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1. — Adana Milletvekili Or

han Şendağ'ın, Adama Organize 
Sanayii Bölgesinin sorumlarum iliş
kin gündem dışı konuşması 145:147 

2. — Aydın Millevekili Hilmi 
Ziya Postacı'nın, GAP Projesi 
içinde yer alan 'Karalkayta ve Ata
türk Barajları göl sahaları içinde 
'kalan oilelıerkı iskânları ve alın
ması gerdeli önlemlere Miskin 
gündem dışı konuşması ve Ba-
yındıdıık ve İskân Baikıanı İsmail 
Safa Giıraıy'ııı cevabı 148:150 

3. — Zonguldak Milletvekili 
Tevfifc Ertüzün'ün, dış borçları-
mızdaki gelişmelere ilişikin gün
dem dışı ıkonuşması ve Devlet Ba
kam Yusuf Bozkurt Özal'ın cevabı 

B) Çeşitli İşler 
1. — Türkiye Büyük Millet 

M'edlisi Saymanlığının Ocak, Şu
bat, Mart 1987 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hesaplarıını inceleme Komis
yonu Raporu (5/1) (S. Sayısı : 3) 

151: 
156 

156 

156: 
157 

2. — Türkiye Büyük MİUet 
Meoli.sıi Saymanlığının Nisan, Ma
yıs, Haziran 1987 Ayları Hesabı
na Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/4) (S. Sayı
sı : 4) 157:158 
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Sayfa 
3. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Saymanlığının Temmuz, 
Ağustos, Eylül 1987 Aylan Hesa
bına A:ıt TürJciye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarımı İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/5) S. Sayı
sı : 5) 158:160 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclisi Soruşturması ve Mec
lis Araştırması önergeleri 160 

1. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz ve 27 arkadaşının, yapı 
kooperatiflerinin içinde bulun
dukları sorunları ve çözüm yola
rını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/2) 160:162 

V. — SEÇİMLER 162 
1. — Adalet Komisyonunda -

açılk bulunan bir üyeliğe seçim 162 

VI. - SORULAR VE CE
VAPLAR 162 

A) Sözlü Sorular ve Cevap
lan 162 

1. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'dn, olağanüstü 
hal lan edilen illerde bazı okul 
binalarının askerî amaçla ya da 
ıkarakoi olarak 'kullanıldığı iddi
asına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3) 162 

2. — Tekirdağ Milletvekili 
Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve 
emekliler ile dul ve yetimlerinin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/6) 162 

3. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz'ın, 1987 yılı 

Sayfa 
sonunda yayınlanan «icraatın 
İçinden Programı» mda Kütahya 
İli Merkez İlçesüne bağlı Köprüö-
ren Köyüne yer verilmesinin ne
denine ili sikin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/7) 163 

4. — İzmir Milletvekili Meh
met Turan Bayazıt'ın, Menemen -
İzmir Karayolunun Menemen çı
kışındaki üst ve alt geçit inşaat
larının ihalesine ve geçMıenin ne 
zaman hizmete açılacağına iişfcin 
sözlü sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
m cevabı (6/8) 163:166 

5. — Balıkesir Milletvekili İ. 
önder Kıırlı'nın, Silahlı Kuvvetle
rimizin ihtiyacı otlan zırhlı araç 
ve gereçlerin alımında bir A.B.D. 
firmasının terdin edilmesinin ne-
denino ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi 
(6/9) 166 

6. — Siirt Milletvekilli Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın, ola
ğanüstü bal ilan edilen illerde 
ateşli silah ruhsatı 'almak için ya
pılan müracaatlara ilişkiin İçişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi 
<6/10) 166 

7. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, Adnan Menderes 
Havaalanı'nın teknik donanımının 
eksik olduğu iddiasına ve diğer 
havaalanlarında da bu tür eiksik-
iikler bulunup bulunmadığına iliş
kin Ulaştırma Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/12) 167 

8. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın Adana - İncirlik Üs-
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Sayfa 
sü'nün modernizasyonuma ve Fede
ral Almam Hükümetiriin ilkemizde 
alçak uçuş denemeleri yapmak 
açkı öneride bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Balkanı Abdul
lah Tenekeci'nin cevabı (6/13) 167:173 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer, 
ülkemizde demir ceplik üretimi ve alın
ması gereken tedbirler, 

Tekirdağ Milletvekilli Enis Tütüncü, 
Hükümetin uygulamayı düşündüğü son 
ekonomik politika, 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk 
de, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ce
reyan eden anarşi ve terör olayları; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

IBalıkesir Milletvekili önder Kırlı'mn 
sözlü soru önergesine uygulanan işlemin 
safahatı ve TBMM Başkanlığının, ko
nunun hukukî durumuna ilişkin görüş 
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

27.1.1988 tarihli 14 üncü Birleşimde 
işlemden kaldırılarak, gündemden çıkarı
lan sözlü soru önergesinin, TBMM Baş
kanlığınca soru sahibine iadesinin usu-
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Sayfa 
9. — Denizli Milletvekili Ad

nan Keskin'ıin, 1983 - 1987 yılla
rında görevlerine son verilen, hak
larında nakil işlemi uygulaman ve 
müfettişlik sınavına tiahj tutulan 
öğretmenlere İlişkin Millî Eğitim 
Genç!;k ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/15) 173 

le aykırı olduğu iddiası üzerine ve İçtü
züğün 64 üncü maddesine göre açılan 
usul görüşmeleri sonunda, TBMM Baş
kanlığının izlediği usulün ve tutumun 
doğru olduğu kabul edildi. 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
31 arkadaşının (11/1) ve 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal 
ve 27 arkadaşının (11/2), 

Numaralı gensoru önergelerinin gö
rüşmelerinin, 2.2.1988 tarihti 16 ncı Bir
leşimde kabul edilen Danışma Kurulu 
önerisi gereğince 11.2.1988 tarihinde ya
pılacağı açıklandı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay' 
in, Diyarbakır Kapalı Cezaevine ilişkin 
(6/11). 

(Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin' 
in, olağanüstü hal ilan edilen illerde gö
rev yapan hâkim ve savcılara ödenen 
tazminatın Olağanüstü Hal Bölge Valisi 
tarafından tespit edildiği iddiasına iliş
kin (6/14); 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

- 1 4 3 -
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Sorularına Adalet Bakanı Mahmut 
Ottan Sungurlu cevap verdi, soru sahip
leri de cevaba karşı görüşlerini açıkla
dılar. 

<6/3), (6/6), (6/7), (6/8), (6/9), (6/10) 
numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar 

( Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, 

(6/12), (6/13) numaralı sözlü sorular, 
soru sahi binin aynı birleşimde görüşül
müş başka sorusu bulunduğundan, 

(6/15) numaralı sözlü soru da, soru 
sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. (Aydın Milletveki
li Hilmi Ziya Postancı'ya kadar yoklama 
yapıldı). 

4 . 2 . 1988 0 : 1 

Gündemde görüşülecek başka bir ko
nu bulunmadığından, 4 Şubat 1988 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 16.54'te son veriK 
di< 

Başkan 
Başkanvekili 

Esat Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz özkök 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın 
üyeye söz vereceğim. 

Rapor 

1. — Bakanlıkların Kuruluş ve Gö
rev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 8) 
(Dağıtma tarihi: 4.2.1988) (GÜNDEME) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 2 . 1988 Perşembe 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 

ve 27 Arkadaşının, Yapı Kooperatiflerinin 
içinde bulundukları sorunları ve çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.2.1988) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Esat Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GE 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

I. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Birinci sırada; Adana 
Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hak
kında, Adana Milletvekili Sayın Orhan 
Şendağ. 

Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sırala
rından alkışlar). 

Sayın Şendağ, konuşma süreniz 5 da
kikadır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 1 100. 
hektar alan üzerinde değişik boyutlarda 
kurulması planlanan, 40 bin işçi kapasi
teli Adana Organize Sanayi Bölgesinin 
altyapı hizmetlerinin yapım çalışmaları
nın durdurulması nedeniyle söz almış bu
lunuyorum. 

Adana Organize Sanayi Bölgesi hak
kındaki görüşlerimi arz etmeden önce, 
organize sanayi bölgeleri hakkında özet 
bir bilgi sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, organize sanayi 
bölgeleri, özellikle Batı Avrupa ülkeleri 
ve Amerika Birleşik Devletlerinde 19 un
cu Yüzyılın sonlarına doğru sanayide 
meydana gelen gelişmeler dolayısıyla top
rağın kıt bir kaynak haline gelmesi, bu 
kıt üretim faktörü toprağın en rasyonal 
şekilde kullanılması amacıyla oluşturul
muş komplekslerdir. Yaklaşık 87 yıllık 

l KURULA SUNUŞLARI 

bir dünya deneyimine sahip plan sanayi 
bölgelerinin uygulamalarından, endüstri
yel gelişmeyi ilerletici, endüstriyel girişim
leri modernleştirici, üretkenliği artırıcı, 
maliyetleri azaltıcı, ürün kalitesini artırı
cı özelliklere sahip oldukları anlaşılmış
tır. 

Ülkemizde de organize sanayi bölge
leri, sanayi sektörünün geliştirilmesi ve 
bu sektörün mekân taleplerine en iyi şe
kilde cevap verebilmesi amacıyla uygula
maya konulmuştur. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında, sanayi bölgeleri, ağır sanayi komp
leksleri dışında hemen bütün imalat sa
nayi tiplerinin belirli bir plan dahilinde 
yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için, sı
nırlı, çıplak arazi parçalarının gerekli alt
yapı hizmetleri ile, arazinin parsellenme
si; yolların inşası; drenaj ve kanalizasyon 
yapımı; su ve elektrik temini ve diğer fi
zikî unsurlar gibi, ihtiyaçlara göre tayin 
edilecek sosyal kurumlarla; PTT, itfaiye, 
sağlık tesisleri, güvenlik hizmetleri ve di
ğer sosyal karakterli unsurlar gibi, dona
tıldıktan sonra planlı bir şekilde ve belirli 
standartlar dahilinde sanayi için tahsis 
edilebilir ve işletilebilir hale getirilmesiyle 
ortaya çıkan bir bütündür şeklinde ta
nımlanmış ve yer almıştır. 

Bu gerçekler ışığında, ülkemizde, di
ğer şehirlerdeki organize sanayi bölgele
rine ilaveten Adana Organize Sanayi Böl
gesi, Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fonu Yönetmeliği çerçevesinde, 29 Mart 
1973 tarih ve 7/6177 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyla kararlaştırılmıştır. 
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Gerekli bürokratik ve teknik çalışma
lar sonucunda, Adana - Ceyhan Karayo
lunun takriben 25 inci kilometresinde bu
lunan Misis 3'erleşim alanının kuzeyinde, 
demiryolunun karayolunu kestiği yerden 
itiarhen, kuzeye ayrılan Baklalı köy yo
lunun 3 üncü kilometresine kadar batı 
kesiminde bulunan saha, İmar ve İskân 
Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Mü
dürlüğünce, 20 Nisan 1977 tarihinde 
onaylanan Adana İmar Planına, organize 
sanayi bölgesi olarak dahil edilmiştir. 

Akdeniz Bölgesinin en önemli kent 
merkezi ve ülkemizin dördüncü büyük ili 
olan Adanamızın sanayi potansiyeline uy
gun olarak kurulması kararlaştırılan Ada
na Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 
1 100 hektar alanı ve 40 bin işçi çalıştı
rabilecek kapasitesi ile, Türkiye'nin en 
büyük organize sanayi bölgesi olacaktır. 

Sanayiciler ile yapılan anketler sonu
cunda, Adana içinde gerek toprak mali
yeti, gerekse altyapı yetersizliği ve ruhsat 
formaliteleri nedeniyle büyük bir talebin 
olacağı, hatta yeni işyerleri kurma isteği
nin organize sanayi bölgesinin kurulma
sını beklediği anlaşılmıştır. 

Adana Organize Sanayi Bölgesinde 
değişik boyutlarda 500 adet işyerine im
kân verecek fabrika yerleşim alanı bu
lunmaktadır. 

Bölgede, fabrika alanlarından başka, 
modern ve uluslararası bir organize sa
nayi bölgesinde bulunması gereken genel 
hizmet ve bakım tesis alanı, eğitim tesis
leri alanı, teknik altyapı tesisleri alanı, 
organize park ve açık spor alanı, ağaç
landırma alanı, yaya, 'bisiklet yolları, yol
lar, kavşaklar, meydanlar, otoparklar, 
otoyol şeridi, depolama alanları, açık sa
nayi sergisi alanı, E - 5 Karayolu ve kav

şak alanı, devlet •demiryolları bulunmak
tadır. 

Adana Organize Sanayi Bölgesinin 
kuruluşu için gerekli finansmanın yüzde 
99'u Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, 
yüzde l'i ise, Adana İli özel İdaresi, Ada
na Sanayi Odası ve Adana Ticaret Oda
sınca müsavaten katılma payı olarak kar
şılanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Adana, bilindiği 
üzere, Mersin ve Yumurtalık Serbest Böl
gelerinin ortasında, öteden beri, sanayi 
ağırlıklı bir kent olarak yer tutmaktadır. 
İlimizin sanayi açısından en büyük özel
liği, sanayide özel sektörün büyük ağırlı
ğının olmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, lütfen to
parlayınız. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım. 

