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1. — Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı İmren Aykut'un, 
Siirt Milletvekili Abdurrezafc Gey-
lan'ım 16.2.1988 tarihli 22 indi 
Birleşimde; istanbul Milletvekili 
Yusuf Kanan Sönmez'in, 17.2.1988 
tarihli 23 üncü Birleşimde yap
mış oldukları gündem dışı konuş
malara cevabı- 537:541 

2. —• Afyon Milletvekilli Ba
ki Durtmaz'ım, karoser ilacının bu
lunduğu iddiasıyla, bir maddenin 
tedavide kullanılması ve bunun 

TRT'de yayınlanmasının sakınca
larıma ilişkim gündem dışı konuş
ması ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Bülent Akaroalı'ının ceva
bı .' 541:549 

3. — Manisa Milletvekili Ha
san Zemgin'kı, 3194 sayılı imar 
Kanunumun uygulanması ve imar 
planı olan veya olmayan yerler
de yaşayan vatandaşlarımızın için-
>de bulundukları duruma İlişkıin 
gündem dışı konuşması 549:552 

4. — Adana Milletvekili Ab
dullah Sedat Doğan'ın, sıkıyöne
tim kalktıktan sonra da sıkıyöne
tim mahkemelerinim görevlerine 
devam etmeleri ve sanıkların as
kerî cezaevlerinde tutulmalarının 
Anayasaya aykırı bulunduğu ko
nusunda gündem dışı konuşması 552:556 
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Sayfa 
B) Gensoru, Genel Görüşme, 

Meclis Saruşturması ve Mecliis 
Araştırması önergeleri 556 

1. — Adana Milletvekili Cü
neyt Oanver ve 75 arkadaşının, 
Millî istihbarat Teşkilatınım yıp
ranmasını önlemek ve bu teşklila-
tı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırlan içerisine çekmek için ge
rekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/9) 556:560 

TBMM Genel Kurulu saat 15.O0Tte 
açıldı. 

istanbul Milletvekili Yusuf Kenan 
Sönmez, NETAŞ'ta işten çıkarılan işçile
re ilişkin gündem dışı bir konuşma yap
tı. 

Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi' 
nin, Türk köylüsünün sorunları, içinde 
bulunduğu durum ve alınması gerekli ted
birlere ilişkin gündem dışı konuşmasına, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan; 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin' 
in, Bakanlar Kurulunun ve bakanların 
TBMM'nce denetlenmesi yollarına işler
lik kazandırılmasına ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da, Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu, 

Cevap verdiler. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 36 arkadaşının, Türk çift
çisine kredi veremez duruma geldiği id-

18 . 2 . 1988 O: 1 

Sayfa 
V, — GENSORU, GENEL 

GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞ
TURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI 560 

A) ömgörüşmeler 560 

1. —. Zonguldak Milletvekili 
Tevfitk Ertüzüm ve 10 arkadaşınım, 
gelir ve refah dağılımındaki mev
cut durumu, ve bu konudia alhmması 
gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 560:589 ' 

dia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri, 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
22 arkadaşının, ana işlevinden uzaklaştığı 
ve kredi veremez duruma düştüğü iddia 
edilen Ziraat Bankasının işlemlerini ve 
içine düştüğü durumun nedenlerini; 

Tespit etmek amacıyla birer Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 
(10/7, 10/8) ile, 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin iç ya
pısı, işleyişi ve yayınları ile uygulamada
ki aksaklıkları konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Genel Kurulda, 23 Şubat 1988 Salı 
gününden geçerli olmak üzere, salı gün
leri denetlim konularının - Anayasanın sü-
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reye bağladığı konular hariç -, çarşamba, 
perşembe günleri kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen düğer işlerin 
görüşülmesine; sunuşların ve işaret oyuy
la yapılacak seçimlerin her gün yapılma
sına ilişkin ANAP Grubu önerisi kabul 
ediMi. 

Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğ-
lu ve 17 arkadaşının, Çernobil nükleer 
reaktör kazasının neden olduğu radyoak

tif kirlenmenin ülkemizdeki boyutlarını 
ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/5) üzerindeki ön-
görüşmeler tamamlandı; Meclis araştır
ması açılması reddedildi. 

