirisi dikkate alınmamaktadır. Emlak I 
Kredi Bankası Anonim Şirketinin elemanları ise, yal
nız istihkakları kontrol etmektedir; dolayısıyla, loj
man inşaatlarının kontrolü ve denetimi, bir çıkmaz I 
içinde ve el yordamıyla yapılmaktadır. I 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yuka
rıda da izah ettiğim gibi, milletvekili lojmanlarının, 
birinci sınıf kalitede malzemeler kullanılarak lüks bir I 
yapı olması icap etmektedir; ama gelin görün ki, o 
güzelim lüks malzemeler, yerlerine konulunca, üçün
cü sınıf bir yapı meydana gelmektedir. 

Şimdi, inşaatın durumunu incelemeye çatıdan baş
layalım. özel kiremit, özel çinkoların kullanıldığı ça
tı dere ve yağmur boruları, âdeta vazife yapmaması 
için konulmuştur. Pek çok evin çatısı en ufak bir 
yağmurda akmakta veya derelerden taşıp 9 metre
den yere dökülmektedir. Mutfaktan geçen yağmur 
boruları ise donarak patlamakta, mutfakları su bas
maktadır. Banyo yapınca alt kattaki yemek masası- I 
na su damlamayan ev hemen yok gibidir. Banyoda
ki birinci sınıf mermer fayanslar ile diğer yerlerdeki I 
karolar ve mermerlerin işçiliği ise, kaçak olarak ya
pılan gecekondulardaki fayanslardan daha kötüdür. I 
Derzler birbirini tutmamakta, tutarsa da girintili çı
kıntılı olduğu için fevkalade çirkin bir görünüm arz 
etmektedir. Fayans derzlerine sürülen macunların pek 
çoğu dökülmüştür. Aralarından sızan sular, yakında 
tüm fayansların dökülmesine neden olacaktır. Orta 
kattaki lavabo dışa meyilli olacağına, içe meyilli ya- J 
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pılmıştır; bundan dolayı sabunluklarda devamlı su 
bulunmakta, konulan sabunlan eritip olabildiğince 
çirkinlikler meydana getirmektedir. 

Binada bulunan üç tuvaletten hiçbirisini kullan
mak mümkün değildir. Ekstra kalitede musluklar ve 
klozetler, yerlerine monte edilirken hiç dikkat edil-
msmiştir. Alafranga tuvaletleri kullanmadan rezer-
vuar kolunu çekerseniz pis su akıp gider; fakat con
ta 'ayarsızlığı nedeniyle klozet hemen yarıya kadar su 
İle dolar; daha sonra kullandığınızda ise her tarafı
nız pis sularla kMenir. Bu pisliği temizlemek için ise, 
muhakkak banyo yapmak gerekmektedir. Bu sebeple, 
birinci ve ikinci kattaki klozetler sadece pisevuar va
zifesi görmektedir., Zemin kattaki alaturka tuvalet 
normal 'kullanılabilir durumdadır. Alaturka tuvaleti 
kullandıktan sonra rezervuara 'bastığınızda, ani 'bir su 
hücumu ile, tüm tuvalet ve duş, suların istilasına uğ
ramaktadır; bu arada, terlikleriniz ve ayaklarınız bu 
su içinde kalmaktadır. Kısacası, lojmanlarda huzur 
içinde tuvalete girmeniz olanak dışıdır. Ya, üstünüz 
başınız pis sulara 'bulaşacak veyahut da zemin kat
taki alaturka tuvalete çizme ile girmek mecburiyetin
de kalacaksınız. 

Sitedeki telefon görüşmesi ise bir işkence halini 
almıştır. Ülkede çok iyi çalışan ve gelişen teknoloji
den faydalanan PTT, nedense Milletvekilleri Sitesine 
girmemiş gibidir. Dışarıdan telefon edilirse konuşur
sun; ama siz telefon etlmek isterseniz bu mümkün ola
maz. Tüm iç telefon hattı şebekesi mütaahhit tara
fından yapıldığı için olacak ki, bu nedenle de tele
fon görüşmeleri bir işkence haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir hafta evvel, 8 inci so
kakta oturan Denizli Milletvekili Sayın Halil ibra
him Şahin, mide kanaması geçirip evinde istirahat 
ederken, birden fenalaşmış, hastaneye yetiştirilmesi 
için am'bulans çağırılacak bir telefon, sitede buluna
mamıştır. Geç gelen ambulans ise, ancak son dakika
da yetişmiş ve arkadaşımız hayatını kaybetmekten 
kıl payı kurtulabilmiştir. Böyle giderse ve tedbir alın
mazsa, bilesiniz ki, sitede oturanların can güvenliği 
sağlanmamış olacaktır. 

'Özetlersek : Avuç dolusu masrafla yapılan bu loj
manlar, bırakınız l'ü'ks niteliği, ikinci sınıf bir inşaat 
bile değildir. Gerek ihalede ve gerekse inşaatın nihaî 
halinde, bu inşaat fevkalade pahalıya mal edilmiştir. 
Bütün.eksiklikler ve malzeme zayiatı bilirkişilerce tes
pit edilmeli ve ederleri tam olarak tespit edilip, mü
teahhit firma olan Emlak Kredi Bankası Anonim Şir
ketinden muhakkak geriye alınmalıdır. Müteahhit 
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bankanın, zararını taşeron firmalardan geri alıp al
maması 'bizi igilendirmemelidir. Çünkü, şantiyenin 
düzensiz, intizamsız çalışarak kalitesiz imalat yapma
sından müteahhit firma sorumlu olmalıdır. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; netice ola
rak şunu söylemek istiyorum : Bu lojman inşaatları
nın, ilk keşif 'bedelimin iki kâtından fazlaya çıkması, 
bizlerde kuşkular uyandırmıştır, ödenek yokluğundan 
geri kalsa, diyecek bir şeyimiz yoktur; ancak hiç kim
se Ibunu söyleyemez. Aksine, istenildiği anda ödeme 
yapılıyor; hatta, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 
gibi, ülkemizin de hiçbir yerinde bulunmayan bir se
kide ve 15 günde bir istihkak yapılarak, bu inşaat
ların parası ödenmektedir. Proje müellifi ve tekniik 
uygulama sorumlusu Çinici Mühendislik Bürosu, hak
kından fazlasını aldığı halde, yeteri hizmeti verme
mektedir. Müteahhit Emlâk Kredi Bankası Anonim 
Şirketimin haksız yere 1,5 milyar lira civarında para 
alması, mantığa ve akla uygun gelmemektedir. Taşe
ron Kadirbeyoğlü Firmasının, bir yılda bitirmek üze
re taahhüt ettiği 400 konutu 5,7 milyara bitireceği 
yerde 12 milyara çşkarmasından haksız olarak yüz
de lOO'ün üzerinde kâr ettiği görüşünü taşıyoruz. 
Bütün bu harcamalarla, devlet parasının bazı şahısla
ra aktarıldığını tahmin ediyoruz. 

İhaleye çıkarılış tarzının ve inşaat seyrinin, bazı 
kimseleri koruyan sistemde düzenlendiği iddialarının 
açıklığa kavuşmasını isteyerek, Meclis araştırmasına 
«Evet» diyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Süley

man Koyuncugil, buyurun. (DSP sıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN KOYUN
CUGİL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Selahattin Taflı-
oğlu ve 9 arkadaşının, milletvekili lojman inşaatla
rının kusurlu kalitesiz ve noksan yapıldığına dair 
iddialarla ilgili Meclis araştırması önergesi hakkın
da Demokratik Sol Partinin görüşlerini belirtmeden 
önce, yüce Meclisi, şahsım ve grubumuz adına say
gıyla selamlarım. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, yap
mış oldukları araştırmalara dayanarak, gerek müte
ahhit firmanın, gerek proje müellifinin, gerekse de, 
mal sahibi olan idarenin, bankanın kusurlarını söy
lemeye çalıştılar. Bizce konunun en önemli yanı, 
yüce Meclisin saygınlığıdır. Bu yılın «Konut Yılı» 

olması nedeniyle, Türkiye'de yapılmakta olan, ya
pılması gereken toplu konuta örnek olabilecek ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için yapılmış 
olan bu konutlar hakkındaki çeşitli söylentilerin, yü
ce Meclisin saygınlığını korumak bakımından, arka
daşlarımızın tereddüdüne mahal verilmemesi bakı
mımdan araştırılması için, bu önergeyle istenilen Mec
lis araştırmasının yapılmasından yana olduğumuzu 
belirtirim. 

Bildiğiniz üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle 
ilgili daha birçok inşaatlar yapılmaktadır. Lojman 
inşaatlarının dışında^ İstanbul'da yapılan yapılar var
dır, Meclisimizin içinde yapılan yapılar vardır. Bun
larla ilgili çıkacak 'ihtilafları, sorunları giderebilmek 
için ve Yüce Meclisin saygınlığına gölge düşürme
mek için bu önergeyi kabul etmemiz gerekir. Çünkü, 
bu konuda herhangi bir problem varsa, bu problem
den sorumlu olan kişilerden, yergiye layık olan kişi
lerin yerilmeleri, övgüye layık olan kişilerin övülmesi 
gerekir. 

Konut olayı, Tünkiye^de gündemin ilk sıraların
da yer alan önemli bir konudur. Türkiye'nin konut 
problemine çözüm bulma durumunda olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri için yapılan konutlar
dan birinde yaşayan bir kişi olarak, görmüş oldu
ğum bazı kusurları, benden önce konuşan arkadaş
larımın belirttiklerine ilave etmek isterim. Daha ön
ce bahsedilen şeyler üzerinde duracak değilim. 

Olay, sadece maliyetin artışı meselesi değildir. 
Bizim, üzerinde en fazla durduğumuz, Türkiye için 
önemli olan konut meselesinin, Meclis tarafından 
yapılan bir konuda eğer denetimsizlik varsa, bunun 
sorumluları, eğer övgüye layık bir gelişme varsa, ör
nek bir davranış ise, iyi veya kötü, bunun meydana 
çıkması gerekir kanaatindeyiz. 

Şimdi, benim fark edebildiğim, arkadaşlarımızın 
fark edebildikleri çok enteresan bir konu var: Bir 
defa, hiçbir yerde görülmeyecek kadar yoğun bir 
denetim mekanizması olmasına karşı, örneğin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi inşaat kontrol kadrosu, 
teknik kadrosu bu konuda seferber ediliyor; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının elemanları bu konuda 
seferber ediliyor; Emlak Kredi Bankasının yetkili 
teknik elemanları bu konuda seferber ediliyor ve 
ayrıca proje müellifi Behruz Çinici ile beraber ça
lışan Behruz Çinici Bürosu aynı konuyla ilgili ça
lışma yapıyor; yapılan inşaat da, 400 tane konut. 
Bu kadar güçlü bir kadronun denetim yaptığı bir 
yerde, eğer bazı problemler çıkıyorsa, demek ki bu-
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rada bir aksak yan vardır, bir aksaklık söz konu- I 
sudur. 

Çok enteresandır, mütaahh'itle (taahhüt eden 
kişi ile) işverenin karş lıklı sorumlulukları vardır. Mü-
taahhit, Türk yasalarına göre yapmış olduğu işle il
gili prosedürü takip eder, geçici kabulle yapılan ek
siklikleri, maalesef Meclis personelinin tamamladı
ğını, şu anda 'bu konutlarda oturan arkadaşlarımız 
bilirler. Meydana gelen arızalar, geçici kabul eksik
likleri, özellikle Mecliste çalışan teknik kadro tara
fından tamir edilip onarılmaktadır. Aslında bu, ger
çekten birtakım konuların hızla halledilmeye çalışıl
dığını gösteren önemli işaretlerden bir tanesidir. 

ıMllletvekili lojmanları, geleneksel metotla değil I 
de, prefabrik olarak inşa edilmiştir. Çok iyi bildi
ğiniz üzere, prefabrik veya prekas yolla inşaat yap
madaki amaç, eğer maliyeti, ucuzlatmak ise, bu, 
Türkiye gibi enflasyonu yüksek olan ülkelerde yarar
lıdır. Prefabrik inşaat yapımı için 16 aylık bir süre 
tanınıyor, bunun iki mislüne yakın bir süre geçme
sine rağmen, maalesef bu inşaatlar tamamlanamı
yor. 

Sayın üyeler, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin saygınlığını korumak istiyorsak, ki bu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini ilgilendirmesi nedeniy
le tüm üyelerin sorunudur; hiçbir zaman herhangi 
bir partinin konusu değildir. Yineliyorum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin saygınlığını koruyabilmek, 
özellikle, Konut Yılı olan 1987 yılında kamuoyunda 
örnek teşkil edebilecek bir emsalin kötü örnek ol
masını önleyebilmek, kafalardaki istifhamları sile-
bilmek için, bu konuda verilmiş olan önergeye kabul 
oyu vermeliyiz. 

Demokratik Sol Parti olarak, lehinde oy verece
ğimizi belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koyuncugil. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Saffet Sa

karya, buyurun efendim. I 
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SAKARYA 

(Çankırı) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına, araştırma 
önergesi üzerindeki konuşmama başlamadan evvel, I 
yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, şunu hemen belirtmeliyim I 
ki, yapılan her hizmeti takdirle karşılamak, bu yüce 
heyetin temel prensibi olmalıdır. Milletvekillerine 
lojman yapımı düşüncesinin arkasında, şu kuruluşa 
bu kuruluşa çıkar sağlamak değil, yüce heyetinize | 
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hizmet sunmak fikri ve düşüncesi yatmaktadır. Ak
saklıklar, noksanlıklar varsa elbette giderilecektir. 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin başında, geçmiş
teki hizmetleriyle kılı kırk yaran tecrübeli bir dev
let adamı bulunmaktadır. Bu mukaddes yeri, yüce 
Meclisin üyeleririi onore etmek ve saygınlığını artır
mak amacına matuftur. 

6 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilip Anka
ra'ya gelen arkadaşlarımızın nasıl yana yakıla ev 
aradıklarını gözümün önüne getiriyor, milletvekilleri
ne lojman yapımı konusu gündeme geldiğinde, o za
manlar Divanda görev almış birisi olarak, bu hayırlı 
kararın altırida imzam bulunmasından dolayı mane
vî haz duyduğumu huzurlarınızda ifade etmek isti
yorum. 

(Değerli milletvekilleri, yapılan lojmanların eksiği 
gediği varsa, bunların tamamlanmasını yüce Meclisin 
üyeleri olarak İstemek en tabiî hakkımızdır; fakat 
burada yanlışla doğruyu karıştırmayalım; hizmet 
eden insanların şevk ve heyecanını kırma yerine, ya
pıcı ve olumlu tenkitlerimizle meseleye yaklaşalım. 
Yapılan hizmetlere kusur bulmak veya mani olmak 
isteyen insanları, bu mukaddes çatı altında, eski bir 
basın mensubu ve parlamento muhabiri olarak geç
mişte çok gördüm. Burada, «Bu kadar enerjiyi top
rağa mı vereceksiniz?» diyerek baraj yapımlarına 
karşı çıkanlar ile, «İstanbul Boğaz Köprüsüne ne 
gerek var» diyerek «Köprüye hayır» kampanyası 
açanları gördük. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne ilgisi var onun
la? Orada çalışanlar kınanmıyor ki.. 

SAFFET SAKARYA (Devamla) — Seneler son
ra, Türkiye enerji darboğazına girdiğinde, Boğaz 
Köprüsü ihtiyacı karşılamayınca, Fatih Sultan Meh
met isimli İkinci Boğaz Köprüsünün yapımına baş
lanınca, bu kişilerin ne büyük bir yanılgı 'içerisinde 
olduklarını da hep beraber gördük, görüyoruz. Yal
nız bunlar mı oldu? «Köprüyü sattırmam» diyenler
den, köprü senetlerinin kârlı, akılcı bir iş olduğunu 
görenler, köprü pay ortaklığı senedi aldılar. Millet
vekili lojmanlarına karşı çıkanlar da, gidip orada 
oturacaklarıdır. 

(MUSA ATEŞ (Tunceli) — Ben gitmem!. 

SAFFET SAKARYA (Devamla) — Nasıl ki, 
milletvekilleri maaşları artarken, reklam için ret oyu 
verip, artan maaşımız Hazineye irat kaydedilsin veya 
'herhangi bir hayır kurumuna verilsin demeyenler 
olduğu gibi, son günlerüe, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisine yapılacak camiye hayır diyenleri görüyor 
ve olayları hep beraber esefle seyrediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu yüce ve ulvî müsese-
seyi yüceltmek:, korumak hepimize düşüyor. Bütün 
'kurum ve 'kuruluşların, çalışanları için tatil yapa
bilecekleri bir tesisleri varken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ne üyeleri ne de mensupları için din
lenme tesisi yoktur. Biz, burada her kesime bir şey
ler veriyoruz, ama yıllardır, ne bizden evvelkiler ne 
de (biz, burada çalışanlar ile üyeler için bir sosyal te
sis kuramadık; neden? Bütün gözler burada olduğu 
için. O halde bu müesseseyi onore etmek, yüceltmek 
gayesi hepimizin olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, önergede, inşaatların ya
pımının kusurlu, kalitesiz ve eksik olduğu belirtile
rek, teslim alınmaması gerektiği öne sürülmektedir. 
Bu değerlendirmeye ölçü olarak da, Çinici Mimarlık 
tarafından verilen üç ayrı rapor ele alınmaktadır. 
Çinici Mimarlık, bu inşaatların proje müellifidir ve 
inşaatların meslekî kontrolörlük hizmetlerini de yü
rütmektedir. Çinici Mimarlık, inşaatın durumu ile 
ilgili olarak işin başlangıcımdan itibaren her ay mun
tazaman aylık seyir raporları hazırlamaktadır. Sayın 
Taflıoğlu ve arkadaşlarının önergesinde bahsedilen 
raporlarda, bunlardan üçüdür. 

Yaptığımız inceleme ve araştırma sonunda, mil
letvekili lojmanları inşaatının her safhası, Türkiye 
Emlak Kredi Bankası, proje müellifi olarak Çinici 
'Mimarlık, Bayındırlık ve Mân Bakanlığı ile Türkiye 
IBüyük Millet Meclisi İnşaat Kontrol Amirliği tek
nik elemanları tarafından kontrol edilmektedir. Bu 
nedenle, meydana gelen işçilik hartalarının düzeltil
mesi için .belirtilen bu kontrolörlük teşkilatı, bir ta
raftan çalışmaları izlemekte, inşaatlarda gördükleri 
noksanlıklar üzerinde gerekli müdahaleleri yapmak
ta, bir taraftan da inşaatın iyi kalitede yapılmasını 
sağlamak için yazışmalar, raporlar düzenlemektedir. 
işte önergede bahsedilen konuların da, bunlardan 
'birkaçı olduğu anlaşılmaktadır. 

Türk mimarisini yansıtan MMetSvekili Lojman
ları Sitesinin mimarî projesi uygulaması, oldukça 
güç ve kompleks yapı elemanlarının kullanılması 
ile gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden meydana gelen 
işçi hataları, nefaset noksanlıkları doğurmaktadır. 
Nitekim, telsim edilen 132 evtim tespiilt edilen nefa
set noksanlıkları yüzünden müteahhitten bazı kesin
tilere gidilmiştir. Nefaset noksanlıklarını ve işçi ha
talarını gidermek için, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı teknik personelinden oluşan 8 kişilik bir ge-
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j çiei kabul heyetinin, önergenin verilişinden çok önce 
kurulmuş olduğu ve geçen yıldan bu yana çalışma
larını sürdürdüğü tespit edilmiştir. Bu heyet, ha
len inşaatı bitmiş olan ve sayın milletvekillerinin 
ikametine tahsis edilen evlerin yol ve altyapı tesis
lerinin ve ısı santralının geçici kabulünü, Bayındır
lık işleri Genel Müdürlüğü şartnamesine göre yap
mıştır. Bu geçici kalbul esnasında, bakanlık yetki
lileri, her yerde ve bütün uygulamalarda Olduğu gM, 
kullanılmaya mani olmayan hata ve noksanlıkları 
tek tek belirlemiş ve onların düzeltilmesini istemiş
tir. Ayrıca, 10 uncu sokaktaki evlerin tümünden 7 
milyon 205 bin lira, 9 uncu sokaktaki evlerden 7 
müyon 392 bin llira ve 8 ilnioi sokalktaiki evlerden 
5 milyon 520 bin lira nefaset bedeli kesilmiştir. 

Sabit dekorasyon işi yapan bazı taşoranların, 
kendilerine isabet eden nefaset bedelleri hoşlarına 
gitmemiş ve kusurlarının olmadığından bahsederek, 
'taşeronlar birbirini suçlar yazı yazmışlardır. Bütün 
konu budur ve bu bir menfaat çatışması olarak gö-

I zükmektedir. Bize düşen görev de, bu yüce heyetin 
I bu işe alet edilmemesidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının, bu inşatlar için çok yönlü ve 
geniş bir kontrol mekanizması kurduğu anlaşılmak
tadır. Kontrol mekanizmaları; Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Türkiye Emlak Kredi Bankası, Türkiye 
Büyük Millet Meclîsi İnşaat Kontrol Amirliği ve 
bizzat proje müellifidir. Nefaset kesintisinden son
ra itiraz etmiş olmalarını da nazarı dikkatinize arz 
ederim. 

Ayrıca, radyatörlerden bazısında arıza meydana 
I (gelmiş olması, inşaatlarda ve özellikle yeni binalar

da olağan bir arızadır. Kullandıkça ortaya çıkan 
bu arızalar giderilmektedir. Bu arada ortaya çıkan 
kusur ve noksanlıklar, sözleşme gereği oniki ay
lık süre içinde giderilmekfte, aksaklıklar neticesi 
ortaıya çıkıaın masrafları müteahhit karşılamaktadır. 
Halihazırda, geçici kalbul noksanlıkları, oturmakta 

I olanların müsaadesi nispetinde giderilmektedir. 
IBize göre, önergede ileri sürüldüğü gibi inşaat

ların durdurulması yerine, hata ve noksanlıkların 
giderilerek inşaatın tamamlanmak idaremin menfaaıti-
ne olacaktır. İdare, haıta ve noksanları sık sık tespit 
ederek, taşeron firmalara bunları titizlikle tamam-
flattırmalı, kullanılmaya veya kabule mani teşkil et-

I meyenler için ise nefaset farkı kestirmelidir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK ^tanbul) — 
j IKüme küme mi? 

330 — 



T.B.M.M. B : 62 

İSAFFET SAKARYA ((Devamla) — Sayın millet-
vekiieri, önerge, Meclis Başkanlık Divanı hakkında 
Ibir araştırma açılması veya bu yönde bir araştır
ma açılması için gerekli ciddî delil ve ölçüleri ver
mekten çok uzaktır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yap
ma yahu! 

SAFFET SAKARYA ^Devamla) — Bizim yap
tığımız tahkikat ise, bu yönde bir emare ve delili 
bize vermemiştir. 

Bu itibarla, sayın Taıflıoğlu ve arkadaşlarının ver
miş olduğu önergeyi, Meclis araştırması için yeterli 
bulmuyoruz. Grubumuz adına yüce Meclisten bu 
önergenin reddi istikametinde oy kullanmasını say
gılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

YEUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Allah taksiratınızı affetsin. 

SAFFET SAKIARYA (Devamla) — Sizin de... 
©AŞ/KAN — Teşekkür ederiz. 

HİLMİ NALBANTOÖLU przroum) — Gru
bunuz öyle düışünmüyordur inşallah. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden, Sayın Taf-
lıoğlu, buyurun. 

Sayın Taflıoğlu, konuşmanızı 10 dakikada ta
mamlamak zaruretindesiniz. 

İSELAHATT1N TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan; değerli milletvekilleri önergemdeki bazı 
hususlara tenkitte bulundular. Tenkit eden şahısla
rın yazılarından ben aynen almış (bulunmaktayım. 
Hatta bu yazıyı alırken - 'bazı şeyleri şifahen söy
lemekte fayda görmekteyim - Başkanlık Divanının 
görevlendirdiği kişiler, baha, «Behruz Çinici ile ara
mız açıldığı için bize 10 uncu aydan itibaren rapor 
yazıyor. Sebebi de şundan ibarettir: Her ay 4,5 mil
yon lira para Ödediğimiz için, inşaatları teslim 
aldığımız takdikldle bu inşaatlardan. aldığı para kesi
lecek; sebep bu» dediler. Şimdi ise Başkanvekilimiz 
beyanlarında «Verilen raporlar aylık raporlar şek
lindedir» demektedMer. Halbuki, Behruz Çinici, tes
limi alıman 13ı2ad©tbina|n|in aüınmataalsını w hatta; mü-
teahhıiıt firmaya ilsıtlilhlkıalk ödıenmemesiinli talep etmek
tedir. Bundan dolayı da kendisinin sorumluluk ka
bul ötmeyeceğini; ancak bundan doğacak sorum
luluğun sadece Emlak Kredi Bankasına ait olacağını 
bildirmiştir. 

*AHMET İLHAMft KÖSEM (Malatya) — Şifahî 
mi, yazılı mı?.. 
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SELAHATniN TAFLIOĞLU (Devamla) — 
I Bizim aldığımız yazıların kopyası buradadır. 
I Şimdi, «Bu, araştırmadan buraya getirildi» diyen 
I değerli arkadaşıma soruyorum: Daha önce ben düe 

getirdim; 7,5 miyara biıtmeyecek, haltta 15 miyanaj 
biltiriınsıeriiz ben sözlleriımli geri alırım, dedim; zabıt
larda mevcuttur. 

S'atym BaşıkaıniveMi, «MütealhihıMe ödenen, 10 mil
yar liradır»? dediler ve sonra izahlarında «8 milyar 
da bir ödendi» dediler. Benim, dosyadan aldığım, 
kontrol mühendisinin bana verdiği, istihkak bedeli 
ile ilgili rakam ise şudur: Müteahhide 10 milyar 

I lira bir ödenmiş; 8 milyar lira bir ödenmiş; bir de 
katma değer ödenmiş.» 18 milyar lira ödendi, Em
lak Kredi Bankasına da 1,5 milyar lira ödendi» 

I dedi. Hesap ettiğimizde, 19 milyar küsur lira çıktı. 
Diğer mobilya masrafları da var, bunlarla birlikte 
'20 milyar 682 milyon lira para ödenmiştir. Daha 

I ne kadar para gider? dediğimizde, daha 4 milyar 
I lira gideceğini beyan ettiler. 
I (Ben şimdi soruyorum: Ben inşaattan anlamam; 
I mesleğim avukathSktır... 

AHMET ÎLHAMU KÖSEM (Malatya) — Anla-
j mazsın zaten. 

SEöüAHATTfN TAFLIOĞLU (Devamla) — 
7,5 milyar liraya, 31 .12.1985 tarihinde teslim edilecek 
bir inşaat 1987'de bitmez, buna da 25 milyara 
yakın masraf edilirse, bunu sormayıp da neyi sora
lım, neyi araştıralım peki? Ayrıca, «Bazı belgelerde 
değişiklik yapılmadı» diyorlar. Mesela, projede kire
mit karşılığı olarak 20 lira tespit edilmişken, kire
mit tipi değiştirilmiş ve dokuz misli fiyatla kire
mit alınmış, diyoruz. Bir kısmını Yılmaz Hastürk 
arkadaşım beyan ettiler, müteahhit kapalı zarf usu
lü 'teklifinde 15 bin liradan yapacağını belirtmiş, mu
kavele yaparken 20 bin liradan yapılmış. Biz de, 
«Teklifinde 15 bin liraydı, neden 20 binden yapıl
dı» diyoruz. Yoksa biz, Sayın Meclis Başkanını, 
şöyle yaptı, şu şekilde yaptı, diye itham etmiyo
ruz. Bunda hatası olanlar araştırılsın diyoruz. 
Efendim, Meclis Başkanımız çalışkandır, dürüsttür, 

i iınişiaıalt yapar, toanlbul'da!, her yerde 'inşaat yapar; 
bizi ilgilendirmez: ama bunun sorumlusu kimdir? 