Mevcut sanayi tesislerinin firma öl
çekleri, ülke ortalamasının çok üzerinde 
bulunmaktadır. 

Adana Sanayi Bölgesinin 350 hektar 
alanına ait altyapı işleri, 1986 yılı sonun
da bitirilmek üzere, 1983 yılı sonunda 
ihale edilmiştir. 1984 yılı başında çalış
malara başlanmış, bu çalışmalar için, mü
taahhit firmaya bugüne kadar 2 milyar 
lira civarında ödeme yapılmıştır; ancak, 
bölgede 2 milyar lira değerinde bir hiz
meti görmek mümkün değildir. Yapılan
lar da mevsim ve zaman sürecinin hara-
hiyetine uğramıştır. Mütaahhit firmaya 
istihkak bedellerinin zamanında ve yete
rince ödenmediği, bu nedenle, mütaahhit 
firmanın, işin tasfiyesi yoluna gittiği söy
lenmektedir. Şu anda, organize sanayi 
bölgesinde herhangi bir faaliyet görül
memektedir. 
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E - 5 Karayoluna çift bağlantı köprü 
yapım işini Karayolları yüklenmiş, 1987 
yılı haziran ayında çalışmalara başlan
ması gerekirken, şu ana kadar, çalışma
ların başladığına dair herhangi bir işarete 
rastlamak mümkün değildir. 

Bölgeye su teminini Devlet Su işleri, 
enerji teminini Çukurova Elektrik, tele-
kominikasyon hizmetlerini PTT yüklen
miş; ancak, bu hizmetlerde de herhangi 
bir çalışma görülmemektedir. 

Organize sanayi bölgesi sahasının bir 
bölümü, köy halkı arazisinin kamulaştı
rılması ile oluşturulmuştur. Köylü halkı
mız, arazilerinin kamulaştırma bedelleri
nin bir bölümünü hâlâ alamaması, bedel
lerini alamadıkları arazilerinin kullandı
rılmaması, kamulaştırma bedellerinin dü
şük olması, az topraklı köylünün kamu
laştırma 'bedeliyle yeni bir geçim kaynağı 
olabilecek toprak satın alamaması neden
leriyle, mağdur edilmiştir. 

Adana Organize Sanayi Bölgesinin, 
gerek su temini ve su deşarj şartları ba
kımından, gerek bölgeye elektrik ve PTT 
hizmetlerinin temini bakımından, gerekse 
bölge ile E - 5 Karayolunu birbirine bağ
layan üst geçitli yol açısından büyük bir 
proje niteliğinde olduğu açıktır; ancak, 
projenin büyüklüğü ve gelecekte getirece
ği faydalar karşısında, köy halkımızı 
mağdur etme haklılığını yaratmaz, yarat-

. manialıdır. 

IBAŞKAN — Sayın Şendağ, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Bölgenin altyapı hizmetleri, yapımına 
'başlandığı ve sürdürüldüğü takdirde, çev
rede yaratacağı işgücü talebi nedeniyle, 
işsiz kalan veya yeterli toprağı olmayan 
köylü halkımıza ekmek kapısı olacaktır. 

ANAP iktidarı, çağ atlama masalları
nı bir kenara bırakarak, ülke ekonomi
sine büyük katkıları olacak Adana Orga
nize Sanayi Bölgesinin kısa zamanda bi
tirilebilmesi için çalışmaların başlatılma
sını ve hızlandırılmasını sağlamalıdır. Her 
vesileyle hizmet yarışı iddiasında bulu
nan ANAP iktidarı şunu bilmelidir: Çağ 
atlamak lafla olmaz; hizmet yansı da, 
yatırım yapmamakla, başlamış yatırımla
rı durdurmakla hiç olmaz. 

Sözünü ettiğimiz proje için kaynak 
sağlanmış mıdır? Nereden ve ne miktar
da sağlanmıştır? Kaynağın kullanma 
şartları nedir? Proje ne zaman tamamla
nacaktır? Bu soruların cevapları kamuo
yuna açıklanmalıdır. 

Toprağı kamulaştırılan köylerin ka
mulaştırma bedellerinin kısa zamanda 
ödenmesi sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, lütfen to
parlayınız. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Adana Organize Sanayi Bölgesinde 
yatırım yapma konusuna müteşebbislerin 
ilgilerini çekmek, yatırım cazibesini ka
zandırmak ve bugüne kadar bölgeye har
canan paraların bir an önce geri dönüşü
nü sağlamak amacıyla, Afyon, Bilecik, 
Kütahya, Uşak organize sanayi bölgele
rinde uygulanan ve yatırımcılara yatırım 
indirimi, kaynak kullanma, destekleme 
primi, orta vadeli yatırım kredisi ve diğer 
teşvikler gibi olanakları sağlayan, «ikinci 
derecede kalkınmada öncelikli yöre sta
tüsü» Adana Organize Sanayi Bölgesine 
de uygulanmalıdır. 

Yüce heyetinizi saygılarımla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar). 
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2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, GAP Projesi içinde yer alan 
Karakaya ve Atatürk Barajları göl saha
ları içinde kalan ailelerin iskânları ve 
alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı. 

BAŞKAN — Karakaya Barajı göl sa
hasında kalan yerleşim birimlerinin Sö
ke - Kırıkiçi Mevkiine nakilleri hakkında 
Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Pos
tacı gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizle
re GAP Projesiyle ilgili bazı sıkıntılar
dan söz etmek istiyorum. 

GAP'ın her yönüyle büyük bir ulusal 
proje olduğunu biliyor, bu konuda en kü
çük bir çivisi olanların GAP üzerinde tit
remelerini de memnuniyetle karşılıyorum; 
ama, böylesine büyük bir yapılanmanın 
hiçbir kademesinde üzüntü verici nokta
ların1 da olmamasını diliyorum; çünkü, 
üzerinde titrediğimiz GAP, yalnız yapi 
olarak değil, aynı zamanda insan faktö-
rüyle de büyük bir olaydır. 

Üzülerek söylemek gerekirse, GAP'ta 
ilk günden beri göz ardı edilenler, o böl
genin asırlardır kahrını çekmiş insanlar 
olmuştur. 

GAP Projesi içerisinde yer alan Ka
rakaya ve Atatürk barajları göl sahaları 
içerisinde kalan toplam 23 423 aile yeni 
yerleşim yeri bulmak zorunda kalmakta
dır. Bunlardan 251 aile, - ki, Malatya, 
Elazığ, Diyarbakır ve Kars illerimizden -
Aydın İli Söke İlçesi Kırıkiçi mevkiine 
büyük vaatlerle iskân edilmişlerdir ve bu 
iskân, büyük sıkıntıları da beraberinde 
getirmiştir. 

Yerleşime açılan mevkide, Denizköy 
adıyla yeni bir köy kurulması öngörül
müştür. Süratle yeni ilçelerin, hatta gide
rek illerin kurulacağı bu dönemde yazık 
ki, Denizköy, altı yıldır köy vasfını bile 
kazanamamıştır ve oraya gelen 127 aile, 
bir yandan yerleşim sıkıntısı çekerken, 
bir yandan da idarenin hangi bölümüne 
başvuracağını şaşırmış, onlara ilaveten, 
orada yıllardır araziyi imar ve ihya eden 
vatandaşlarımızın da sıkıntıları artmıştır. 

Denizköy öyle bir konumda bırakıl
mıştır ki, İçişleri Bakanlığımız, dahi, 
26.12.1986 tarih, 203 - 7605 sayılı yazıla
rıyla, müstakil bir köy şahsiyetine kavuş
ma isteklerini, ekonomik ve sosyal yön
den uygun bulmadığını bildirmiştir ve 
üzücüdür; Yenihisar Kasabasına 11 kilo
metre uzaklıktaki Denizköy'ün, adı geçen 
kasabaya başlı bir yerleşim birimi oldu
ğu söylenmiştir. Bu yanlışlığı yerinde ya
şayan Aydın İl Genel Meclisi, 1987 güz 
toplantısında, buranın yeniden köy olma
sı teklifini İçişleri Bakanlığına bildirmiş
tir. 

Bu sorunun hızla çözümlenmesini bek
liyoruz. Bu idarî sorun halledilirken, yine 
oradaki sosyal ve ekonomik sorunların
da bir an önce çözüme kavuşmasını isti
yoruz; çünkü, Kırıkiçi mevkiinde - eli
mizdeki dosyada bilirkişi raporlarıyla da 
belirtildiği gibi - yaşları en azından 10, 
giderek 25, 30 olan binlerce zeytin, ar
mut, narenciye ağacı, zor şartlarda imar 
ve ihya edilmiş arazi ve yine milyarlara 
yaklaşan yapı ve tesisler bulunmaktadır. 

O bölgedeki yurttaşlarımız, 1969'dan 
bu yana, zilyetlik haklarının sağlanması 
için uğraş vermişlerdir. Hatta, 1969 yılı
nın sekizinci ayında, Toprak ve İskân İş
leri Genel Müdürlüğünün 3 No. lu Top
rak Komisyonu Başkanlığı, bu yurttaşla
rımızın 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır-
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ma Kanununun 38 inci, Nizamnamenin 
48 inci maddeleri gereğince, arazi istek 
'beyan kâğıtlarını almıştır. 

Yulkarıda belirttiğimiz arazilerde her 
türlü vergi de vatandaştan tahsil edilegel-
miştir. Şimdi sorun bir yumak gibi orta
dadır. Buraya gelen aileler, kendilerine 
teslim edildiği söylenen arazileri gönül ra
hatlığı ile kullanamamaktadırlar; o ara
ziyi yıllar boyu imar ve ihya etmiş olan
lar da haklı olarak verme ye yanaşma -
maktadırlar. îyi niyetli yaklaşımlarla, bu
güne kadar kötü olayların cereyan etme
si önlenmiştir; ama, soruna süratle çö
züm bulamazsak, istemediğimiz son, ka
çınılmaz olacaktır. 

Kırikiçi bölgesinde, dağıtılabilir ve 
üzerinde halk iddia edilmeyen binlerce dö^ 
nüm Hazine arazisi dururken, işin kola
yına kaçarak, yıllardır emek sarfıyla imar 
ve ihya edilmiş arazilerin zorla alıkon-
ması adaletsiz bir uygulamadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
'bakınız, 31.12.1985 tarih ve 810/16250 
sayılı Köy Hizmetleri Aydın 11 Müdürlü
ğünün cevabî yazısı ne diyor: «Kırikiçi 
mevkiinde Hazine arazilerini fuzulî işgal 
eden vatandaşların 1982 yılından bu ya
na, gerek valilik makamına ve gerekse çe
şitli Bakanlara vaki müracaatlarına ceva
ben, yerli halk durumunda bulunan va
tandaşlar hakkında yasal olarak yapılabi
lecek bir işlemin mevcut olmadığı ve Ha
zine arazilerinin zilyetlikle iktisap edile
meyeceği bildirilmiştir. 

Yukarıda izaha çalışıldığı üzere, bu
güne kadarici yapılan her türlü tebligat, 
ilan ve bildirilere rağmen, Kırikiçi mev
kiindeki Hazine arazilerine vaki tecavüz
lerin de sebebi anlaşılamamıştır.» 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen ta
mamlayınız efendim. 
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HÎLMÎ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Böylesine anlamsız bir cevap düşünü
lemez; çünkü, böyle bir cevap verebilmek 
için, bir santim arazinin hile o şartlarda 
nasıl imar ve ihya edildiğini bilmek ge
rekir. Cevap, en yetkili makamları da içe
risine almaktadır. Zor tabiat ve arazi 
şartlarında bir ömür verilmiş emek, göz 
ardı edilemez, edemezsiniz. Emek, en yü
ce değerdir, bu değere saygılı olmak zo
rundayız. 

Bu sunuşumuzun sonunda çözüm öne
rilerimi şöylece sıralayabilirim : 

1. tmar ve ihya edilmiş ve hatta zil
yet hakkı doğmuş araziler hak sahibine 
bırakılmalıdır. 

2. Dcnizköy'de iskân edilenlere, üze
rinde hak iddia edilmeyen Hazine arazi
lerinden yeteri miktar hızla verilmelidir. 

3. Denizköy, hükmî şahsiyetine de 
en kısa sürede kavuşturulmalıdır. 

4. Denizköy'e iskân edilenlerin alt 
ve üst yapılanmaları için verilmiş sözler 
- ki, bir devlet sözüdür - vakit geçirilme
den yerine getirilmelidir. 