18 Şubat 1988 Perşembe günü saat 
15.00te toplanmak üzere 'birleşime saat 
19.00'da son verildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvefcili 

A. Hüdai Oral 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 2 . 1988 Perşembe 

Tasarı 
1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 

Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/395) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

Teklif 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal

kan ve 6 arkadaşının; 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırüması-
na İlişkin Yasa Teklifi {2/20) (Adalet ve 

İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.2.1988) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 

Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 
{Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1988) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman* 
in, Çorum İh Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 

535 — 



T. B. M. M. B: 24 18 . 2 . 1988 0 : 1 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'ın, Burdur Devlet Hastanesi inşaatı
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından yazılı soru önergesi (7/58) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, 30.10.1983 tarihinde Horasan ve 
Narman ilçelerinde meydana gelen dep
remden sonra yaptırılan konutlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/59) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1988) 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Erzurum İlindeki hayvan üretici
lerinin sorunlarına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yokılaıma yapılacaktır. Sayın milletvekil
lerinin, salonda bulunduklarını yüksek 
sesle belirtmelerini! rica ©derim. 

gesi (7/60) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17,2.1988) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Erzurum İlinde hava kirliliğinin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver ve 75 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.2.1988) 

"(İzmir Milletvekilli Neccar Türkcan'a 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bagkanvekili A^ Hiidai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü BiMeşimini açıyorum 

Ol. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı İmren Aykut'un, Siirt Milletvekili 
Abdurrezak Ceylan'ın 16.2.1988 tarihli 
22 nci Birleşimde, İstanbul Milletvekili 
Yusuf Kenan Sönmez'in, 17.2.1988 ta
rihli 23 üncü Birleşimde yapmış oldukları 
gündem dışı konuşmalara cev/ıbı 

BAŞKAN — Salı ve çarşamba gün
kü birîeşimierde, gündem dışı söz alan Si-
•irt Milletvekili Abdurırezak Ceylan ve İs
tanbul Milletvekili Sayın Yusuf Kenan 
Sönmez'e Sayın Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı İmren Aykut cevap vere
ceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VB SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi .saygıyla selamlıyorum. 

Siirt Milletvekili Sayım Abdurrezak 
Ceylan'ın 16.2.1988 Salı ve İstanbul Mil
letvekili Sayın Yusuf Kenan Sönmez'in 
17.2.1988 Çarşamba günleri yaptıkları ko
nuşmalarda idle getirdikleri, Bakanlığım-
ıla lilgili bazı hususların aydınlatılması 
amacıyla huzurlarınızdayım. 

Hemen 'belirtmek isterim ki, iyi ni
yetle ele alınması halinde çözümlenmeye-
oek hiçbir sorun yoktur. Çalışma haya
tında varlığı biraz da mübalağalı olarak 
'büyütülen meselelerin de bu olumlu yak
laşımla çözülebileceğime olan samimî 
inancımı tekrar ifade etmek istiyorum. 

Çalışma 'hayatında barışın sürekliliği 
ve taraflar arasındaki dengenin korunma
sı esastır. Bunu, çalışma hayatının taraf
ları kadar iktidarlar da arzu ederler ve 
toplumun en büyük kesimini (ilgilendiren 

L KURULA SUNUŞLARI 

çalışma hayatımdaki istikrarın sağlanma
sı yolunda, iırıkânılarıla orantılı olarak en 
büyük çabayı sarf ederler; ancak, tabiatı 
gereği işçi-işveren arasında bütün demok
ratik toplumlarda olduğu gibi, ülkemiz
de de taraflarım her zaman hassa bir den
gede tutulması, hiçbir şikâyetin varlığın
dan söz edilmemesi mümkün değildir. 

Demokratik düzende, tarafların istek
leri olacaktır; demokratik sistemim ön
gördüğü mekanizmalarla, aynı çerçeve 
içinde çözüm yolları da bulunacaktır. Ye
ter iki, tarafların istekleri ve meselelerin 
çözümümdekıi yaklaşımları samimî olsum, 
iyi niyetli olsun ve sonuca ulaşmak için 
kullanılacak araçlar hukuk' düzenime ay
kırı olmasın. İsteklerde ve çözüm yolla
rımda ülke menfaaJÜarı ve ekonomimin 
imkânları göz önünde tutulsun. 

Evvelki hafta, Sayın Abdurrezak Cey
lan'ın yaptığı konuşma ile tamamen aynı 
mahiyette olan bir konuşmayı, yine Doğ
ru Yol Partisinden bir arkadaşımız ile 
SHP'den iki arkadaşımız yapmışlar, ben 
de onlara cevap vermiştim; ama, Sayın 
Ceylan, bunların hiçbirisini dinlememiş 
olmalı ki, aynı şeyleri ilk kez kendisi söy-
lüyormuşcasına dile getirdiler. Şimdi, ben 
de aynı görüşlerimi bir kez daha tekrar 
etmek zorunda kaldığım için hepinizden 
özür dilerim. 