Sonra, Emlak Kredi Bankası devreye konup 1,5 
milyar ödenirken, bu arada Meclis devrede neden 

j bulunuyor; diyoruz. O zaman, Emlak Krediye 1,5 
milyar para ödendiği zaman, 'Meclis Başkanlığı dev
reden çıkmalıydı. Mecliste özel büro kurulmuş, özel 

J müşavirler getirilmiş, konmuş. Peki, Meclisin kendi 
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mülhendîisılieıli var; neden özel blir cMp kuruldu? Bıiız 
bunlara karşı çıkmıyoruz, daha iyi 'kontrol edilsin 
istiyoruz. îstanbul'daki inşaatlardan şikâyetimiz 
var mı? Çünkü bilmiyoruz. 

AHMET ILHAIMt KÖSEM (Malatya) — Git
medin ki onaya. 

^ELAHAfTTİN TAFLJOĞDU 'Pevapıflla) — Git
medik tabiî. 

Yine ben evvelki araştırma önergemde, «İngil-
ıtere'den neden, gajraıj kapısı getfiırtiiyor?» demıiış-üim. 
«Elendim, projesine uygun olabilmesi için» dediler. 
projeyi yapan mimar da, «Efendim, bütün malze
meler kalitesiz» diyor. Biz, bu mimara da sorulsun 
diyoruz. Aslında biz binaları 12 nci ayda teslim 
alacaktık. Meclisimiz kasım ayında 132 bina teslim 
etti; bu adam o teslim sırasında, «Kusurludur, bü
tün malzemeler eksik» diyor. «Bütün camlarını, ka
pılarını, duvarlarını beğenmiyorum» diyor. Eğri ol
duğunu beyan ediyor. Sayın Başkanvekilimiz de, 
«Efendim, onlar teknik konudan anlamaz» dedi. 
Peki, ibu projeyi yapan mimar anlamazsa, biz nere
den arfayataı? «Düşeyi, yabayı eğitil» dülyen; mu'imaın-
dır; dosyasında mevcuititur. 

MUSTAFA DEMİR (Şanlıurfa) — Burası mah
keme mi? 

AOMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — San
ki mahkemede sorgulama yapıyorsun. 

SELAlHATTıİN TAFLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, bir mühendis arkadaşa yaptırdığımız hesap
lamaya ©ör© inşaatlar, arsa payı hariç 62 milyon 500 
bin liraya çıkmış oluyor. Bazı arkadaşlarımız ala
cağız diye hevesleniyorlarsa, heveslenmesinler. Bir 
kısım notlar daha var ama, Doğru Yol Partisinden 
konuşan arkadaşımız bahsettiği için ben bu konulara 
değinmiyorum. Takdir yüce Meclisindir. 

Araştırıma ile bazı dedikoduların açıklığa ka
vuşacağı ve Meclisin şaibe altında kalmayacağı 
kanaatindeyim, hepinize saygılar sunarım, 

IBAŞKIAN — Meclis araştırması açılmasına dair 
önerge üzerindeki önıgorüışmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı kan 
ve 10 arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uy
gulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» kıs
mında ve 2 nci sırada yer alan, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan ve 10 arkadaşının, ithalat ve 
ihracat işlemleri ve uygulamaları konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Burada. 
BAŞKAN — Hükümet burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Özal Hükümetince başarı sağlandığı ileri sü

rülen konulardan biri ihracat artışıdır. Gerçekten ih
racat artmıştır; ihracatımızın yapısı da değişmiştir. 

Ancak, ithalat ve ihracatla ilgili uygulamalarda ba
zı aksaklıklar ortaya çıkmıştır ki, önemli sakıncalar 
yaratmıştır : 

1. İhracat artmıştır; ama dış ticaret hadlerinde 
kötüleşme ve düşme vardır. Bunun anlamı, ihracat 
miktarı arttıkça, ülke değerlerinin dış ülkelere daha 
çok aktarılmasıdır; ülkenin ihracat yoluyla fakirleş-
mesidir. 

2. Özellikle 24 Ocak kararlarıyla, ihracatı artır
maya yönelik çeşitli teşvikler uygulanmıştır. Bu teş
viklerin amacı, Türk mallarının Uluslararası pazarlar
da sağlam yer edinmesini ve yeni pazarlara girebilme
sini sağlamaktı. 

Son aylarda ihracattaki duraklama, ihracatın ta
mamen teşviklere bağımlı olduğunu, teşviklerde kısıt
lamaya gidilince, ihracatın gerilediğini göstermektedir. 
Bu olgu, yedi yıldan beri sürekli şekilde uygulanan ih
racata yönelik teşviklerin, esas amacına ulaşamadığı
nı ve ihracatın sağlam bir temele oturmadığını göster
mektedir. 

3. İhracatımız içinde sanayi mallarının payı art
mıştır. Ancak, aşağıdaki hususlar ekonomide önemli 
dengesizlikler yaratmaktadır : 

a) Ülkemizde üretilen sanayi malları yerine, ithal 
edilen sanayi malları ihraç edilmektedir. İthal edilen 
mallar, ithal edildikleri fiyatlardan daha yüksek fiyat
larla ihraç edilse, ülkenin yararınadır. Ancak, ithal 
edilen bazı malların, ithal edildikleri fiyatların çok 
altındaki fiyatlarla ihraç edildikleri gözlenmektedir. 

b) Bazı mallar, yüksek fiyatlarla ithal edilip ül
kemizde kullanılmaktadır. Oysa, ülkemizde üretilen 
aynı nitelikteki mallar, ithal fiyatlarına nazaran çok 
düşük fiyatlarla ihraç edilmektedir. Kullanımı zorun-
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lu olanlar dışında, aynı nitelikteki malların ithal ve 
ihraç fiyatları arasındaki dengesizlik, ülkenin zararı
na olmaktadır. 

Nitekim, resmî verilere dayanarak yaptığım bir 
araştırmaya göre, birçok kalem malda, ithal edilenler 
pahalı, ihraç edilenler ucuzdur. Bu olgu, ülke değer
lerimizin dış ülkelere aktarılmasına neden olmakta
dır. 

1984 yılında tespit edebildiğim sadece 25 kalem 
malda, bu nedenle ülke değerlerimizin dış ülkelere ak
tarılmasından doğan ülke zararı 29,7 milyon dolardır. 
(Karşılığı 11 milyar liradır). 

1985 yılında sadece 37 kalem malda ülke zararı 
33 milyon dolardır. (Karşılığı 17,2 milyar liradır). 

Ülkemizde kullanılması zorunlu olanlar dışında, 
bu malları alıp satmasaydık, ithalatımız ve ihracatı
mız bunların değerleri ölçüsünde kabarmazdı; ama, 
sadece belirli kalem malda 63 milyon doları ülke ola
rak kaybetmezdik. 

4. Sürekli değiştirilen ithalat ve ihracatta alınan 
fonlar, verilen primler ve diğer teşvikler, firmaları 
«al - sat - kazan» psikozuna itmektedir; haksız kazanç 
ve hayali ihracat yönünde teşvik etmektedir. Bu, ihra
catımızın sağlıklı bir temele oturmasını önlemekte ve 
serbest piyasa ekonomisine aykırı olarak «haksız re
kabete» ve «.haksız kazançlara» imkân sağlamaktadır. 

5. Dış ticaretle ilgili yetkilerin kullanımında, Ana
yasaya ve kanunlara aykırılıklar vardır. Bu yetki gas
pına, firmalar arasında ayrıcalıklara, kayırmalara ve 
haksız kazançlara imkân vermektedir. 

6. tthlat ve ihracat uygulamalarındaki aksaklık
lar, enflasyon, dış ticaret açığı, dış borçlar üzerinde 
de olumsuz etki yapmaktadır, İstatistik verileri an
lamsızlaştırmakta, ekonomik değerlemelerin ve karar
ların yanlış bir temele oturtulmasına neden olmakta
dır. 

7. Bu konudaki bir Meclis araştırması : 
a) İhracat artışıyla dış ticaret hadlerindeki dü

şüş arasındaki ilişkinin nedenlerinin belirlenmesine, 
b) Fiilî ihracat teşvikleriyle fiilî ihracat artışı ara

sındaki ilişkinin saptanmasına, ihracat teşviklerinin 
amaçları doğrultusunda ve yerinde kullanılıp kulla
nılmadığının tespitine, 

c) İthalat ve ihracat uygulamalarının kontrol im
kânlarının belirlenmesine, 

d) Haksız kazanç kapılarının saptanmasına, 
e) Uygulamalardaki aksaklıkların, enflasyon, dış 

ticaret açığı, dış borçlar üzerindeki olumsuz etkileri
nin tespitine, 

f) İhracattaki duraklamanın nedenlerinin her yö
nüyle saptanmasına, 

g) Bu alanda düzeltici her türlü önlemin belirlen-
imesıinıe, 
yardımcı olacaktır. 

Yukarıdaki gerekçelerle, ithalat ve ihracat işlem
leri ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Ankan 

ve Arkadaşları 
Edirne 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Kurtcebe 
Atptemoçin, buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın 
Türkân Arıkan ve arkadaşları tarafından, ithalat ve 
ihracatla ilgili uygulamalarda bazı aksaklıkların orta
ya çıktığı, bunun da önemli sakıncalar meydana ge
tirdiği iddiasıyla Meclis araştırması açılması husu-
sunda verilen önerge dolayısıyla hükümetimizin dü
şüncelerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; billdiğinüz üze
re, dış ticaret hadleri, ihracat fiyatlarının ithalat fi
yatlarına oranı şeklinde ifade edilir. Eğer belli bir 
dönemde ithal mallarının fiyatı ihraç mallarına nis
peten yükselmiş ise, söz konusu ülkenin dış ticaret 
Hadleri kötüleşmiş olarak kabul edilir. 

Türkiye'nin 1973 - 1984 dönemindeki dış ticaret 
hadlerine baktığımızda, 1973 yılı 100 kabul edilirse, 
endeksin 1975'de 77.7; 1980'de 56.9; 1981'de 52.1; 
1982'de 50.2; 1983Me 49, 1984'de ise 55.3 olduğu görü
lür. 

Sözünü ettiğim 1973 - 1984 döneminde, dış tica
ret hadlerinde aleyhimize gelişen bir durum olduğu 
müşahede edilmektedir. Bu, büyük ölçüde, petrol fi-
yalıkrındaki artışlardan kaynaklanmaktadır. Malu
munuz okluğu üzere, petrol alımları, ithalatımızda 
önemli bir yer tutmakta ve dış ticaret endekslerinde 
'belirleyici unsurlardan birini teşkil etmektedir, 

1973 - 1984 döneminde, ihracat fiyatlarında da 
yükselmeler olmuştur; ancak, ithal mallarındaki fiyat 
artışları daha yüksek olduğundan, özellikle petrol fi
yatlarındaki artışlar çok daha yüksek olduğundan, net 
değişim ticaret hadleri aleyhimizde bir gelişme göster
miştir. 
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1985 yılı sonundan itibaren petrol fiyatlarında mey
dana geden düşüşler, dış ticaret hadlerimiz üzerinde 
olumlu bir etki yapmıştır. Ancak, sanayileşmiş ül
kelerin, 'özelikle AET ülkeleriyle Amerika Birleşik 
Devletleri ve Kanada'nın, uyguladıkları korumacı ted
birleri daha da artırmaları, petrol fiyatlarının yarat
tığı Olumlu gelişmeleri tersine çeviren önemli unsur
lardan biri olmuştur. 

•Malumlarınız olduğu üzere, dünya pazarlarında 
kıran kırana bir ekonomik savaş cereyan etmektedir. 
Ülkeler, birbirlerinin uluslararası pazarlardaki payla
rını kapabilmek için kıyasıya mücadele vermektedir
ler. Bazı ülkelerin düşük fiyatlarla pazarlara girme
si, kendisini kabul ettirmesi ve esas ihraç ettiği mad
de yanında bazı yan sanayi ürünlerini yüksek, fiyatlar
la satma imkânını yaratması, 'bu mücadelenin yolların
dan biridir. Ülkemizin de, 'bu ve benzeri yollara baş
vurması tabiîdir ve kaçınılmazdır. 

Az önce de belirttiğim gibi, 1973 - 1984 dönemi, 
dış ticaret hadlerine ait endeks rakamlarına 'bakarak, 
ülkenin fakirleştiğini iddia etmek yanıltıcı oiiur. Bu
nun en büyük delili, gayri safi millî hâsıladaki reel 
büyüme hızının, 1986 yılında yüzde 7.9'a ulaşmış ol
masıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihracat teşvik
lerinde kısıtlamaya gidilince, ihracatın gerileyeceği id
diası da doğru değildir. Biz, ihracatımızı, kalkınma 
pûanlanımızın hedefleri doğrultusunda, üretim1 yapı
sıyla uyumlu, çeşit ve hacim olarak giderek artırmak 
istiyoruz. İhracatın artırılması için, doğrudan teşvik 
araçları yanında, diğer ekonomik tedbirler sayesinde, 
1980 yılında 2,9 milyar dolar seviyesinde olan ihracat, 
yaklaşık ikibuçük misli artarak, 1985 sonu itibariyle 
7,9 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İhracatın itha
latı karşılama oranı ise 1980 yılında yüzde 36,7 iken, 
1985 yılında yüzde 70'lere yükselmiş tu\ Uygulanan 
teşvik tedbirlerinin, ihracatımız üzerinde yapmış ol
duğu bu olumlu gelişmeyi, düzenlenen ihracatı teşvik 
'bölgeleri, yapılan döviz tahsisleri ve karşılığında alı
nan ihracat taahhütlerindeki artışlarla dla müşahede 
etmek mümkündür. M'tekim, yapılan döviz tahsis mik
tarları 1984 yılında 1 milyar 359,9 milyon, 1985 yılın
da 2 milyar 54 milyon, 1986 yılında ise 2 milyar 816 
milyon dolar. Karşılığında alınan ihracat taahhütleri 
ise, sırasıyla 4 milyar 317,7 milyon dolar, 4 milyar 
937 milyon ve 7 milyar 557 milyon dolar olmuştur. 

1986 yılı ihracat gerçekleşmelerine ve ihracat teş-. 
vikleri konusundaki 'bazı düzenlemelere bakarak, ih

racatın sağlam temellere dayanmadığını söylemek ta
mamen yanlıştır. 

ITeşvik konusunda alınan kararlar, yapıyı daha da 
sağlamlaştırmaya ve uluslararası anlaşmalara uygun
luğu temin etmeye yöneliktir. Bu cümleden olarak, 
son yıllarda ihracatı teşvik araçları arasında yer alan 
malî sübvansiyonların, 1989 yılına kadar, azaltılarak 
sıfırlanması ve bunun yerine değişik yeni araçların 
'ikame edilmesi gerekecektir., Diğer bir ifadeyle, ih
racat potansiyelli olan mal ve hizmetlerin teşvikinde 
GATT Anlaşmasının ilgili maddeleriyle çelişkiye düş
memek ve uluslararası ticaret arenasında, imzacı di
ğer ülkelerden itiraz gelmeyecek tedbirleri gündeme 
getirmemiz gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: belirttiğim 
üzere, ihracat teşviklerinin amacına ulaşamadığı, ihra
catın sağlam temellere dayanmadığı yolundaki iddia
lar, büyük ölçüde, 1986 yılında ihracatımızda mey
dana gelen gerilemelerden kaynaklanmaktadır. Ş/unu 
açıklıkla ifade edeyim ki, bu gerilemenin temelinde, 
mevcut teşvik tedbirleri değil, büyük ölçüde bazı ulus
lararası siyasî ve iktisadî olaylar yatmaktadır. Bildi
ğiniz üzere, petrol fiyatlarının büyük nispette düşüşü, 
önemli pazarlarımızdan olan İran, Irak, Libya ve 
diğer petrol üreticisi ülkelerin, mallarımıza olan ta
lebini azaltmıştır. Ayrıca, bazı ülkelerin Türk mal
larına karşı uygulamaya başladıkları korumacı ted
birler de ihracatta gerilemelere yol açmıştır. 

Aldığımız kararlarla, ihracatı teşvik konusunda 
mevzuatı son derece basitleştirmiş ve bürokratik en
gelleri asgarî seviyeye indirmiş bulunuyoruz. Bu ko
nudaki çabalarımızın bir devamı olarak, «vergi iade 
oranlarını, önceki uygülamallara göre daha da basit-
leştirip, açık hale getirdik. İhracatçıların düşük faizli 
finansman 'ihtiyaçlarının karşılanması için, ihracat rees
kont kredisini yeniden ihdas ettik. 'İhracat potansiyeli 
olan ve 1986 yılında düşüş gösteren ihraç malılarımıza 
yeni pazarlarda rekabet imkânı sağlamak için, Des
tekleme ve Fiyat istikrar Fonundan ek ödemeler ya
pılması 'imkânını getirdik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, ül
kemizde üretilen sanayi malları yerine, ithal edilen 
sanayi mallarının, ithal fiyatlarının altında ihraç edil
diği yolundaki iddiaya değinmek istiyorum. Açık bir 
ekonomide, bir malın ihraç edilmek üzere ithal edil
mesi ta'blî 'bir ticarî muameledir. Bu itibarla, mem-
leketim'izde de yürürlükteki ihracat rejimi çerçevesin
de, ithal olunan bir malın ihracına müsaade edilmekte 
ve yapılan bu tür ihracatta, vergi iadesi uygulanma-
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maktadır. Bu çeşit ihracatta asıl olan, kâr elde et
mek, memlekete döviz kazandırmaktır; bunun için de, 
ithal edilen malın daha yüksek bir fiyatla ihraç edil
mesidir Ancak, geçmiş yıllarda ithal olunan, Ibugün 
(için piyasada herhangi bir talebi 'bulunmayan ve eko
nomiye herhangi bir katkısı olmayan malların, ithal 
fiyatından düşük 'bir fiyatla serbest döviz karşılığı ih
racına izin verilebilmektedir, fakat böyle durumlar 
istisnaî olarak ortaya çıkmaktadır. 

Konuşmamın başında da değindiğim gibi, ulus
lararası pazarlarda'kıyasıya bir mücadele sürmekte
dir. Her ülke bu pazarlara girmeye ve daha fazla pay 
almaya çalışmaktadır. Yüksek fiyatlarla ithal edilip ül
kemizce kullanılan mallara karşılık, ürettiğimiz aynı 
nitelikteki malları daha düşük fiyatla ihraç ettiğimiz 
yolundaki iddiayı !bu çerçevede değerlendirmek gerek
mektedir; yani, biz, zaman zaman, malımızı daha ucu
za satmış olabiliriz, Bu, uluslararası pazarlarda mal
larımızı tanıtmak, söz konusu pazarlardan daha fazla 
pay kapabilmek içindir. 

Dış ticaret alanındaki çabalarımızdan birisi de, 
ülkemizi daha fazla dış rekabete açık hale getirmek
tir. 1980 yılından bu yana, ithalatın büyük ölçüde li-
'bere edilmesi, bir yandan, ihtiyaç duyulan malların 
'herhangi bir kayba tabi olmalksızın ithalini mümkün 
kılmış, öte yandan gümrük vergileri ve fonlar yoluyla, 
dahilî üretimin korunması yanında, kalkınmamız için 
önemli bir kaynak temin edilmiştir. Bu arada, ithal 
mallarının, yerli üretirdin kalitesinin düzelmesi için 
yaptığı katkıyı da göz ardı etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla, böyle bir ithalat ve ihracattan kârlı 
olup olmadığımız hususu, kısa dönemde ve belirli ba
zı mallar üzerinden incelenerek değil, uzun dönemde, 
daha fazla çeşit mal ve tüketici açısından 'incelenerek 
değerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ileri sürülen hu
suslardan birisi de, ithalat ve ihracatta alman fonla
rın, verilen prim ve diğer teşviklerin, firmaları, «al -
sat» psikozuna ittiği, bunun da haksız kazanç ve haya
lî ihracata sebep olduğu, ihracatımızın sağlıklı bir 
temele oturmasını önlediği, serbest piyasa ekonomisi
ne aykırı olarak haksız rekabete ve haksız kazançlara 
yol açtığı şeklindedir. 

Malumları olduğu üzere, ülkemiz dış ticarette, (Ba
tılı ülkelerin seçmiş olduğu liberal ekonomi sistemi
ni uygulamayı hedef almıştır., Ancak, yerli sanayi
mizin geliştirilmesi ve rekabete açılması, iç fiyatlar
daki aşırı artışın önlenmesi ve kaçakçılığın asgariye 
indirilmesi gibi nedenlerle, politikanın bir gereği olarak, 

ihracatı, yapılan ürünlerimizden bir kısmının, ülke 
yararına olması kaydıyla, ithalatına imkân verilebil
mektedir. Uygulanan bu politika ile, bir yandan sa
nayimizin ve tüketicimizin ihtiyaçlarının, zamanında, 
yeterli ölçüde ve kaliteli olarak karşılanmasına; diğer 
yandan, ülkemiz ürünlerinin dünya piyasalarına uyum 
sağlamasına çalışılmaktadır. 

İthalatta liberasyon politikasının uygulanması sı
rasında, yeteri kadar üretilmeyen veya dağıtımında 
aksaklıklar görülen maddelerin fiyatlarında gözlenen 
aşırı artışların önlenmesi, kaçakçılığın engellenmesi 
amaçlanmaktadır. Yine bu politikanın uygulanmasın
da, dış rekabete henüz uyum sağlayamayacak sek
törlerimize, nispî bir koruma sağlanması da göz önün
de bulundurulmaktadır. Ayrıca, mevsimlik dalgalan
malardan etkilenebilecek sektörlerin, Gümrük Vergi
sine oranla daha hızlı uygulama imkânı bulunan 
fonlarla korunması yoluna gidilmektedir. Bu Mbar-
la, iç ve dış fiyatlar arasında düzenleyici bir fonksi
yona sahip fonların miktarlarında ayarlamalara gi
dilmesi, sistemin bir gereği olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; unutmamak 
gerekir ki, liberal ithalat politikasının amaçlarından 
birisi, karaborsa ve kaçakçılığın önlenmesidir. Bir .za
manlar memleketimizde sigara ve viski kaçakçılığı
nın hangi boyutlara vardığı hatırlardadır. Biz, kara
borsa ve kaçakçılık konusu olan sigara ve viski gibi 
bazı malların ithalatında fon uygulamak suretiyle, hem 
kaçakçılık ve karaborsayı önledik, hem de Toplu Ko
nut Fonu için önemli bir kaynak temin etmiş olduk. 

Bu konudaki sözlerimi bitirmeden önce şunu ila
ve etmek isterim ki; Hayali ihracat konusu geçmiş-. 
te de vardı, şimdi de olabilir. Biz, bunlara karşı ge
rekli mücadeleyi veriyoruz ve tedbirleri alıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış ticarette, 
Anayasa ve kanunlara aykırı yetkilerin kullanıldığı 
yolundaki iddialara, daha önce yüce Meclisimizde ce
vap verilmişti. Bir kere daha belirteyim ki, dış tica
ret politikasının uygulanmasına ait yetkiler, Anayasa
ya, kanunlara, kanunların Bakanlar Kuruluna ver
diği yetkilere ve Bakanlar Kurulu kararlarına uygun 
olarak kullanılmaktadır. Uygulamalarda ülke çıkar
ları daima ön planda tutulmakta, hiçbir kişi ya da 
firmaya ayrıcalık tanınmasına özen gösterilmemekte-
dir, ayrıcalık tanınmamaktadır. Ayrıca, şunu da he
men ilave edeyim ki, kararların uygulanmasından za
rar görenlerin dava açmaları pek tabiî haklarıdır; bun
ların, çeşitli bahanelerle dava açtıklarını da görmek
teyiz. Mahkemelerde, bu uygulamalara ilişkin, idare-
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nin aleyhine herhangi bir karar kesinleşmiş değildir. 
Akdine, uygulamanın kanun ve kararnamelere uy
gun bulunduğu yolumda Danıştay kararları mevcut
tur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ithalat ve ih
racat uygulamalarının birbirleriyle koordoneli olarak 
yürütülmesine azamî dikkat 'gösterilmektedir. Gayet 
tabiîdir ki, inraeatımızdaki bir gerilemenin, dış tica
ret dengesi ve borçlar üzerinde olumsuz etkisi ola
caktır, Bu sebepledir ki, ihracatımızın arzulanan se
viyeye ulaşabilmesi için, azamî gayretin gösterilmesi 
ve bazı fedakârlıkların 'göze alınması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, dünya ekonomisindeki konjonktü-. 
rel gelişmeler ve dünya ticaretindeki bazı malarda 
görülen fiyat hareketleri, tabiatıyla Türkiye'nin dış 
ticaretini de etkilemektedir. 

Bu gelişmelerden en önemlisi, son yıllarda ülke
lerin, ihracatlarını artırmaya yönelik teşvik tedbirleri 
atmaları ve dampingli satışlarını artırmalarıdır. 

Bu durum, ithalatçı ülkelerin antidamping ted
birler uygulamalarına yol açmaktadır. Tabiatıyla, çok 
ucuz fiyatlar dolayısıyla, ticaret bazen, ülke bazında 
yön değiştirebilmektedir; ancak çok düşük fiyatlarla 
dampingli satışların, kalite unsuruyla yakın ilişkisi 
malumdur. G'erek ithalatta, gerek ihracatta kalite, tes
lim süresi, satış şartları önemılıi olmaktadır. 

Bunlar yakından takip edilmekte ve istatistikler, 
ticaretimizin bu yöne kaymadığını göstermektedir. 
Aksi takdirde, ithalatımızın büyük bir bölümünün, 
bu hususta etkin uygulamalarda bulunan Tayvan'dan 
gerçekleşmiş olması sonucu ortaya çıkacak idi. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bütün 
bu mülahazalar ortaya konulduğunda, Edirne 'Millet
vekili Sayın Türkân Turgut Arıkan ve arkadaşları ta
rafından ifade edildiği gibi, bir Meclis araştırması 
açıflımasına 'Hükümet olarak lüzum görmemekteyiz. 

Saygılarımla arz ederim, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Gabri 

Irmak; buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA SABRI IRMAK (Konya) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demokratik 
Sol Parti Grubu adına yüce heyetinize saygılar sunu
yorum. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
ve arkadaşlarınca verilen, ithalat ve ihracat konusun
da Meclis araştırması önergesi hakkında Demokratök 
Sol Partinin görüşlerini genel olarak ana hatlarıyla 

ifade etmeden önce bir noktaya değinmek istiyorum: 
Bu nokta, sanıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin de saygınlığını ve etkinliğini yakından ilgilendiren 
bir noktadır. •~~&&JiW8İ$**K 

Anayasanın, Millet Meclisinin işleyişine ilişkin ba
zı antidemokratik maddeleri ve içtüzükteki bazı boş
luk ve eksiklikler, araştırma açılmasını isteyen öner
gelerin geniş boyutlarda tartışılarak ortaya konmasını 
maalesef engellemektedir. Sayın iktidar partisi de bu 
konudaki yasa eksikliklerini ve içtüzükteki eksiklik
leri şimdiye kadar çoğu kez gördüğümüz gibi, maale
sef sonuna kadar da kullanmıştır ve kullanmak da 
kararındadır. 

Biz, Demokratik Sol Parti olarak isterdik ki, böy
le konular çok daha geniş kapsamlı olarak bütün ay
rıntıları ile ortaya konulabilsin, en geniş boyutlarda 
tartışılabilsin. Ancak, çeşitli engellemeler ve bu ola
nakların tanınmaması sebebiyle, gerek Meclis grup
ları, gerekse saygıdeğer milletvekilleri, bir tür birey
sel hareketlere girişerek, mümkün olduğunca konu
ları yüce Meclisin önüne getirmektedirler; ama bu ko
nular çok geniş kapsamlı olamamakta ve geniş bir 
şekilde de taritışıl'amamaktadır. Bugün, Sayın Arı-
kan'ın Meclis araştırması talebinde de aynı zorluğu 
görüyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız çok daha ge
niş kapsamlı olabilecek, Türkiye'nin dış ekonomik iliş
kilerini, ki bu dış ticareti Ve diğer unsurları kapsıyor, 
böyle bir konunun konuşulmasını hepimiz mutlaka 
tercih ederdik. 