5. GAP ile ilgili böylesine uzak is
kânlara bundan böyle son verilmelidir. 
GAP'ın nimetlerinden, öncelikle, asırlar 
boyu o 'bölgenin sıkıntısını çekmiş yurt
taşlarımız hak sahibi olmalıdırlar; çünkü, 
2 bin kilometreye varan uzaklıktaki iskân, 
iskân olmaktan çıkar, bir sürgüne dönü
şür. Ne gariptir ki, bu hata da sıkça ya
pılmaktadır. Yatağan Eskihisar'dan Gök
çeada'ya, Kars'tan Söke'ye veyahut da 
Samsun'dan Hatay'a iskân, devletin ba
balığına, yasanın analığına yakışmaz. Yer 
yetersiz diye insanlarımızı yurtlarından 
ediyorsunuz; ama, o yetersiz gördüğünüz 
yerlere yeniden, hemen hiç hakkı olma
yanları iskân ediyorsunuz. 
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Bu çarpıklığa son vereceğinizi umut 
ediyor, GAP'ın, tüm yapılaşmasının ya
nında, yurttaşlarımızla birlikte, üzüntüsüz 
yarınların, mutlu Türkiye'nin temeli ol
masını diliyorum; sizlere saygılar sunuyo
rum, teşekkür ediyorum arkadaşlarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Gi
ray; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayım Başkan, sayın millet vekillileri; sa
yın arkadaşımız, Kaıraikaya Baraj Gölü 
altında kalan topraklarda ikamet etmekte 
olan vatandaşilarıımızdm bir kısmının Ay-
dın'da, Söke - Kırıkiçi mevkiine yerleş
tirilmesiyle MglUdı sıkıntılardıan bahsettiler 

Bu olay aslımda kolay bir olay değil
dir, Bir baraj inşa ediyorsunuz ve bakı
yorsunuz ki, onbeş yirmi bin aile o go
llün altında kalan arazilerde yaşamaktay-
ken, oradan çeşitli yenlere alınıp götürü
lüyor, iskân ediliyor. Bu olay elbette zor 
bir olaydır. Verdiğiniz paramın, insanın 
oturduğu yerde, doğduğu yerde, yaşadığı 
yerde o güne kadar kazandığı hatırala
rın, o güne kadar yaşadığı hayatın on
daki tizlerini silmesine imkân yoktur. 
Olayın kendisi, bu açıdan, gerçekten üzü
cüdür; ama, memleketim kaynaklarını 
kullanma mevzubahis olduğunda, elbette 
ki bütün bunları tartan, değerlendiren 
usuller, kanunlar konmuştur ve devletim 
çeşitli idareleri, bu kanunlara göre ge
rekeni yapmaktadır. 

Bakınız, Kaırakaya'da 1980 yıllından 
bu yana kamulaştırmalar yapılmış, bilfiil 
18,5 milyar lira kamulaştırma bedeli 
ödenmiş, buna mukabil birtakım tezyit 
davaları açılmış (19 bin adettir) ve 5 bi
nide neticdemmiştir. Neticelenen bu dava-
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lardan tezyit kararı olanlara da paraları 
ilamlı borç olarak ödenmektedir. 

Bu arada, arazlerii göl sualrı altımda 
kalan vatandaşların yerleştirileceği yer 
'hakkında, devletim kanunlarla tespit etti
ği, Meclisimizin karar verdiği birtakım 
usuller vardır. Vatandaş kendisi tercih 
eder, ya parasını alır gider yahut da de
ğişik iskân yerlerinden birimi seçer, ben 
buraya iskân olmayı kabul ediyorum der 
ve yapılan da budur. 

Oraya giden insanlariimız elbette ya
ralıdırlar; arma, oraya gitmeyi kendileri 
tercih etmişlerdir ve bu konu ile ilgili 
idareler de, kanunların kendilerine ver
diği yetkiler ve 'görevler (içerisinde, ya
pılabileceğim azamisini yapmışlardır. 
Bundan ötesi biraz daha duygusal olarak 
değerlendirilmek gerekir. 

Diğer konu, tabiî Hazine arazileri 
varken, zilyetlik iddiasında bulunulan 
yerler üzerinde, bu ünsıanlıarım iskân edil
miş olması konusu, gördüğüm kadarıyla 
bir iddiadan ibarettir. Kaldı ki, sayım mil
letvekilinin kendi ifadesine göre, itiraz 
resmî mercilere yapılmış ve o konuya da 
bakılmış olduğuna göre; demek ki orta
da, iddiadan lileri geçmeyen bir durum 
vardır. Elbette, daha ileri yardım imkân
ları varsa, omlar da, yine ilgili genel mü
dürlük tarafından yapılacaktır. 

Buranım köy statüsüne kavuşturulma
sı konusuna gelince : Mademki, il genel 
meclisi tarafından buranım köy statüsüne 
kavuşturulmıası teklif edilmiştir, yine o 
konuya da, ilgili idarelerce elbette bakı
lacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 
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3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün'ün, dış borçlarımızdaki gelişme
lere ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın 
cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı son ko
nuşmayı, «Dış borçlarımızın gelişmeleri» 
hakkında, Zonguldak Milletvekili Sayın 
Tevfik Ertüzün istemişlerdir. 

Buyurun Sayım Ertüzün. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın mil
letvekilleri:; 26 Ocak 1988 günü, bu kür
süden yaptığım gündem dışı konuşmayı 
cevaplayan Sayım Devlet Bakanı Kahveci, 
konuşmasında şu ifadeleni kullandı : 
«Siz hiç dış borç ödemeyin, üstelik de 
her yıl dışarıdan 3-5 miyar dolar alım, 
ondam sonra da yüksek kalkınma hızı 
sağladık; bu başarıdır deyin. Efendim, 
buna başarı denmez, diş kaynaklı büyü
me finansmanı denir.» 

Sayın milletvekilleri, bu Mecliste, sık 
sık, 1980 öncesinin tartışmaları yapılıyor. 
Aslında, bundan kimseye fayda yoktur; 
ama, öyle anlaşılıyor ki, Anavatan Partisi 
'burada ve Doğru Yol Partisi de burada 
olduğu sürece, bu tartışmalar zaman za
man yapılagelecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1975'te Türkiye' 
nin toplam dış borcu, 4 milyar 700 milyon 
dolar. Yani, Türkiye'de cumhuriyet döne
mi boyunca kurulan sanayi, kurulan alt
yapı - ki, mevcut altyapının yüzde 80'in-
den fazlasıdır - yaklaşık 5 milyar dolarlık 
bu borç içinde yapılmış. 1979 sonu borç
ları ise, 13 milyar 600 milyon dolar. Ya
ni, 1975 - 1979 arasındaki net borçlanma, 
yaklaşık 9 milyar dolar. Bunda, petrol fi
yatlarındaki fevkalade yükselmenin de 
büyük payı vardır. 

4 . 2 . 1988 O : 1 

Şimdi, eğer mesele, Sayın Kahveci'nin 
söylediği gibi olsaydı, yani Türkiye yıl
da 3 - 5 milyar dolar dış borç alsaydı, bu, 
ı(ortaIama 4 milyar dolar kabul edersek) 
5 yılda 20 milyar dolar demektir; bunun 
üzerine de 4,7 milyar doları ilave edersek, 
yaklaşık 25 milyar dolar eder ki, bun
dan, o dönem içinlde yapılan 2,8 milyarlık 
anapara ödemesini çıkarırsak, 1979 so
nunda, geriye yaklaşık 22 miyar dolar 
dış borç olması lazımdır. Halbuki, bakı
yoruz, 1979 sonu borçlarımız 13 milyar 
600 milyon dolar. Demek ki, Türk'iye, öy
le söylendiği gibi yılda 3 - 5 milyar dolar 
borçlanmamış. 

Yine, Sayın Kahveci, «Bu dönemde 
hiç borç ödenmemiş» diyor. Bakıyoruz; 
Önümüzde resmî rakamlar vardır: Bu 
dönem içinde, Türkiye, 1 milyar 596 mil
yon dolar faiz, 1 milyar 192 milyon doları 
da anapara olmak üzere, 2 milyar 788 mil
yon dolar borç ödemiş ve bununla (yani 
9 milyar dolarlık net borçlanmayla) 10 
milyar dolan aşan cari işlemler açığını da 
kapatmış. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, 1984 son
rasına bakalım: Cari işlemler açığı kü
çülmüş: (1983 - 1987 arasında 5,5 milyar 
dolar); ama net 'borçlanma, İbeş yılda 
1983te 17 milyar 896 milyon dolardan, 
1987 sonunda yaklaşık 36 milyar dolara 
yükselmiş. Yani, 5,5 milyar dolar cari 
işlemler açığınız var; net borçlanmanız 
yaklaşık 18 milyar dolar. Şimdi, bu duru
mun !bir izahı lazım; 'herhalde, Sayın Hü
kümet bunu izah edecektir. 

Şimdi, bunun izahı aslında açık. Bu 
dönem içinde, 9 milyar 382 milyon dolar
lık anapara ödemesi yapılmış. 5,5 milyar 
dolar cari işlemler açığı ve mark - dolar 
paritesinden de kaynaklanan 4 milyar ila
ve edilirse, 18 küsur milyar dolar... Yani, 
Ibu gösteriyor ki, Türkiye o «Borç ödüyo-

İ 5 İ -
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ruz» laflarını, yeni borçlanma sayesin'de 
etmelkteldir; yani, bir başka ifadeyle, Tür
kiye, borcu borçla öder durumda'dır. 

, HtfLMIl BİÇER (Sinop) — Seri telaş
lanma.-

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Ş/imdi, değerli milletvekilleri, burada üç 
sonuç çıkıyor. Bir tanesi, biraz Önce söy
lediğim 'gibi, Türkiye, borçlarını, yeniden 
'borçlanarak Ödem'e sürecine girmiştir. 
İkincisi, bu, büyümenin dış kaynaklarla 
finansmanı demektir. Üçüncüsü de, şuna 
bakmak lazım, Türkiye, eski borçlarını, 
hangi şartlarla alldığı yeni borçlarla öde
mektedir? Eğer, yeni sağlanan borçların 
şartları (vade, faiz vesaire) eski borçların 
şartlarından daha kötüyse, işte bu, Tür
kiye'nin borç tuzağına düşmesi demek
tir. 

Sayın milletvekilleri, zaman bakımın-
<dan tafciî k'i sınırlıyız; ama, aslında, Mec
lîsin gündemi boş olduğu için bu mesele
leri burada uzun boylu konuşabiliriz. 

Şimld'i, bu borç meselesine biraz son
ra yeniden döneceğim; fakat, bu konuda 
'birkaç cümle daha söylemek istiyorum : 

$imıdi yine, o sözkbnusu konuşmada, 
Sayın Kahveci, «Türkiye'nin yilida 300 bin 
a'det televizyon ihraç ettiğini» söyledi. 
Ben, rakamları 'birkaç kanaldan tahkik 
ettim. Bakınız, Türkiye, 1985 yıllında sa
dece lıl 455; 19861da sadece 3 bin ve 
1987 yılmlda da sadece 24 bin renkli te
levizyon ihraç etmiştir. Bunlar karşısın
da elde ettiği gelir de, 1986tla 71« bîn do
lar, 1987'de - 9 aylık olmak üzere - 612 bin 
dolardır. Yani, Türkiye, sözü edilen te
levizyon ihracatından 1 milyon doların 
altında döviz kazanmıştır. Zannediyorum 
ki, Türkiye'nin, çiçek ithalatı için öde
diği döviz, bu rakamın üzerindeidir. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen 
toparlayınız efendim. 

4 . 2 . 1988 O : 1 

TEVFİK ERTÜZÜN {Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, şirridİ, »bir işin 
ne pahasına olursa olsun yapılması önem
li değildir; iktisadî kurallara uymak zo
rundasınız, iktisadî ve teknik etkinliği sağ
lamak zorundasınız. Bakınız, Hin'd'istan 
ve Pakistan'ın nükleer gücü var, nükleer 
ısaritrailara sahipler; ama, onların nük
leer güce salh'ip olması, bu ülkeleri fakir 
ülkeler sınıfında olmaktan kurtaramıyor. 
Demek ki, yaptığınız iş, belli bir hacme ve 
vüsate ulaşmalı ve belli bir etkinlik çer-
çevösinide gerçekleştirilmelidir. Simidi ben, 
1985 yılında Japonya'nın televizyon İhra
catını da kendilerine bilgi olarak vereyim; 
tam 5 milyar 279 milyon dolarlık... 

Şimdi, ifa'b'iî burada, televizyon üretim 
rakamların'da da düşüş varadır ve ilginç
tir. 1985 yılında Türkiye^de 1 milyon 111 
'bin televizyon üretlilmiş, 1986''da 921 bin, 
1987\le de 683 bin adet üretilmiş. De
mek ki, televizyon üretiminde de, Tür
kiye, (büyük bir eksik kapasâeyte karşı 
karşıya. 

Değerli milletvekilleri, konuyu şuraya 
/bağlamak istiyorum. Eğer bir sayın bakan 
Ibu kürsüye çıkar da, «Ben Yüce Meclise 
rakamları konuşturacağım, rakamları ve
receğim» der; ama, bu rakamları çarpıtır
sa, bu rakamlara şaşı bakarsa, bundan, 
Ibu Meclisin ve bu milletin herhangi bir 
'İstifadesi olamaz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU (Sivas) — Saat, saat... 15 dakika ol
du. 