Ücret konusunu ele alalım : Asgarî 
ücretler, Bakanlığımızca, 1475 sayılı İş 
Kanununun 33 üncü maddesine göre oluş
turulan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu 
aracılığıyla en geç iki yılda bir tespit edil
mektedir. Asgarî ücret, işçinin geçimini 
sağlayacak, 1475 sayılı İş Kanununun 33 
üncü maddesi ve bu maddeye dayanıla
rak çıkarılmış bulunan Asgarî Ücret Yö
netmeliğine uygun, bilimsel, objektif yön-
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temler ve güvenilir verilerle tespit edilen 
'bir taban ücrettir. Bir pazarlık ücreti ol
mayan asgarî ücretin üzerindeki ücretler 
ve sosyal haklar, işçi ile işveren arasında 
aktedilen hizmet akitleri ve taraflar ara
sında bağıtlanan toplusözleşmelerle ser
bestçe belirlenmektedir. 

Hükümetimizin işbaşına geldiği tarih
ten bu yana, asgarî ücret üç kez, yeniden 
'belirlenmiştir. Bütün tespitler, kanunda 
öngörülen iki yıllık sürenin dolması bek
lenilmeden yapılmıştır. Yapılan asgarî 
ücret tespitlerinde yıllık enflasyon oranı
nın üzerinde artış sağlanmıştır. Şöyle ki: 
1.5.1984'te 24 525 lira olan asgarî ücret 
yüzde 51 oranında artırılmıştır. 1.10.1985 
tarihinde asgarî ücret yüzde 69 oranında 
artırılarak 41 400 liraya yükseltilmiştir. 
1.7.1987 tarihinde ise, asgarî ücret yüzde 
79 oranında artırılarak 74 250 liraya yük
seltilmiştir. Ayrıca, 1.1.1988 tarihinden 
itibaren asgarî geçim indirimi 6 bin lira
dan 12 bin liraya çıkarılmıştır; bu da, 
asgarî ücretlinin gelirini belli oranda ar
tırmıştır. 

Grev yapılamadığı, bu konuda grev 
haklarının kısıtlı olduğu yolundaki iddia
lara rağmen, 1987 yılında yapılan ve 
29 734 işçiyi kapsayan 307 işyerindeki 
grev uygulaması sonucunda, kaybolan iş
günü sayısı 1 961 940'tır. Bu sayı, 1980 
yılından önceki yıllarda, en çok işgünü 
kaybına neden olan 1977 yılındaki 
1 379 124 sayısının daha da üstündedir. 

Bu konuda arz etmek istediğim bir 
başka husus da, bazı sendikaların greve 
gitmek yerine, üyelerinin grev oylaması 
talebinde bulunmalarını sağlayarak, «Gre
ve hayır» denilmekte ve toplu iş sözleş
melerinin Yüksek Hakem Kurulunda 
bağlanması tercih edilmektedir. Bu şekil
de bağıtlanan toplusözleşmede 124 adet
tir. 

Haksız işten çıkarmalara gelince : 
1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü mad
desinde, «süresi belirli olmayan sürekli 
hizmet akitlerinin feshinden önce, duru
mun diğer tarafa bildirilmesi» şartı var
dır. İşverenin, hizmet akdini fesih hakkı
nı kötüye kullanması halinde, ayrıca kö
tü niyet tazminatı ödemekle yükümlü ol
duğu hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme, 
hem işçi, hem de işveren için geçerli olup, 
öneller, hizmet akitleri ve toplu iş söz
leşmeleriyle işçi lehine değiştirilebilmek
tedir. 

Anılan kanunun 24 üncü maddesinde 
de, işverenlerin, bu kanunun 13 üncü 
maddesinde belirtilen şartlara uyarak, işi
ne son verdiği ve 16 ncı maddenin üçün
cü bendi gereğince iş akdini fesheden iş
çilerin yerine, çıkma veya çıkarma tari
hinden itibaren altı ay içinde başka işçi 
alamayacakları, bu süre içinde işyerine 
aynı nitelikte iş için yeniden işçi almak 
isteyen işverenin, durumu uygun araçlar
la yayınlayacağı ve işçinin kaydettirdiği 
adresine noter aracılığı ile duyuracağı, 
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün için
de başvurmayanların bu hakkının düşece
ği ve bu hükümle belli bir ölçüde işçiye 
istihdam güvencesi sağlandığı görülmek
tedir. İşverenlerin bu hükme uymamaları 
halinde, cezaî müeyyideler öngörülmüş
tür. 