Bu noktayı ifade ettikten sonra ithalat ve ihra
catımız konusunda çok ayrıntıya girmeden, bazı ge
nel noktaları belirtmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, demokratik bir düzenle yö
netildiği iddia edilen bir ülkede, bir hukuk devletinde, 
yöneticilerin tek dayanağı mevcut yasallardır. Yöne
tim, bu yasalara dayanarak, bu yasaları, bu kararna
meleri uygulayarak gerçekleştirilir ve gerçekleştiril
mesi de gerekir, ithalat ve ihracatla ilgili olarak bir
takım yasalar vardır. Bunlar, Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Yasa, 261 Sayılı, ihracatı Ge
liştirmek Amacı ile Vergilerle ilgili Olarak Hükümet
çe Alınacak Tedbirlere Dair Yasa, Kalkınma Planı
nın Uygulanması Esaslarına Dair Yasa; ithalat re
jimi kararları, dış ticaret rejimine ilişkin bakanlar 
kurulu kararlarıdır. Bunlar ithalat ve ihacatın yasal 
çerçevesini çizmektedir. Olması gereken, yapılması 
gereken, bu yasalara uygun bir yönetim göstermek
tir. 

336 — 



T.B.M.M. B : 62 10 . 2 . 1987 O : 1 

Oysa, yıllardır gördüğümüz nedir? Anavatan ikti
darı bu yasaları ve bu yasaların emredlici hükümle
rini âdeta bir kenara koyarak ve de böylece hukuk 
devleti kurallarını çiğneyerek, hükümete verilmiş 
olan yetkileri açık ve seçik şekilde, daire başkanlığı 
düzeyindeki birtakım kurumlara devretmiştir; yani, 
burada devr-i yetki söz konusudur. Bu konu ile ilgili 
olarak demin değerli Maliye Bakanımız, «Birçok Da
nıştay kararı vardır» diye ifadede bulundular. 

Evet, birçok Danıştay kararı vardır. Öyle ki, Sa
yın Bakanımızın ifade ettiğinin aksine, «yetki gasbı 
vardır» diye iptal edilen tebliğler ve tebliğ yorumları 
vardır. Bunlar, ilgili yerlere tebliğ edilmiştir ve hiç
bir cevap alınamamış ve uygulamaya da aynen de
vam edilmiştir. Cevap verildiği vakit de şöyle cevap
lar alınmıştır ki, bunlar Danıştay kararları ile açık 
seçik ortadadır : «Efendim, yönetmelik değişmiştir, 
tebliğ değişmiştir, mevzuatta değişiklik yapılmıştır. 
Onun için bu kararı uygulamıyoruz.» 

Bizim bildiğimiz kadarı ile, pozitif hukukta, ya
salarla bakanlar kuruluna verilmiş bir yetkinin, ba
kanlar kurulunca başka bir organa devrine ilişkin bir 
gelenek ve uygulama yoktur. Biz bu uygulamayı ilk 
kez Sayın özal iktidarı döneminde gördük. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTBMOÇtN (Bursa) — Hangi yer
de ıgördıünıüz? 

SAJBRll İRMAK (Devamla) — Buralarda, ekono
mik konulara ilişkin düzenlemeler, hukuksal çerçeve 
dışında tutularak alınmıştır ve rahatlıkla da alınmaya 
devam edilmektedir. Zaten Sayın Başbakanımızın he
men hemen her gün televizyon, radyo ve basında tek
rarladığı bir özelik var : «Ben ekonomiyi dünyada 
en iyi bilen kişilerden birisiyim, bültiün dünya benim 
ekonomik yönetimime hayranıdır, herkes bize gıpta İle 
bakıyor» buyuruyorlar. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALFTEMOÇİN (Bursa) — Doğrudur. 

KSABRJİ IRMAJK (Devamla) — Gerçeten de, tele
vizyonda günaşırı, Sayın Başbakanımızın ekonomik 
mudizelerini, ya şahsından ya da spikerler vasıtasıy
la izliyoruz. İşin ilginç yanı, Sayın özal'ı milletimize 
metheden dış yayınların hemen hemen hepsi ekono
mik kaynaklıdır; bunların başında da Amerikan ka
pitalizminin bir numaralı yayınlarından olan Wall 
Street Journal, Economist gibi dergiler vardır. Eğer 
Amerikan, İngiliz, Fransız vatandaşı olsaydık, sanıyo
rum ki, biz de bu yorumlara katılabilirdik; ama biz
ler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve ne yazık 

ki, hiç de ekonomik, mucizeler yaratıldığı kanısında 
değiliz. İnanınız ki, dış borçlarımızın azaldığını hatta 
yok olduğunu, yabancı ülkelerde Türk parasını değiş
tirmek üzere bankalara gittiğimizde itibar gördüğü
müzü, işçilerimizin yabancı diyarlarda başları dik, 
özgürce dolaştıklarım görmek isterdik ve hiç de kııs-
kanmazdık; sağ olasın Sayın özal» dendik. Bütün 
bunları deyip dliyemeidiğiımizi sizlerin takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Hukuk devleti olmanın temel koşulu, hukuk ku
rallarını ekonomiyle feda etmemektir. Ekonominin 
çerçevesini hukuksal kurallar çizer. Hukukun, ekono
mik uygulamaların keyfiine tabi tutulduğu hallerde 
ise, o rejimin demokratik bir rejim olması gerçekten 
güçledir. 

Sayın milletvekilleıii, ekonomik politikamızın 
önemli bir parçası olan ithalat ve ihracat konusunda, 
son yıllarda sürekli keyfî uygulamalarla karşı karşı-
yayız. Burada hukuk ve hukuk kuralları açıkça devre 
dışı bırakılmış ve sadece «ekonomi, ekonomi, ekono
mi» denmiştir. Ekonomimin önemini yadsımıyoruz, 
rdddetlmiıyoruz; ancak, bunun hukuk kurallarıyla iliş
kili ve bağlantılı olarak ve uyumlu olarak gitmesi ka
naatindeyiz. 

'Değerli milletvekilleri, ithalat ve ihracattaki hu
kuksal çerçeve konusundaki bu düşüncelerimizi be
lirttikten sıonra, fazla ayrıntıya girmeden, bugün itha
lat ve ihracat mekanizmasının nasıl işlediği ve nere
lerinde aksaklık gördüğümüz konusunda bazı bilgiler 
arz etmeyle çalışacağım. 

Bilindiği gibi, ihracat mallarıimıızın bir bölümünün 
bünyesinde, yani imalatında, ilöhlal malları kullanılı
yor. Burada, ithal girdilerinin oranına göre, icabında 
yüzde 100'e varan ornalarda, teşvik ve vergi iadesi 
uygulanıyor; gayet tabiî, tümü yerli olan ihraç mal
larımıza da bu uygulama yapılıyor. Dış görünüş bu 
şekildedir; ancak oranları yakından incelediğiniz va
kit, örnek olanak, mesela yüzde 40 ilâ 60 arasında it-
h'al girdisi kullanılan ürünlerin, tamamı yerM olan 
ürünlerden daha fazla fcorunlduğu, belki de yanlışlıkla 
korunduğu açıkça görülmektedir. Bu tür uygulamalar 
hukuksal karışıklıktan, belki de daha başka sebepler
den kaynaklanıyor. Belki düzeltilecek; ama ne zaman 
düzeltilecek ve nasıl yapılacak? 

IBir diğer örneği de kamu iktisadî teşekküllerinden 
vermek istiyorum : KİT'lerin ihracat kapasitesi kü
çümsenmeyecek bir boyutadır; sanıyorum, -yanılmı-
yıor isem- 1 milyar doları aşmıştır. İhracat yapan KİT' 
ler çok çeşitli yöntemlerle faaliyet gösteriyorlar; ça-
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hşma şekillerinde bir birlik ve bütünlük yok. Örne
ğin, bir Eti'bankı ele aldığınız takdirde; Ettibank, dı-
şarılda bulduğu ajanlar vasıtasıyla ihracatı sağlamaya 
çalışıyor. Buma mukabil SEKAtyı ele alırsak, o da 
silk sık değişen ve belirli olmayan yöntemler kullanı
yor. Mesela, bir yialbancı ülkeye, örneğin, Iratn'a, Irak'a 
ibir fiyat veriyor; kendisi fiyatı tartışıyor, pazarlık edi
yor, ondan sonra üç - beş Türk firmasına bunların 
lihnacatı içlin imkân tanıyor. Bu, çok çeşiıtlî sakıncalar 
igetiren yöntemlerden birisidir. örnek olarak veriyo
rum : Ereğli Demir Çelik'i ele aldığımız takdirde; ma
saya oturuyor, kendisi pazarlığını yapıyor, fiyatı sap
tıyor, miktarı saptıyor, ondam sonra aracı firmalara 
ihracat içlin başvuruyor. Hatta, Ereğli Deiriir Çeük'te 
yüksek düzeyde görevli bir zat, aynı zamanda onun 
mamullerini satan, ihraç eden bir firmanın da yöne
tiliri kurul undadır; bunun belgeleri de biizfde var. 

Burada, özellikle KİT'lerle ilgili bir örneik vermek 
gerekiirse, sizlere FinlandiyaMan bir örnek verebili
rim. Bilindiği giibi Ftinlanıdliya, kâğıt komısunda önemli 
ihracatçı ülkelerden bir tanesidir. Orada, bu kâğıt ih
racatını kâr amacı gültaıeyen ve üreltici tesislerin or
tak olduğu, yarı kamusal denelbitecek bir teşekkül ya
par ve gerektiğinde de o teşekkül sülbvanse edilir. 
Bunu, sizlere sadede bir örnek olarak veriyorum; biz-
dekİ KİT'lerin ihracat Jconusunda belirli bir politika
larının olmadığı ve hepsinin bambaşka şekillerde ha
reket ettiği ve bun/dan da çeşlitlıi zararlar duyduğunu 
açıkça vurgulamak içtin belirtiyorum. 

iSayın milletvekilleri, esasında, hükümetin, yani, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin olan yetkilerin, dai
re başkanlığı düzeyinldefci birtakım kuruluklara dev
redildiğini biraz önce belirtmeye çalıştım. Buradan çı
karılan tebliğlerin -ki, birbirleriyle çoğu zaman çok 
çelişkili oluyorlar- kaç gün ve ne süreyle yürürlükte 
kalacakları bilinmiyor. Böyle bir ortamda ihracatın 
geliştirilmesi ve ihracatın -ki, bu en önemli konuları
mızdan birisidir- istikrarlı bir ortama oturtulması, 
bu hukuksal eksiklikler dolayısıyla mümkün değil
dir. 

BirdenJbire yapılan yasa değişikliği veya tebliğler
de yapılan değişiklik veya mevzuatta herhangi bir de
ğişiklik sonucu idare mahkemelerine açılan dava sa
yısı gün geçtikçe artmaktadır ve bu davaların birçoğu 
da hükümetle karşı kazanılmış davalardır; ama uygu
lanmadığı için bir sonuç gelmemektedir. Danıştay, ida
renin bu tür tasarruflarını iptal ediyor, «Yetki gasıbı 
vardır, yapamazsınız» diyor, sonra da Başbakanlıktan, 
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«iBöiyDe şey olmaz, kıalbul etmiyorum» diye bâr oevap 
gıeliyor veyahut da bir cevap dahi gelmiyor. 

/Bu noktada bir husus ayrıca önem taşıyor : Ya
tırım malları veya benzerlerindlen alınan fon miktar
ları, son zamanlarda âdeta günlük olarak değiştiril-
mekıtddlir. Diyelim ki, 100 birimlik bir ithalat yapı
lıyor, bundan 10 birimlik fon alınacağı bildirilmîşse, 
ibu biliniyor ise, bu aniden 20 de olabiliyor, 5'e de 
indirilebiliyor ve bunlar temel yatırım maddelerini, 
tmlallarını ilgilendiren konularda yapılıyor. Bu durum
da, gerek özel, gerekse kamu kesiminde bir yatırım 
planlaması yapılması mümkün olafbilir mi? Buradan 
doğacak zararlar veya yatırımdan sarfınazar edilme
sinin zararlarını kim Ödeyecektir? Özellikle kamu ku
ruluşları söz konusu ise, hangi yönfetici, böyle bir or
tamda büyük yatırım kararlarını alabilecektir ve bu 
sorumluluğu taşıyaJbileoeMr? 

Bunlar -görüşümüze göre- Sayın Başbakanın ka
fasında ve ağzında, ekonomi ve para düşüncesinden 
ibaşka bir düşüncenin olmadığının somut kanıtlarıdır. 
Dış ticaretimizin karşılaştığı sorunlar da belki temel
de buradan kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri,,Sayın özal, iktidara geldiği 
1983 yılı sonundan itibaren değil, fiilî yönetici ve so
rumlu olduğu 1980*den beri hemen her gün, halkımı
za, ihracatın önemli olduğunu, ihracatta patlama ya
pıldığını iddia etmektedir ve hâlâ da ediyor. Sayın 
Özal, yüksek elektrik mühendisi olarak, bir önemli 
ekonomik noktayı doğrusu çok iyi görmüştür : Türki
ye'nin -tüm az gelişmiş ülkeler gilbi- en büyük dierdi. 
kronik dış ticaret açığıdır; yani Ödemeler dengesinin 
sürekli açık vermesidir. Bu, elhak doğrudur; bu açığı 
kapatacağım ve Türkiye'yi kurtaracağını söylemekte
dir. Ekonomide çok başka yöntemler ve uygulamalar 
olabileceğini de, mesleği gereği tam anlamıyla bile-
m'ediğinden, «Alternatiflim yok» demektedir. Bu kadar 
dar bir açıdan bakılırsa, gerçekten de alternatifi yok
tur, olamaz da. Türkiye'de sanayiin, yani üretimin 
temlel yapısal bozukluğu, kıt kaynakların yanlış veya 
önceliklere az değer verilerek kullanılışı, kur sistem
leri gibi konular bilinmezliğe gelinirse, gerçekten al
ternatif de yoktur. Bu uygulamalar, beş yılda, dış 
borçların üç mislinden fazla artmasıyla sonuçlanmış
tır. Patlayan ihracat nerededir? Eğer ihracat patladıy-
sa, ithalat daha büyük oranlarda patlamıştır. İthalat 
ve ihracat arasındaki oransal fark, son yirmi - otuz 
yılda acaba olumlu olarak değişmiş müdir? 

Sayın milletvekilleri, bugün ithalat ve ihracat ko
nusunda üç noktada ciddî sorun ve darboğaz var-
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dır. Bür tanesi, bu olayın hukuksal çerçevesi tama
men keyfî bir uygulamaya bırakılmış ve çizilmemiş-
tir. Açılan davalar birbirini izlemektedir. Bu, ithalat 
ve özellikle ihracat konusunda -istikrarı sarsıcı ve so
nuçta yatırımları etkileyici önemli bir faktördür. Bu 
liberasyonun .gelişmesiyle birlikte yapılmakta olan 
lüks ithalat miktarları gerçi şu anda önemsenecek dü
zeyde değildir; ancak, başka tehlikeli bir etkisi var
dır; bu da, Türkiye'de tüketim kalıplarının değişme
ye doğru yönlendirilmesidir ki, Türk ekonomisini 
ve sanayisini yakından ilgilendiren olumsuz bir nokta
dır. 

İkinci önemli nokta : özellikle ihraç mallarımızda, 
bunların bir bölümünün, yand tarımsal maddelerin, 
madenlerin ve hammaddelerin fiyat elastikiyeti faz
la olmadığından, her ne kadar sanayi mamulü ihraca
tımız adım adım artmakta ise de, şu anda ticaret 
hadlerindeki trenlt sürekli düşme göstermektedir. Ta-
Ibiî, kur sistemi de buna eklenirse, önemli bir etki 
yapmaktadır. 

İthal malı girdilere tanınan korumacılık, bir tür, 
yerli üretim mamulü girdileri caydırıcı hüviyetlere 
ulaşmıştır. Türkiye'de özellikle yerli girdilerin bugün
künden çok daha farklı şekilde korunması ve de it
hal malı girdilere, ekonominin gidişine göre, daha 
fazla caydırıcılık getirecek önlemlerin alınması ge
reklidir. Lüks ithalatın ve tüketime dönük ithalatın 
belki miktar olarak yasaklanması veya kısıtlanması 
değil, ama caydırıcılık açısından belki vergi tarifle-
riyle bir parça daha geriletilmesi de ayrıca gereklidir. 
Türkiye'deki çeşitli üretim kollarında yaratılan ihra
cat rekabeti veya seferberliği, bu üretim sahalarında 
-hırço'k kez tanık olduk- fiyat düşmelerine sebep ol-

, makta, bu da ticaret hadlerini olumsuz şekilde etkile
mektedir. 

Girilen ve uygulanan liberal ekonomi yolunda, li
berasyon yolunda bir de -demin Sayın Bakanımız da 
ıbir iki kelimeyle değindiler- damping konusu var. Bu 
konu hakkında şu ana kadar bir önlem var mı, yok 
mu-.bilemiyorum? Ancak, buna da özenle dikkat gös
terilmesi gerekiyor. Bu tür pazarların ya bizim ma
mullerimizle de açılmasını sağlamak lazım veyahut 
onların da 1 Ürkiiıye'de damping yapmalarını önleyici 
'birtakımı önlemler almak gereklidir.-. 

Sayın milletvekilleri, istikrarı çeşitli şekillerde teh
dit eden bu mevzuat bozuklukları ve dağınıklıkları, 
belki bir ekonomi bakanlığı türünden bir mercide 
birleştirilinse, bu dağınıklıkların kontrol altına alınma
sı ve kaldırılması mümkün olabilir. 

I Bu fon uygulamaları, ihracatın ayrıca teşviki ko-
I nularında da -gerçi ekonomik olaylar günlük, aylık 
I ve kısa vadeli olabilir, ona rağmen buna initilbak ede

cek şekilde ve hızla- yasal önlemlerin alınması; o mer
ci hangi merci olacaksa; ama çeşitli devlet daireleri
ne dağılmamış olarak, o mercii de harekete geçirmek 
ve kullanmak çok yararlı olacaktır. 

I 'BAŞKAN — Sayın Irmak, süreniz dolmuştur; to
parlayınız lütfen. 

'SABRI IRMAK (Devamla) — Peki Sayın Başka-
I nım. 
I Değerli milletvekilleri, ihracatın artması -burada 
I sadece ithalat ve ihracat konusunu görüştüğümüz için 

kısıtlı kalmak zorunlüğu doğuyor- aslında genel eko-
I nomilk politikanın, en azından genel dış ekonomik po

litikanın bir parçası. İhracat veya ithalat dediğimiz 
Vakit, o ülkenin üretim yapısını kale almak lazım. 
Türkiyelde, ihracat sektörlerini .yahut sanayii, «ih
racat yapabilecek sanayi ve yapmayacak sanayi» di
ye -kesin olmasa da- bir tür ayırıma talbi tuıtup, gere-

I kem önlemleri almak lazımıdır. 
Kredi politikaları, banka politikası, Merkez Ban

kasının tutumu... Bütün bunlar, bir bütünün parçala-
I rıdır; ancak, bunları burada konuşamıyoruz; sadece 

şu noktayı belirtmekte yetineceğim : Türkiye'nin, ih
racatını artıraJbilmesi, her şeyden önce, üretimini ge
liştirmesine, çeşitlendirmesine ve de uluslararası stan-

J dartta-üretim yapmasına bağlıdır. Bunu finanse ede-
1 cek bankaların, bugünlkü ticarî bankalar olması müm

kün değil; faizler çok yüksek. Bu sebeple, faiz poli
tikasının da, bununla entegre olarak (bütünleşmiş ola
rak) düzenlenmesi gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, gördüğümüz bu aksaklıkla
ra, ayrıntılara girmeden, genel çerçeve içinde, Demok
ratik Sol Partinin görüşleri olarak arz etmeye çalış-

I tim. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve say

gılar sunuyorum. (DSP ve DYP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar; buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; Türkân Arıkan ve arkadaş
ları tarafından verilen, dış ticaret üzerindeki aksaklık-

I larla ilgili araştırma önergesi konusunda Doğru Yol 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek için hu-

I zurlarınızdayız. Bu vesile ile grubum ve şahsım adına 
I Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Bu münasebetle, Sayın Başbakanımıza da acil şi
falar dilediğimizi grubum adına belirtmek isterim. (Al
kışlar) 

ihracat artışının, hükümet programında önemli 
bir yer aldığını biliyoruz. Türkiye ihracatının istenen 
seviyelere çıkartılması için büyük gayretler gösteril
mesi gerektiğine de inanıyoruz. Bugüne kadar, Ana
vatan hükümetinin «İhracat patlaması» sloganı altın
da ileri sürdüğü görüşlere, elimizdeki bugünkü ra
kamlar, maalesef, bizim iştirak etmemize imkân ver
miyor. Özellikle 1986 yılındaki rakamlar, ihracat ko
nusundaki gelişmelerin töhliketi bir zeminde olduğu
nu göstermektedir. 1986 yılında 10 aylık rakamlar ke
sin olarak bilinmektedir. Bu rakamlardan anlaşıldığı
na göre, ihracat, geçen yıla nispetle yüzde 8,5 nispe
tinde gerilemiştir ve bunun içinde, özellikle sanayi üre
timiyle ilg'ili malların ihracatındaki gerilemenin yüzde 
1'2'ieni bulması, gerçekten düşündürücüdür. 

Bu gerilemeler sonunda vardığımız noktayı rakam
larla ifade edip, hükümetin işbaşına geçtiği günlerdeki 
rakamlarla kıyas etmekte büyük yarar vardır. Hükü
met, 1983 yılı sonunda iktidara geldiği zaman 7 mil
yar dolar civarında ihracat rakamını almıştı. Bugün 
10 aylık rakam 5,9 milyar dolardır. Hepinizin bildiği 
gibi, 1986 programında öngörülen 8,7 milyar dolar
dı; daha sonra bu gözden geçirilmiş, 8,5 milyar dolara, 
daha sonrada 8 milyar doların altına düşürülmüştür. 
Geçenlerde Sayın Başbakan Yardımcımızın, - zanne
derim - İzmir'de yaptığı bir konuşma sırasında, bu 
rakamın 7,2 milyar dolar civarında gerçekleşeceği şek
linde bir görüş ortaya çıkmıştır. 

Evet, 1983 yılında 7,1 milyar dolarlık bir ihracat 
rakamıyla, işbaşına gelip... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — 1983 yılın
da 5,7. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 7,1 
milyar dolar... Bugün bunu yine o seviyeler civarına 
getirmek, doğrusu, düşündürücü bir gelişmedir! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 1983'te 5,7 
idi. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Bu 
arada, 1983 yılındaki ticaret açığının 2,9 m'ilyar dolar 
olduğunu... Öyle değil mi Sayın Başbakan Yardımcısı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — ihracat 5,7 
idü. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 2,9 
milyar dolar değil mi? 

BAŞKAN — Sayın hatip, hükümetle diyalog ha
linde olmayın efendim, Genel Kurula hitap edin. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Ta
mam efendim. 

Bu açık bugün 10 aylık... 
MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞLU (Hatay) — 

Diyalogsuz demokrasi olmaz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Sa

yın Başbakan Yardımcımızın verdiği rakama karşı
lık, ben de rakam verdim efendim; özür dilerim. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap edin efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Evet, doğru. 
Şimdi, 1983 yılında dış ticaret açığımız 2,9 milyar 

dolardı; bugün 10 aylık dış ticaret açığımız 3,1 mil
yar dolardır; geçen yıl 2,5 milyar dolardı, demek ki 
dış ticaret açığı bakımından 1983 yılının gerisindeyiz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Mark ile dolar arasın
daki farktan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Zatı âlini
ze de sıra gelecek, o zaman cevap verirsiniz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — O 
zaman da dolarla konuşuyoruz, bugün de dolarla ko
nuşuyoruz, Demek ki, anlatılan masallardaki gibi, az 
gittik, uz gittik, nihayet bu kadar yol gitmişiz; bu ka
dar yol da gidememişiz! 

Değerli arkadaşlarım, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı bakımından da hükümetin önemli mesafeler al
dığı konusunda iddialar ortaya atılmıştır ve biz bunu 
ümitle ve heyecanla karşılamışızdır; fakat görüyoruz 
ki, geçen seneki yüzde 72 rakamı, bu sene yüzde 66'ya 
düşmüştür. Bu rakam, aşağı yukarı 1982'deki rakam
dır. Demek ki, bu konuda da, geldiğimiz noktaya tek
rar dönmüşüz. 

İhracat rakamları arasında nazarı dikkati çeken 
bazı hususlar da vardır. Ülkeler itibariyle ihracatın son 
yıl içindeki kompozisyonuna bakıyoruz; OECD ülke
lerine yapılan ihracatla bazı gerilemeler, ilerlemeler 
ve fakat zikzaklar var. .Buna mukabil, sosyalist ülke
lere olan ihracatta da bir artış var. Bunu bir resim 
çekmek şeklinde arz ediyorum. 

Demek ki, ihracat konusunda hükümetin vermiş 
olduğu rakamlar hiçde övünülecek g'ibi rakamlar değil. 
Aksine, şimdi arz ettiğim rakamlar, üç yıl içinde bü
tün gayretlerin boşa gittiğini gösteren rakamlardır. 
Kaldıki, 1980'den 1983'e kadar ihracatta gerçekten 
bir patlama olmuştur. Bu artış, yüzde 154 n'ispetinde-
dir; ama herhalde bu ihracattaki artışa da Anavatan 
Hükümeti sahip çıkamaz. Bunun sahibi de şüphesiz 
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ondan evvelki hükümettir. Buna mukaibil - bütün dik
katli hesaplara rağmen - 1983 - 1986 arasındaki ih
racat artışını yüzde 25,3 oranında görüyoruz. 

Dolar değerindeki değişiklikler hesaba katılır ve 
hayalî ihracat rakamları buridan düşülürse - ki bu 
rakam, burada muhtelif vesilelerle ifade ettiğim gibi, 
Anavatanlı arkadaşlarımızın da ifade ettiği gilbi 1.5 

1 milyar dolar civarında ise - o zaman, gerçek anlamda 
ihracat ilerlememiz geri gitmiştir arkadaşlarım. Bu, 
Türk ekonomi tarihinin, üzerinde çok dikkatle dura
cağı bir sayfa teşkil etmektedir. 

Bu münasebetle, Sayın Bakanımızın biraz evvel bu
rada ifade etmiş oldukları dış ticaret hadleriyle ilgili 
endişelerimizi de ifade etmek isteriz. Dış ticaret had
lerinin 1970'lerden başlayarak, 1984 yılına kadar na
sıl düştüğünü rakamlarla ifade ettiler; ama nedense, 
1984 yılında verdiği rakamı kestiler. 

Bu kürsüden defalarca ifade ettik, dış ticaret had
leriyle ilgili yapılan hesapları lütfen açıklayalım. Eğer 
hesaplamalar yapıilmıyorsa, lütfen yapalım. Bu o ka
dar önemli bir konu ki, dış ticaret teşviklerini ne de
receye kadar vereceğimizi, nerede duracağımızı, an
cak dış ticaret hadleriyle ilgili rakamlara bakarak ka
rar verebiliriz. 

Sayın Bakanımız burada çok iyi ifade ettiler, dış 
ticaret hadleri, ihracat mallarının fiyatlarıyla, ithalat 
mallarının fiyatları arasındaki bir oranı ifade eder. 
Bu, eğer aleyhimizde ise, yaptığımız ihracatın yıllar 
içindeki fiyatlarının düştüğünü; buna mukabil, yap
tığımız ithalatın fiyatlarının devamlı yükseldiğini gös
terir ve bunun neticesi ne olur biliyor musunuz de
ğerli arkadaşlarım; bir gün, 100 birimlik mal sata
caksınız, 100 birimlik mal ailalbileceksiniz; yarın aynı 
100 birimlik malı sattığınız halde, ancak 50 birimlik 
mal alabileceksiniz. Bu, sizli gün geçtikçe fakirleştirir; 
bü, Türk ekonomicinde devamlı kanamalar ortaya çı
karır. îşte, demek istediğimiz bu. 