BAŞKAN — Sayın Eı-büzün, vaktiniz 
dolmuştur, lütfen bitiriniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Şimdi, efendim bakınız, Türkiye, dış 
borçlar itibariyle 1983 ilâ 1987 arasında 
nereden nereye gelmiş: 
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Türkiye, 19871de batı yarıküresinin 
en borçlu beşinci, dünyanın da en ağır 
Itiorç yüküne sahip dokuzuncu ülkesi ol
muş; evet Dolar bazında, borçlar iki ka
tından daha fazla artmış, Türk Lirası ba
zında da yedi kat artış göstermiş. Türk 
Lirası bazındaki artışı ihmal edemezsiniz; 
çünkü, netice itibariyle bunların Türk Li
rası karşılığını Hazine bulmakta, bunu 
'Merkez Bankasına tevdi etmekte, o trans
fer yapmakta. Türk Lirası teminindeki 
güçlük, iç borçlanmayı hızlandırmakta, 
emisyonu harekete geçirmekte; neticede, 
enflasyonu tahrik etmektedir. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Netice
ye gelebilirsin. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın milteiVekiOeri, bu konuyu ileride 
(zannediyorum ki önümüzdeki hafta) tek
rar, bilgilerinize arz edeceğim. 

Sa'deoe şu kadarını söylemek istiyo
rum ki, Türkiye, bir enflasyon - deva-
lüa!syon spirali içine girmiştir ve bu spi
ralin çapı giderek büyümektedir. Enflas
yon ve devalüasyon, birbiri üzerine, çar
pan eskisi yapmakta, çoğaltıcı etki yarat
maktadır. Netice itibariyle, enflasyon 
x devalüasyon = depresyondur, sa'yın mil
letvekilleri. (DYP sıralarından alkışlar) 
Yani, Türk ekonomisi büyük bir çöküntü
nün eşiğindedir, büyük bir kriz Türk eko
nomisini kapıda beklemektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Sayın Özal, buyurun efendim. 

IDEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malaltya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; diş borç 
meselesi, bugün Türkiye'de olur olmaz 
'herkesin konuştuğu bir mesele haline ge
tirilmeye çalışılıyor maalesef; bir bu. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Niye olur olmaz? 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü 
'kesmeyelim lütfen. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — İkincisi: 
Türkiye'nin 1980 öncesiyle bugünlerini 
(kıyaslama konusu getiriliyor; biz bunu 
her zaman yaparız. Kimse burada, 1975 
ilâ 1979 arasının bugünlerden iyi oldu
ğunu söylemeye kalkmasın. (ANAP sıra
larından alkışlar) Ne iktisadî yönde, ne 
siyasî yönde bugünle kıyas edilemez. 

Şİmldİ, kendi verdikleri rakamlar'la 
konuşayım. Kendi verdikleri rakamlar 
şöyle... 

'M. HALİT DAĞLI (Adana) — Şim
di anarşi yok mu? 

MBHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Bırak şimdi anarşiyi. 

DEVLET BAKANİ YUSUF BOZ 
KURT ÖZAL (Devamla) — «4 milyar 
700 milyon dolar dış borcumuz vardı 
1975te, 1979*da 13 milyar 600 milyon do
lara çıktı» dediler ve fark alıp, «Sadece 
9 milyar dolar borçlandık» dediler. Bir 
kere, hesap böyle yapılmaz. Kaç misli 
'borçlanmışız? 2,89 katı borçlanmışız; yani 
1979^, 1970'teki borcumuzun aşağı yu
karı 3 katına çıkmışız. Hesap ancak böyle 
yapılır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

TBVFDK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Petrol fiyatları ne olacak?.. 

DEVLET BAKAN[ YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yine kendi 
rakamınızı Veriyorum; hesap yapalım, 
'hesap... 

TEVFÖC ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Petrol fiyatları 2 dolardan 38 dolara geldi. 

DEVLET BAKANİ YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Kendi ra
kamınız. 
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Dinleyin, ben sizi dinledim, (hiç ko
nuşmadım. 

Hesap yapalım önce. 
ALÎ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Okula gi

ttin okula!' 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-

LU (Bursa) — Terbiyeni talkın... 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko

nuşmayalım. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — «1983 sene
sinde borcumuz 17 küsur milyar dolar» 
dediler; 18 milyar dolar diyelim. «1987 
•sonunda 36 milyar dolar» dediler. Ki, bu 
rakamlar daha <taim çıkmamıştır; hadi onu 
da kabul edelim. Bu, 2 katıdır, 3 katı de
ğil; bir kere bunu ifade edelim. Demek 
'ki, biz aynı dört senede borcu 2 katma çı
karmışız, onlar ise, aynı dört senede 3 ka
tına çıkarmışlar; şümdİ birincisi bu. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Gelelim diğer konulara. Bir zaman
lar, «Borç, yiğidin kamçısıdır» derilerdi 
Kim derdi? Biz dkmiyorduk. Ama .borcu, 
alana verirler kardeşim. Muhterem kar
deşlerim, borcu, alana verirler. 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Her 
borcun da bir karşılığı vardır. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz 1979 -
1980 senelerinde ekonomiyi durdurduk, 
70 sente muhtaç ettik. (ANAIP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bugün Tür
kiye'de, kim çıkarsa çıksın, dış borç me
selesi şöyledir, böyledir desin; Türkiye* 
nin kredi itibarı yüksektir arkadaşlar. 

(M. HAL1T DAĞLI (Adana) — Faizi 
ne kadar, faizi? 

'DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Neden yük
sektir, onu da söyleyeyim. 1979 senesin
de Türkiye'nin ihracatı 2.2 milyar dolar 
seviyesinde idi, dış borcu - kendi raka-
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mini verelim - 13.6 milyar dolar; yuvarlak 
ftösap 14 milyar dersek, ihracatının yedi 
katı. Bugün biz 10 milyar doları geçtik. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Hayalîsi ne kadar? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) r— Hayalîsini 
İde hesap edin; ne kadar, siz hesap edin, 
diz. (DYP sıralarından «Ne kadar?» ses
leri) Siz hesap edin. 

BAŞKAN — Efendim, karşıliklı ko
nuşmayı bırakalım lütfen. 

Sayın özal, devam edin lütfen. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Gelelim 
'1979'tan evvelki duruma. Arkadaşlar, te
levizyon ihraç etmişiz, renkli televizyon. 
1979,dan evvel biz televizyonun ne oldu
ğunu tam biliyor muyduk acaba? Hele 
renklisini... (DYP sıralarından gürültüler) 
Bırakın ihraç etmeyi, dışarıdan bir sürü 
ithal ediliyordu arkadaşlar. Ne konuşu
yoruz yani? (DYP sıralarından gürültü
ler) Bugün, Türkiye dışarıya televizyon 
ihraç etmişise, bu da, bir teknolojik geliş
me olduğunu gösterir. Ben, Sayın Bakan 
arkadaşımın müdafaasını yapmıyorum, 
bu niyette de değilim; ama, arkadaşları
mıza haklı şekilde cevap verelim. Bugün 
Türkiye'nin geldiği nokta önemli bir nok
tadır. Türkiye'nin bugün dış borcu eski-
ısine göre yüksektir; ama, onu • ödeyecek, 
yüks'ek seviyede (beş rakamlı, 10 milyar 
'doları geçmiş) ihracata çıkmıştır bugün 
Türkiye. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Hiç kimse bir şey demiyor. 

BEYTULLAH MEHMET GAZIOĞ-
LU (Bursa) — Enflasyon kaç? Faizleri 
kaç yaptınız? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız, 1968 
senesinde Türkiye'nin ihracatı - yine ay
nı arkadaşların idaresi zamanına gelir -
500 milyon dolar seviyesinde idi, Biz bu 
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kadar ihracatı, geçen Eylül ayının 13 gü
nümde yaptık. Siz ne söylüyorsunuz? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kımlar) 

Türkiye'nin Iböyuitları değişmiştir, me
seleleri değişmiştir. Bu meselelere böyle 
Ibasit gözlüklerle bakılamaz, 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Faizi kaç yaptınız, faizi? 
Yüzde 65. Altıncı ayda yüzde 90 yapa
caksınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ben çok da
ha ileriye gider anlatırım, eskiden ne var
dı bugün ne var; ama, bu meseleyi tek
rar ortaya çıkarmak istemiyoruz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — Çıkar, çıkar... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bütün me
sele, önümüzdeki dönemki© nerelere gide
ceğiz; ona bakıyoruz. Biz bugün 10 mil
yar dolan geçtik; bunun için bayram yap
mamız lazım. Türkiye, ilk defa hteş ra
kamlı ihracata gelmiştir. Dörtleri bırak
tık beş rakama çıktık. Bakın, bu dönemin 
'Sonunda 20 milyar doîara çıkacağız diyo
ruz. Bunları konuşalım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — ithalat ne oldu? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, Tür
kiye'nin dış borçlan neden artar? Efen
dim, birçok sebebi vardır, eğer iyi analiz 
edilirse bunlar da ortadadır. 

Bir kere, her şeyden evvel, 1975 - 1979 
döneminde alınan .borçları erteledik; on-
fan biz ödüyoruz, siz ödemediniz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP 
sıralarından gürültüler) Yani, sizin borç
larınızı da biz ödüyoruz; o bir. Yani, o 
'bahsettiğiniz 14 milyar doları bir çıkın 
bakalım, hele onu bir indirin, oraya sı
fır yazın, ondan sonra konuşalım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOG-
LU (Bursa) — Borç alıp borç ödüyor
sunuz; ne kazandın kendin? 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü 
kesmeyelim lütfen. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Devam Edi
yorum Sayın Başkan. 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) —Ay
dan mı geldin sen? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — İkincisi: 
1983'fe 1987*yi mukayese ettiniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — 1980\Je dolar kaç liraydı, 
şimdi kaç l'ira? 1980*de dolar 75 liraydı, 
şimdi 1 500 lira oldu. (ANAP şifaların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, lütfen 
karşılıklı konuşmayalım. 

Devam edin Sayın özal. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ona da gele
ceğiz,, 

1985 senesinde, dolar, 3,40 markın üze
rine çıktı arkadaşlar. Dolar bugün 1,60 
marka indi. 

Benîm borçlarımın, aşağı yukarı yan
sı dolardır, yarısı diğer paralardır. Bunu 
buradan arkadaşımız biraz ifade etti; ama, 
rakamlara vurmadı. Bizim, sadece doların 
değer kaybından dolar olarak iade etti
ğimiz hesaJbî borç artışı da büyük rakam
dır. Yani, şunu söylemek istiyorum; be
nîm borçlarımın yarısı dolar, yarısı diğer 
paralar. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞ-
LU (Bursa) — Türk parası yok ki. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Diğer para
ların dolar olarak değeri artmıştır; çünkü, 
dolar değer kaybetmiştir. Bunun artmış 
değeri olarak söylüyorum. Bu tamamen, 
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alınmamış bir borçtur; doğrudan doğru
ya doların değer kaybetmesinden meyda
na gelen, tamamen fikrif bir .borçtur. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Alladı vere, Allah vere. 

DEVLET BAİKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devam'lia) — Şöyle söy
leyeyim : Dolar bugün düşmüştür, o bor
cu da ben o ka'dar rahatlıkla öd'eyebili-
ri'm; çünkü, doların kıymeti aşağıya in
miştir, onu da hesaba katın. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞ-
LU (Bursa) — Dolar sene sonuna, kadar 
2 bin liraya çıkacaktır. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — 1979'da Ja
ponya'ya gitmiştim; hatırlarım, 1 dolar 
300 yen'in üstündeydi, şimdi 140 yen ci
varında. Demek ki, o zamanki borcu
nuzu eğer yen olarak ifade enseydiniz, 
şimdi borcunuz ne olacaktı acalba? 

ORHAN ŞENDAÖ (A'dana) — Türk 
Lif asıyla karşılaştırın... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yani, size 
açıkça şunu ifade ediyorum: Bu rakam
ları doların bugünkü düşük değeriyle mu
kayese etmeyin; bu hesaplan ciddî yap
mak lazım, 

Onun için şunu söylüyorum : Biz açık 
açık ifade ediyoruz; Türkiye, eskisüne na
zaran dış ödemeler dengesi bakımından, 
dış borç bakımından daha iyi durumda
dır. Onun bunun yaptığı hesapla olmaz; 
bunun en güzel ölçüsü, Türkiye'ye kredi 
veren müesseselerin yaptığı hesap ve bu 
hesalbin sonunda ortaya çıkan, Türkiye' 
nin kredi itibarıdır. Türkiye'nin kredi it'i-
fc'arı yüksektir... 

TFJVFİİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Ne biçim millî devlet? Başkasının yaptı
ğı hesapla devlet mi idare etfilir. 
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BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyin lütfen. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, ar
kadaşımız bir şey daha söyledi, dedi ki, 
«Dış kaynağa dönük kalkınma yapıyo
ruz.» Bu da tamamen yanlıştır. 

1983 scn'esinde, Türkiye'nin yurt içi 
tasarrufları, gayri safî millî hâsılanın yüz
de lö^sı dvarırida iidi. Bugün bu rakam 
- geçen sene itibariyle söylüyorum - yüz
de 2'2'yı geçmiştir. 

TBVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Yüzde 18, yüzde 18.ı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (DevamUa) — Rakamları 
doğru öğreniniz ve doğru olarak resmî 
yerlere bakınız lütfen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Resmî rakam 18'dir. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem© geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1987 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/1) (S. Sayısı : 3) (1) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Ku
rula sunuşları vardır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonunun, İçtüzü
ğün 153 üncü maddesine göre veri'mıiş 
3, 4 ve 5 sıra sayılı raporlarını, ayrı ayrı 
okutup bilgililerimize suroacıağıım : 

(1) 3 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 
Ocak 1987 başında Bankada mevcut para 
Ocak - Şubat - Mart 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para. 