İş iMşjkiierinin demokratik yollarla çö
züme Ikavuşturulduğu uygulamalarda, 
belli prosedürlerin işletilmesi sırasında 
bazı tıkanıklıklar olabilir. Bu, demokra
tik sistemin uygulandığı her toplumda 
belli farklılıklarla karşılaşılan bir du
rumdur. 

Daha önceki konuşmalarında da ifa
de ettiğim gibi, gerçek anlamda demok
rat bir insanım ve çalışmalarımı da de
mokratik kurallara uygun yürütür, 
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toplumun demokratikleşmesine kat
kıda bulunmaya gayret ederim. Yasa
larımızda, ILO ilkelerine, demokratik ku
rallara aykırı olduğu ileri sürülen hu
susları incelettiğimi, bunları düzeltmek 
için başlattığım çalışmaları defalarca 
açıkladım. 

Sayın Ceylan, daha önceki konuş
malarımdan alıntılar yaparak bu görüş
leri muhafaza edip etmediğimi sordu
lar. Şimdi bu sorularına cevap veriyo
rum. Gerek bu kürsüde yaptığım ko
nuşmalardan, gerekse Bakan olduğum
dan bu yana verdiğim birçok demeçten, 
Sayın Ceylan'ın okuduğu görüşlerimde 
bir değişiklik olmadığı, aynı doğrultu
da, önceki görüşlerime aynen uygun bir
takım çalışmaları geçen şu çok kısa süre 
içerisinde gerçekleştirdiğim ve birçoğu 
ile ilgili çalışmaları da başlattığım, sayın 
milletvelkillerimiz ve kamuoyu tarafın
dan bilinmektedir. Ancak, şu da bilinme
lidir İki, hiç kimse isteklerini ve düşün
celerini aynen gerçekleştirebilmek şansı
na sahip değildir; çünkü, bu, eldeki 'kay
naklar, imkânlar, zaman ve şartlarla sı
nırlıdır. Biz, zamanı ve şartlan, bu yol
da en iyi şekilde kullanma çabasını gös
termekteyiz. Daha iki ayı bile1 doldur
mamış olan Bakanlık süremiz içinde, ça
lışmalarımızın biraz önce ifade ettiğimiz 
doğrultuda cereyan ettiğinin dikkatleri
mizden kaçtığını sanmıyorum. 

Bizim işimiz, büyük sabır istjeyen bir 
iştir. Bu sorunların çözümü ve bu dü
şüncelerin gerçekleştirilmesinin birbuçuk 
iki ayda değil, en hızlı bir çalışmayla 
beş - sekiz ayda bile mümkün olmaya
cağını hepiniz benden iyi bilmektesiniz; 
ama, yine de çok sempatik arkadaşım Sa
yın Ceylan'ın eleştirilerine teşekkür eder, 
kendisine istediği zaman daha ayrıntılı 
bilgiler vermeye hazır olduğumu ifade 
ederim. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bakanlık görevine başlar başlamaz, ça-
lışmaiammızı, sendikalarımızla, hiçbir 
ayırım yapmaksızın, diyalog yoluyla yü
rüteceğimizi ifade etmiştim ve bütün 
sendikalarımıza bu yolda çağrıda bulun
muştum. Bizim için bağımsız sendika 
v»ya değişik konfederasyonlara bağımlı 
sendika olması fark etmez; hepsini aynı 
şekilde korur ve kollarız. Bizim için 
önemli olan, sendikalarımızın mücade
lelerini yasal çerçeve içinde yaparak iş
çilerimizin hak ve menfaatlarını koru
malarıdır. Nitekim, Sayın Kenan Sön-
mez'in sözünü ettiği Otomobil - İş Sen
dikası Başkan ve Genel Sekreteri olan 
arkadaşların benimle görüşme talepleri
ni aynı gün kabul ettim. Kendileriyle 
uzun bir görüşme yaparak, işçi çıkar
malarına yönelik şikâyetlerini ayrıntılı 
olarak dinledim. Şikâyetçi oldukları iş
yerlerine derhal müfettiş göndererek 
gerekli teftişleri yaptırdım. Bahsettikleri 
NETAŞ olayında ise, ne sendikanın, ne 
de işçilerin, işçi çıkarılması hususunda 
bana veya teşkilatıma herhangi bir şi
kâyetleri ulaşmamıştır. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Bakan, o gün sizi çok 
aradık; ama bulamadık.: 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Bununla beraber, durumu tes
pit ettirmek üzere, görevlendirdiğimiz 
müfettişler işveren tarafını dinlemişler; 
ancak, işçiler müfettişlerimizle görüş
mek istememişlerdir. 