Bu kanamanın derecesi nedir, vüsati nedir, ciddi
yeti nedir? Bunu bilebilmek için, dış ticaret hadle
riyle ilgili rakamların muhakkak surette açıklanması 
lazım. Bizim, hükümetten ricamız defalarca, bu isti
kamette oldu; fakat, biraz evvel sayın hükümet sözcü
sü burada sadece 1984'e kadar olan rakamları verdi, 
1984 ve 1985 rakamlarını nedense vermekten imtina 
ettiler. Eğer yoksa, bu rakamların hesap edilip ortaya 
çıkarılması lazım; varsa, açıklanması lazım, işte, araş
tırma önergesinde bununla ilgili bir hüküm olduğu 
için, canı gönülden, bu araştırma önergesinin kabul 
edilerek, bu konudaki araştırmaların derinleştirilme
sini talep etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız demin bu
rada, «Türkiye fakirleşmiyor, zenginleşiyor. Bakınız, 
yüzde 7 küsur nispetinde kalkınma hızı elde ettik» 
dediler. Şüphesiz, bunun bu konu ile direkt ilgisi ol
madığı için, bir an, ne demek istediğini düşündüm 
ve bu arada Sayın Başbakan Yardımcısının Bütçe Ko
misyonundaki konuşmaları aklıma geldi; orada Sa
yın Başbakan Yardıcımız «Petrol faturasından elde 
etöiğimiz 1,5 milyar dolarlık - veya 1,2 milyar dolar
lık - tasarrufu, biz, kalkınmamızı hızlandırmakta kul
landık» dediler ve bir rakam verdiler, «250 - 300 mil
yon dolarlık ithalat yaparsak, ancak yüzde 1 nispe
tinde bir kalkınma hızı elde edebiliriz» dediler. 

Şimdi bu rakamları yan yana koyunca, demek ki, 
kalkınma hızımızda gelişme varsa - ki, bunun tartış
maları burada fazlaca yapıldı - bu, demek ki sadece 
dış etkenlerden ortaya çıkmış veya tarımdaki geliş
melerden ileri gelmiştir. Öyle ise, hükümetin bu etki
li, bu dikkatli ekonomik politikası nerede kaldı; hep
si dış etkilerden ortaya çıktığına göre? Bü konu ile 
ilgili söyledikleriniz için ben bunu burada tekrarla
dım; aslında, bu konu ile doğrudan, direkt ilgisi yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bu münasebetle, en önemli 
konulardan biri, olarak, hükümetin, ihracatla, üretim 
dengelerini dikkatli olarak kurmadığı ortaya çıkmak
tadır. Ne kadar tedbir alırsanız alınız, ne kadar mev
zuat değiştirirseniz değiştiriniz ve ne kadar teşvik verir
seniz veriniz, ihracat yapacak bir malınız varsa ancak, 
ihracat yapa^bilirsiniz. O itibarla, her şeyden evvel üre
timi artırmaya mecbursunuz. Tarımda üretimi artıra
caksınız, sanayide üretimi artıracaksınız ve ihraç ede
cek bir mal ortaya çıkacak. Nitdkim, Hür Teşdbbüs 
Konseyinin son kararlarından biri de bununla ilgili
dir. Bakın ne diyorlar: «İhracata dönük yatırımların 
yeterince teşvik edilmemesi, gelecekte, ihracatta sağ
lanan gelişmenin yavaşlamasına ve döviz bütçemizin 
zorlanmasına neden olabilecektir.» 

Onlar da kabul ediyorlar ki, her şeyden önce ih
racatı geliştirmek için, yatırımların ihracata dönük 
konulara sevk edilmesi ve bu konularda yapılan ya
tırımların da üretime dönüşmesi lazımdır. Aksi halde, 
ne yaparsanız yapın, ihracat, bir yerde tıkanacaktır. 

Bu vesileyle, gene özel sektörün ve ihracat temsil
cilerinin bir görüşünü burada hükümete tekrarlamak 
istiyorum. «İhracatın artırılabilmesi için, her şeyden 
evvel temel girdilerin ucuzlatılması gerekir» diyorlar 
ve başta da, faizin indirilmesi gerektiği hususunun 

j altını çiziyorlar. Fakat burada söyledikleri çok önem-
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li bir konu daha var; diyorlar ki: «Güçlü ihracat şir
ketleri kurulmak suretiyle ihracat artırılabilir ve bu 
güçlü ihracat şirketleri desteklenmelidir.» 

Bu konuyu gündeme getirmekte fayda umuyoruz. 
Nitekim, sayın hükümet, son aldığı kararlar sırasında, 
50 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirketlere 
- zannederim - yüzde 6 vergi iadesi uygulanacağı ko
nusunda bir karar aldı. Bu, önemli bir karar. Baştan 
itibaren de, dış ticaret şirketlerinin desteklenmesi ko
nusunda gayret gösterdi. 

Değerli arkadaşlarım, Japonya'da yaptığımız tet
kiklerden sonra, dış ticaret şirketlerinin Japonya'da 
uygulandığı şekilde Türkiye'de de uygulanması konu
sunda bir fikre salhip olmuştuk ve bu fikrimizi mütead
dit vesilelerle, yazıyla ve sözle ifade etmiştik, Maale
sef diyorum, bu görüşler istikametinde de olsa, ortaya 
çıkan büyük ihracat şirketleri uygulaması, uygula
mada fevkalade yanlış bir şekilde istikametlendiril-
müştir, yönlendirilmiştir. Öyle olmuştur ki, küçük üre
ticiler, finansmanını kendileri bulmuşlar, pazarını ken
dileri bulmuşlar ve ihracatı büyük ihracat şirketleri 
yaptığı için, sonunda, sadece onlara bir anlamda ha
raç mahiyetinde komisyon ödemişlerdir. 

Asıl, Japonya'da uygulanan sistemde ise, bu böyle 
değildi. Japonya^da uygulanan sistemde, pazarı bu
lan büyük ihracatçı firmadır, finansmanı bulan bü
yük ihracatçı firmadır; A'smdan Z's'ine kadar bütün 
İhracat işlemlerini yapan büyük ihracatçı firmadır ve 
sadece bu hizmetlerinden dolayı üretici, uıfak bir ko
misyon verir. Bu uygulama Türkiye'ye bu kadar yan
lış bir şekilde getirildikten sonra, büyük ihracatçı şir
ketlerin desteklenmesi konusundaki politikanın göz
den geçirilmesi gerekir. 

Desteklenmesin demiyoruz, desteklensin; fakat ge
rektiği gibi desteklensin. Bu uygulama yanlıştır; bu; 
küçük üreticinin, küçük sanayicinin ve bizzat sanayi
cinin aleyhine işleyen bir mekanizma olarak devam 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz çoğumuz takip et
tik, son bir ay içinde hükümetimiz, ihracat ve itha
lat konusunda çok önemli kararlar aldı. Bu kararla
rın bir ay içine sıkıştırılması, doğrusu düşündürücü
dür. Aslında, baştan itibaren hükümetin bü konu
daki politikaları ile ilgili şikâyetlerimiz, uygulama ve 
mevzuatı sık sık değiştirmesidir. Bir ihracatçı, ihraca
ta dönük üretim yapan bir sanayici, yarını göreme
mektedir. Bugün, diyelim yüzde 6'lı'k bir vergi iade
sini hesap ederek yaptığı üretimini yarın ihraç ede
ceği sırada bu vergi iadesinin birdenbire ortadan kalk-
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ması karşısında, bu firmayı sadece iflas beklemektedir; 
bunun örnekleri yaşanmıştır. 

Şimdi, Aralık ayında alman kararlara bakalım: 
Aralık ayında ithalattan alınan fon yüzde 2'den, bir
denbire yüzde 4'e çıkartıldı; yani, bir anlamda itha
lat pahalılandırıldı. Ayrıca, zannederim 245 inci mad
de ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Genelde Mıalat-
la ilgili alınan kararları özetlersek; - bu kararlar tefer
ruatına girmeyeceğini - ithalatı zorlaştırmakla ilgili 
kararlardır. 

Peki, 1986 yılının sonunda geldiğimiz nokta nedir? 
Hükümet tarafından ithalatın ziorlaştırılrriası,.. Muha
lefet olarak, bütün sözcüileriyle, fertleriyle, defalarca, 
bu kürsüden, ithalatın bu nispette serbestleştirilmesi, 
bu ekonominin kaldıracağı yüklerden değildir, bu yük
leri bu ekonomi kaldıramaz; ithalatla ilgili bu karar
ları gözden geçirin, demedik mi? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, süreniz dolmuştur, 
toparlayınız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Demek ki, bu noktaya geldiniz; ama çok geç. Bü 
noktaya geldiniz, çok geç; çünkü dış ticaret açığınız 
bugün 3 milyarı geçti; eğer diğer hesapları da yapar
sak, 4 milyara tırmandı. «Bunu vaktiyle niçin yapma
dınız? Niçin bu noktaya kadar beklediniz?» diye sor
mak hakkımız değil mi? 

İhracat teşvikleriyle ilgili kararlar da değişti bir
denbire. önceleri, «Malî destekleri tamamen sıfıra 
indireceğiz» demişlerdi, o istikamette kararlar alın
mıştı; vergi iadeleri indirilecekti. Son alınan kararlar
la, birdenbire yüzde 14'tere çıkan yeni vergi iadeleri 
kararları alındı. Peki, bunları yeniden koyacaktınız 
da, niçin kaldırdınız? Niçin bu hesapları vaktiyle yap
madınız? 

Değerli arkadaşlarım, dış ticaretteki kararların, 
üreticiye ve ihracatçı şirketlerimize, belirli bir zaman 
ölçeği içinde karar verebileceği, adım atabileceği, is:-
tikrarlı karar verebileceği bir zaman dilimlinde sabit 
bırakılması lazımdır. Bir ihracatçı şirketimiz, bir sa
nayicimiz bilecektir ki, bir malı üretip bir sene sonra 
ihraç ettiğinde şu kadar destekleme alabilecektin ama 
bunu bugünden bilemez, bırakın bugünden, yarını bi
lemezse bü ihracatçımız, bu sanayicimiz, nasıl üretim 
yapsın? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar tamamlayalım efen
dim, çünkü çalışma süresi içinde müzakereleri tamam
lama imkânı bulamayacağız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkanım. 
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İfade edeceğimiz daha bir çok konu olmakla bera
ber, Sayın Başkanımızın ikazları üzerine burada ko
nuyu toparlıyorum. Bu konuda açılacak araştırmanın, 
her şeyden önce hükümete yararlı olacağını ifade ede
rek, grubum adına, sayın arkadaşlarımı saygıyla se
lamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Barış Can. 
Buyurun Sayın Can. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Türkân Arıkan ve arkadaşlarının, dış 
ticaretteki gelişmeler ve aksaklıkları içeren Meclis 
^araştırması önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce kurulu saygıyla 
selamlıyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bu vesileyle Başbakan Sayın Turgut Özal'a geçmiş 
olsun diyor ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Turgut özal, 
1980 yılının ocak ayından bu yana, uygulanmasının 
sorumluluğunu üzerine aldığı ve kimi zaman «İstik
rar politikası», kimi zaman da «Ekonominin liberal-
îeşljirilmesi» adını verdiği programın merkezinde öde
meler dengesi sorununun yattığı artık hepimizin ma
lumudur. Biz de, ekonomiye ilişkin konularda defe-
larca bu kürsüden bu görüşlerimizi açıklamış bulunu
yoruz. 

Sayın özal'a göre, Türkiye Cumhuriyeti tarihin
den hatta Osmanlı'dan bu yana, ekonomik dengesiz
liklerin ve ekonomik gelişmenin önündeki en büyük 
engel, ödemeler dengesindeki dengesizlik olmuştur. 
Sayın Başbakanın, hükümet olduktan sonra yüce ku
rula, ve kamuoyuna ekonominin en büyük açmazının 
bu olduğunu defalarca açıkladığını hepimiz gözledik 
ve biliyoruz. 

Sayın Başbakan, 1980 programını, dış destekleriyle 
birlikte ortaya koyduğunda hedef tek idi : İhracatı 
artırmak; her ne pahasına olursa olsun ihracatı ar
tırmak. İhracatı artırabilmenin yolunun da, ihracatı 
teşvik etmekten geçtiği inançlarına sahiptiler. Bu ne
denle, kur politikası, kredi politikası ve vergi iadesi 
-sistemi ile ihracatın teşvikine, hükümetin göreve gel
diği günlerde ve takip eden günlerde büyük ölçüde 
hız verilmeye çalışıldı. «Günlük kur ayarlaması» 
adı verilen sistem ile, Türk Lirasının değeri, yabancı 
paralar karşısında sürekli düşürüldü; faiz oranları 
dü'şük ihracat kredileri sisteme dahil edildi ve ihra

catçıya vergi iadesi oranları yükseltildi. Böylece, ih
racatçının elde ettiği döviz kazancı, günlük kur uy
gulamaları ile saptanan kurların yüzde 27 ila 35 ora
nında üzerine çıkartılmaya çalışıldı veya çıkarıldı. 

Sayın milletvekilleri, yapılan iş son derece basit 
idi. O tarihe kadar sanayi sektörüne tanınan tüm teş
vikler bu sektörden kaldırılıyor, buna karşılık, ihra
catçıya veriliyordu. Uzun yıllardır IMF ve Dünya 
Bankasının istediği bir mekanizma, artık çalıştırıl
maya başlıyordu. Ülkenin sınaî gelişmesine, bir an
lamda da buna paralel olarak «dur» deniliyordu. Ni
tekim, o tarihten bu yana, ülkenin sınaî kapasitesine 
yeni bir yatırım getirilmediği, başta işsizlik rakam
ları ve gerileyen sanayi yatırımı harcamaları ile bu
gün açıkça, ayan beyan ortada bulunmaktadır. Böy
lece, her ne pahasına olursa olsun ihracatın teşviki, 
her ne pahasına olur'sa olsun döviz girdisinin sağlan
ması, Türk ekonomisinin gündeminde ilk madde ola
rak yerini almış oluyordu. 

Şimdi,-sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yedi yıllık 
döneme baktığımızda, bu sorunun ne ölçüde çözüm
lendiğinin cevabını almak durumunda bulunuyoruz. 
Biraz önce Sayın Bakan, «Hükümetin İhracattaki ge
lişmelerini belli dönemlerde değil, programının uygu
landığı dönemler içinde, yani geniş bir tarih dilimin
de değerlendirmenin yerinde ve doğru olacağını» söy
lediler. 1986'daki gelişmeleri ayrıca başka bölümde 
açıklayacağız; kendileri de «1986'da bir duraksama 
olduğunu» bugün söylediler; başka vesilelerle de Sa
yın Erdem ve Sayın Maliye Bakanı bu kürsüden açık
lamışlardı. 

Geçtiğimiz yedi yıllık döneme baktığımızda, bu 
sorun ne ölçüde çözümlenmiştir? Geniş olarak bakı
yoruz : İhracatımız, 2,9 milyar dolar olan 1979 sonu 
seviyesinden, 1986 sonunda, iki defa hedef revize 
edilmesine rağmen, özellikle işçi dövizleri üzerinde 
yeni bir alicengiz oyunu oynanmasına rağmen, ancak 
7,3 milyar dolara çıkabilmiştir. Bu rakam yıl sonu ge
çici tahminidir; umarız 1986 sonuçları yakında yayın
lanır. 

Sayın milletvekilleri, yani, ihracatta yedi yıldaki 
artış yüzde 14-8.6 oranını bulmuştur; ama, aynı dö
nemde Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 1 566 
oranında, değer kaybetmiştir. Aynı dönemde yurt 
içinde fiyatların genel seviyesi yüzde 1 181 oranında 
artış göstermiştir. 

Sayın Bakan biraz önce yine, «Teşvikler olmazsa, 
ihracatı artırmak mümkün değildir» dediler. 
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Türk; Lirasının seyrettiği ıbu düzey karşısında, eko
nomide belli kurallar varsa, Türk Lirasının değerini 
de düşürmek istemenize rağmen - ki düşüremeyecek
siniz - ihracatı artırmanız, artık hayalden öteye glde-
memekted'ir. 

Biz, öteden beri bu kürsüde söylediğimiz ve za
bıtlara geçirdiğimiz hususların, bunun karşısında ya
nıtlanmasını isteyen bir görüşün, bir ilkenin sahipleri
yiz. Dediklerimizin hepsi kanıtlanmıştır; zaman za
man ileriki bölümlerde bunları açıklayacağım. Yani, 
yüzde 148.6 oranındaki ihracat artışına karşılık, Türk 
Lirası aynı dönemde, dolar karşısında yüzde 1 566 
oranında değer kaybetmiş, yine aynı dönemde Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı istatistiklerine göre, fiyat
ların genel seviyesi yüzde 1 181 oranında artış göster
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yedi yıllık dönemin - yani 
bu programın, istikrar paketinin- son yılı olan 1986' 
ya baktığımızda, ihracatın reel olarak düştüğünü, dış 
ticaret açığının büyüdüğünü ve daha önemli olarak, 
cari işlemler dengesi açığının da büyüdüğünü görmek
te ve gözlemekteyiz. Cari işlemler dengesi açığındaki 
büyüme gösteriyor ki, 1986 yılında sadece ihracattan 
elde edilen döviz geliri değil, aynı zamanda işçi dö
vizlerinden, turizmden ve diğer görünmeyen işlemler
den elde edilen döviz gelirlerimiz de düşmüştür ve 
düşmeye devam etmektedir. 

1986 yılında öyle bir gelişme neden ortaya çıkmış
tır? Bugün ihracat teşviklerini savunan Sayın Maliye 
Bakanına, 1986 yılı başındaki uygulamalarını hatır
latmak isteriz. Bugünkü sistemde, bu göstergelerde, 
«İhracatın teşviklerle artacağına inanıyoruz» diyorlar. 
1986 yılı başından itibaren aynı hükümet, ihracatta 
vergi iadesi oranlarını kademeli olarak düşürmüştür. 
öte yandan, uluslararası piyasalarda doların değer 
kaybetmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının tüm çabalarına rağmen, Türk Lirasının 
değeri, dolar karşısında istenen ölçüde düşürüleme-
miştir. Biraz önce de vurguladığımız gibi, Türk Lira
sının değeri, dolar karşısında istenilen ölçüde düşü-
rülemem iştir. Tahtakale geliyor yine, müjdeler olsun! 
Yani, geçen yıllarda izlenen «under value kur», yani 
gerçek değerin altında izlenen kur politikası, 1986 yılı 
içinde istendiği gibi uygulanamamıştır. Bunlarla bir
likte - Sayın Bakanın da belirttiği gibi - ikili ticareti 
yürüttüğümüz İran ve Irak'taki pazarlar, petrol fi
yatlarındaki düşüşün yarattığı etkiyle, daralmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı başında hükümet, 
ihracat üzerindeki teşvikleri azaltırken - bugün teş

viklerin ihracatı artırdığını savunuyorlar; bunu anla
mak mümkün değil - çok net bir biçimde şunu söylü
yordu : «İhracat üzerinden kaldırılan teşvikler, bun
dan böyle, ihracata yönelik yatırımlara kaydırılmak
tadır. Böylece, ihracat sanayileri teşv;k> edilecektir.» 
Bunu bizzat Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Er-
dem'in ağzından bu kürsüden dinledik. Şimdi, bu ko
nuya tekrar değineceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılında dış ticaret ve 
cari işlemler dengesi açığı büyüyünce, bu hükümet 
ne yaptı, bir de ona bakalım. Cari işlemler dengesi 
açığının büyümesi, ekonomiye giren dövizden fazlası 
çıkıyor, artıyor veya artmaya devam ediyor anlamını 
taşımaktadır. Bu, bir şekilde mutlaka kapatılmalıdır, 
kapatılması zorunludur; hükümetlerin görevidir, eko
nominin işlevinin görevidir. Nitekim, hükümet, artan 
bu açığı kapatabilmek için, sürekli, borçlanma politi
kasını gündemde tutmuş, borçlanma politikasını pom-
palamıştır. Bu açık, borçlanma yoluyla kapatılmıştır 
ve 1986 yılı sonunda Türkiye'nin toplam dış borçları 
31 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır; belki bugünler
de onu da aşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi bu ülke, 1979 
yılının sonunda ihracatı 2,9 milyar dolar iken yaşa
dığı ödemeler dengesi sorununu 1986 yılı sonunda 
ihracatı - büyük maliyetleri nedeniyle - 7,3 milyar do
lara ulaştığında da yaşamaktadır, aynı kaderi yaşa
maktadır, değişen bir olay yoktur. Hem de bunu, 
sanayi yatırımlarını durdurup, işsizliği çoğaltmak, Türk 
Lirasının değerini yüzde 1 566 oranında düşürmek, 
fiyatları yüzde 1 181 oranında ve dış borçlanmayı da 
yüzde 211 oranında artırma pahasına yaşamaktadır; 
ayrıca, teşvik edeceğini söylediği ihracat sanayiini 
geri plana da iterek. 

Şimdi burada, hükümetten sormak istiyoruz : Bu 
dönemin başında ihracata dönük olarak yaptığımız 
açıklama neydi, 1986 yılı sonunda ve 1987 yılının 
başlarında gördüğümüz tablo nedir? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, her şeye rağmen, 
geçmiş yedi yılda ihracatını artırdıysa, bu, geçmişte 
kurulmuş olan sanayi yapısının bir sonucudur. Çün
kü bu zihniyet, «dukka - cukka» ticareti dışında yeni 
bir şey üretmemekte, sadece geçmişte yapılan yatırım
ların - KIT ürünleri dahil - basit ticarî düşünce ile, 
ticaretini yaparak, dış ticarete bunları yansıtmasıyla 
övünen bir zihniyetin görüntüsüdür. Bu bakımdan, 
bu, geçmişte kurulmuş olan sanayi yapısının bir so
nucu, bir ürünüdür. Şimdi bu yapı bastırılmaktadır. 
Kaldıki, çok değerli bilim adamımız Sayın Vural Sa-
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vaş'ın, Türk ihracatının 1980 - 1985 döneminde göster
diği gelişmeye ilişkin yaptığı çalışmaya göre, bu dö
nemde, öyle pek de övüldüğü gibi, Türk ihracatının 
yapısı büyük ölçüde değişmemiştir; yani tarım ürü
nü ihracatından sanayi ürünü ihraç eder hale de pek 
öyle gelmemişizdir. Zaten Sayın Bakanın kendi be
yanları da - biraz önce açıkladılar - 1986 yılında sa
nayi ürünleri ihracatının düştüğü noktasındadır. Çün
kü, yatırım yok; sanayi ürünü aldatmacasına niye gi
relim? Hayalî ihracat olayını bu Mecliste gündeme 
idefalarca getirdik. Bundan sonra getirmenin de fay
dası yok; çünkü sistemin bir gereği, onu anlatmaya 
çalışıyoruz; sanayi ürünü yok Türkiye'de. 

İLHAN AŞKIN (Bursa).— Büyüme hızı ne ol
muştur? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Aşkın, ba
kın, iyi dinlerseniz... Ne pahasına olursa olsun, dö
viz gelsin diye anlatıyoruz; onun sonuçları; mantık 
bu. Bunun ötesinde, hayalî ihracatı, şunları bunları 
detayıyla anlatmanın bir anlamı kalmadı diyoruz; sis
temin bir parçası. Sonunda -devam da edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, karşılıklı müzakerelere 
imkân vermeyin efendim, lütfen. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — 1986 yılının ilk 
dokuz ayında sanayi ürünleri dışsatımı, bir önceki 
yılın eş dönemine göre yaklaşık yüzde 12,5 oranında 
azalarak, 3,954 milyar dolar olmuştur. 1986 yılındaki 
gerileme, tümüyle, sanayi ürünleri dışsatırnındaki aza
lıştan kaynaklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yedi yılda, ülke, yurt 
dışına, - izlenen kur politikaları, kredi politikalarıyla -
servetini ihraç eder hale getirilmiştir; bırakın Türki
ye'ye servet girmesini, servetini ihraç eder hale gel
miştir. 

Sonuç ne olmuştur, nedir sonuç? 1986 yılındaki 
toplam dış borç ödemelerimiz -ki, 4.1 milyar dolar; 
ihracatımız 7.3 milyar dolar - ihracatımızın yüzde 56.2' 
si oranına yükselmiştir. İşte tablo budur; acı olan tab
lo da buradadır. 1987'de bu oran daha da yüksele
cektir ve yükselmeye devam edecektir. Türkiye'nin 
«her ne pahasına olursa olsun» düşüncesiyle artırı
lan ihracatı, yedi yıl sonunda, yıllık dış borç ödeme
lerinin yarısını bile karşılayamaz hale gelmiştir; hem 
Sayın Bakanın da belirttiği gibi, petrol fiyatlarının 
düştüğü bir yıl içinde bu tablo, karşınıza acı gerçekle
riyle çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 1986 yılı başında pet
rol fiyatlarının düştüğü dönemde söylenenleri hatır
lamaya çalışalım. Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya 
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Erdem, istanbul'daki uluslararası bir ekonomik forum
da, televizyon Ve radyolardan da açıklanan bir fo
rumda bakınız ne dediler: «Ödemeler dengesinde 
açık olmayacaktır ve hatta belli kısa vadeli dış borç
larımızın bir kısmının, sağlanacak 1 milyar dolarlık 
fazlalık ile ödeneceğini de söylemekten gurur duyu
yorum.» Verdikleri tablo budur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bir 
daha oku. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — İstanbul'da bir 
otelde yapılan bir ekonomik forumda, ödemeler den
gesinde açık olmayacağını ve hatta belli kısa vadeli 
dış borçlarımızın bir kısmının, sağlanacak 1 milyar 
dolarlık fazlalık ile ödeneceğini söylemişlerdir. Ya-
lansa, kendileri burada, açıklasınlar. 

Daha başka şeyler de söylediler. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Dinle
miyor, bir daha söyle. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Yok, Sayın Baş
bakan Yardımcım beni dikkatle dinler, ondan kuş
kum yok. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Zabıt
lara geçir. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu arada, aynı 
toplantıda daha başka şeyler de söylendi. En somut, 
hatırda kalan, Türk Lirasının yıl sonuna kadar kon-
vertibl. hale getirileceği idi; dediler ki: «Türk Lirası 
yıl sonuna kadar konvertibl hale gelecek.» O toplantı
da da söylediler, buradan da söylediler. Tabiî, o 
arada soru önergelerimiz kaçtı, düştü; biz birbirimizi 
yakalayamadık, cevap da veremedik. 

Şimdi, yıl sonu geçti, 1987'nin başlangıcını da 
geçtik, yarısına doğru gidiyoruz; hükümet, konverti-
biliteyi ağzına almıyor; aksine, döviz piyasası ve kur
ları üzerinde denetimini artırıyor... Sayın milletvekille
ri, şimdi, bu nasıl perhiz, nasıl lahana turşusu; takdiri 
sizlere bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılı için önemli gördü
ğümüz bazı noktaları, her zamanki gibi yineleyerek 
vurgulamak istiyoruz. 1986 yılının baharında Ankara' 
ya gelip Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine yetkili
leriyle görüşen IMF İcra Direktörü, diğer ülkeler 
gibi Türkiye'yi de, uyguladığı «under value kur», ya
ni gerçek değerinin altındaki kur politikası nedeniyle 
uyarmış ve «Amerika Birleşik Devletlerinin, kur sa
vaşı ilan ederek bu uygulamalara cevap vereceğini» 
söylemişti. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri do
ları sürekli değer kaybetmeye devam ediyor ve ede
cek de görünüyor. Bu nedenle yeniden uyarıyoruz: 
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Hükümet olarak, bu kur anlayışını 1987 yılı içinde 
fazla sürdürmeniz mümkün değildir; sürdüremediği-
niz için de, belli aralıklarla devalüasyon yapacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir daha yineliyorum : 
ilk devalüasyon - geçen mart ayında yapıldığı gibi -
1987 yılının mart ayı içindedir. Araseçimlerden önce 
bu kürsüden yine bir mini devalüasyonun, zamların, 
ekim ayında olacağını söyledik. 

Şimdi, nasıl konvertibilite, nasıl devalüasyon; ge
çen mart, bu mart, göreceğiz. Bir milletvekili olarak 
buradan ilan ediyorum; mart ayında bu hükümet bir 
devalüasyon daha yapmak zorundadır ve yapacaktır; 
yalansa, ondan sonra beni bulacaksınız. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın hüküme<hı dış denge
deki sıkıntısı çok daha büyüktür. Dış kaynak bula
mazsa, bu devridaim makinesi duracaktır. Bu neden- } 
le, uyarıyoruz: Hükümet olarak var gücünüzle dış ! 
borç bulmak zorundasınız; gezin, bulun; yoksa... 24 ; 

Ocak'ın sistemi bu, bu sistem oraya gelmiştir, borç i 
bulmak zorundasınız. Ocak girdilerini araştırıyoruz, 
ne kadar bulduğunuzu; karşınızda, pek daha umutlu 
görüntüler yok. 