74 329 154,89 

8 312 955 333,— 

Toplam 
Ocak - Şubat - Mart 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

harcadığı para. 

8 387 284 487,89 

7 352 149 560,— 

Nisan 1987 başında bankada mevcut para. 1 035 134 927,89 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, 'Mart 1987 aylarına 

ait hesapları incelendi; 
Ocak 1987'de Ziraat Bankasındaki 74 329 154,89 liralık mevcudu ile Ocak, Şubat, 

Mart 1987 aylarında Hazineden 8 312 955 333,— lira alınarak Bankadaki hesaba yatı
rılan meblağ cem'an 8 387 284 487,89 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 7 352 149 560,— 
lira tenzil edildikten sonra Nisan 1987 başında Bankadaki kasa mevcudunun 
1 035 134 927,89 liradan ibaret olduğu Saymanhkdaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
HiılmL Biçer 

Sinop 
Denetçi 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardiiıni 

Kâtip 
Metin Yaman 

Erzincan 
Üye 

Tayfur Ün 
Bilecik 
Üye 

Mustafa Tıimisi 
istanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 
1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/4) (S. Saytsı : 4) 
(1) 

BAŞKAN — İkinci raporu okutuyo
rum1: 

(1) 4 S. Sayılı Basmayan tutanağa 
eklidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ' BAŞKANLIĞINA 
Nisan 1987 başında Bankada mevcut para, 1 035 134 927,89 
Nisan - Mayıs - Haziran 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para. 7 887 208 105 — 

Toplam 
Nisan - Mayıs - Haziran 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

harcadığı para. 

8 922 343 032,89 

7 940 689 128,— 

Temmuz 1987 başında bankada mevcut para. 981 653 904,89 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1987 aylarına 

ait hesapları incelendi; 
Nisan 1987 de Ziraat Bankasındaki 1 035 134 927,89 liralık mevcudu ile Nisan, 

Mayıs, Haziran 1987 aylarında Hazineden 7 887 208 105,— lira alınarak Bankadaki 
hesaba yatırılan meblağ cem'an 8 922 343 032,89 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
7 940 689 128,— lira tenzil edildikten sonra Temmuz 1987 başında Bankadaki kasa 
mevcudunun 981 653 904,89 liradan ibaret olduğu Saymaniıkdaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hilmi Biçer 

Sinop 
Denetçi 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Kâtip 
Metin Yaman 

Erzincan 
Üye 

Seçkin Fırat 
Bolu 
Üye 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 
1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük \Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sayısı : 5) 
O) 

BAŞjKAN — Diğerini okutuyorum : 

(1) 5 S. Sayılı Basmttyazı tutanağa 
eklidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1987 başında BalnJdadla mevcut para. 981 653 904,89 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para 8 367 667 065,— 

Toplam 

Temmuz - Ağustos - Eylül 1987 aylarında Ziraa't Bankasının 
harcadığı para. 

Ekim 1987 başında bankada mevcut para. 

9 349 320 969,89 

8 388 657 2İ7,— 

960 663 752,89 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1987 ayla
rına ait hesapları incelendi; 

Temmuz 1987 de Ziraat Bankasındaki 981 653 904,89 liralık mevcudu ile Temmuz, 
Ağustos, Eylül 1987 aylarında Hazineden 8 367 667 065,— lira alınarak Bankadaki 
hesaba yatırılan meblağ cem'an 9 349 320 969,89 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
8 388 657 217,— lira tenzil edildikten sonra Ekim 1987 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 960 663 752,89 liradan ibaret olduğu Saymanlıkdaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Denetçi 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Biledik 

Üye 
»Süleyman Çelebi 

Mardin 

Kâtip 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
'Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Mustafa Timisi 

istanbul 
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BAŞKAN —* Bilgilerinize sunulmuş
tur, 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 
ve 27 arkadaşının, yapı kooperatiflerinin 
içinde bulundukları sorunları ve çözüm 
yollarını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(1012) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir 
Meclis araştırması önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'de 1965 yılından itibaren, sa
nayileşme hamilesine paralel olarak, kent
lere 'bir nüfus hareketi başlamış ve bu ta
rihten sonra köy nüfusu devamlı gerileye
rek, şehir nüfusu devamlı artış göster
miş ve 1985 yılı sayımına göre ilk defa, 
şehirde yaşayan nüfus % 53'e ulaşmış, 
köy nüfusu ise % 47'ye düşmüş bulun
maktadır. 

Bunun neticesi olarak, sanayi yö
nünden gelişmekte olan şehirlerimizin 
etrafında altyapısız ve sağlıksız bir ge
cekondu kuşağı oluşmuştur. Köyden 
kente kayan bu nüfusun ilk ihtiyacının, 
barınacak bir konut olduğu aşikârdır. 

Çeşitli zamanlarda görev yapmış hü
kümetler, ülkenin imkânları ölçüsünde 
çeşitli tedbirler almışlardır. 

Bu çabaları takdirle karşılıyoruz. 
1984 yılında çıkarılan 2985 sayılı Toplu 
Konut Yasası, ihtiyaç sahibine bir ümit 
kapısı olmuş ve yapı kooperatifleri yur
dun her yerinde, vatandaşların hayalini 

, gerçekleştirecek bir sığınak gibi görün
müştür. Halkımızın bu ümitleri, Başba
kanın ve konu ile ilgili bakanların vermiş 
oldukları beyanlarla pekiştirilmiştir. 

4 . 2 . 1988 O : 1 

Ancak, aradan geçen zaman içerisin
de, kurulan fonun ve verilen kredilerin 
amacı dışında çalıştırılması ve gerekse, 
geçen dört sene zarfında % 50'lere ula
şan yıllık enflasyonun konut maliyetine 
getirdiği artışlar nedeniyle uyandırılan 
'bu ümitler sönmüş ve yerini ümitsizlik al
mıştır. Bunun neticesi olarak, dar gelirli 
vatandaşlar büyük ümitlerle ortak olduk
ları kooperatiflerden ayrılmaya başla
mışlar ve ayrılan bu vatandaşlarımız yer
lerini konuta ihtiyacı olmayan, sadece ya
tırım ve kâr maksadıyla hareket eden 
vatandaşlarımıza terk etmişlerdir. Böy
lece daha önceki yıllarda sabit gelirli 
vatandaşlarımız için kurulan yapı koo
peratifleri, bu sebeplerle birer konut 
yatırım kooperatifleri ve inşaat şirketleri 
hüviyetine dönüşmüştür. 

Bilhassa, 1987 yılı içerisinde temel in
şaat malzemeleri durumunda bulunan de
mir, çimento, tuğla, kum, kereste dikka
te alındığında bile, konut için en önemli 
inşaat malzemelerindeki fiyat artışları 
ı% 173'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Bugün verilen konut kredisi, son ya
pılan artışlar dahil, inşaat maliyetlinin 
ancak % 20-25'ini karşılamaktadır. 

Bugünkü kredilendirme politikasıyla 
preblemi çözmek mümkün görülmemek
tedir. Zira, konut sahibi olması tasarla
nan grup tespit edilerek, gelir düzeyi t ve 
ödeme gücüyle tutarlı bir konut kredisi ve 
politikası gerçekleştirilememiştir. Bu ne
denle, Türkiye'de konut sorununun mad
dî yönden darboğaz içerisinde olduğu 
görülmektedir. 

Konunun bütün yönleriyle değerlen
dirilmesi, uygulanan konut politikasının 
aksayan yönlerinin ortaya çıkarılması 
zaruret haline gelmiştir. Bu sebeple ko
nut politikası ve tatbikatı yeniden göz
den geçirilmeli ve; 
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Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı 
Fonundan ayrılarak sadece konut yaptı
rana kredi sağlar hale getirilmelidir. 

Hiç evi olmayana kredi verilmeli ve 
geri ödeme planı vatandaşın maddî gü
cüyle bağlantılı olmalıdır. 

Verilen krediler yetersiz kalmış ve 
maliyet içindeki miktarı scfi derece dü
şük hale gelmiştir. Krediler günün şart
larına uygun hale getirilmeli ve her yıl 
enflasyon gözönüne alınarak yeniden 
gözden geçirilmelidir. 

Maddî sıkıntı içinde bulunan koo
peratiflere acilen tamamlama kredisi ve
rilerek inşaatların bitirilmesi sağlanma
lıdır. 

2000 yılına kadar şehirlerde yaşa
yan insan sayısının yaklaşık olarak 20 
milyon artacağı hesaplanmaktadır. Bu ne
denle, senede en az 400 bin konut ilavesi 
gerekmektedir. Bunun için 2.5 milyar 
metrekarelik yeni arsa üretmek lazım
dır. Bu hususta Belediyeler dahil, Ma
hallî İdarelere yeni yetki ve görevler ve
rilmelidir. 

Gelir dağılımının dengesiz olduğu bi
linen ülkemizde, şehirleşme ve konut so
rununun çözümüne ayrılan kaynaklar
dan, düşük gelirli ve tasarruf gücü ol
mayan kesimlerin konut sahibi olabilmesi, 
yapı kooperatiflerinin içinde bulunduk
ları problemlerin araştırılarak, çözüm 
yollarının bulunması amacıyla, bu ko
nunun araştırılması zaruret halini al
mıştır. Bu nedenle Anayasamızın 98 in
ci ve içtüzüğün 102 nci maddeleri gere
ğince kolnu hakkında Meclis Araştır
ması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Baki Durmaz 
Afyon 
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Ertekin Durutürk 
İsparta 

Fuat Kılcı 
îzmir 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

M., Selahattin Kılıç 
Adana 

Orhan Şendağ 
Adana 

M. Halit Dağlı 
Adana 

îsmail Köse 
Erzurum 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Sümer Oral 
Manisa 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Hasan Namal 
Antalya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 
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Şjinasi Altıner 
Zonguldak 

Mehmet Tabir Şaşmaz 
Elazığ 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Ahmet Neidim 
(Sakarya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Adil Aydın 
Antalya 

Haydar Bayiaz 
Bingöl 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda öngörüsme, sırasında yapılacak
tır-

Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz : 

V. — SEÇİMLER 

1. — Adalet Komisyonunda açık bu
lunan bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda 
açık bulunan bir üyeliğe, Anavatan Parti

si Grubunca, Uşak Milletvekili Sayın 
Mehmet Topaç aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sujnuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler..., Kabul edilmiştir. 

«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARİ 

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

'BAŞKAN — 1 inci sırada, Hakkâri 
Milletvekili Cumhur Keskin'in, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Cumhur Keskin?... Buradalar, 

Sayın Bakan?... Yoklar. 

'Soru ertelenmiştir. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Ne 
zaman cevap verecek Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Onu biz bilemeyiz; Sa
yın Bakanın takdirine bağlı, efendim. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

BAŞKAN — 2 noi sırada, Tekirdağ 
Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün, Baş
bakandan sorusu vardır, 

Sayın Tütüncü buradalar mı? Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek 

sayın bakan buradalar mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programında 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilLfkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Kütahya 
Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz buradalar mı? Bura
da. * 

Sayın Başbakan veya cevap verecek 
sayın bakan buradalar mı? Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Menemen - İzmir Kara
yolunun' Menemen çıkışındaki üst ve alt 
geçit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin söz
lü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Girayhn cevabı (6/8) 

• BAŞKAN — 4 üncü sırada, tzmir 
Milletvekili Sayın Mehmet Turan Baya
zıt'm, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bayazıt buradalar mı? Burada
lar. 

Sayın Bakan?... Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

.Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İs
kân Bakanınca sözlü olarak cevaplandı
rılmasını dilerim. 

Saygılarımla, 

13.1.1988 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 

Soru : 
1. Menemen - İzmir karayolunun 

Menemen çıkışındaki üst geçit ile bu yol
la bağlantılı alt geçit hangi tarihte hangi 
firmaya ihale edilmiştir? 

2. Sözleşmeye göre, her iki geçidin 
hangi tarihte tamamlanması gerekmekte
dir? 

3. Bu sorunun cevabının verileceği 
tarih itibariyle gecikme süresi ne kadar
dır ve sebebi nedir? 

4. Gecikme nedeniyle yüklenici hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır? 

5. Yüklenici firmanın ANAP'ın 
önde giden kişilerinden olan Atila Yurt
çu veya bunun sahibi olduğu holding ile 
bir ilişkisi var mıdır? 

6. Bahis konusu üst ve alt geçit han
gi tarihte tamamlanacak ve hangi tarih
te hizmete açılacaktır? 

7. Gecikme nedeniyle millî ekono
mi bir zarara uğramakta mıdır? Bu soru
ya cevap verilecek tarih itibariyle bu za
rarın tutarı ne kadardır? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandır
mak üzere, Bayındırlık ye İskân (Bakanı 
Sayın Giray; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İzmir Milletvekili Sayın Mehmet 
Turan Bayazıt'm, İzmir - Menemen yo
lunda yapılmakta olan alt ve üst geçit
lerle ilgili sözlü sorusu sebebiyle huzu
runuzdayım. 