Sayın milletvekilleri, «Türkiye, geçmişte de borç
landı» hep o deniliyor... Geçmişte de borçlandı ama, 
sanayi .yatırımlarına ve yatırımlara bu borçlanma kay
dırıldı; özellikle, yani borçlanma için borçlanmadı i 
Türkiye. , 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, süreniz dolmuştur, j 
toparlanmasını rica ediyorum. (SHP sıralarından «Da
ha var efendim» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Olur mu efendim? 
BAŞKAN — Efendim, ben bakıyorum. Her şeye 

itiraz etmeyin efendim, biraz da itimat edin. Bir da
kika veya iki dakika eksik konuşturmanın veya fazla 
konuşturmanın ne menfaati olacak bana? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bize fay
dası olacak, çok şey öğreneceğiz. 

BAŞKAN — Ben takip ediyorum, lütfen efendim... 
Devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Dış kredi akımının ' 

durması halinde, dış destekle ayakta duran 24 Ocak 
modeli tam olarak çökecektir. Sayın Başbakan da, 
hedeflenen fert başına millî geliri elde edebilmemiz 
için, 100 milyar dolar civarında borçlanmamız gerek
tiğini kendi ifadeleri ile bundan bir süre önce açıkla
mışlardı. 

Sayın hükümet, Türkiye'nin tek sıkıntısının öde
meler dengesinde olduğunu, bunu çözmedikçe, eko-
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nominin önünün açılmayacağını söyleyerek işbaşına 
geldiniz. Yedinci yıl sonunda sizin politikalarınızın 
ulaştığı sonuç, bu alandaki çözümsüzlüğünüzü ve al
ternatifinizin olmadığını göstermektedir! Şimdi, 1987' 
de yeniden çözüm aramaktasınız. Hani nerede bu al
ternatifsizim? Nerede sizin alternatifsizliğiniz? Yedi 
yılı boşuna geçirdiniz, yeniden bu yıl da çözüm arı
yorsunuz... Ülkeye yedi yıl zaman kaybettirdiniz. 

Programınızın en yumuşak noktası olan ödemeler 
dengesi için her şeyi yapmaya hazırsınız. Bunu siz 
de biliyorsunuz ki, ancak, daha fazla borçlanabilir-
seniz ayakta durabileceksiniz; ama bunun sınırları var 
ve bu sınırların ne olduğunu siz de göreceksiniz. Ya
ni, «Ben babayiğitim, bana borç verirler» lafı yok; 
borçlar devletlere verilir. Bununla ilgili bir alıntı ha
zırlamıştım; ülkelere niçin borç verirler, gelişmiş ül
keler; onu anlatmaya herhalde zamanımız elvermiyor. 
Aslında, gerçekten yararlı; ama bunu hükümet üye
lerine vereceğim. Sayın Başkan müsaade etseler, ger
çekten yararlı; yani tefecilik olayını da içine alıyor; 
niye bu ülkede bankerlik olayı patladı birden... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen ken
dine sakla,, lazım olur. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ben biliyorum 
Artukarslan, sen öğreneceksin bu işleri. Bak, burası 
mektep - iki sene sonra buradan gidiyorsun - hiç ol
mazsa öğren; Bilgöl'de seçmenlerine Doğu kalkınma
sında bunları anlatırsın. Lütfen bana laf atma, şimdi 
buna zaman yok. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen karşılıklı 
konuşmalara imkân vermeyelim efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın hükümet, 
Türk sanayiini boğarak ve malî sektörü açmaza so
karak bugünkü noktaya geldiniz. Şimdi, yine ihracatı 
değil, ihracatçıyı teşvik ediyorsunuz. Bu teşviklerin iç 
ekonomideki maliyetini hep beraber, bir yıl içinde gö
receğiz. Bu ölçekteki teşviklerin sonucu, devalüasyon 
ve enflasyonun hızla artmasıdır. Parasal büyümeyi 
şimdiden tutamıyorsunuz, yıl ortasında hiç tutama
yacaksınız, yatırımları daha da kısacaksınız - bele
diyelerle falan öğünmeyin, onları 1950-1953'îe gör
dük- sonuçta; 1987'nin 24 Ocağmda, 24 Ocak Ka- • 
rarlarını savunmak için hiç konuşamadığınız gibi, 
bundan sonra ağzınıza da alamayacaksınız. Zaten bu 
sene hiç konuşmadınız, biz 24 Ocak konusundaki gö
rüşlerimizi açıkladık. (SHP sıralarından alkışlar) Ağ
zınıza hiç alamayacaksınız. 

İthalatı daha çok kısmak zorunda kalacaksınız; li
bero ettiğinizi söylediğiniz ithalatı, fon ve vergi oran-
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larını artırarak, fiilen sınırlayacaksınız. Faiz oranları
nı idarî müdahalelerle düşüreceksiniz; zaten düşürü
yorsunuz da. Gücünüz yeterse, iç borçlanmayı artıra
caksınız. O faizli köprü senedi satışları bitti, artık 
vatandaş da onlara kanmıyor. İşte bunhr, sizin alter- > 
natifsiz politikanızın alternatifsizliğidir! Her zaman 
yaptığımız gibi... 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Size öyle 
geliyor. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Benim burada her 
dediğim müneccim dediği gibi çıkıyor; bakarsın kar
deşim. İşte bunlar, sizin alternatifsiz politikanızın al
ternatifsizliğidir! Her zaman yaptığımız gibi, bir kez 
daha uyarmayı, demokratik yapı için de gerekli gö
rüyoruz. KİT sistemine dayalı Türk sanayiine gü
venmeden gelişmeyi sağlamanız mümkün değildir. Şu 
Morgan Trust raporunu falan da anlatacaktım; ge
çen gün, gelmediler falan dediniz. Ne oldu bu KİT 
olayına? Nereler özelleştiriliyor? 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen konuşmanızı to
parlayınız. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bağlıyorum efendim. 

Sayın Başkan, bu Mecliste böyle bir rapor yok 
demişti cirit atıyorlar İsrafiller, Cebrailler; israfil adı 
da Morgan Trust... Bakın hiç kimse yanaşmıyor; ne
rede özelleştirme? Biz uyarıyoruz; milletvekili olarak 
işimiz bu. 

Sayın hükümet, çözümü, dış borçları artırmak yeri
ne, yüzde yüzleri aşmış vergi kaçaklarını önleyerek, 
yurt içi kaynakları, tasarrufları artırmakta arayınız. 
Hiçbir devlet ya da uluslararası kuruluş, sadece kişi
sel itibara bakarak bir başka ülkeye kredi açmaz; 
hele o ülke en çok borçlu 20 ülke sıralamasında, yer 
alıyorsa bu hiç mümkün değildir. Bu tür bir borç
lanmanın siyasî sonuçlarını ve maliyetlerini mutlaka 
düşünmek zorundayız hep birlikte. Ülke içinde kendi 
tasarruflarımızı - ki, biz olduğuna inanıyoruz - tam 
anlamıyla, yatırıma, sanayi yatırımlarına yönlendirme
den, devlet kesesinden sübvansiyonlarla artırılan bir 
ihracat politikasının, ancak dış borç yükünü artıra
cağını bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz. 
Artan borçların da, bizi bir kez daha, 1958 ve 1979' 
da olduğu gibi, Fransa'nın bir şatosunun salonların
da borç erteleme toplantısına götürmemesi için eli
mizden gelen uyarıları yapmaya devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, bu hükümetin devam 
ettiği, borçlanmayı sürdürerek daha kötü duruma düş
meyecek bir günübirlik ekonomi politikası anlayışı 
içinde daha fazla yaşayamaz. 

Türkiye'de, halkın razı olması gereken tek seçe
nek olarak sunulan bu program, yani 24 Ocak Karar
ları, sadece kendine göre seçeneksiz olduğunu ortaya 
koymuştur. Türk ekonomisinin önündeki seçenekler, 
öncelikle kendine sunulan reçeteleri tek seçenek ola
rak kabul etmemesinden kaynaklanan aktif ekonomi 
politikalarıdır; yani sosyal demokrat görüşün taşıdığı 
politikalardır. 

Bu nedenlerle, Sayın Arıkan ve arkadaşlarının ver
miş oldukları Meclis araştırması önergesini, parti ola
rak bu ilkeler doğrultusunda benimsiyoruz, yaklaşımı
mız olumludur. 

Bu vesileyle, tekrar Sayın Başkan ve yüce kurulu 
saygılarımla selamlarım efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İlhan Aşkın; 

buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Edirne Mil
letvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan ve 10 arkadaşı
nın vermiş bulundulu, ithalat ve ihracat işlemleri ve 
uygulamaları konusunda Meclis araştırması açılma
sına ilişjk'in önerge üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimi açıklamaya başlarken, grubum ve 
şahsım adına yüce Meclisimize saygılar sunuyorum. 

Ayrıca, yine .grubum ve şahsım adına, bugün Ame
rika Birleşik Devletleri'nde şu sıralarda önemli bir 
ameliyat geçirmekte bulunan Başbakanımız ve Ge
nel Başkanımız Sayın Turgut Özal'a geçmiş olsun 
dileklerimizle, yüce Allalh'tan acil şifalar temenni ve 
dualarımızın kendisiyle birlikte olduğunu ifade ile 
sözlerime başlamak istiyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, araştırma önergesi sahipleri, 
«İhracat artmıştır; ama dış ticaret hadlerinde kötüleş
me ve düşme vardır. Bunun anlamı, ihracat miktarı 
arttıkça, ülke değerlerinin dış ülkelere daha çok ak
tarılmasıdır, ülkenin ihracat yoluyla fakirleşmesidir» 
şeklinde bir iddia ile yola çıkıyorlar. Oysa,' hükümeti
miz, ülkemizin menfaatma olan politikaları kararlı
lıkla ve cesaretle uygulamaya devam etmektedir. Tür
kiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine getirme yolunda Ük 
şart olan ekonomiyi dışa açma ve serbest piyasa dü
zenine sahip kılma amacıyla uygulanan istikrar poli
tikalarının olumlu sonuçlarını hep beraber görmeye 
başladık. Bu sonuçları, tüm dünya yakından öğren
meye başlamıştır, görmeye de başlamıştır; ama ne ta-
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lihsizliktir ki, önerge sahipleri bu gerçeği görememiş
lerdir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Gö
rürsünüz biraz sonra. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Başarıların teme
linde, ödemeler dengesinin ve öncelikle bunun esasını 
teşkil eden ihracatın, turizm gelirlerinin, yani döviz 
girdilerinin giderek artan seviyelere ulaşmasına ihti
yacı olduğu hepimizin malumudur. 

Ülkemizin, para> kredi, yatırım, teşvik, destekle
me ve ithalat politikalarının anahedefi, ihracata yö
nelik tarım, sanayi ve maden sektörleri üretiminin 
geliştirilmesidir. Bu nedenle, ülkemizin ihracat im
kânlarının genişletilmesi ve bu hedef doğrultusunda 
hareket edilmesine önem verildiği açıkça ortadadır. 
Bugün, gelişmiş ve modern bir ülke olma durumuna 
gelmiş bulunan ülkeler dahi bu sistemi uygulayarak, 
hu ekonomik tedbirleri alarak, dünyanın en gelişmiş, 
müreffeh ülkeleri olma durumuna gelmişlerdir; Ja-

, ponya, Güney Kore ve gördüğümüz diğerleri gibi. 
Türkiye ekonomisinde de olumlu gelişmelerin de

vam ettiği açıkça gözlenmektedir. Özellikle 1986 yı
lında tarımsal üretimin iyi olduğunun, sınaî üretimde 
ve inşaat kesiminde canlanmanın çok açık bir biçimde 
görülmesi ve hatta bütçe gelirleri içerisinde önemli 
paya sahip olan vergi gelirlerinde ki, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımız dünkü basın toplantısında bunu 
iftiharla açıkladılar, Gelir Vergisinde, Kurumlar Ver
gisinde, Katma Değer Vergisinde ve toplam tüm ver
gi gelirlerinde yüzde 60'ın üzerinde, -1985 yılma gö
re - bir artış olduğunun görülmesi, herhalde hepimize 
memnuniyet vermelidir. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşım, acaba bu 
gerçekleri gördükten sonra, söylediklerinde yine ısrar
lı olacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılından başlanarak ihra
catın artırılması amacıyla çok çeşitli teşvikler uygu
lanmıştır; fakat Türk sanayicisinin ve ihracatçısının 
dış pazarlarda yavaş yavaş yerini alması karşısında, 
teşviklerin yönleri değiştirilmiş ve bugünkü seviyelere 
gelinmiştir. Teşvikleri, ekonominin içinde bulunduğu 
duruma ve dış piyasa şartlarına göre belirlemenin ge
rekliliği, ayrı bir önem taşımaktadır. Gelişmiş, ülke 
ihracatçısının doğal olarak sahip, olduğu imkânlara 
karşı gelişmekte olan bizim gibi ülke ihracatçılarına 
genellikle bir teşvik verilmesi şarttır. 

İhracat teşvikleri arasında en çok sözü edilen ve 
bilineni, vergi iadeleridir. Diğer ihracat teşvikleri ara
sında, ihracatçıya, ithalat için döviz tahsisi, ihracat 
dövizine farklı kur uygulaması, ihracatta vergi muafi

yeti ve indirimi, ihracatla ilgili yatırım, işletme ser
mayesi ve kredilerde selektif uygulama, ihracata kredi 
Sigortası gibi uygulamaları da sayabiliriz. 

(Türkiye, bu teşviklerin birçoğunu uygulamış ve 
halen de uygulamaktadır. Teşviklerin akıllıca uygulan
ması sonucunda, ihracatımız, 1979 yılındaki 2 milyar 
261 milyon dolarlık seviyesinden, 1980'de 2 milyar 
910 milyon dolara, 1982'de 5 milyar 746 milyon do
lara ulaşmış, 1983 yılında ise hemen hemen aynı se
viyede, biraz azalarak, 5 milyar 728 milyon dolar 
seviyesinde kalmıştır. Yine diğer yıllara baktığımızda; 
1983 yılında 5 milyar 723 milyon dolarlık ihracatı
mız, 1984'te 7,1 milyar dolara yükselmiştir. Sayın 
Sadıklar hocamız konuşması esnasında, yanlış anla
madıysam, herhalde bir sürçülisan yaptılar; 1983'teki 
ihracat rakamını da 7,1 milyar dolar olarak ifade 
ettiler; böylesine bir düzeltmeye de herhalde ihtiyaç 
vardır. 

Yine bakıyoruz, 1985 yılında 8 milyar dolarlık 
İhracatımız gerçe'kleşrnüştir. 1986 yılında ise, revize 
edilen program hedefine doğru varılması muhtemel
dir. Kesin raikamlar, herhalde şu önümüzdeki ay'için
de çıkacaktır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Devlet İstatistik 
Enstitüsü yayınladı Sayın Aşkın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — 1986 yılı rakam
ları yayınlanmadı eferidim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gazetelerde var, 
ben okudum efendim. 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Aralık ayı yayın
lanmadı 'efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gazetelerde var; 
geçen senen'in altında. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
'(İs'tanbül) — Yayınlamadık efendim. 

'İLHAN AŞKIN (Devamla) — Beyefendi, en son, 
elimizde dktim ayının istatistikleri var. 

BAŞKAN — Münakaşa etmeyelim efendim, lüt
fen... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
'(İstanbul) — Daha yayınlamadık efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hükümetimizin 
göreve geldiği 1983 yılı sonundan itibaren, ihracatın 
arttınlması Ikonuisuna daha fazla önem verildiğini 
görüyoruz. Ancak, ihracat teşviklinin, yüksek, oran
larda vergi iadeleriyle sürdürülemeyeceğini bilen hü-
kümetim'iz, gerçekçi kur uygulamasını getirmiş ol
maktadır. Bunun yanı sıra, 1984 yılı başında ilan edi-
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len program çerçevesinde, 1984 yılı nisan ayından 
itibaren de, vergi iade oranları düzenli olarak düşü
rülmeye başlanmıştır. Dikkat edilirse, vergi iade oran
larının gerileüildlği 1984 ve 1985 yıllarında da, ih
racatımız sürekli artış seyri izlemiştir. O halde, vergi 
iade oranlarında gerileme yapıldığı bir dönemde, 
yani 1984 ve 1985 yıllarında da, ihracat artışının ta
mamen parasal teşviklere dayandığı, teşvikler kesi
lince ihracatın gerilediği iddiası da geçerli değildir. 

İhracatımızda 1986 yılındaki duraklamanın, hatta 
1985 yılına göre biraz gerilemenin esas nedenini, pet
rol fiyatlarındaki varil 'başına 29 dolarlık seviyenin 
10 dolara kadar inmesinde de -şu günlerde 18 do
larlık seviyeyi korumasında- aramak mümkündür. 
Zira, ihracatımızda en büyük paya sahip olan îran 
ve Irak gibi ülkelere 600 milyon dolar civarında 
bir ihracat eksilmesi olmuştur. Bu gerilemenin ne
denleri araştır il inken, petrolün etkisinin yanı sıra, 
dost ve komşu iki ülkenin üzüntü ile izlediğimiz ve 
son günlerde de şiddetini gittikçe artıran savaş ne
deniyle kaynak sıkıntısı içinde bulunmalarını da dik
kate almak gerekir. 

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerin -Sayın Bakanım 
konuşması esnasında da çok açık şekilde belirttiler-
korumacı tedbirleri ön plana çıkartarak, bizim gibi 
ülkelerin ihracat hamlelerinin olumsuz yönde etkilen
mesine de neden olduklarını görmekteyiz. Bütün bun
ların sonucunda, 1986 yılında ihracatın, hedeflenen 
seviye olan 8,2 milyar dolara ulaşmayacağı ve revi-
ze edilen 7,5 milyar dolarlık seviyeye geleceği tah
min edilmlek'tedir. 

Sayın hocamız, dış ticaret hadleriyle alakalı ola
rak, «1984'ten itibaren göstergeler yapılmamaya baş
landı, rakamlar verilmemeye başlandı» dediler. Şöy
le düşünmek lazımdır: 3 bin kalem içinde yapılan 
ihracat veya dış ticaret hadlerinin rakamları, 8 bine 
ulaşmıştır; daha da çıkacak. Belki 14 bin, 15 bin ka
lem mala çıkacak olan bu dış ticaret hadleri rakam
ları, acaba eski varsayımlarla tespit edilse idi, doğru 
neticeleri verebilecek miydi? Bunun için çalışmanın 
yapılmasına ihtiyaç olduğunu ben de belirtmek isti
yorum. Bundan sonra, herhalde- Devlet İstatistik 
Enstitümüz bu konuda da çalışma içine girecektir ve 
baz alınacak malları iyi tespit ederek, bunlar üzerin
deki tespitlerini yapacak ve rakamları da inşallah 
vermeye başlayacaktır.' Bunun gerekli olduğuna biz 
de inanıyoruz, bu çalışmaları hızlandırmasını temen
ni ediyoruz. 

Görülüyor 'ki, Türkiye'de ekonomik gelişmeler 
devam etmektedir; özellikle 1986 yılında bu gelişme
leri tespit ettik. 

Şu halde, 'birçok ülkenin yaptığı gibi, bizim de, 
mevcut pazarları korumak, genişletmek ve hatta ye
ni pazarlar bulmak çabasını bırakmamamız gerekli
liği ortadadır. Türkiye'yi her vesile ile dışa açmak, 
tanıtmak, sanıyorum hepimize düşen önemli görev
lerdendir. Bu konuda Sayın Başbakanımızın yaptığı 
çalışmaları, sayın balkanlarımızın yaptığı gayretli ça
lışmaları takdirle karşılıyoruz. Özellikle Sayın Baş
bakanımızın Amerika Birleşik Devletlerinde bulun
duğu şu günlerdeki temasları fevkalade olumlu ne
ticeler verecek niteliktedir. Zira, üç seneyi aşan, dör
düncü seneye giden bir iktidar döneminde, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı, dünyanın süper devleti olan 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyla üçüncü defa 
konuşma şansına sahip oluyor. Bu, çok önemli bir 
başarıdır. Belki, bir muhalefet lideri, «Niçin 'bir baş
bakan Amerika'ya davetsiz gidiyor?» diyebilir; bu, 
bir iddiadan ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanının Amerika »Birleşik Devletlerini ziyareti, olum
lu temaslarını sürdürmesi, oranın idaresiyle yakın
dan temas kurması, fevkalade önemli değil midir aziz 
arkadaşlarım? 

Bakınız, bir gazeteci arkadaşımız, bu olayı nasıl 
tespit etmiş: «Amerikan Deniz Kuvvetleri 'Bandosu, 
kırmızı giysileni içinde pırıl pırıl. Hemen önlerinde 
sırım gibi iki denizci biri Amerikan, diğeri Türk 
Bayrağı 'taşıyor. Özallar ve bini aşkın smokinli, tu
valetli konuk, ayakta İstiklal Marşını söylüyor... 
Çoğunluk Türk; gözlerinden sicim gibi yaşlar iniyor 
kimilerinin... 

.Yine aynı gazeteci, makalesinin bir bölümünde 
de diyor ki: «Üç yıl önce bu salonu görecektin, 
bomboştu, in cin top oynuyordu, bir de şu manza
raya bakıyorlar...» Yine diyor ki : «İçerideki ve dı-
şarıdaklileriyle Türkiye insanının buna ihtiyacı var; 
yıllar boyu «Batıyoruz, parasısız, geriyiz, güçsüsüz» 
gibi kapkara yakınmalardan usanç gelmişti. Politi
kacı sadece fedakârlık istemekteydi, ufuk karartıyor
du; Amerika'ya, Almanya'ya sadece borç istemeye, 
hibe istemeye "gelinirdi. Şu salonu dolduran insanlar, 
ilk kez, belki de ileride geri dönebilecekleri, iyiye gi
den ve' gülvienl yiajşiaiyajbiülebeklieri bir Türkiye 'içlin 
umut duymaya başlıyorlar. Konuştuklarım, artık, 
Türkiye'de toprak, ev, özellikle yazlık ev almak eği-
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1 im i ndeler. Turgut özal da onlara bu yolda çağrıda 
bulundu; «Gelin, tatilinizi Türkiye sahillerinde geçi
rin» dedi. Türkiye'deki yeni yaşam ve ekonomik tar
zının, Batıdaki yaşam ve ekonomik iklimi ile uyum
lu olduğunu, o nedenle Türkiye'ye dönebileceklerini 
ifade ettiler.» 

Evet, bir gazeteci arkadaşımızın bizzat gözlem
lerine dayanarak tespitleri bunlar. Bunu bütün dün
ya görüyor ve kabul ediyor ki, Türkiye ileriye git
meye başlamıştır; müreffeh 'bir ülıke olma durumuna 
gelmeye başlamıştır, 

Sayın milletvdkliller'i, bir diğer iddia ise, ülke
mizde üretilen malların, aynı zamanda ithaline de 
gidilmesi sonucunda, 'bazen aynı malı ucuz ihraç 
ederken, pahalı ithaline de gidildiği yolundadır. Bi
lindiği gibi, ülkemiz, özellikle son yıllarda gelişen 
ticarî ilişkilerimize paralel olarak, kendi ürünlerimi
zin ihracatının yetersiz kaldığı durumlarda ve avan
tajlı olduğumuz zamanlarda, aynı veya benzer malla
rın ithalatını da yapabilmektedir. Ancak, bu konuda
ki işlemlerin, ülkemiz ekonomisine bir katkıda bulun
madığı ve aynı sektör veya aynı madde grubu içinde 
ithalatını yaptığımız maddelere ödenen fiyatların, 
Türk menşeli,.aynı veya benzer malların ihraç fiyat
larına nazaran daha yüksek olduğu iddialarını, bu 
önergeye mesnet ittihaz etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın 3 dakikanız kalmış
tır efendim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Dünya ticaret uygulamalarında ülkemiz, Batılı ül
kelerin seçmiş olduğu, liberal ekonomi sistemini, dış 
ticaretinde uygulamayı 'hedef almış bulunmaktadır. 
Yedi sanayimizin geliştirilmesi ve rekabete açılması 
için, iç fiyatlardaki aşırı artışın önlenmesi ve kaçak
çılığın asgariye indirilmesi gibi nedenlerle, dinamik 
bir dış ticaret politikasının uygulanması kaçınılmaz
dır. Uygulanan bu politika ile sanayimizin ihtiyaç
larının zamanında ve kaliteli olarak, keza yeterli öl
çülerde karşılanabilmesi önemlidir. Yokluk olmama
lıdır, karaborsa olmamalıdır, ç'ift fiyat olmamalıdır; 
ekonominin gereği budur. Ülkemiz ürünlerinin dün
ya piyaslarına, uyum sağlamasına böylelikle çalışıl
maktadır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — TOFAŞ'a söyle. 
İLHAN AŞKIN {Devamla) — Ayrıca, dış reka

bete henüz uyum sağlayamayacak olan sektörlerimi
ze nispî bir koruma sağlanması da gözden uzak tu
tulmamaktadır. 

İç ve dış fiyatlar arasında düzenleyici işlev gören 
fon miktarlarında, değişen koşullara bağlı olarak 
yeni ayarlamalara gidilmesi, bu sisteme isterik ka
zandırmaktadır. 'Bu doğrultudaki uygulamalar da, 
zannedilmesin ki, keyfî bir şekilde yapılmaktadır. İt
halat rejimi kararlarına uyularak bu uygulamalar 
yapılmaktadır. 

Dış tficaret 'konusundaki politikalarımızın ekono
mide aksaklıklar doğurduğu iddiaları var; ama ba
kınız bu iddialar da havada kalmaktadır. Yine ga
zetelerde okudum; Fransa Başbakanı Chirae, Porte
kiz Başbakanına verdiği bir yemekte; «Türkiye ile iyi 
'ilişkilerde bulunun. 5 bin franklık iş verin, Türkler 
size 150 bin franklık iş yapsın» diyor. 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — 25 bin, 150 bin 
değil. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demek ki, ya
bancı ülkelerin devilet adamları da Türkiye'deki ge
lişmeleri dikkaltle ve güvenle takip etmektedirler, 

Sayın Barış Can arkadaşımız, az önce, «Mart 
1987'de devalüasyon yapıll&oalktır, bunu ilan ediyo
rum» dedi, zabıltlllara da geçti. Öyle hatırlıyorum ki 
-hafızam yanıltmıyorsa- ekim ayında da böyle bir 
devalüasyon yapılacağını söylemişlerdi; ama devalü
asyon diye hiır şey görmedik! 

Yine, 1987'rtin 1 Nisanında Sayın Barış Can, bel
ki de, çıkacak bu kürsüye, «iBen 1 Nfean şakası yap
tım, devalüasyon olmadı» diyecek!.. 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Sen başka ülkede 
yaşıyorsun galiba. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Devifet ka
bul ediyor sayın konuşmacı; dolar 800 lira,. 

BAŞKAN — Uültfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamlla) — Bilindiği gibi, üre

timin devamlılığı, yatırımlar, dolayısıyla istihdam, 
millî geffir giıbi ekonomik ve sosyal göstergeler, ihra
cat ile yakından ilgidir. İhracat, her şeyden önce, 
ödemeler dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturul-. 
masını temin etmek açısından çok önemlidir. 

Türkiye'nin en önemli sorunu işsizliktir. İşsizlik 
sorununun çözümü ise, yeni yatırımlardan geçer. 
İşte hükümetimiz de bunu yapmıştır; yapmaya gay
ret etmiştir. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ya
pılan tasarüf; elde edilen tasaruflu dövizler, yani 
yatırım kaynaklarına kaydırılmış, ilave yatırıma kay< 
dırılmış ve Türkiye'de büyüme hızı 7,9'a çıkmıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İşsizlik azalmadı 
ama? 

BAŞKAN — Lütfen... 
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ıSayın Aşkın, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Efendim, Sayın Aşkın konuşmasını tamamlamak 

üzeredir. Bundan sonra sayın önerge sahibi konuşa
caktır; süremiz dolmak üzeredir. Önergenin müzake
relerinin sonuna kadar 'birleşimin devamını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Aşkın, toparlayınız lütfen,, rica ediyorum 
efendim. 

ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanılm. 