Sorulara şurası ile, kısa kısa cevap ve
riyorum: 

İzmir - Menemen yolunda, Karayol
ları Genel Müdürlüğü ile DLH Genel 
.Müdürlüğü arasında afctedilmiş bulunan 
protokola göre, Menemen üstgeçit köp
rüsü inşa edilmektedir. Menemen Devlet 
demiryolları üst geçit köprüsü, 21.9.1984 
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tarihinde 304 milyon lira keşif bedeli ile 
SANTES Anonim Şirketine ihale edil
miştir. 

Sözleşmeye göre, işin bitim tarihi 30 
Eylül 1987'dir. 

Asarlık mevkiinde yapılacak olan alt 
ıgeçitin de bilahara, yüzde 30 dahilinde 
ihale bünyesinde yaptırılması uygun gö
rüldüğünden, buna tekabül eden süre de 
eklenerek, işin bitim tarihi 4 Nisan 1988 
olmuştur. 

Köprü, 15.1.1988 tarihinde tamamlan
mış olduğundan, herhangi bir gecikmeye 
meydan verilmemiştir. 

Üstgeçit köprüsünde, gecikme söz ko
nusu olmadığından, herhangi bir işlem de 
yapılmamıştır. 

Yüklenici firma SANTES Anonim 
Şirketi olup, ÎZDAŞ Holdingin bağlı bir 
(kuruluşudur. 

Üstgeçit köprüsü, 15.1.1988 tarihin
de tamamlanmıştır. Bağlantı yolları da 
yapılarak, köprü trafiğe Mayıs 198 8'de 
açılacaktır. 

Gecikme söz konusu olmadığından, 
herhangi bir zarar mevzubahis değildir. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Soru sahibi Sayın Bayazıt, konuşmak 
istiyor musunuz? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
sözllü soru gündemde neşredildiği zaman, 
bir arkadaşım bana «Hanımın memleke
ti hakkında sözlü soru vermişsin» diye 
takıldı. Eğer bunu dış görünüşü ile de-
ğerlendirirsenizı böyle sathî bir yargıya 
varmanız mümkündür; ancak, ben bu so-
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ru önergesini, Anavatan iktidarının pro
pagandasının içyüzünü ortaya koymak 
amacıyla verdim. Gecikmenin tescil ve 
tespit edilmesi amacı yanında ve bunun 
önünde, ikinoi nokta hâkimdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir vesileyle 
yine burada arz etmiştim; iktidar ve 
Anavatan Hükümeti, propagandaların
da olanı ve olması gerekeni birbirinden 
ayırma stratejisi uygulamaktadır. O pro
pagandanın üstündeki yaldızı bir kere 
elinizle temizlerseniz, beylik deyimiyle, 
yüzündeki düzgünü, rastığı biraz siler
seniz, altından işin gerçek yüzü çıkmak
tadır. Buna misaller de vermiştim ve iki 
noktayı yine tekrarlamaya mecburum. 

Birincisi; telekomünikasyon konusun
da varılan aşama... «Bununla ne alakası 
var?» diyeceksiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Bunun konuyla ne ilgisi var Sa
yın Başkanım? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Bakanım, biraz sabır buyurursa
nız... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GlRAY (İstan
bul) — Bunlara cevap vermem lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Bakanım, biraz sabır buyursaydı-
nız... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Siz 
hiç sabretmiyorsunuz. 

(BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Bakan biraz sabretseydi, başlamış
tım zaten söylemeye. 

Şimdi, «Bir karayolu köprüsüyle, te
lefonların veya televizyon atılımlarının 
ne alakası var?» diye düşüneceksiniz; 
ama, değerli arkadaşlarım ve Sayın Ba-
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kan, insaf ediniz, köy telefonları bu kür
sünün demirbaş mevzuudur. Hangi konu 
(bu kürsüye gelirse, köy telefonları bir 
iftihar vesilesi olarak ortaya getirilir. Ben 
de o ananeye uyuyorum, o yoldan gidi
yorum. 

BAŞKAN — • Sayın Bayezit, lütfen 
soru üzerinde konuşunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — Sayın Başkanım, özellikle bir ko
nuyu vurgulamak mecburiyetindeyim. 

Bir kere, bir taraftan televizyonu, da
ha doğrusu iletişim teknolojisindeki aşa
mayı vurgularsanız ve övünerek «Biz her 
türlü teknik imkânlardan faydalanarak, 
Sayın Başbakanımızın Ankara'daki bir 
konuşmasını İstanbul'a veya Ankara'da
ki bir konuşmasını Avrupa'ya yansıtıyo
ruz» dersiniz; bir gerçektir; ama, bunun 
yanında, Başbakanın konuşmasını kıta
lararası yansımasını temin eden TRT, şu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, arka 
sıraları görüntülemek teknik olanağın
dan mahrum kalır! İşte aradaki bu çeliş
ki, aradaki bu büyük fark Anavatan 
Hükümeti propagandasının niteliğini or
taya koymaktadır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Sayın Başkan, cevap hakkım 
doğdu. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen 
konu üzerinde konuşunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — Sayın Başkanım, arz ediyorum 
efendim. 

İkinci konu, köy telefonlarını günde
me getirirsiniz, -söylemiştim, yapılana 
kadar ısrarla söyleyeceğim - Hakkâri'de
ki bir vatandaşımızın - ki, iftihar ederiz -
Almanya ile konuştuğunu söylersiniz; 
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ama, bugün İzmir'in Gaziemir'inde oto
matik telefon konuşması yapılamaz! İşte 
aradaki büyük fark. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Soru müessesesi suiistimal edi
liyor. 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, bütün bu 
konuları değerlendirirken, sevaplarda, si
zin dışınızda bazı nedenlerin; ama, gü
nahlarda, tümüyle size ait olan nedenle
rin gözden uzak tutulmaması gerektiğine 
inanmanız icap eder. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Bırak bu ko
nuşmaları. 

BAŞKAN — Köprüden bahsedin lüt
fen. 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — Sayın Başkan, çağ atlama sarhoş
luğu içinde olan bu iktidar, maalesef 
bir demiryolunun bir yakasından öbür 
yakasına atlayamamaktadır. 

ÜLKÜ GÜNEY GÖKALP (Gü
müşhane) — Konuşmuş olmak için ko
nuşuyorsun. 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — İşte, bu sözlü soru önergesi, bu
nu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
zabıtlarına tescil ve tespit ettirmiştir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — Herkes merakla oku
yacak (!) 

M. TURAN BAYAZIT (Devam
la) — Bu konuyla ilgili önemli bir hu
susu arz etmek istiyorum: Basit bir köp
rüdür bu. Bu iktidarın ölçülerine vur
duğunuzda, hiç dile getirilmemesi gere
ken bir inşaattır; ama, bu köprünün, Sa
yın Bakanın açıklamasına göre, 30 Ey
lülde bitmesi gerekirken, 30 Eylülde ta-
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mamlanamamış ve yüzde 30 haddi vesile 
edilerek, aynı işverene bir başka iş veril
mek suretiyle, köprü inşaatındaki gecikme 
meşrulaştırılmak istenmiştir. Bu, önem
li bir noktadır. 

İkinci konu: Sayın Bakan «köprü 
bitmiştir» demiştir. Evet, köprü bitmiş
tir; ama, köprünün bitmesi yöreye bir 
şey getirmez. Mühim olan, o önemli 
karayolu üzerinde Trakya'yı İzmir'e bağ
layan Aliağa Rafinerisini İzmir'e ve 
Güneybatı Anadolu'ya bağlayan bu 
geçidin hizmete açılmasıdır. Bugün köp
rünün bitmiş olması, hizmetin yerine ge
tirilmesini sağlayamamaktadır. İşte bu ik
tidar, ufacık bir hizmeti gerçekleştireme
mesi nedeniyle, o tarihten bugüne kadar 
orada halkın bundan istifadesini sağla
yamamaktadır. 

Sayın Başkanım, Menemen"de, Be
lediye Başkanlığı Sosyaltfemokrat Halkçı 
Partinin elindedir. Sosyaldemokrat Halk-
Çı Parti, uzun yıllar sağ iktidarların hü
kümran olduğu bu bölgede, geçen ara 
seçimde belediye başkanlığını almıştır. 
Endişemiz, bu inşaatın bu nedenlerle de 
(sebep olarak) uzatılmış olmasındadır, 
yöre halkında bu endişe de hâkimdir. 

Sayın Bakana, vefdikleri cevap itiba
riyle teşekkür ederken; köprünün, bu 
üstgeçidin ve altgeçidin bütün yan bağ
lantılarıyla, ana bağlantılarıyla, belirt
tikleri tarihte hizmete girmesini temen
ni ediyor ve yüce heyete saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Cevap verebilir miyim Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bariz bir 
sataşma yok. 

Soru cevaplandırılmıştır efşndim. 
Teşekkür ederim. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstan
bul) — Konunun dışına çıkarak, Ana
vatan Partisini, SHP'yi muhalefeti, te
levizyonu falan dile getirerek, her şeyi 
karıştırdı. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade 
ederseniz, gündeme devam edelim. 

5. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiya
cı olan zırhlı araç ve gereçlerin alımın
da bir A.B.D. firmasının tercih edilme
sinin nedenine ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/9) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Balıkesir 
Milletvekili Sayın önder Kırlı'nın, Sa
yın Millî Savunma Bakanından sorusu 
yardır. 

Sayın Kırlı?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen

dim, Sayın Bakan ne zaman burada ola
caklar? 

BAŞKAN — Efendim, bunu ben bi
lemem, Sayın Bakanın takdirine bağlı. 

6. — Siirt Milletvekili, Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Siirt Mil
letvekili Sayın Mehmet Abdurrezak Cey
lan'ın, Sayın İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ceylan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir de

faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
'Atalay'ın, Adnan Menderes Havaalanı
nın teknik donanımının eksik olduğu 
iddiasına ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Diyarba
kır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın, 
Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Burada. 
Sayın Bakan?,. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, Adana -İncirlik Üssü'nün mo
dernizasyonuna ve Federal Alman Hü
kümetinin ülkemizde alçak uçuş dene
meleri yapmak için öneride bulunup bu
lunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah T e-
nekeci'nin cevabı (6/13) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Diyarba
kır Milletvekili Sayın Fuat Atalay"ın\ 
(Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Bura

dalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

içtüzüğün 94 üncü maddesi gereğin
ce Başbakan Sayın Turgut özal tarafın
dan cevaplandırılmasını istediğim sözlü 
sorular aşağıda belirtilmiştir. Gereğini 
arz ederim. 

1. ABD Kongresinin, Amerika Bir
leşik Devletlerinin hükümetimizle imza
ladığı ikili antlaşma çerçevesinde kullan
dığı incirlik Üssünün modernizasyonu 
için, son yıllarda hiç görülmemiş bir şe
kilde, 1988 yılı için 30 milyon dolar öde
nek ayırdığına dair basında yer alan ha
berler doğru mudur? Şayet doğru ise, 

ABD Savunma Bakanlığı T. C. hüküme
tine konu ile ilgili bir bilgi vermiş mi
dir? Bu ödenek ile ne amaçlanmaktadır? 

2. İspanya'da bulunan Torrejon Üs
sünün kapatılmasından sonra, bu üstte 
barındırılan 120 adet nükleer yetenek ka
zandırılması olası F - 16 uçağının Adana 
İncirlik Üssüne yerleştirilmesi hususunda, 
ocak ayının ilk haftasında Ankara'da bu
lunan ABD Kongre üyelerinin bu konu 
ile ilgili herhangi bir teklifi hükümet 
yetkililerine oldu mu? Veya bu konu ile 
ilgili görüşme yaptılar mı? Şayet yaptı 
iseler, ulusal çıkarlarımız açısından çok 
önemli bir husus olan bu konuda hükü
met yetkililerinin cevabı ne oldu? 

3. ABD Savunma Bakan yardımcı
larından Fred Ikle ve Albert Wohistetter 
başkanlığını yaptıkları ve ABD Savunma 
Bakanlığına sunulan bir komisyon rapo
runda yer alan ve «Türkiye Basra Kör
fezindeki çıkarlarımız ve Akdeniz'deki 
donanmamızın korunmasında kilit ülke
dir» belirlemesinden haberiniz var mı? 
Şayet var ise, Ulu önder Atatürk'ün üze
rinde titizlikle durduğu ülkemizin bağım
sızlığı prensibinden hareketle, bağımsız
lığımızı ve ulusal çıkarlarımızı yok sayan 
bu resmî rapor konusunda ABD hükü
meti nezdinde nasıl bir girişimde bulu
nacaksınız? 

4. SSK Adana Bölge Müdürlüğünün 
uyarılarına karşılık vermeyerek İncirlik 
Üssünde görevli ABD'li Holmes and 
Narver Şirketinin, bu üstte çalışan 7 iş
çi için, işitme kaybından dolayı, gürül
tüsüz ortamda çalışmalarını isteyen SSK 
raporuna uymadığı doğru mudur? 

5. Federal Alman Hükümeti, kendi 
kamuoyunca büyük tepkiden sonra iptal 
ettiği alçak uçuş denemelerini Türkiye 
topraklarında yapmayı T. C. hükümeti-
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ne geçtiğimiz yıl veya aylarda önerdi mi? 
önerdi ise, bu konuda verilen cevap ve
ya tasarlanan plan nedir? 18.1.1988 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak 
üzere, Devlet Bakanı Sayın Tenekeci, bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECt (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Fuat Ata-
lay'ın sorularına cevaplar arz etmek için 
huzurlarınızdayım. 