İşsizlik sorununun çözümü ise, yeni yatırımlar
dan geçiyor. Hükümetimiz bunun idraki içindedir. 
Yatırım yapmak, kaynak bulunmasına bağlıdır. İç 
kaynaklar, kendi tasarruf imkânlarımızla bir yere 
•kadar artırılabilir; ancak, arzulanan seviyeye ulaşmak, 
bütün ülkelerde dış kaynağı gerekli kılar. İşte bu ne
denle, dış 'kaynağın en önemli bölümünü teşkil eden 
İhracata büyük önem verildiği ve özellikle Anavatan 
iktidarı ve onun hükümeti zamanında önem ve
rildiği açıkça görülmektedir. İhracattı düzenli artan, 
hu sayede Ödemeler dengesi olumlu bir yapıda geli
şen ülkeler, kredileri de kolay bulur ve uygun koşul
larda temin ederek dış kaynaklarını artırabilirler. Ya
bancı sermayenin ülkeye ilgisini de, ihracat, önemli 
ölçüde etkiler. İşte bunlar yapılmaktadır. Türkiye'de 
ihracata ve ihracat artışına verilen önem, politika
lara yansımıştır. Halkımız da ihracatın önemini kav
ramış, ihracat yapan bir ülke olma fikri benimsen-
ımiişitiiır. Valtımm&ıdan, ıtadaldalkli çilftçüyie toa|dar göz
lenen bu gelişme memnuniyet vericidir. 

Çeşitli dış nedenlere bağlı olarak karşılaşılabile
cek sorunların üstesinden gelmek de, bu politikalarla 
mümkün olacaktır. Konjonktürün yakından takibi 
ve gereken kararların gecikmeden alınması, ekonomi
ye, piyasa kuralları içinde yönlendirici müdahaleler, 
bu nedenle yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, önerge 
sahiplerini biraz daha insafa davetten başka söyle
yecek sözümüz yoktur. Hükümetimiz, cesaretle ve 
kararlılıkla ekonomik reçeteleri uygulamakta ve Tür
kiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaya büyük 
bir gayretle devam etmektedir. 

Bu bakımdan, araştırma önergesindeki iddialara 
katrîmamız mümkün değildir ve Meclis araştırması
na da gerek yoktur kanaatindeyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aşkın. 
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Önerge sahibi olarak Sayın Arıkan, buyurun efen
dim; Sayın Arıkan, süreniz 10 dakikadır. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın Baş
bakanımızın ameliyatının muvaffakiyetle geçtiğini 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum; kendisine geç
miş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Özal' 
in başarısı nedeniyle sık sık övündüğü konulardan 
birisi, ihracat artışıdır. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver
mek gerekir; gerçekten ihracat artmıştır, ihracatımı
zın yapısı da değişmiştir. Ancak, bu artışın ekono
miye maliyetini ve ekonomideki ters etkilerini ciddî 
olarak incelemenin ve değerlendirmenin zamanı çok
tan gelip geçmiştir. İşte Sayın Özal Hükümetinin bir 
türlü görmek istemediği, anlamak istemediği yön bu
dur. 

İhracat ve ithalatla ilgili uygulamalarda ortaya çı
kan önemli aksaklıklardan bazılarını kısaca özetlemek 
istiyorum. 

İhracat artmıştır .ama, dış ticaret hadlerinde geri
leme vardır. Nitekim bir araştırmaya göre, 1973'te 
1 birim ithalat için 1 birim ihracat gerekirken, 1984'te 
1 birim ithalat için 2 birim ihracat yapmak gerek
mektedir. Bunun anlamı, ihracat miktarı arttıkça, 
ülke değerlerinin dış ülkelere daha çok aktarılması; 
ülkenin ihracat yoluyla fakirleşmesinden başka bir 
şey değildir. 

Özellikle 24 Ocak Kararlarıyla uygulanan ihracatı 
artırmaya yönelik çeşitli teşviklerin amacı, Türk mal
larının uluslararası pazarlarda sağlam yer edinmesini 
ve yeni pazarlara girebilmesini sağlamaktı. Ne var ki, 
ihracat tamamen teşviklere bağımlı hale gelmiştir. 
Teşviklerde kısıtlamaya gidilince, ihracat gerilemek
tedir. 

Bu olgu, yedi yıldan beri sürekli şekilde uygula
nan ihracata yönelik teşviklerin esas amacına ulaşa
madığını ve ihracatın sağlam bir temele oturtulmadı-
ğını göstermektedir. Nitekim, 1980 - 1985 döneminde 
(altı yüda) faiz farkı iadesi, vergi iadesi, destekleme 
primi sürekli şekilde aramıştır. Bu teşvikler 1980*de 
6 milyar 800 milyon lira iken, 1984'de 350 milyar lira, 
1985'de 346,5 milyar lira olmuştur. Bu teşvikler 1980 
yılına göre, 1984'de 51,5 kat, 1985'de 51 kat olmuş
tur. Altı yılın toplamı ise, 1 trilyon 11 milyar liraya 
ulaşmıştır. 

Bunların dışında ayrıca, 1980 - 1984 döneminde, 
beş yılda, fiilî Gümrük Vergisi muafiyetleri ise, 1980' 
de 15 milyar lira iken, 1984'de 392 milyar lira olmuş-
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tur. Fiilî gümrük muafiyeti 1980 yılına göre, 1984'de 
26 kat artmıştır. Beş yılın toplamı ise, 808 milyar 
liraya ulaşmıştır. Diğer vergi, resim, harçlar ve teşvik
ler de tunların dışındadır. 

Soruyorum : Teşvikler bu boyutlarda patlarken, 
ihracat artışını yeterli görüyor musunuz? İhracatımı
zın iç'inde sanayi mallarımızın payı artmıştır; ancak, 
ekonomideki önemli dengesizlikler de ortaya çıkmış
tır. Ülkemizde üretilen sanayi malları yerine, ithal 
edilen malların, ithal edildikleri fiyatların çok altın-
dalki fiyatlarla ihraç edildikleri gözlenmektedir. Bu, 
ülkenin zararına olmaktadır. Bazı 'mallar yüksek fi
yatla ithal edilip, ülkemizde kullanılmaktadır; oysa 
ülkemizde üretilen aynı nitelikteki mallar, ithal fiyat
larına nazaran çok düşük fiyatlarla ihraç edilmekte
dir. Kullanımı zorunlu olanlar dışında, aynı nitelik
teki malların ithal ve ihraç fiyatları arasındaki bu 
dengesizlik ülkenin zararına olmaktadır. 

Sınırlı imkânlarımla hesaplayabildiğim, 1984 yı
lında 25 kalem malda, bu nedenle ülke değerlerinin 
dış ülkelere aktarılmasından doğan ülke zararı 29 
milyon dolardır. 1985 yılında sadece 37 kalem malda 
ülke zararı 33 milyon dolardır. 1985 yılında 60 ka
lem malda ise bu zarar 95,5 milyon dolara ulaşmak
tadır. TÜPRAŞ 1986 yılında, yüzde 9,5 faizle, Al 
Baraka'dıan 150 milyon dolar borç aldı; biz iki yıl 
içinde 126 milyon doları bu şekilde diş ülkelere sevk 
ettik. Bunların üzerinde düşünmemiz gerekmez mi 
diye soruyorum? 

Bu mallar arasında, kuşkusuz, kalite yönünden, 
ülke için gerekli olanlar vardır; ama bunların çok 
iyi belirlenmesi ve takip edilmesi gerekir. İşte bu ta
kibin iyi yapıldığı konusunda bertim kuşkularım var
dır. 

Bir fikir vermesi açısından üç örneği dikkatlenini-
55e sunmak istiyorum : 1984*te 3 832 adet binek oto
mobili ithal etmişiz, 17,5 milyon dolar ödemişiz; bu
na karşı 3 877 adet binek otomobili ihraç etmişiz, 12 
milyon dolar almışız, özel birtakım hesaplama yön
temleriyle yaptığım hesaplara göre, bu alışverişten 
ülke olarak 5 milyon 648 bin dolar, yaklaşık 2 mil
yar ICO milyon lira kaybetmişiz. 1985'te ise 12 736 
adet binek otomobili ithal etmişiz, 52,5 milyon dolar 
ödemişiz; buna karşı 3 206 adet binek otomobili ih
raç etmişiz, 10 milyon 800 bin dolar sağlamışız. Bu 
alışverişten de ülke olarak 2 milyon 329 bin dolar, 
yani 1 milyar 210 (milyon lira kaybetmişiz. Kaldıki, 
bu otomobillerin bir kısmı Gümrük Vergisinden mu

af olarak da ithal edilebilmektedir; ama maalesef, 
amaçları doğrultusunda kullanılmadığını gazetelerden. 
izledik. Kısacası, milletin, vatandaşın fakirleşmesi pa
hasına, devlet eliyle bazı ülkeler ve bazı kişiler zen-
ıginifeşıtirllmliişitir. 

İkinci örnek, tükenmez kalemlerle ilgilidir. 1984' 
de 55 ton tükenmez kalem ithal etmişiz, 473 bin do
lar ödemişiz; 59 ton ihraç etmişiz, 203 bin dolar el
de etmişiz. Bu alış verişten doğan üllke zararı da 282 
bin dolardır. 

Üçüncü örnek, tuvalet kâğıdı ile ilgilidir. 1985'te 
86 ton tuvalet kâğıdı ithal etmişiz, 138 bin dolar öde
mişiz; 1 520 ton tuvalet kâğıdı ihraç etmişiz 1 mil
yon 173 bin dolar sağlamışız. Bu alışverişten doğan 
ülke zararı da 71 bin dolardır. Daha böyle nice mal
lar vardır. 

Özetle, 1984'de sadece 25; 1985'te sadece 60 ka
lem malda toplam ülke zararı 126 milyon dolardır, 
yani 61 milyar liradır; yüzlerce, binlerce kalem mal
da ülke zararı kim bilir ne boyutlardadır, ülkemizde 
kullanımı zorunlu olanlar dışında, bu malları alıp sat-
masaydık, ithalatımız ve ihracatımız (bunların değer
leri ölçüsünde kabarmazdı; ama ülke değerleri de 
dış ülkelere aktarıîmiamış olurdu. 

(Belirttiğim mallardaki hesaplamalar şu sonucu 
ortaya koymuştur: ihracat sağlamak için, ihracatın 
yüzde 25'i oranında ülke değeri dış ülkelere aktarıl
mış olmaktadır. Bu olgu, ithalat ve ihracatımızı fik-
tif olarak (suni olarak) kabartmaktadır; sanayi mal
larının ihracat içindeki payını da suni olarak yükselt
mektedir. 

Sürekli değiştirilen, ithalat ve ihracattan alınan 
fonlar, verilen primler ve diğer teştvikler, firmaları 
al - sat - kazan psikozuna 'itmektedir. Bu, ihracatımı
zın sağlıklı bir tabana oturtulmasını önlemekte ve 
serbest piyasa ekonomisine aykırı olarak haksız re-
kaJbete ve haksız kazançlara imkân sağlamaktadır. Bu 
konuda da iki örneği açıklamak istiyorum. 

Kütük ve demir - çelik mamulleri bunun tipik ör
neğidir. 1984 yılında, kütük ve bazı demir - çelik ma
mulleri ithalatından Desltekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonuna, yaklaşık 3 milyar lira fon tahsil edilmiştir; 
ama ihraç edilenlere 12,5 milyar lira destekleme pri
mi ödenmiştir. 1984'de kütük ithalatında ton başına 
1 dolar karşılığı fon tahsil edilmiş, ihracatta ise ton 
başına 20 dolar karşılığı destekleme primi ödenmiş
tir. Yani, 1984 yılında, kütük ithalat ve ihracatında 
»devlet kesesinden, birilerine, ton başına 19 dolar im
kân sağlanmıştır. 
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Şimdi soruyorum! 1984 yılında kütük, demir - çe
lik mamullerini ithal eden bu birileri kimlerdir, ih
raç eden bu birileri kimlerdir? 

İthalat ve ihracattan firmalara sağlanan haksız 
kazançların boyutu (konusunda da bir fikir vermek 
istiyorum. Verilen teşvikler karşılığında alınan ih
racat taahhütlerinin yerine getirilmediğini gözledim. 
Resmî bazı verilerden tespit edebildiğime göre, 
198:1 - 1984 'döneminde, dört yılda, ortalama yüzde 
20 oranında ihracat taahhüdü yerine getirilmemiştir. 
Bu dönemde, söz konusu teşvikler karşılığında 10 mil
yar 600 milyon dolar ihracat taahhüdünde bulunul
muş; 8 milyar 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleş
tirilmiştir. 1980 - 1984 döneminde, beş yılda,' faiz 
farkı iadesi, vengi iadesi ve destekleme primi olarak, 
toplam 665 milyar lira öldenmıiştir. Yerine getiril
meyen 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracat taahhü
düne tekabül eden faiz farkı iadesi, vergi iadesi ve 
destekleme primi olarak firmalara sağlanan halksız 
kazanç, 85 milyar lira tutmaktadır. Ayrıca 1980-1984 
döneminde, beş yılda, toplam 808 milyar lira dola
yında fiilî gümrük; muafiyeti sağlanmıştır. Bunun ne 
kadarının ihracata yönelik olduğu belli değilse de, 
Ibüyük bir bölümü ihracatla ilgilidir. Yerine getiril
meyen, yaklaşık yüzde 20 oranında ihracat taahhü
düne tefcabül eden fiilî gümrük muafiyetinden fir
malara sağlanan haksız kazanç tutarı da, yaklaşık 
348 milyar lira dolayında olacaktır. Vergi, resim, 
harç muafiyetleri bu rakamlara dahil değildir. 

(Bu hesaplamalarda, hayalî ihracat olmadığı; it
halat ve ihracatın gerçek rakamlar olduğu kabul 
edilmiştir. Hayalî ihracat ve ithalat da dikkate alı
nırsa, haksız kazançların boyutları kimlbilir nasıl kat
lanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen toparlayın. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Az kaldı Sayın Başkanım. 
Meselenin bir diğer yönü de gerçekten düşün

dürücüdür. İthalat ve ihracat işlemleriyle illgıili ola
rak, Hazinece, toplam, 3 milyar 300 milyon liralık, 
539 dava açılmıştır. Beher dava ortalama 6 milyon 
100 bin liradır. Bunlardan 27 dava sonuçlanmıştır, 
ama Yargıtaya gitmişlerdir. Bu 27 davadan Hazine
ye sağlanan gelir nedir bilir misiniz? Sadece 2 mil
yon 200 bin liracık; yani dava başına sadece 81 bin 
lira. Sayın milletvekilleri, bu durum, size, ithalat ve 
ihracat uygulamalarında tam bir kapkaç olduğunu 
göstermiyor mu? 

İthal edilen mallardaki fiyat artışlarıyla, kur fark
larının enflasyon üzerindeki etkisini de incelemeye 

çalıştım; sınırlı da olsa bir fikir verecektir: 1986 yı
lında yedi ayda ithal edilen 370 milyon dolarlık, yani 
238,5 milyar liralık 150 kalem malda, 1985 yılına 
göre ithal fiyat farkı 35,5 milyar liradır; kur farkı 
ise 45 milyar liradır. İşte bu, ithalattan kaynaklanan 
maliyet enflasyonunun somut rakamlı bir örneğidir. 
Yani, 238,5 milyar lira tutan ithalatın 80 milyar li
rası ithalat fiyat farkından ve kur farkından kay
naklanan maliyet enflasyonudur; oran yüzde 33,7' 
dir. Gümrük Vergisi, resim ve harçların etkileri de 
bunların dışındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvdkiİleri; bundan ön
ce hayalî ihracat konusunda verilen hayalî ihracat 
önergeleriyle ilgili tutanaklarda görüldüğü gibi, ikti
dar partisi sözcüsü, bu konuda ciddî araştırma yapıl
madan önergeler verildiğini ileri sürmüştür. Sınırlı 
bilgiler ve imkânlarımla pilot çalışma olarak ortaya 
koymaya çalıştım sonuçlara acaba ne diyeceklerdir? 

Daha önceki hayalî ihracat önergeleri üzerinde 
konuşan ve halen ANiAP sıralarında oturan değerli 
arkadaşlarımın parmakları acaba ne yönde olacak
tır? Tutanakları okurken, inanınız bunları düşün
mekten kendimi alamadım. 

iSayın milletvekilleri, ihracat ve ithalat işlemleri
nin kapalı kapılar ardında sürdürülmesinin çoik çe
şitli sakıncaları vardır. Haklı ihracat artışını hepi
miz alkışlarız, haklı teşvike hepimiz taraftarız; ama 
birileri, ülke aleyhine, vatandaşlar aleyhine haksız 
kazanç elde ediyorsa, bunlara birlikte, «dur» deme
miz gerekir. Araştırma önergesini reddederseniz, bu 
'kişilere, «haksız kazanca devam» demiş olacaksınız; 
araştırma önergesini reddederseniz, kısa gelecekte, 
dış ticarette Ibüyük tıkanıklıkların ortaya çıkmasına 
sebep olabileceksiniz. 

Geliniz, hep birlikte, teşviklerden yararlanıp gö-
reyfini yerine getirenlerle, açık kapılardan yararlanıp, 
sizleri de aldatarak haksız kazançlar sağlayanları ve 
'milyarları vuranları birbirinden ayıralım, 

Geliniz, fare deliklerini birlikte belirleyelim ve 
tılkayıcı önlemleri alalım. Böylece Sayın Özal'a da 
yardım etmiş oluruz, başarısına da başarı katarsı
nız. 

Geliniz, 7 800 pozisyon mal için dış ticaret had
leriyle ilgili hesaplamaları bilgisayarda tek tek ya
palım ve diğer analizleri yaptıralım. Kritik işaret ve
renleri birlikte araştıralım. Bu ülke hepimizin; ba
şarınızı biz de alkışlarız... 

Geliniz, ihracat ve kur politikalarının enflasyon 
üzerindeki etkilerini somut rakamlarla ortaya koy-
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maya çalışalım. Davul sizin boyununuzda, tokmak 
sizin bilemediğiniz birilerinin elinde; bir kerecik ol
sun tokmağı boynunuzdaki davula kendiniz neden 
vurmayasınız. 

Yüce Meclise saylgılar sunarım. (SHP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAıN — Teşekkür ederiz Saym A'rıkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

K.URTÇEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Güm güm 
vuruyoruz, davul da bizim elimiz 'de, tokmak da. 

İBAŞjKAN — Araştırma önergesinin öngörüşme-
leri tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Çalışma süremiz -dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tçtüzük Teklifini görüşmek ve 11 Şubat 1987 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.17 

Yİ. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
7. —• Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, irtica 

konusunda hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin so
rusu ve Başbakan Turgut Özal'ın yazılı cevabı 
(7/1484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

IMetin Üstünel 
Adana 

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini ağır tehdit 
altında tutan irtica olaylarının yoğunlaşması karşısın^ 
da : 

1. (Milli tstihlbarat Teşkilâtı irtica konusunda 
Hükümete bir rapor sunmuş mudur? 

2. MİT raporunlda belirtilen hususlara ilişkin 
olarak ne gibi önlemler alınmıştır? 

3. Hükümetin irtica konusunda bundan sonra 
alacağı önlemler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 2 . 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/l06-2160/01089 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.12.1986 tarihli ve 7/1484-7402/29180 sa

yılı yazınız. 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in ilgi yazı

nız ekinde gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1. Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafın
dan Başbakanlığa intikal etmiş irtica konusunda her
hangi bir rapor bulunmamaktadır. 

2. Vatandaşlarımızın Anayasa ve Kanunlarla 
teminat altına alınan din ve vicdan hürriyetine her
hangi bir şekilde müdahale edilmesi mümkün değil
dir. Ancak, Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, millî egemenliğe yönelik her türlü yı
lkıcı ve bölücü eylemlere karşı Hükümetimizin bu-
ıgüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı karar
lı tutumunu devam ettireceğinden kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. 

Esasen, bu tür eylemler Devletin ilgili mercile
rince devamlı takip edilmekte ve ilgilileri hakkında 
gerekli kanuni işlemler süratle yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut Özal 

Başlbakan 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bazı vatandaşlarımıza Londra Hava
alanında yapıldığı iddia edilen insanlık dışı muamele
lere karşı ne gibi girişimlerde bulunulduğuna ilişkin 
Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Dış
işleri Bakanı vekili Hasan Celâl Güzel'in yazılı ce
vabı (7/1503) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gidiş dönüş (bileti, cebinde dövizi olan 24 Türk 

'vatandaşımızın Ibirkaç gün evvel Londra Havaalanın
da maruz kaldığı insanlık dışı muamele karşısında 
aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Valhit 
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Halefoğlu tarafıridan yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletinizi saygı ile arz ederim. 

M. Murat Söllcmenoğlu 
Hatay 

1. İngiliz Hükümetinin, havaalanında 24 vatan
daşımıza reva gördüğü insanlık dışı muamele karşı
sında Londra'daki Türk Büyükelçiliğinin bir girişi
mi olmuşmudur, ıbu hususta herhnagi bir muamele 
yapılmışmıdır? 

2. Ermeni propagandasına alet olan İngiltere 
nezdinde Cumhuriyet Hükümetinin bir girişimi ola-
cakmıdır, bu hususta ne gibi tedbir alınmıştır? 

3. Yılbaşı tatilini geçirmek için ingiltere'ye gi
den Ermeni tercümanlar tarafından sorguya çdkilen 
24 vatanldaşımız ve buna benzer olaylarla havaala
nında bekletilen ve nezarethaneye atılan vatandaşla
rımız için ve kırılan Türk onuru için dışarıdaki tem-
sildliklerimizden ne gibi girişimler yapılmaktadır, bu 
gibi olaylar karşısında misilleme düşünülmekte mi
dir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 29.. 1 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD 109 - 33 

Konu : Soru önergesi Hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi 13Jİ.1987 tarih ve 7/1503 - 7541/29943 

Sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun, Londra Havaalanında bazı vatandaşlarımıza ya
pıldığı iddia edilen muamele hakkında tevdi etmiş 
olduğu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

ıSaygılarımla arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Dışişleri Bakanı Vekili 

Yılbaşında ingiltere'ye giden bazı vatandaşlarımı
zın bu ülkeye girişlerine izin verilmemesinin öğre
nilmesi üzerine Londra Büyükelçiliğimiz tarafından 
ingiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra Başkonsoloslu
ğumuz tarafından da ingiliz Muhaceret Makamları 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

'ingiliz Makamları, noel ve yılbaşı tatili dolayısıy
la havaalanında izdiham meydana geldiğini, bu se
bepten dolayı turistlerin kontrolden geçmek için nor
malden fazla beklemiş olabileceklerini söyleyerek, 
herhangi bir fena muamelenin sözkonusu olmadığı-
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nı, böyle bir hadise mevcutsa, durumu teker teker 
inceleyebileceklerini belirtmişler ve olay hakkında 
somut bilgilerin kendilerine intikal ettirilmesi halin
de konu hakkında inceleme ve düzeltme yapmaya ha
zır olduklarını ifade etmişlerdir, ingiliz Makamları 
ayrıca olayın meydana gelmesinden itibaren 28 gün 
içerisinde ilgililerin Türkiye'deki İngiltere Büyükel
çiliğine ve Başkonsolosluğuna haklarındaki kararın 
düzeltilmesi için yazılı itirazda bulunma hakkına sa
hip bulunduklarını kaydetmişlerdir. Nitekim, Bakan
lığımıza yapılan bir başvurudan da, bu vatandaşları
mıza ingiltere'den ayrılmalarından önce geri çevril
me nedenlerini belirten bir belge ile itiraz dilekçe 
formu verildiği saptanmıştır, ingiltere'ye girişine mü
saade edilmeyen bir vatandaşımızın Bakanlığımıza 
yaptığı başvuru üzerine düzenlenen rapor ilgili in
giliz Makamlarlna iletilmek üzere Londra Büyükel
çiliğimize telgrafla gönderilmiş olup sonucu beklen
mektedir. 

ingiltere'ye (girişlerine müsaade edilmeyen vatan
daşlarımızın sorgulamalarının bir Ermeni tercüman 
aracılığı ile yapıldığına dair resmî bir bilgi mevcut 
değildir, ingiliz makamları, çok iyi Türkçe bilen is
koç tercümanın esmer ve bıyıklı oluşunun vatandaş
larımızda Ermeni intibaının uyanmasına yol açmış 
olabileceğini, tercümanın sadece tercüme ile görevli 
olduğunu, muhaceret memurlarının kararını etkile
mesinin sözkonusu olmadığını belirtmişlerdir. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesine bağlı bazı köylerin sağlık oca
ğı ve doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı (7/1510) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet 'Üner 
Kayseri 

1. Kayseri Develi ilçesine bağlı Saracık Köyü; 
Karapınar Mahallesi, Sarıkaya, Alaylı, Derebaşı, 
Çadıryeri köylerini hizmet alanı içine alabilen bir 
sağlık ocağı yaptırmanız mümkün müdür? 

2. Develi Gümüşören Köyündeki Sağlık Oca
ğında kadrolu doktor var mıdır? Var ise bu doktor 
halen belirttiğim sağlık ocağında görev yapmakta mı
dır? Gümüşören Sağlık Ocağının doktoru yoksa bu 
köyden başka 12 civarında köye hizmet vermeyi 
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amaçlayan Ibu sağlık ocağına dolktor ne zaman ata
nacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 30.1.1987 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/94 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 13 . 1 . 1987 tarih ve ıK. K. D. B. 
7/1510-7502/30068 sayılı yazınız. 

Kgi yazınız ekinde gönderilen Kayseri Milletve
kili Sayın Mehmet üner'in Kayseri - Develi ilçesine 
bağlı bazı köylerin sağlık ocağı ve doktor ihtiyacına 
ilişkin yazılı soru önerge cevabı aşağıda sunulmuş
tur. , 

/Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. .Mus/tatfa (Kalemi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

(Soru 1. Kayseri - Develi İlçesine bağlı Saracık 
Köyü; Karapınar Mahallesi Sarıkaya, Alaylı, Dere-
başı, Çaldıryeri köylerini hizmet alanı içine alabilen 
bir sağlık ocağı yaptırmanız mümkün müdür? 

(Cevâp : Ooığjrajfî ve ytoffi ıduruimu gıözönüinde alına
rak kırsal bölgelerde 2 000 - 3 000 nüfusa sağlık hiz
meti verebilmek üzere bir ya da birkaç köyü içine 
alacak şekilde ayarlanarak sağlık evi; 5 ilâ 10 bin 
(ortalama 7 bin) kişilik toplumun yağadığı coğrafî 
bölgedeki sağlık hizmetlerinıin yürütülmesi için ise 
sağlık ocağı planlanmakta ve hizmete açılmaktadır. 
Bu nedenle 500'e ulaşmayan Develi ilçesi Saraycık 
IKöyüne sağlık evi yapımı Kayseri 11 Müdürlüğünce 
ıplanlanmıış olup bugün için köyün sağlık hizmetleri 
Bakırdağ sağlık ocağına bağlı olarak verilmektedir. 

Bu nedenle nüfusu 500'e ulaşmayan Saraycık Kö
yünün sağlık hizmetleri bugün için Bakırdağ Sağ
lık Ocağına bağlı olarak verilmekte olup Kayseri 
Valiliği ve 11 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğün
ce bu köye sağlık evi yapılması planlanmıştır. 

ıSoru 2. IDaveli Gümüşören Köyündeki Sağlık 
Ocağında kadrolu doktor var mıdır? Var ise bu dok-
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tor İhalen belirttiğim sağlık ocağında görev yapmak
ta mıdır? Gümüşören Sağlık Ocağının doktoru yok
sa bu köyden başka 12 civarında 'köye hizmet ver
meyi amaçlayan bu sağlık ocağına doktor ne zaman 
atanacaktır? 

Oevap : Develi Gıümüişörön SNğM Ocağında ha
len kadrolu bir doktor mevcut olup (Dr. Muhammet 
Karadeniz), aynı sağlık ocağına Aralık 1986 tarihin
de devlet hizmeti yükümlüsü bir doktor ataması da
ha yapılmış olup göreve başlaması beklenilmektedir. 

4. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Nü
fusu 2 000'i astığı halde belediye teşkilâtı bulunma
yan Ağrı İlindeki yerleşim birimlerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ce
vabı (7/1512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saylgıkrımla. 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

1. Ağrı İli ve ilçelerinde nüfusu 200'i aştığı hal
de belediye teşkilâtı bulunmayan kaç yerlerim biri
mi vardır? 

2. Sözü gecem, bMmilerde ve Doğubalyia/zııt İlçe
sine bağlı Suluçam, Telçeker ve Bardaklı köylerinde 
yasal şartlar varolduğu halde neden belediye teşkila
tı kurulmamaktadır? Bu konuda herhangi bir çalış
ma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 10.2.1987 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 571 (87)/90127 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.1.1987 gün ve TBİMM Gen. Sek. Kan. 

ve Kar. D. (Bşk. 7/1512-7578/30167 sayılı yazı. 
Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Taşdemir'in 

«Nüfusu 2 000'i aştığı halde belediye teşkilatı bulun
mayan Ağrı İlindeki yerleşim birimlerine ilişkin yazı
lı soru önergesi»ne verilen cevabı bir örneği ilişikte 
sunulmuştur. 

©ilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 571 (87) 
(Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
fflbralhim Taşdemir 
Ağrı Milletvekili 

Nüfusu 2 000'i aştığı halde belediye teşkilatı bu
lunmayan Ağrı ilindeki yerleşim birimlerine ilişkin 
yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlı
ğımca incelettirilmiştir. 

1. Ağrı İli ve İlçelerinde, nüfusu 2 000'i aştığı 
halde belediye teşkilatı bulunmayan üç yerleşim bi
rimi mevcuttur. 

Bunlar; 

a) Doğubayazıt İlçesine bağlı Bardaklı Köyü 
nüfusu 2 045, 

t>) Eleşkirt İlçesine bağlı Yücekapı köyü nüfu
su 2 229, 

c) Patnos İlçesine bağlı Ooğansu köyü nüfusu 
2 251 dir. 

2. Adı geçen yerleşim birimlerinin nüfusunun 
2 0001den faızla olduğu, Ancak; 1580 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin (A) fıkrasında öngörülen yazılı 
müracaatta bulunulmadığı gibi, sözü geçen köyler
de, belediye kurulması halinde, belediyenin gelirle
rinin kanunlarında yazılı görevlerin ifasına yetmeye
ceği nedeniyle Valiliğince belediye kuruluşuna resen 
lüzum görülmediği, Bakanlığımıza da herhangi bir 
evrak intikal etmediği anlaşılmıştır. 

Dbğübayazıt İlçesine bağlı Suluçam ile Diyadin 
İlçesine bağlı Telçeker köylerinin nüfusu 2 000'in al
tında olduğundan, belediye kurulmasına kanunî im
kân bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi 
açılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay Vilayetinde Sosyal Sigortalar Hastanesi açıl

ması hakkında aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 19.1.1987 

M. Murat fSökmenoğlu 
Hatay 

1. Sosyal Sigortalar, Antakya'da 11 000'i aşkın 
çalışan bulunduğu halde Sosyal Sigortalar hastanesi 
henüz açılmamıştır. Bu hususta bugüne kadar sürdü
rülen girişimlere ne gibi bir tedlbir getirilmiştir? 

2. Antakya'da Sosyal Sigortalar Hastanesi açma
yı düşünmekte misiniz? Bu hususta ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

3. Antakya'nın bir sorunu haline gelen Sosyal 
Sigortalar hastanesinin eksikliği karşısında ne gibi ted
bir almayı düşünüyorsunuz? 

TC 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı 

Sayı : SGK-0175/52-1Î88 9 . 2 . 1987 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.1.1987 tarih ve 7/1522-7602/30306 sa

yılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
Hatay İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi „ açılmasına 
ilişkin Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiş
tir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu olan Sosyal Sigortalar 
Kurumu, 506 sayılı Kanun hükümleri gereğince, si
gortalı, emekli, dul ve yetim ile bunların hak sahiple
rine kısa vadeli sigorta kolları çerçevesinde hastalık, 
analıık, iş kazası ve meslek hastalıklarının teşhis ve te
davi hizmetlerini kendine ait bulunan sağlık tesislerin
de en iyi şekilde yerine getirmek üzere çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Hatay İlinin gelişen sanayi ve ticari kapasitesine 
paralel olarak artan sigortalı, emekli, dul ve yetim 
isayıisuınıın, sağlık hiizlmieltferindJelkii ıkıısltaslaıra 'göre dünı-
ımu gözönüne alınarak, mevcut sağlılk teslislerimizin ka
pasitelerinin artırılması, sigorta hizmetlerinin daha iyi 
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verilmesi yönünden başlatılan yatırım çalışmalarının, 
bir kısmı 1987 yılı Yatırım Programına alınmış olup, 
bir kısmı üzerinde de proje hazırlıkları devam etmek
tedir. 

Hatay İlinde (ilçeler dahil) 39 792 olan sigortalı 
savuşma göre mevcult sağlık tesisleri ve sağlılk hizmeti 
aşağıdaki şekildedir. 

Sağlık tesisi 

İskenderun Hastanesi 
Antakya Dispanseri 
Dörtyol Dispanseri 
Payas Dispanseri 
Kırıkhan Sağ. İst. 

Yatak sayısı 
. (Fiilî) 

280 
— 
— 
— 
— 

Yatak işgal 
oranı 

'% 95 
— 
— 
— 
—̂  

Polikinik 
sayısı 

215 466 
38 463 
29 222 
56 667 
7 193 

Hatay İlinde mevcut sağlık tesislerinin kapasitesi 
ve yatak işgal oranları dikkate alınarak, yapılan çalış
malar sonucu 1987 yılı Yatırım Programında : 

Sağlık Sektörü 
İskenderun Hastanesi Tevsii ve Ek Poliklinik in

şaatı 
(120 Yatak ilave) 
Ticaret Sektörü 
İskenderun Bölge. Müdürlüğü Binası Tevsii 
Konut Sektörü 
İskenderun Lojman inşaatı, yer almaktadır. 
(10 Daire) 
inşaatlarına 1987 yılında başlanacak olan belirti

len yatırımlara ilaveten Dörtyol Dispanseri, Payas 
Dispanseri ile ilgili olarak proje çalışmaları devam et
mektedir. 

Söz konusu iki Dispanser Yatırımı ileriki yıllara 
ait Yatırım Programlarına dahil edilerek kısa bir dö
nem içinde hizmete girmesi sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. IMükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

, 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu'nun, 
faizsiz konut kredisinden yararlanacak memur ve is
çilerde aranan on yıllık hizmet süresinin beş yıla in
dirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1537) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

10 sene hizmet süresini dolduran işçi ve memurla
ra 750 000 TL. faizisiz konut kredisi verilmektedir. 
Hizmet süresi yönünden bazı işçi ve memurlar mağ
dur olmaktadır. örneğin hizımıöt süresi 5 - 9 yıl ara
sında olan kooperatif üyesi memurlar ve işçiler bu 
haktan yararlan&manıalkıtadır. Bu yüzden de mağdur 
olmaktadırlar. Mağdur durumda kalan işçi ve me
murların mağduriyeitiini önlıemeik için mevcut hizmet 
süresini 5 yıla indirmeyi (düşünmeyi) düşünüyormu-
sunuz? 

TC 
Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanlığı 

Sayı : SGK-CJ175/İİİ87 9 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

2 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.1.1987 tarih ve 7/1537-7661/30404 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Sayın Başıbakan'ımızıa tevcih etniği memur ve iş
çilere verilmeMte olan 750 000 TL. faizsiz konut kre-
diiisıi. ile ilgili Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca inee-
lenımiştür. 

Yüce MeclMmiızJin takdirine mazlhar olan Hükü
metlimiz Programında Konut Meselesi, Ülkemizin al-
ıtı tomiel meselesi içinde belirlenerek, konut için her 
'türlü iımlkân ve kaynağın seıferlher edileceği hususuna 
yer verilmiştir. 

Komut Meselesi ile ilgili olarak yapılan Kanunî 
düzenlemeler ve teşjelklkül ettirilen Toplu Konut Fonu 
toynağına ek olaralk memur ve işçiler için de ayrıca 
Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu kaynaklarından ay
rılacak ek bir finansman ile uygun şartları haiz kredi 
dmlkânı dahilinde, s'albit gelirli kitlenin konut sahibi 
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'olmasını teşviki hususu prensip olarak btenimsenırıiş-
tir. • 

Açıklanan • bu genel karara uygun olarak 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 29.11.1984 tarih 
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
192 nci maddesinde; «Devlet Memurlarından T.C. 
Emekli Sandığına talHi hizmeti 10 yıl ve daha fazla 
olanlara istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan 
özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir» 
.hükmü öngörülmüş, aynı şekilde 4792 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 4.6.1986 tarih ve 3300 
sayılı Kanunla değişik 20/d maddesinde, Sigortalılar 
ile Kurumdan malûllük vie yaşlılık aylığı veya sürekli 
lişıgöremezılik geliri almakta olanlara Toplu Komut ve 
Kamu Ortaklığı Bdaresi kanalı ile konuıt yapımı için 
Yönetmelikteki eisaıslar daihilinde ikrazda bulunula
cağı, IblelintJitmişitir. 

Her iki Kanun hükmüne istinaden hazırlanan ve 
17.2.1986 tariıh, 19022 sayılı Resmî Gazetie'de yayım
lanan «2985 sayılı Kanuna Göre Toplu Konut Fonu' 
n'dan Faydalanan Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu 
Görevlilerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği» 
njde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer 
Personel Kanunlarına göre çalışmakta olup, 5434 sa
yılı T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olan 
Devlet Miömurları ile diğer kamu görevlilerinden, 
T.C. Emekti Sandığına prim ödemek suretiyle geçen 
fiilî hüzmiöt süresi en az 10 yıl ve daha fazla olan iş
tirakçilere faizsiz, 15 yıl vadeli 750 000 TL. konut kre
disi verilmesinin esasları düzenlenmiştir. «2985 sayılı 
Kanuna Göre Toplu Konut Fonundan Faydalanan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigorta
lılara Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği» ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalı ola
rak fiilen çalışanlardan, Kurumdan kredi talep tari-
Ihinden önceki bordro döneminiin son gününden, ge
riye doğru en az 10 yıllık sigortalı olup, bütün sigor
ta kollarında en az 1800 gün prim ödemiş olanlara 
faizsiz, 15 yıl vadeli 750 000 TL. konut kredisi veril
mesinin esasları tespit edilmiştir. 

1986 yılında uygulanmaya geçilen faizsiz ve 15 yıl 
vadeli 750 000 TL. konut kredisi için, söz konusu ilk 
yıl uygulamasında memur ve diğer kamu görevlileri 
için Devlet Bü'tçestiride 23 Milyar TL., işçiler için Sos
yal Sigortalar Kurumu Bütçesinde de 5 Miilyar TL. 
malî kaynak ayrılmış ve uygulamaya geçıhraştir. 1987 
yılı uygulaması için aynı şekilde Devlet Bütçesinde 
30 Milyar TL. Sosyal Sigortalar Kurumu Bütçesinde 
5 Milyar TL. malî kaynak tahsis edilmiştir. 

.Memur ve İşçiler için uygulanmaya konulan be
lirtilen kredi sistemiriin malî karşılığının gereği olarak 
Ib'azı önceliklerin tespitinde zorunluluk görülmüştür. 
İlik uygulama yılında memur ve işçiler için (10 yıl hiz-
ımlet) baz olarak teJspit edilen öncelik alt sınırının yıl
lar içinde uygulamanın belirleyeceği sonuçlara göre 
lileriki yıllarda 10 yıl hizmeti bulunmayan memur ve 
işçileride uygulama kapsamına alınması hususunda 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Mlükerrem Taşçıoğlu 

Çalışma ve Sosyal (güvenlik 
Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesinde yapı
lan teftişlerin sonucuna ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/1543) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum T. Halk Bankası AŞ. Erzurum 
Şubbslindie yapılmış ve yapılmakta olan teftiş sonucu 
yolsuzluklar ortaya çıkarılmış mıdır? 

[Soru 2. Bu Şulbede müşterilere aldatıcı makbuz 
düzenlemeleri yapıldığı söylenmelktedlir doğru mudur? 

Soru 3. Bahsedilen aldatıcı makbuz düzemleme-
si yapılmış ise bunun bir menfaat karşılığı yapılması 
ve müşteriye külfet getirmesi olası mıdır? 

Soru 4. Bu konuda Sulbe personelinden Bakan
lığınıza herhangi bir başvuru olmuş mudur? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 9 . 2 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-38 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T,B.MJM. Genel Sekreteriiğlinin 28.1.1987 ta

rih ve 7/1543/7682/30475 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Tür

kiye Halk Bankası Erzurum Şubesinde yapılan tef-
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itişlerin sonucunla iliş'kün yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ye gereğini arz ederim. 
H. Cah'it Aral 

Sanayi vıe Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı sorulanına cevabımız. 

Soru 1. Erzurum T. Halik Bankası A.Ş. Erzurum 
Şulbesinde yapılmış ve yapılmakta olan teftiş sonucu 
yolsuzluklar ortaya çıkarılmış midir? 

ISoru 2. Bu şulbddle müşterilere aldatıcı makbuz 
ıdüzenlemeleHi yapıldığı söylenmektedir doğru mudur? 

ISoru 3. Bahsedilen aldatıcı makbuz düzenlemesi 
yapılmış isıe bunun bir menfaat karşılığı yapılması 
ve müşteriye külfet getirmesi olası mıdır? 

Soru 4. \Bu konuda Şuıbe personelinden Bakanlı
ğınıza herhangi bir başvuru olmuş mudur? 

Cevabımız : T. Halk Bankası Erzurum Şubesinin 
-teftişi sırasında bazı mevduat hesaplarımda usulsüz 
faiz tahakkuku tespit edilmiş ve soruşturma açılmış
tır, 

Faiz tahakkulku nedeniyle bir takım hatalı kayıt ve 
'belgeler bulunmaktadır. 

Bu işlemler sonucu muş/tenlerin külfet altına gir
meleri gibi bir durum yoktur. Menfaat karşılığı ya
pılıp yapılmadığı ise araştırılmaktadır. 

Raporun tanzimi ve değerlendirilmesi sonucu, var
lığı tespit edilen banka zararı dolaylısıyla ilgili görü
len personelin sorumluluğu aranacaktır. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul İlindeki özel Fazilet Kız Meslek Lisesi
nin 1984 - 1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1548) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî EğMm Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
löüaralk cevaplandırılması için ıgereğini saygılarımla 
arz edebim. 

Doç. ıDr. Türkan T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. İstanlbullda Özel Fazilet Kız Meslek Li
sesi, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, Bakanlığınız mü-

Ifetot'işlerinoe kaç defa denetlenmiştir? Denetlemeyle il
gili bilgiler aşağıdaki cetivele göre nedir? 

Denetleme Denetleme Denetleme 
ıtarihi süresi şieklli 

Denetleyen 
•müfettişin Denetleme 

adı - soyadı sonucu 

Soru 2. Bu okulda, öğrencilere «laiklik»e aykırı 
şekilde belirli bir tarikat yönünde baskılar yapıldığı 
doğru mudur? 

Böyle bir durum tespit edilmişse, sorumlular hak
kında, hangi tarihlerde, ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 9,2.1987 

Bakanlığı 
Özel öğrenim Kurumlan 

Daire Başkanlığı 
Sayı : 410.1 Değ. Şb. - 2886 

Konu : özel Pendik Fazilet Kız Lisesi 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.1.1987 tarih ve 7/1548, 7695/30494 sayılı 

yazınız. 
1. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

İstanbul İlindeki özel Pendik Fazilet Kız 'Meslek Li-
sesi'nin 1984 - 1986 yıllarındaki denetimlerine ilişkin 
yazılı soru önergesiyle ilgili olup Müsteşarlık bürosun
da 29.1.1987 tarih ve 120 numara ille kayıt gören ilgi 
yazı incelenmiştir. 

2. Söz konusu okul Meslek Lisesi olmayıp sadece 
«Lise» dir. 

Kayıtlarımızdaki tescilli ismi de «'özel Pendik Fa
zilet Kız Lisesi» dir. 

3. a) 1985 - 1986 öğretim yılında faaliyete 'baş
lamış yeni bir kurumdur. 

625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun 8 
inci maddesi gereği kurum açma izni belgesi verile
bilmesi için kurumun teftişi gerekmektedir. Bu sebep
le Bakanlığımız Müfettişi İsmail Köroğlu tarafından in
celeme yapılarak tanzim edilen rapora göre Bakanlığı-
mızoa 1.6.1985 tarih ve 7909 sayılı kurum açma izni, 
aynı Kanunun 10 uncu maddesi gereği öğretime baş-
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•lama 'izni verilebilmesi için de teftiş edilmesi gerek
tiğinden 2 nci Grup İlköğretim Müfettişleri tarafın
dan inceleme yapılarak tanzim edilen rapora göre Ba
kanlığımızca adı geçen kuruma 28.6.1985 tarih ve 
8433 saydı öğretime başlama izni verilmiştir. 

b) 625 sayılı M.E.G. ve S. Bakanlığı, Özel Öğ
retim Kurumları Yönetmeliğinin 2843 sayılı Kanunla 
değişik 12 nci maddesi gereğince özel öğretim kurum
ları öğretime başladığı yıl içinde genel teftişe tabi tu
tulurlar. 

Bu 'sebeple, söz konusu okul öğretime başladığı 
1985 - 1986 öğretim yılında ilk defa denetime tabi 
tutulmuştur. 

c) Genel denetim Bakanlığımız Baş Müfettişle
rinden Muhsin Şener, Mesut Çevik, Lâtif Akay ve 
Müfettiş Rıfat Yüzbaşıoğlu tarafından yapılmıştır. 

d) 'Denetimin başladığı tarih : 12.5.1986 
Denetimlin bitirildiği tarih : 16.5.1986 
e) Denetleme şekli : Genel Denetim 
f) Denetim sonucu : «İyi» dir. 
4. Söz konusu okul velilerinin İstanbul Valiliği

ne yaptıkları 'müracaatlarda «Okulda Milî Eğitim Te
mel Kanununun genel amaçlar 'bölümünde 'belirtilen 
konulara ters düşen tarzda eğitim - öğretim yapıldı
ğı» iddia edildiğinden İstanbul Valiliğinin 26.9.1986 ta
rih ve M.E.G. ve S. Müdürlüğünün 93729 sayılı ya
zıları ile konu Bakanlığımıza bMMlimıiştiir. 

Söz konusu yazı üzerine Dairemizce Bakanlık Ma
kamımdan alınan 12.1.1987 tarih ve 693 sayılı mucip 
gereği adı geçen okulun Bakanlığımız Müfettişlerin
ce tekrar denetime alınması hususu Teftiş Kurulu 
Başkanlığına 13.1.1987 tarih ve 705 sayılı yazımızla 
bildlirilmiş olup denetimi henüz tamamlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkari 
m, Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 1984 - 1986 yılla
rında tavsiye edilen kitaplara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7J1549) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Gayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Doç. T>t. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, Bakanlı
ğınız Yayınlar Dairesi Başkanlığınca tavsiye edilen 
kitaplarla ilgili b'ilgiiler yıllar ve yayınevleri İtibariyle 
aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Yayınevinin 
tavsiye edilen 

Yıl Yayınevinin Adı kitap sayısı 

1984 

1985 

1986 

Soru 2„ Tavsiye edilen bu kitapların 'belirlenme-
sündeki usul ve ilkeler nelerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 10.2.1987 

Spor Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 611. YKD. Bşk. 

Ki. Şb. Md. - 389 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Doç. Dr. Türkân 

T. Arıkan'ın soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 28.1.1987 tarih 

ve 7/1549-.7696/30495 sayılı yazısı Ek'i Edirne Millet
vekili Sayın Doç. Dr. Türkân T. Arıkan'ın 26.1.1987 
tarihli soru önergesi. 

Edirne Milletvekili öayın Doç. Dr. Türkân T. Arı
kan'ın ilgi yazı ek'i soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1984, 1985 ve 1986 yalarında, Bakanlığımız 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenerek 
eğitim ve öğretim açısından sakıncalı bulunmayan 
eserlerin sayısı ve ait oldukları Yayınevleri ekli liste
de gösterilmiştir. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
2842 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinde; 

«tik ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak 'ki
taplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiçbir ki
tap ve eğitim aracı okullarda kullanüamaz. 

Resmî kurum ye kuruluşların dışındaki kişi veya 
kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğren
cilere aldırılaımaz. 
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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya ha
zırlattırılacak kitap, eğitim araç ve gereçlerinin hazır
lama, inceleme ve seçme işleri veya redaksiyonu ile 
görevlendirilecek kimselere ve teşkil edileceik jürilerin 
memur olmayan üyelerin© ücret ödenir ve yansımalar
da derece alanlara ödül verilir. 

Tavsiye edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilen kitap ve eğitim araçları için gönderenden 
inceleme ücreti alınır. 

'Millî Eğitim Bakanlığınca kişi ve kuruluşlara in
celettirilen kitap ve eğitim araçları için inceleme üc
reti ödenir. 

Kitap, eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, 
telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; hangi kitap ve 
eğitim araçlarından ne miktar inceleme ücreti alına
cağı; kitapların ve eğitim araçlarının inceleme işlem
leri ile 'Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek ki
taplar ve eğitim araçları için ödenecek ücret miktarı, 
Yönetmelikle tespit edilir.» denilmektedir. 

1739 sayılı Kanunun 55 inci maddesine uygun 
olarak hazırlanan ve 11 Mart 1986 tarih ve 19044 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan ve Ek'te sunulan 

«Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araç
ları İnceleme Yönetmeliği»ne göre, kişi veya kuru
luşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından tav
siye edilmek için Bakanlığımıza gönderilenler; 

a) Kitap veya eğitim aracının gerekli niteliklere 
sahip olup olmadığı bir komisyonca tespit edilir. 

b) İncelenebilir nitelikte bulunanlar incelenmek 
üzere alan uzmanlarına verilir. Alan uzmanları kitap 
veya eğitim aracını, şeM, muhteva, hitap ettiği eği
tim kurumlarının programlarını destekleyip destekle
mediği, öğrencilerin eğitim seviyeleri yanında, yaş ve 
bilgi seviyelerine uygun olup olmadığı, bakımların
dan incelerler. 

c) Alan uzmanlarınca eğitim ve öğretim açısın
dan sakıncalı bulunmayanların, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığınca da uygun görülmesi halinde, Ya
yımlar Dairesi Başkanlığınca, Bakanlığımız resmî 
yayın organı olan Tebliğler Dergisi vasıtasıyla ilgillıi-
lere duyurusu yapılır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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Ek : 1 

Bakanlığımızca 1984, 1985, 1986 Yılarında Tavsiyesi Yapılan Kitaplar ile İlgili YayınevierM Gösterir Liste 

Yayınevinin Adı 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı 
2. Yayın Basım Eğitim Araç ve Gereçleri Ltd. Şti. 
3. öğün Yayınları 
4. özyürek Yayınları 
5. Koza Kitap Kırtasiye Ltd. Şti. 
6. Anadolu Yayıncılık 
7. YA-PA yayın Pazarlama 
8. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
9. • Rehber Yayınevi 

10. Filiz Yayınevi 
11. özün Yayınları 
12. Dilem Yayınevi 
13. Damla Yayınevi 
14. Altın Kitapları Yay. Koli, Şti. 
15. Ünite Bilgisi Yayınevi 
V6. Bilim Dershanesi 
17. Ekin Yayınları 
18. Yeni Büyük Dağıtım Kol. Şti. 
19. TAŞ Kitapçılık 
20. Remzi Kitapevi 
21. Karacan Yayınları 
22. Serhat Kitap Yayın Dağıtım 
23. Kurtuluş Yayınları 
24. Servet Yayın Dağıtım 
25. Derpaş Yayın Dağıtım 
26. Ders Bilgisi Ünite Dergisi 
27. Mayaş Matbaacılık Yayın ve Ticaret Anonim Ştii. 
28. tekflâp ve Aka 
29. Tekışık Yayıncılık 
30. Adam Yayıncılık 
31. Fil Yayınevi 
32. Sümer Yayınevi 
33. Ardıç Kitap Kırtasiye 
34. Ensar Yayınları 
35< öğrenci Bilgisi Dergileri 
36. Akabe Yayınevi 
37. Engin Yayınları 
38. Başkent Yayınevi 
39. Burcu Yayınevi 
40. Kandil Yayınları 
41. Erdem Yayınları 
42. Dergah Yayınları 
43. Türkiye Kimya Derneği 

— 363 — 

Sakıncalı Bulunmadığı Yıl 
(Adalet Olarak) 

1984 1985 1986 

5 
7 
36 
18 
1 
4 
4 
6 
1 
1 

• 2 

18 
16 
1 
50 
1 
2 
3 
1 
1' 
14 
22 
36 
1 
26 
1 
12 
3 
1 
7 
1 
15 
2 
6 
3 
1 
(10 
19 
8 
22 
4 
4 
1 

__ 
— 
13 
42 
— 

4 

16 
27 
1 

11 

10 

17 
1 

— 
11 
11 
15 
— 
2 
— 
2 
— 
— 
1 
4 

1 
1 
— 

32 
15 
2 
— 

4 
— 
41 
16 
2 

2 

4 
3 
6 
33 

— 

— 

— 
— 
4 

66 
45 
— 
— 
1 

— 
— 
— 
3 
— 

— 
— 
— 

52 
— 
— 
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Sakıncalı Bulunmadığı Yıl 
(Adet Olarak) 

Yayınavttniin Adı 1984 1985 1986 

44. özer Yayınları 
45. Pan Matbaaculı'k ve Yayımcılık Ltd. Şti. 
46. Işın Yayıncılık Ltd. Ş/ti. 
47. Kenan Yayınları 
48, (Ünitelerle Beşyıl Dergisi 
49.; Milliyet Yayın Anonim Şti. 
50, Kardeş Eğitim Hizmetleri A.Ş. 
51. Görsel Yayınları 
52. JCocaoluk Yayınevi 

53. Bük Yayın Dağıtım 
54. Yıldırım Yayınları 
55. Gündüz Yayın Dağıtım 
56. Murat Kitabevi 
57. ilim ve Kültür Yayınları 
58. Gen-Yay A.Ş. 
59. Temel Eğitim Dergileri 
60, Tombul Yayınları 
61. Yeni Asya Yayınları 
62. Helvacıoğlu Kitap Yayın Dağıtım 
63. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
64. Petek Yayıncılık 
65. ıSöda Yayınları 
66. Ülke Yayın Tic. Ltd, Şti. 
67. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
68, Türk Edebiyatı Vakfı 
69. Filiz Yayınevi 
70. Son Yayın Dağıtım Tic. A.Ş. 
71. And Kartpostal Yayın Kol. Şti. 
72. Miinnetoğlu Yayınevi 
73. Uzun Yayınevi 
74. Bulvar Gazetesi 
75. Veli Yayınları 
76. Türkiye Körler Vakfı 
77, Ülkü Ses Yayınları 
78. Tüıkiye Gazetesi 
79, Yeni Batı Trakya Dergisi 
80. Esin Yayınevi 
81. Marifet Yayınları 
82. Türdav Basın Yayım 
83. Oğul 'Matbaacılık 
84; Başbakanlık Basımevi 
85. ABC Kitabevi 
86. Özkan Yayın Dağıtım 
87. Cihan Yayıncılık 
88. Kelebek Yayınları 

15 
3 
1 
4 
6 
1 
1 

25 
11 

1 
3 
6 
2 
2 
3 
8 
8 
7 
1 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

— 
— 

- — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. • — 

— 
— 
— 

10 
— 
— 
10 
15 
9 

— 
28 

1 

— 
10 
— 
— 

3 
— 
37 
17 

107 
— 
20 

1 
2 
1 
7 

17 
1 
1 

12 
1 
2 

1 
1 
1 
7 
1 

3 
1 
3 
1 

10 
7 
1 
1 

18 
1 

34 
— 
— 

7 
48 
10 
— 
77 

3 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
54 
55 
40 
— 
— 

3 
— 
— 

4 
2 

— 
— 
— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
1 

— 
— 
14 
— 
14 
— 
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Yaymevİniın Adı 

89. Tomurcuk Yayınları 
90. Türkiye öğretmenler Vakfı 
91, Seha Neşriyat 
92. Melda Yayınevi 
93. Hakses Dergisi 
94. Bilgi Başarı Test Dergisi 
95. İlim Yayınları 
96. Rayihan Yayınları 
97, Aslan Yayınları 
98. Yazarlar Birliği 
99, Halk Kültürü Yayınları 

100. Modern Matematik Yayınları 
101. Eser Yayınevi 
102. Türk Kooperatifçilik Kurumu 
103. Bilim Kom Bilgisayar Özel Eğitim Hizm.. A.Ş. 
104. Bahar Yayınevi 
105. Bereket Yayınevi 
106. Cantaş Yayıncılık 
107. Bilimsel Spor Yayından 
108. Tarihî Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezi 
109, 'Bilim ve Kültür Yayınları 
110. Sezgin Neşriyat 
111. Kahraman Yayınları 
112. Türkalan Yayın -. Basım 
113. Başbakanlık: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu 
114. Üner Yayınları 
115. Angı Yayınevi 
116, Şamil Yayınevi 
117. Gonca Yayınevi 
118. insan Yayınevi 
119. örkçüoğlu Yayınevi 
120. Uysal Kitapevi 
121. Erkam Yayınevi 
122. Mesaj Yayın - Dağıtım 
123. Bilgilik Yayımcılık 
124. Türk Kültürünü Araştırma Vakfı 
125. Tunç Yayınları 
126. Furkan Yayın Dağıtım 
127. öğretmen Yayınevi 
128. Hatipoğlu Yayınevi 
129. Coşkun Yayınevi 
130. Türkiye Suudi Arabistan Kültür Demeği 
131. Pınar Yayınevi 
132. Tan Yayınevi ' 

Sakıncalı Bulunmadığı Yıl 
•I 

1984 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

(Adet Olarak) 
1985 

8 
16 
19 
3 
8 

11 
— 
10 
14 
1 
1 
1 
2 

13 
1 
3 
1 
6 
1 
1 

17 
1 
4 
1 
5 

45 
11 
3 
1 
5 
1 
2 

13 
1 

10 
2 
1 

• 6 
2 
1 
2 
1 
7 
1 

1986 

— 
— 
— 
— 
— 
38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
16 
58 

. — 
— 
— 
— 

»10 
— 
— 
— 
— 
•— 
4 

— 
— 
38 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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133. 
134, 
135. 
136, 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146, 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
154. 
155. 
156. 
157. 
H5*. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 

165, 
166. 
167, 
168. 