Soruların cevaplarını, soru sırasına gö
re arz edeceğim : 

1. Amerika ile aramızda mevcut 
SEÎA Antlaşması kapsamına giren ve 
Amerika'nın da savunma tertiplerine ka
tıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerin
de yapılacak her türlü inşaat, bakım, 
onarım ve modernizasyon faaliyetleri, ta
rafımdan saptanan usullere uygun ola
rak yürütülmektedir. Bu hususları içeren 
ve titizlikle uygulanan bakanlığımız teb
liğine göre, her türlü inşaat, bakım, ona
rım ve modernizasyon projeleri, müsaa
de alınmak üzere Dışişleri Bakanlığına 
sunulmaktadır. Projeler, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarımızca çe
şitli açılardan değerlendirilmekte ve ay
rıntılı bir incelemeyi müteakip kabul ve
ya reddolunmaktadır. Kabul olunan pro
jelerin uygulamaya konulmasından önce, 
kullanılacak malzeme listeleri de ayrı bir 
incelemeye tabi tutulmakta ve ancak 
onaylanmalarını müteakip inşaata baş-
lanabilmektedir. 

Teknik zorunluluklardan kaynakla
nan bazı istisnalar dışında, inşaatların 
hemen hemen tamamı, Türk müteahhit
lik şirketleri tarafından yürütülmektedir. 
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İnşaatlar, Türk tesis komutanlarının 
yakın ilgi ve denetiminde sürdürülmek
tedir. 

Amerika'nın finanse ettiği bu gayri-
menkuller, inşaat bitiminde hükümetimi
zin mülkiyetine devredilmektedir. 

Kısaca arz etmeye çalıştığım üzere, 
tncirlik'te yapılan her türlü inşaat, ba
kım, onarım ve modernizasyon faaliyeti 
hükümetimizin bilgi ve denetimi altında 
cereyan etmektedir. 

Bakanlığımızdaki kayıtlara göre, İn
cirlik tesisinin amaç ve görevlerine uy
gun 24 proje, 1987 yılı içinde onaylan
mış bulunmaktadır. Bu projelerin büyük 
bir bölümü, eskimiş binaların yıkılıp yer
lerine yenilerinin inşasına veya mevcut 
binaların bakım ve onarımına müteallik
tir. 

Bütün bu projelerin toplam ihale be
deli 30 milyon dolar civarındadır. 

2. Amerika - İspanya Dostluk ve 
Savunma Antlaşması çerçevesinde Mad
rid yakınlarındaki Torrejon Üssünün ka
patılması kararının alınmasını müteakip, 
Ankara'yı ziyaret eden Amerikan Kong
re üyelerinin, bu üsteki toplam 72 adet 
F - 16'dan oluşan üç filosunun ülkemize 
nakli konusunda herhangi bir talepleri 
olmamıştır. 

Hatırlanacağı üzere, esasen, Bakanlı
ğımız tarafından 26 Ocak tarihinde ya
pılan bir açıklamada, Amerika'nın böy
le bil talepte bulunmadığı ve Torrejon' 
daki F - 16 uçaklarının Türkiye ile Ame
rika arasında ikili bir problem olmayıp, 
NATO'yu ilgilendiren bir konu olduğu 
dile getirilmiştir. 

3 Sözü edilen raporun, güvenlik so
runları ile ilgili konulan incelemek üze
re kurulan bağımsız ve özel bir komis
yon tarafından 12 Ocak 1987 tarihinde 
Amerika Başkanına sunulan kapsamlı, 
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uzun vadeli strateji raporu olduğu anla
şılmaktadır. Amerika yetkilileri, güven
lik sorunlarını incelemek amacıyla kuru
lan bu komisyonun raporunun amacının, 
önümüzdeki yirmi yıl içinde güvenliğe 
ilişkin yeni teknolojilerin ve stratejilerin 
araştırılması olduğunu, raporun tama
men tavsiye niteliği taşıdığım, raporun 
bulgularının, resmî Amerika tutum ve 
politikasını yansıtmadığını, hatta yer yer 
tutum ve politikalar ile çeliştiğini ifade 
etmişlerdir. 

Söz konusu rapor, gerek ülkemiz, ge
rek Batı kamuoylarında haklı brtzı tep
kilere neden olmuştur. Filhakika, ittifak 
için yeni bir strateji arayışı içinde olun
duğu yolunda yanlış bir izlenim veren bu 
raporun, ülkemizde yaptığı bazı yolla
malarda NATO üyeliğimizle . ve ulusal 
güvenlik politikamızla yer yer çelişen 
ifadeler içerdiği de bir gerçektir. 

Raporun niteliği, özel olmakla bir
likte, görüş ve hassasiyetimiz Amerikalı 
yetkililere iletilmiştir. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisin önünde bir kere daha ifade et
mek isterim ki, ülkemizin NATO dışı 
görevler kabul etmesi söz konusu olma
dığı gibi, Türkiye'nin, hiçbir devletin çı
karlarına alet olması da düşünülemez. 

4. Bu konuda, Bakanlığımıza inti
kal eismiş bir bilgi de bulunmamaktadır. 
Keyfiyet, Çalışma Bakanlığı nezdinde tet
kik edilmektedir. 

5. Bilindiği gibi, NATO içerisinde 
üye ülkelerin hava kuvvetlerinin alçak 
uçuş, elektronik harp, hava muharebesi 
ile havadan havaya, havadan yere atış 
eğitimlerini gerçek muharebe koşullarına 
uygun bir ortamda gerçekleştirebilmele
rini sağlamak üzere, müşterek bir NATO 
Taktik Av Silahları Eğitim Merkezi ku
rulması çalışmaları uzun yıllardan beri 
devam etmektedir. NATO'nun anılan 
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projesine, Türkiye, Konya Hava Eğitim 
Üssünün yönetimi bir Türk komutanda 
olmak üzere, çevreye zarar vermeyecek 
düzenlemeler dahilinde, uçuşların mes
kûn mahaller dışında belirlenecek böl
gelerde yapılması şartıyla ve masrafları 
NATO tarafından karşılanmak üzere 
aday olabileceğini bildirmiştir. 

Kanada, Goose Bay Üssünü aday 
göstermiştir. Bu konudaki kapsamlı ve 
ayrıntılı çalışmalar halen sürmekte olup, 
eğitim alanının nerede kurulacağı önü
müzdeki yıllarda belli olacaktır. 

Diğer taraftan, Federal Almanya da
hil bazı müttefiklerimiz, üç yıl kadar 
önce ülkemize müracaatla, pilotların al
çak uçuş eğitimlerinin Türkiye'de sağ
lanması imkânlarının araştırılmasını iste
mişlerdir. Türkiye ise, söz konusu eğiti
min, halen müzakereleri sürdürülen 
NATO Taktik Av Silahlan Eğitim Mer
kezi projesi çerçevesinde ele alınabilece
ğini bildirmiştir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Soru sahibi Sayın Atalay, konuşmak 
istiyor musunuz? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — İs
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efen

dim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yısı Başkan, sayın milletvekilileri; Sayın 
Devlet Bakanının, dış politika açısından 
çok önemli bulduğumuz hususlardaki 
sözlü soruma cevabını dinledik. Bu ce
vapta, çok net oîımayan hususlar varıdır; 
Türküye Cumhuriyeti n'n kuruluşun dan bu 
yama, Ulu önder Atatürk'ün, Türkiye'nin 
bakımsızlığı konusunda üzerinde hasiasi-
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yetle durduğu prensiplere, Hükümetin clîd-
dî yaklaşıım'lar göstermediğini ortaya koy
maktadır. 

Sayım Bakan, İncirlik Üssüyle ilgili 
olanak kamuoyunda çok yoğun tartışılan 
ve 1987 - 1988 yılarını kapsayan 30 mil
yon dolarlık ıharoama ile, bu üssün rno-
demize edilmesini kabul etmektedirler. 
Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde bu pro
jenin analiz edilmesi, tetkik edilmesi bir 
anlam ifade etmez. Durum şunu göster-
mektediır iki, Amerika Birleşik Devletle
ri Kongresine, Dışişleriı Bakanlığına, Sa
vunma Bakanlığına sunulan ıraporlar bi
zatihi doğrudur. 

Son yıllarda, önemle, bir «kanat» pro
jesi geliştirilmektedir. Sovyetler Biriliği
min yumuşak karnının kanatlarda olaca
ğı çerçevesinde, Basra Körfezinde, ABD 
Hükümetinin ve müttefiklerinin petrolle 
ilgili çıkanlarının gözetilmesine ilişkin 
olarak, İncirlik üssünün hayatî önemi ha
iz olduğu, bizatihi resmî raporlara geç
mektedir. 'Nitekim, son yıllarda görülme
yen bir şekilde, 30 milyon doı'jarm ABD 
Kongresi tarafından onaylanması ve bu
nun ödenek hallinde işleme konulması, 
bunu göstermektedir. 

Değerli milletvekiılleri, bu çerçevede, 
son üç dört yıl' içerisinde, ABD Kong
resine sunulan raporlarda İncirlik Üssüy
le ilgili olarak şöyle denilmektedir : «Ha
vadan indirme ve deniz çıkarma openas-
yomılannın desteklenmesi için, hava sa
hasından geçiş hakları ve bu çerçevede 
geçiş yolu üzerindeki üs ve tesislerden ya
rarlanılma izniyle bu tesislerin geliştiril
meleri, kriz anında büyük çapta harekât
lar için bölgesel havaalanları ile liman
lardan yararlanılması ve bunların gelişti
rilmesi, savaş malzemeleri ve mühimmatı
nın bölgesel tesislerde önceden depolan
ması,harekât şurasında gereklıi olan (kara, 
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hava ve deniz iletişim hatlarının bulun
ması» İşte, İncirlik Üssünün moderni
zasyonu bu amacı taşımaktadır. 

Yine, ABD yetkilileri, daha da ideri 
giderek, -değerli milletvekilleri, bunu, 
bağımsız, Türkiye'de halkın özgür irade
siyle seçilen değerli milletvekili arkadaşla
rımın düşüncelerine arz ediyorum- «İn
cirlik, Doğu Akdeniz'de bir bunalım ha
linde en ileni hattaki Amerika uçaklarının 
'kilit üssü olacaktır» demektedirler. 

Değerli m illet vekilleri, bu anlayış, ulu
sal onu rumuzla bağdaşmakta mıdır? Ne 
yazık ki, Dışişleri Bakanlığı, yapmış ol
duğu incelemede buna olanak tanımış ve 
3Ö milyon dolarım fiiliyata geçmesine izin 
vermiştir. Bunun, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partili bir milletvekili olarak, balkın öz
gür oylarıyla seçilmiş bir milletvekilli ola
rak, Atatürkümüzün üzerinde titizlikle 
durduğu ulusal politikamızla çok önemli 
bir çelişki halinde olduğunu sergilemek 
istiyorum. 

Savaş anında Türkiye'ye gelecek des
tek filoları, lojistik, personel, mekanik ve 
buma benzer destekleri beraberinde geti
recek ve bu üs -biliyorsunuz, son yıllar
daki ikil anlaşmalarla- çevik kuvvetlerin 
kullanımına açık hal© gelecektir. 

ABD Kongresine sunulan alt komis
yon raporlarının bu çerçevedeki önemli 
alıntılarını! aktarabilirim. Bir tanesi de 
şudur : «İncinlik, Doğu Akdeniz'de bir 
bunalım halinde, sadece en ileri karakol 
olarak ve kilit üs olanak kalmayacak, ay
nı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri
nin Basra Körfezi'ndeki hayatî çıkarla
rıyla ilişkili olacağım gösterecektii'.» 

Değerli milletvekillileri, diğer bir hu-
susda, İspanya'da, Sayın İspanya Başba
kanının seçim kampanyası çerçevesinde, 
Torrejon üssünün kapatılmasına dönük 
gelişmelerdir. Bu üste konuşlandırılmış 
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bulunan 72 adet F-16 uçağının muhtemel 
konuşlandırma yerlerimden bîr tanesi de 
Adama İncirlik üssüdür. Nitekim, 30 mil
yon dolar ödenek, bu çerçevede değerlen
dirilmektedir. Ne yazık ki, bu konuda, 
Hükümetin dış politikasını amlarhak müm
kün değildir. 

Geçtiğimiz günlerde bu Mecliste dış 
politika üzerimde yapılan görüşmelerde, 
Dışişleri Komisyonu Üyesıi Sayın Kâm-
ram iman, bundan övgü ile bahsetmekte 
ve neredeyse bu uçaklara davetiye çıkar
makta ve de demektedir ki, «İtalya'daki 
sosyalistlerin de içimde bulunduğu koalis
yon hükümeti, Sicilya adasını bu 72 adet 
F-16 uçağının konuşlandırılmasına dave
tiye çıkarmaktadır..» 

BAŞKAN — Sayın Ataılay, vaktiniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Biz 
bunu ulusal güvemliğimiz açısından bir 
hayli sakıncalı görmekteyiz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Ulusal bağımsızlığınız bu kadardır!... 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Askerî 

uzman mısın, nesin? 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş

mayalım. 
Sayın Atalay, vaktiniz dolmuştur efen

dim. 