169. 
170. 
171. 
172. 
173. 

174, 
175. 
176. 

Yayınevinin Adı 

Gündüz Yayınevi 
llgi'li Yayıncılık Ltd. Şti, 
Ünlü Yayınevi 
Şelale Yayınevi 
Taner Klitap Kırtasiye 
Zümrüt Yayınevi 
Kartpostal ve Yayınlan Ltd. Şti. 
Metro Kitap Yayın Pazarlama 
Erzurum Kültür ve Eğitim Valkf ı 
özgül Yayınları 
Osmanlı Yayınevi 
Modern Eğitim Araç ve Gereçleri Tic. A.Ş. 
Bir Yayıncılık 
Arıtaş Yayıncılık 
Kipâş Dağıtımcılık Yayımcılık 

ö'tüken Neşriyat 
Denıiz Yayınları 
Beyan Yaıyınlları 
Ezgi Yayıncılık 
Kübibealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı 
Bu Yayınevi 
Bozak Matbaası 
Haset Ritaibevi 
Kayseri Kültür Derneği 
Radlhöıulste Yajyınevii 
Türk Köyü Yayınları 
Akçağ Yayınları 
Söğüt Yayınları 
Hisar Yayınevi 
Teypaş Matbaacılık 
özel Gökgün Dershanesi 
Prentice Hail Yayınevi 
özel Bil-Dil Dershanesi 
Pastaş Basın Yayın 
'Metisim Yayıncılık 

Er-En Dış Ticaret Ltd. Şti. 
özgün Ofset 
özel İstanbul Robert Lisesi 
özel Doğan Ditmark Dil Kursu 
Büyük Deristfıaınıe ÖZöl IBüyüik Lilsösi 
Arkın Kitalbevi 
öze l Şişli Lisesi 
Zaman Yayıncılık 

Sakıncalı Bulunmadığı 
(Adet Olarak) 

1984 1985 

— 8 
4 

__ ıı 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
_ — 

— 
— — 
_ _ 
_ . _ 
— — 

'— — 
— — 
__ _ 
— — 
— — 
— — 
— — 

_ 
__ 

— — 
_ 

— — 
— _ 
— — 
— — 
— — 

— 
_ — 
— — 
— _ 
_ _ 
— — 
— — 
— — 
— —. 

— — 
— — 
_. — 
— — 

Yıl 

1986 

— 
— 
— 

1 
11 
1 
2 
6 
2 
7 

14 
10 
6 
8 
2 
1 

13 
34 

1 
2 
1 
4 

18 
9 
2 

21 
20 

1 
1 
8 
6 

13 
3 
2 
4 
9 
2 

13 
4 
4 
2 

14 
1 

— 366 — 



T.B.M.M. B : 61 1 0 . 2 . 1 9 8 7 0 : 1 

Yayınevinin Adı 

Sakıncalı Bulunmadığı Yıl 
(Adet Olarak) 

1984 1985 1986 

177. Türk Kadınları Kültür Derneği 
178. öelçuk Yayınları 
179. Özel Yükseliş Koleji Ltd. Şti, 
180. Deneme Test Dergisi 
18L. Anda •> Ana Neşriyat Dağıtım 
182. Saygı Matbaacılık 
183. Türkiye Eğitim Derneği Vakfı 
184. özel Kültür Lisesi 
185. Bilgi Yayınevi 
186. Ünal Müzik Yayınevi 

1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 

10 
47 
4 

Not : Ayrıca başvurusu şahıslarca yapılan 1 247 eserin de tavsiyesi mevcuttur. 

EK - 2 

Milî BğİıtJkn Gençlik ve Spor Balkalnjbğı 
Eğititoı Araçları İnceleme Yönetrnelğü 

IBİRÎNOt BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç : 
Madde 1. — Bu yönötmöl)i/ğîn amacı, MÜi Eği

tini Gençlik ve spor BalkanHığma; ıgöndıerlen eği
tim atfaçk|nin|in ijncefenirn'esiiiyle Dlgüü işlemleri düzen-
llemektiır. 

Kaıpsam : 
(Madde 2. — Bu yönetmelik, ders kitabı, temel 

ders kitabı ve yardımcı ders kitapları dışındaki eği-
'tim araçlarının incelenmesine ait esasları kapsar. 

Dayanak ? 
'Madde 3. — Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanununun 2842 sayılı Kanunun 15 
inci maddesiyle değiştirilen 55 inci maddesine daya
nılarak hazırlanmıştır. 

OPamıımlaa" : 
Madde 4. — Bu yönetmelikte geçen; 
bakanlık», Milî Eğitim Gençlik ve Spor Ba

kanlığım, 
^Müsvedde eser», el veya daktilo ile yazılmış 

eseri, 
«Çoğaltma eser», teksir, fotokopi veya benzeri 

şekilde çoğaltılmış, maıtlbaa baskısı olmayan eseri, 
«öğrenci dergisi», okul programlarındaki ünite

lerle iügMi bilgi ve materyal veren, ünitelerin işle

nişinde öğretme ve öğrencilere yardım amacı ile 
hazırlanıp periyodik olarak yayınlanan dergileri, 

«©asılı eğitim aracı», kitap, dergi, harita ve ben
zeri basılı eğitim aracını, 

«©asılı olmayan eğitim aracı», film, film şeridi, 
kaset, video kaset, dia, fotoğraf, plak, ses bandı, 
laboratuvar araç ve gereçleri gibi eğitim aracını, 

«Eğitim aracı», basılı olan eğitim aracı ile basılı 
olmayan eğitim aracını, ifa'de eder. 

KKlÜNOt ©ÖLÜM 
Müracaat Esasları 

Madde 5. — Eğitim araçlarının Bakanlıkça in
celenmesi için müracaat, Baikanlık Yayımlar Dairesi 
Başkanlığına yapılır. 

Müracaat dilekçesine, işlenmesi istenen eğitim 
aracının üç nüshası veya adedi İle inceleme ücreti
nin yatırıldığına dair makbuzu eklenir. 

Müracaat dilekçesinde eserin; 
a) öğrenciler, öğretmenler veya her ikisi, 
b) Hangi tür ve seviyedeki okul öğrencileri, 
c) Hangi sınıf öğrencileri, 
dX Hangi branş öğretmenleri, 
için hazırlanmış olduğu belirtilir. 

Madde 6. — İncelenmesi istenilen eğitim aracı 
için müracaat sahibinden alınacak inceleme ücreti
nin miktarı; 

a) öğrenciler için hazırlanmış olan basılı eğitim 
araçlarına 50 
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lb) öğretmenler için hazırlanmuş olan basılı eği
tim araçlarına 20 

c) Hem öğrenciler ve hem de öğretmenler için 
hazırlanmış olan basılı eğitim araçlarına 60 

İd) öğrenci dergisinin her sayısı ile talblo ve tab
lo niteliğindeki basılı eğitim araçlarına 50 

e) Atlas, yerküre ve haritalar ile basılı olmayan 
eğitim araçlarının her birline 100 

Gösterge rakamı esas alınarak, o yıl için bütçe 
kanunu ile tespit ddilen memur maaş katsayısı ve 
basılı eğitim aracının forma adedi ile hasılı olma
yan eğitim aracının her birinin çarpılması suretiyle 
hesaplanır. 

İncelenmesi istenilen eğitim, aracı yabancı dilde 
hazırlanmış ise, yukarıda belirtMen miktarların bir 
kat fazlası alınır. 

İnceleme ücretinin tamamı, önceden, Bakanlık 
Blgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı 5 Akşam Sa
nat Okulu Döner Sermayesi Saymanlığına veya ter-
cihan bu Saymanlığın belirleyeceği banka hesabına 
makbuz karşılığında yatırılır. 

Eğitim aracının incelenmesi için döner sermaye he
sabına yatırılan ücret, eğitim aracını inceleyen uz
manlara ödenen ücretten fazla olduğu takdirde, ar
tan miktarı müracaat sahibine iade edilir, yatırılan 
ücret, inceleyen uzmanlara ödenecek inceleme ücre
tinden az olduğu takdirde, bu miktar müracaat sa
hibinden talep edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnceleme Esasları 

Madde 7. — Talim ve Terbiye Kurulu Başkan
lığına gönderilen her eğitim aracı (EK -1) deki fişe 
kaydedilerek inceleme sırasına alınır. 

ıMadde 8. — İncelenmek üzere gönderilen eğitim 
araçlarından aşağıda belirtilen hususiyetleri taşıyan
lar incelenmeye alınmaz. 

a) Millî Eğitim Temel Kanununa ve Türk mil
letinin millî, manevî ve tarihî değerlerine aykırı dü
şecek; Türk gençliğinin sağlıklı, beden, zihin, ahlak, 
ruh ve duygu bakımından gelişmesini engelleyecek 
reklamlar bulunanlar, 

b) Müsvedde eser olanlar, 
c) Çoğaltma eser olanlar, 
d) Basılmış olsa dahi forma veya sahifeleri ki

tap haline getirilmeyenler, 
e) Yüksek öğretim seviyesindeki öğrenciler için 

hazırlanmış olanlar, 
f) Gazeteler, 

g) Üzerinde baskı veya yapım tarihi ile basıl
dığı veya yapıldığı yer bulunmayanlar, 

h) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genel
gelerle bunların derlenmesi suretiyle meydana geti
rilenler, 

Madde 9. — Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili 
sulbe tarafından bu yönetmeliğin 5 inci ve 8 inci 
(maddelerine uygunluğu yönünden incelenir. İncele
me sonucunda bu maddelere uymadığı görülen di
lekçeler ve ekleri sahiplerine iade edilir. 

Şartları taşıyan eğitim araçları, Talim ve Ter
biye Kurulu Başkanlığı evrak kayıt sırasına ve ko
nularına göre tasnif edilerek incelemeye alınır. 

Madde 10. — Eğitim araçlarının incelenmesin
de aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur: 

a) Şekil yönünden : 
1) Kullanılan malzemenin kalitesi ile, renk ve 

baskısının gjöz sağlığı yönünden iyi seçilip seçilmediği; 
2) Seviyenin gerektirdiği tekniğe uygun olup ol

madığı; 
3) Harf büyüklüklerinin aşağıdaki ölçülere uy-

ıgun olup olmadığı; 
6 - 7 yaşjlar için 24 punto 
7 - 8 yaşlar için 18 punto 
8 - 9 yaşlar için 12 punto 

9 - 1 2 yaşlar için 11 punto1 

12 yaşından büyükler için 10 punto 
4) Varsa şekil, resim, tablo, şema, plan, grafik 

ve benzerlerinin metinleri aydınlatıcı olup olmadığı, 
bunların metinlerin uygun yerlerinde bulunup bu
lunmadığı'; 

5) Eğitim aracının kullanılabilir ve korunabilir 
olup olmadığı; 

6) İçindekiler, kaynaklar, gerekli durumlarda 
dipnot ve benzerlerinin bulunup bulunmadığı; 

b) Muhteva yönünden : 
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2842 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olup olmadığı; 

2. İlmî hata bulunup bulunmadığı; 
3. Eğitim aracının, kişi veya kuruluşları yıpratıcı 

nitelikte olup olmadığı; devlet makamlarınca zararlı 
görülen ideolojileri telkin edip etmediği; Siyasî pro
paganda niteliği taşıyıp taşımadığı; 

4. Hitabettiği eğitim kurumlarının programlarını 
destekleyip desteklemediği; bilgi yükü bakımından is
tenen seviyenin çok üstünde olup olmadığı; 

5. Eğitim aracının, öğrencilerin eğitim seviyeleri 
yanında, yaş ve bilgi seviyelerine uygun olup olma
dığı; 
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6; İmlâ, noktalama ve diğer dilbilgisi kuralları
na uygun ölüp olmadığı; 

7. Türkçe'nin özellikleri bozulmadan ve aşırılığa; 
kaçılmadan doğru olarak kullanılıp kullanılmadığı; 

Madde 11. — Her eğitim aracının yeter sayıda 
alan uzmanına incelettirilmesi ve bir rapora bağlan
ması esastır. Eğitim aracının objektif olarak değer
lendirilebilmesi için gereken tedbirler alınır. 

Madde 12. — Eğitim aracı, 10 uncu maddenin (a) 
ve (b) fıkraları dikkate alınarak incelenir. Olumsuz 
bulunan nitelikler, gerekçeleri ile belirtilir. Bu gerek
çeler, eserdeki sayfalar gösterilerek örneklendirilir. 

Maıdde 13. — Alan uzmanlarının kesin kanaati, 
değerlendirmelere dayalı olarak sonuç kısmında açık
ça belirtilir. Bu kanaat: 

a) Eser, eğitim ve öğretim açısından sakıncalı bu
lunmamıştır, 

b) Eser, eğitim ve öğretim açısından uygun bu
lunmamıştır, 

hükümlerinden biriyle ifade edilir. Sakıncalı bulun
mayanların, hangi öğrenim seviyesi için uygun olduğu 
da açıklanır. Bu sakıncalı bulunmama hali Tebliğler 
DerglSi'nde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl için 
geçerlidir. 

Talim ve Terbiye Kurulunun aksi yönde bir karan 
olmadığı takdirde sakıncalı bulunmama ve uygunluk 
kararı devam eder. 

Madde 14. — Eğitim aracını inceleyenler arasın
da uyuşmazlık olması halinde, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanlığı, ya raporda yer alan görüşlerden bi
rine uyarak karar verir veya eseri üçüncü bir kişiye 
inceletir. 

Eğitim aracının, aynı alan uzmanlarına veya baş
ka bir uzmana yeniden inceletftirilmesr konusunun tak
diri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanına aittir. 

Madde 15. — incelemesi sonuçlanan eğitim araç
larıyla igiM olarak aşağıdaki işlem yapılır. 

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sakın
calı bulunmayan eğitim aracını; adı, yazan, basıldığı 
yer ve tarihi, kaçıncı baskı olduğu, fiyatı ve eserin 
sağlanacağı adresi belirterek Tebliğler Dergisinde du
yurulmasını ve ayrıca durumun müracaat sahibine 
de yazılı olarak bildirilmesini sağlar. 

b) Eğitim ve öğretim açısından uygun bulunma
yan eğitim aracının bu durumunun müracaat sahi-
ibine yazılı olarak bildirilmesi sağlanır. 

c) incelenmesi sonuçlanan bütün eğitim araçları
nın birer nüshası, bu eğitim araçları için tutulan demir
baş defterine, sıra numarası verilip kaydolunarak mu

hafaza edilir. Sakıncalı bulunmayan eserlerin diğer 
nüshası, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kütüp
hanesi demirbaşına kaydedilir. 

d) Sakıncalı bulunmayan eğitim araçlarının lis
tesi, her yıl Tebliğler Dergisinin Mart, Haziran, Eylül 
ve Aralık aylarında ilan edilir. Bu tarihler arasında 
incelenen eğitim araçlarının neticeleri, eğitim aracı sa
hibine ilandan sonra bildirilir. Tebliğler Dergisinde bu 
özel sayılar dışında ilan kararları yayınlanamaz. 

Ancak; 
öğrenci dergilerinin her sayısı, yayımlanacağı ay

dan dört ay önceden gönderilir ve sakıncalı bulunma
yanlar, ait olduğu aydan bir ay önce Tebliğler Dergi
sinde yayınlanır. 

Madde 16. — Eğitim ve öğretim açısından uygun 
bulunmayan eğitim/araçlarına ait inceleme raporla
rının, müracaat sahibi tarafından istenilmesi halinde; 
eğitim aracının reddini gerektiren genel hatları, ince
leyen uzmanların hüviyeti saklı tutulmak şartıyla mü
racaat sahibine bildirilir. 

Madde 17. — İncelenen eğitim araçlarının ve in
celeme raporlarının muhafazasından ve kayıtlarının 
tutulmasından, Kitap İnceleme Şubesi ve Eğitim Araç
ları Şubesi Müdürlüğü birinci derecede sorumluıdür. 

Madde 18. — Aşağıdaki şartların ortaya çıkması 
halinde, sakıncalı bulunmayan eğitim araçlarının bu 
karan kaldırılır. 

a) Eğitim ve öğretim açısından sakıncalı olduğu 
sonradan anlaşılanlar, 

<b) Bakanlığın izni olmadan üzerinde her ne su
retle olursa olsun değişiklik yapılanlar, 

c) Bakanlığa veya Başkanlığa atfen yanlış veya 
yanıltıcı beyanda bulunulduğu tespit edilenler, 

d) Sonraki baskıları gönderilmeyenkr, 
Makide 19. — İnceleme mesai saatleri içinde yapıl

dığında, ek ders saati ücreti gündüz öğrenimine göre; 
inceleme mesai saati dışında yapıldığında, ek ders saati 
ücreti gece öğrenimine göre hesaplanacak ve aşağıda 
açıklandığı şekilde alan uzmanlarına ödenecektir. 

a) Öğrenci kitapları için, forma başına, ortaöğ
retim kurumları öğretmenlerine o malî yılda, bir saatlik 
ek ders için tespit edilen ücretin dört katı, 

t>) öğretmen kitapları için, forma başına, ortaöğ
retim kurumları öğretmenlerine o malî yılda, bir saat
lik ek ders için tespit edilen ücretin iki katı, 

c) Hem öğretmen, hem öğrenci kitapları için, 
forma basma, ortaöğretim kurumlan öğretmenlerine 
o malî yılda, bîr saatlik ek ders için tespit edilen üc
retin beş katı, 
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id) Dergiler için, her sayı başına, ortaöğretim ku
rumları öğretmenlerine o malî yılda, bir saatlik ek ders 
için tespit edilen ücretin dört katı, 

e) Atlas, yerküre ve haritaların her sayısı için, 
ortaöğretim kurumları öğretmenlerine o malî yılda, 
bir saatlik ek ders için tespit edilen ücretin sekiz katı, 

f) Yabancı dille yazılmış eğitim araçları için, 
yukarıda beMrtilen miktarların yarısı kadar daha 
fazla; 

inceleme ücreti ödenir. 

Madde 20. — İnceleme ücreti, alan uzmanlarına 
inceleme raporlarını Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığına teslim ettikten ve inceleme işlemi sonuçlan
dıktan sonra düzenlenecek evrak karşılığında 5 inci 
Aksata Sanat Okulu Döner Sermayesi Saymanlığın
ca ödenir, banka veya posta çeki ile uzmanlara gön-
derilıir. 

Geçici Madde 1. — Bu yönetmeliğin yürürlüğe 
konulduğu tarihe kadar kaynak kitap, başvuru kitabı 
ve tavsiiye kitabı olarak uygun bulunan eserlerle sa
kıncalı bulunmayan eserler taranacak, bunlardan uy
gun görülenler destek kitap, yardımcı ana kitap olarak 
işlem görecek, uygun bulunmayanlar ise, ilan edile
rek yürürlükten kaldırılacaktır. Uygun bulunanların 
ise geçerliliği beş yıl daha devam edecektir. 

Madde 21. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 
inci maddesi uyarınca bu yönetmelik hakkında Sa
yıştay görüşü alınmıştır. 

Yürürlük 
Madde 22. — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 23. — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî* 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürüttür. 

İŞ İZLEME FORMU 
Kitabın Adı : 
Yazarı - Yayımlayanı : 

GEDEN YAZININ 
Tarih - No.su : 
İsteği - Düzeyi : 
Ekleri : 
Yapılan İşlemi r 

lîNCELEYENLERiJN 
Adı, Soyadı : 
Havale Tarihi : 
Raporu veriş Tarihi : 
Sonuç : 

İNCELEYENLERİN 
Adı, Soyadı : 
Havale Tarihi : 
Raporu veriş Tarihi : 
Sonuç : 

CEVAP YAZISININ 
Tarih - No.su : 
Ekleri : 
Sonuç 

Not : 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, Yayınlar Dairesi Başkanlığınca tavsiye edi
len bazı kitapların öğrencilerin yaş ve eğitim düzey
lerine uygun olup olmadığına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lunun yazılı cevabı (7/1551) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı Sayın Metin Em'iroğlu tarafından yazı
lı olarak cevaplandırilması için gereğini saygılarım
la arz ederim. 

Doç. Dr. Türkan T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Bakanlığınızın Yayınlar Dairesi Başkan
lığınca, ilk, orta dereceli, lise ve dengi okul öğren
cilerine tavsiye edilen kitaplar içinden örnek olarak 
seçerek aşağıda belirttiğim nitelikteki kitapların dili 
ve içeriği öğrencilerin yaş ve eğitim düzeylerine 
uygun mudur? 

Soru 2. Bu" nitelikteki kitaplar (hangi dersler ve 
hangi amaçlar için önerilmiştir? 

Soru 3. iBu kitapları inceleyerek öneren komis
yonu oluşturan görevlilerin isim ve 'soyadları nedir? 

ÖRNEK KİTAPLAR : 
11. IDhya-i Ulum'iddin ([Orta dereceli) 
% E'ht-i Sünnet Akaidi (lise ve dengi) 
3, Sızıntı 61. sayı (orta dereceli) 
4, Sızıntı 72. sayı (orta dereceli) 
5, İstikamet (lise ve dengi) 
6, İktisat (Yeni Asya yayını) (lise ve dengi) 
7, Tefekkür !(Yeni Asya yayını) (lise ve dengi) 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor (Bakanlığı 10 . 2 . 1987 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 611. YKD. Bşk. Kİ. 

Şb. 'Md. - 388 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Doç. Dr. Tür

kan T. Ankan'ın soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•%i : TBMM. Genel Sekreterliğinin 28.1.1987 

tarih ve 7/1551 - 7698/30497 sayılı yazısı Ek'i Edir
ne Milletvekili Sayın Doç. Dr. Türkan T. Arıkan' 
in 26.1.1987 tarihli soru önergesi. 

Edirne Milletvekili Sayın Doç. Dr. Türkan T. 
Ankan'ın, ilgi yazı Ek'i soru önergesi incelenmiş
tir-

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
55 inci maddesine göre, ilk ve ortaöğretim kurum
larında okutulacak kitaplar, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenmeyen hiçbir 
kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz. 

2. Okullarda ve derslerde öğrencilerin kullan
mak ve içindeki bilgileri öğrenmekle sorumlu olduk
ları eğitim araçları, ders kitabı, temel ders kitabı, 
ders kitabının bulunmaması halinde yardımcı ders 
kitaplarıdır. 

3. 'Kişi veya kuruluşlarca hazırlanıp tavsiyesi 
yapılmak İsteği ile Bakanlığımıza gönderilen eserler

den, eğitim - öğretim açısından sakıncalı bulunmayıp 
taıvsiye edilenler, okullarda kullanılan ders, temel 
ders, yardımcı ders kitapları değildir. 

4. Bakanlığımızca sakıncalı bulunmayıp tavsi
yesi yapılan kitaplar, isteyen ve ilgi duyan öğrenci
lerin satın almalarında ve okumalarında sakınca 
görülmeyen kitaplardır, öğrenciler, bu tür kitap
ları satın almak ve okumak zorunda değillerdir. 

5. İlgi yazı Ek'i soru önergesinde yer alan ki
taplar, yukardaki açıklamalar çerçevesinde dil, ve 
muhteva bakımından tavsiye edildikleri ortaöğretim 
kurumları ve özellikle îmam - Hatip Liseleri için 
(sakıncalı görülmemiştir. 

6. Söz konusu kitaplar, îmam - Hatip Lise
leri meslek dersleri ve Din Kültürü ve Ahlâk Bil
gisi derslerinin konuları ile ilgili görülmüş ve da
ha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin okuma
larında sakınca görülmeyen eserlerdir. 

7. Sözü edilen eserlerden, sızıntı dergilerinin 
•tavsiye kararı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
nın 16.1.1987 tarih ve 255 sayılı yazısıyla kaldırıl
mıştır. 

8. Bu kitaplar, Bakanlığımız Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü uzmanlarınca incelenmiştir. An
cak, bu eserler Talim ve Terbiye Kurulu Başkan
lığınca yeniden incelenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
fMetin Bmiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

. . > . — \>m<( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NCt BİRLEŞİM 

10.2.1987 Sah 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve 

35 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili kanun
ların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağ
men mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları 
ve Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/3) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELBR 

1. — Yozgat Milletvekili Selahaitin Taflıoğlu ve 
9 arkadaşının, milletvekili lojmanları inşaatının ku
surlu, kalitesiz ve noksan yapıldığına dair iddiaların 
doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 10 arkadaşının, ithalat ve ihracat işlemleri ve uy
gulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin 
ve 23 arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme 
ile ilgili uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

alınacak yasal ve idarî tedbirlere ış;k tutmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUöSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — ftfanfoul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel MUetvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 



10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — S>inop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15; — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

• 16: — Tunceli 'Milletvekili Ali Rıdvan Yıfdınm'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) <1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri M'illetvekiM Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur işhanında çıkan yangının sebebine ve 

a — 
I bu nedenle Hazine. aleyhine açılan davalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 
I 23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele-
I diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salâh Alcan'ın, Çer-
I kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
I Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner

gesi (6/838) 

I 25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-
j ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
I Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça-
I lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/842) 
26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu-

I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
I yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/844) 

I 27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-
I da meydana gelen iş kazalarına üişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
I Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 

mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

I 29. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu-. 
I ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş-
I letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
I üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta-
I rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner-

gesi (6/879) 
30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, terör 

I olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik-
I lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

I 31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıkhrım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 

I Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
I rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/883) 
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

I Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
I ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
I ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
I ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi (6/885) 
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33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayraım'ın, ÇU- I 
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

34. — Gaziantep Miletvekü Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izai verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

39. — Şanlıurfa Mifötvekili Vecihi Atakh'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÜRLIK ile flıgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tu
rist olarak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup va
tandaşımıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilme
diği iddiasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki 
tavrına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/901) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin MM Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

48. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

49. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

51. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara
deniz Ereğlisi'nde görevli bir müftünün bağışta bu
lunmaları için imamlara baskı yapıp yapmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

54. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-



kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

55. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaöğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis

yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta-
rihi: 12.1.1987) 

5. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) pağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay işleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmes'i Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hi: 22.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