' FUAT ATALAY (Devamla) — Sayım 
Başkan, bağlıyorum efendim. 

Sorumun üçüncü maddesinde bahset
tiğim ve Sayın Bakamım da gayet açık
lıkla kabul ettiği raporum, ulusal onuru
muzla bağdaşır bir yanı yoktur. Hükü
metin bu konuda Amerika Birleşik Dev
letlerime durumu iletmesi de, soruna çö
züm getirmemektedir, Bu konuda, Ame
rika Birleşik Devletlerine sunulan rapor
lar devam etmektedir. Bunun ciddî bir 
devlet politikası olarak ele alınması ve 
Türkiye'min ulusal bağımsızlığıma gölge 

4 . 2 . 1988 O : 1 

düşürecek bu tip raporların, bu tip şahsî 
yaklaşımlarım, Türkiye -. ABD ilişkileri
ni ciddî şekilde yaralayacağının bildiril
mesi gerekmektedir. 

Federal Alman Hükümetimin, Alman 
kamuoyunda önemli tepkiler çeken alçak 
uçuş denemelerime... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayım 
Başkam, vakit döldü. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ne
den rahatsız oluyursumuz değerli millet
vekilim? 

BAŞKAN — Sayım Atalay, vaktinizi 
geçtiniz, lütfen, kesiniz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bağlı
yorum. 

Alman kamuoyunun rahatsızlığından 
dolayı, Türkiye'nin alçak uçuş dememe
lerine Konya sahasını açmasını, yine ulu
sal bağımsızlık politikamızla bağdaşır 
göremiyoruz. 

Sadece bu değil, Türkiye'de kısam hak
larından hamseden Hükümet, Türkiye'de 
bu konuda ciddî bir kamu oyunum da ol
duğunu akıldan çıkarmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayım Atalay, sözünü- ı 
zü keseceğim; lütfen bitirimiz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Al
manya'da, kamuoyu baskılarından dola
yı, Alman Hükümeti, alçak uçuş deneme
lerini iptal etmiş; geri kalmış ve kendi
lerime göre, kamuoyunun olmadığı, ka
muoyunun baskı altında olduğu ülkelere 
alçak uçuş denemölerimii transfer etmek
tedir. Bunlardan bir tanesinin Konya ol
ması, Türkiye olması düşündürücüdür. 
Şunu gayet açıklıkla belirtmek istiyoruz 
ki, bu yaklaşımlar, Türkiye'nin, geçmiş
ten. kalan sömürge ilişkileri çerçevesinde
ki yaklaşımlarıdır... (ANAP sıralairındam 
gürültüler) 
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YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Türkiye 
sömürge mi? Ne vaJkit Türkiye sömürge 
oldu? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu 
konu üzerinde titizlikle duracağız ve... 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim Sa
yın Atalay. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Tür
kiye topraklarını Alman Hükümetinin, 
Alman uçaklarının ve NATO'nun... 

(Başkan tarafından hatibin mikrofo
nu kapatıldı.) 

Sayın Başkan, bağlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, sözünüzü 

kestim, lütfen kürsüden ininiz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ulu
salı bağımsızlığımıza bu şekildeki yakla
şımları protesto ediyorum. {ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Zamanı çok aştınız, mü
samahanın bir sınırı vardır. 

Lütfen, lütfen... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ulu
sal bağımsızlık açısından önemli olan ko
nuları söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zamana rtiayet 
edelim. Ulusal bağımsızlık bakımından, 
bütün arkadaşlarımız hassastır. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ne
den rahatsız oluyorlar? 

BAŞKAN — Lütfen buyurun. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın 

Başkan, «sömürge» sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Soru cevaplandırılmıştır. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) —' Sayım 
Başkan, «Sömürge» lafını geri alsın. Tür
kiye asla sömürge olmamıştır. (ANAP sı
ralarından «Sözünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir geri alma 
müessesesi yok. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Gerçekler, raporlar burada. 

KAMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 
Başkan, izin verir misinliz efendim? 

BAŞKAN — Bir sataşma yok Sayın 
İnan. 

KAMRAN İNAN (Bitlis) — Arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Sayın İnan isminiz zik
redildi; fakat, bariz bir sataşma yok. 

KAMRAN İNAN {Bitlis) — Müsaa
de buyurun, arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun. (ANAP sıralarından gürültüler, 
sıralara vurmalar) 

Efendim, sual cevaplandırılmıştır, tek
rar geriye dönemeyiz. (ANAP sıraların
dan gürültüler, «'Sözünü geri alsın» ses
leri) 

Efendim, rica ediyorum, usul bakı
mından, sual müessesesinde bu ydk; sual 
cevaplandırıldıktan sonra mesele bitmiştir. 

KAMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 
Başkan, ismimden söz edilmiş ve benim 
beyanım tahrif edilmiştir. 

BAŞKAN — Ama, size sataşma yok. 
KAMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 

Başkanım, müsaade buyurun arz ede
yim. 

EROL AĞAGİL {Ankara) — Sözlü 
sorularda böyle bir usul yok efendim, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, beyanatta tahrifat olup olmadığını 
tetkik edeceğim. {ANAP sıralarından gü
rültüler) 

EROL AĞAGİL {Ankara) — Sayın 
Başkan, siz tutanağı incelemeden niye söz 
veriyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, bir tek hu
susta çok kısa olarak cevap vermek üze
re, buyurun Sayın İnan. {ANAP sırala
rından alkışlar; SHP sıralarından sırala
ra vurmalar, gürültüler) 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Yenli bir sistem mi getiriyorsunuz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, söylenilmemiş 
bir husus, söylenilmiş kabul edilmiştir; 
onun için... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, tutamak var, .tutanaktan oku
dum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen otu
runuz; siz geçen sefer de konuşma sü
nenizi aştınız ve ben, zatı âliniz kürsüye 
gelirken «Zamana riayet edelim» diye bil
hassa ikaz ettim; ama 15 dakika konuş
tunuz. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın 
Başkan, süreyi aşmak ayrı bir şey, mu
hataba cevap hakkı vermek ayrı bir şey
dir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; benden 
önoe konuşan çok değerli konuşmacı ar
kadaşımız, daha önoe gündeme alınan 
hir genel görüşmenin öngörüşmeleri sı
rasında, Tonrejon Üssündeki 72 adet F-16 
uçağının nakli ile ilgili olarak italyan 
Hükümetine atfen verdiğim beyanı, maa
lesef, -yalnız benim beyanımı değil, bü
tün gerçekleri- rayından çıkararak ve sap
tırarak ifade ettiler. Bu itibarla, kendile
rinin cevap hakkını kullanmaları sıra
sında ifade ettikleri bütün cümlelerde 
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baştan aşağı saptırma ve tahrifat olduğu 
için, düzeltmeye lüzum görmüyorum. 

'Saygılar sunarım. (ANAP sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÂMlL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Tahrifat sizin kofanızda, kafanız
da... 

9. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uy
gulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutu
lan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Denizli 
Milletvekili Adnan Keskin'in sorusu var
dır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
/Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemimizde 

görüşülecek 'başka bür konu bulunma
maktadır. 

Gündemdeki konuları ve 8 sıra sayısı 
ile basılıp, 4 Şubat 1988 Perşembe günü, 
(bugün) dağıtılan ve aynı gün gelen kâ
ğıtlarda yayımlaman ve 9 Şubat 1988 ta
rihli gündeme girecek olan kanun tasarı
sını görüşmek için, 9 Şubat 1988 Sah 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 16.48 

i ' • • > 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 İNCİ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1988 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1'. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1987 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonu Raporu (5/1) (S. Sayısı : 3) (Da
ğıtma tarihi : 3.2.1988) 

2. - ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 
1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarım inceleme 
Komisyonu Raporu (5/4) (S. Sayısı : 4) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1988) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 
1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sayısı : 5) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1988) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine' getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) '(Görüş
me günü : 11.2.1988) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında , Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişjkin önerge
si (11/2) (Görüşme günü : 11.2.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2- — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Kütahya (Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «icraatın İçinden Programında 
Kütahya ili Merkez ilçesine bağlı Köp-

(Devamı arkada) 



rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Menemen - İzmir Karayo
lunun Menemen çıkışındaki üst v,e alt ge
çit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) 

5. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında 
bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin 
nedenine ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/9) 

6. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezafc Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen dilerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adnan Menderes Havaalanı' 
nın teknik donanımının ;eksik olduğu id-

diasına ve diğer havaalanlarında da bu 
tür eksiklikler bulunup bulunmadığına 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/12) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Adana - İncirlik Üssü'nün mo
dernizasyonuna ve Federal Alman Hükü
metinin ülkemizde alçak uçuş denemele
ri yapmak için öneride bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/13) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 3) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, 
Şubat, Mart 1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis

yonu Raporu (5/1) 
T.B^MJVl. Hesaplama İnceleme Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını inceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/1 26yl>1988 
Karar No* : 4 

Sayı : 4 

TÜRKÜYE BÜYÜK MtULET MEÖLM BAŞKANLIĞINA 

ocak 1987 başında Bankada mevcut para. 74 329 154,89 
Ocak - Şubat - Mart 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para. 8 312 955 333,— 

Toplam 8 387 284 487,89 
Ocak, Şu'bat, Mart 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

harcadığı para. 7 352 149 560 — 

Nisan 1987 başında bankada mevcut para 1 035 134 927,89 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1987 aylarına 

ait hesapları incelendi; 
Ocak 1987 de Ziraat Bankasındaki 74 329 154,89 liralık mevcudu ile Ocak, Şu

bat, Mart 1987 aylarında Hazineden 8 312 955 333,—L lira alınarak Bankadaki hesaba 
yatırılan meblağ cem'an 8 387 284 487,89,— lira olduğu, mevcuttan sarfolunaın 
7 352 149 560,— lira tenzil edildikten sonra Nisan 1987 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 1 035 134 927,89,— l'iradan ibaret olduğu Saymankkdaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Kâtip Ddntftçli 
Hilmi Biçer MStin Yaman Arif Ağaoğlu 

Sinop Erzinoain Adıyaman 

Üye Üye Üye 
Tayfur Ün Seçkin Fırat Mustafa Timisi 

(Bolu İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardiı 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 4) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, 
Mayıs, Haziran 1987 Ayları Hesabına Ait Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu Raporu (5/4) 
T.BJVI.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No., : 5/4 26.'1*1988 
Karar No. : 5 

Sayı : 5 

TÜRKJ1YE BÜYÜÜt MILUET MEOUHSÎ B(ASKA!NLIĞINA 

Nisan 1987 başında Bankada mevcut para. 1 035 134 927,89 
Nisan - Mayıs - Haziran 1987 ayılarında Ziraat Bankasının 

aklığı para. 7 887 208 105,— 

Toplam 8 922 343 032,89 
Nis?*ı - Mayıs - Haziran 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

harcadığı para. 7 940 '689 128 — 

Temmuz 1987 başında bankada mevcut para. 981 653 904,89 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nîsan, Mayıs, Haziran 1987 aylarına 

ait hesaplan incelendi; 
Nisan 1987 de Ziraat Bankasındaki 1 035 134 927,89 liralık mevcudu ile Nisan, 

Mayıs, Haziran 1987 aylarında Hazineden 7 887 208 105,— lira alıjnarak Bankadaki 
hesaba yatınian meblağ cem'an 8 922 343 032,89 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
7 940 689 128,— lira tenzil edildikten sonra Temmuz 1987 başında Bankadaki kasa 
mevcudunun 981 653 904,89 liradan ibaret olduğu Saymanlıkdaki defterlerle sarf ev-
rakmıın birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolü 

Kâtiip 
Mestin Yaman 

Erzftncaın 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Dameltçfi 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Mustafa Timisi 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 5) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Tem
muz, Ağustos, Eylül 1987 Ayları Hesabma Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele

me Komisyonu Raporu (5/5) 
T.B.MJVL Hesaplarım İnceleme Konnisyoııu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/5 26*1.1988 
Karar No. : 6 

Sayı : 6 

TÜRKİYE IBÜYÜK MİLLET MECtUtİS* BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1987 başında Bankada mevcut para. 981 653 904,89 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para 8 367 667 065,— 

Toplam 9 349 320 969,89 
Temmuz - Ağustos - Eylül 1987 aylarında Ziraat Bankasının 

Harcadığı para. 8 388 657 217,— 

Ekim 1987 başında bankada mevcut para. 960 663 752,89 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eyfoil 1987 ayla

rına ait hesapları incelendi; 
Temmuz 1987 de Ziraat Bankasındaki 981 653 904,89 liralık mevcudu ile Temmuz, 

Ağustos, Eylül 1987 aylarında Hazineden 8 367 667 065,— lira alınarak Bankadaki 
hesaba yatırılan me'blağ cem'an 9 349 320 969,89 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 
8 388 657 217,— lira tenzil edildikten sonra Ekim 1987 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 960 663 752,89 liradan ibaret olduğu Saymanlikdaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Kâ&p 
M&tin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Denetçti 
Arif Ağaoğlu 

Adjıyaımıaın 

Üye 
Mustafa Timisi 

-İstanbul 
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