Müfettişler tarafından düzenlenen 
raporda, işveren, işyerinde mevcut kapa
sitenin altında üretim yapılacağından, 
tensikata gidileceğini ve 45 işçinin iş ale
tinin feshedileceğini, 5.2.1988 tarihinde 
bildirmiştir, «t 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ama, 
grev gözcülerine... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT ((De
vamla) — 45 işçinin hepsine bildirmiş -
itür, Belgeler elimde arkadaşlar, gösteri
rim size.. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (is
tanbul) —• Sayın Bakanım, evet doğru, 
45 işçi... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla)— Bundan önce yapılan fesih bil
dirimlerini işçilerin almalarına rağmen, 
bu 45 işçi, bildirimleri imzalamadığından, 
8.2.1988 günü kendilerine ınoter aracılığı 
ile (bildirilmiştir, işçilerin hizmet akit
lerinin 1475 sayılı İş Kanununun 13 ün
cü maddesine göre feshedilmek istenme
si üzerine, 5.2.1988 günü 18.00 - 02.00 
vardiyasında çalışan 600 kişilik işçi 
grubu, işbaşı yapmayarak kafeteryada 
toplanmışlardır. Bunlar, müfettiş rapo
rundan ibize intikal eden hususlardır... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ '(İstan
bul) — Sayın Bakanım, müfettişler işçi
lerle hiç görüşmedi; bizzat oradaydık. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — 6 - 7 Şubat 1988 tarihleri haf
ta tatiline rastladığından, herhangi bir 
hadise olmamış; ancak... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Müfet
tiş sadece işverenle görüştü. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Efendim, ben konuşmamı bi
tireyim, size ayrıca ayrıntılı bilgi de su
narım. Konuyu incelettirdim, raporlar 
elimdedir... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yanlı 
rapor.... 

18 . 2 . 1988 0 : 1 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (Dö-
vamla) — ... 8.2.1988 günü. 600 kadar işçi 
grubu çalışmaya devam etmemiştir. Bu
nun üzerine, tüm fabrikadaki personele 
ücretli izin verilerek, fabrika tatil edil
miştir. işçileri, işbaşı yapmaması için 
teşvik eden 9 sendika temsilcisi hakkın
da, işverence, Üsküdar Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ve 
ayrıca hizmet akitleri (bildirimsiz ve 
tazminatsız olarak feshedilmiştir. 

Yargıya intikal eden bir ikonu hak
kında kanaat belirtmek, takdir edersi
niz ki, uygun değildir. İş müfettişleri
mizin işyerinde! yaptıkları durum tespi
tinde, özellikle köy tipi santralların üre
timinde önemli 'bir düşüşün olduğu, 1987 
yılında 250 bin hatlık sipariş alınmış
ken, 1988 yılında bu siparişin 50 bin 
hatta düştüğü ifade edilmiştir. Esasen, bu 
durum, işyerinde çalışan işçilerce de bi
lindiğinden, daha önce hizmet afeti' fes
hedilen işçiler, fesih bildirimini itiraz 
etmeden imzalayıp, kanunî haklarını al
mışlardır. 

Tekrar ifade etmek istiyorum ki, Ba
kanlığımıza, işçilerin hizmet akitlerinin 
kanunsuz feshedildiği yolunda sendika 
veya işçiler taraf'indan hiçbir başvuru 
olmadığı görülmüştür. Hakları elde 
etmenin veya haksızlıkları önlemenin 
birçok yasal yolları varken, bu konuda 
yasa dışı yollara 'başvurulması veya ya
sa dışı yolların tercih edilmesini anla
yışla karşılayamayız. Eğer, bu konuda 
şu şekilde veya bu şekilde eylem yapıl
mak yerine, Bakanlığımıza başvurulmuş 
olsaydı, derhal inceleme yaptırıp, feshin 
haksız olduğunu tespit etmemiz halinde, 
işçilerin işe iadesini sağlardık, 

Bizim üzüntümüz, işçilerimizin, halk
larım ararken, yasa dışı yollara başvur
maları sonucunda uğradıkları mağduriye-
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te yardımcı olamamaktandır. Biz, top
lu sözleşme düzeninin ve çalışma haya
tının tamaımen yasalara uygun bir şekilde 
işlemesini sağlamakla görevliyiz. Bütün 
(işçilerimiz ve sendikalarımızdan, yasa 
dışı yolları tercih ;etmemelerini; yasal 
haklarını korumada ve onlara sahip çık
mada kusur etmeyeceğimizi bilmelerini 
ister, hepinizi tekrar saygıyla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sa
yın Bakan. 

Üç sayın üyeye gündem dışı söz ve
receğim. 

2. — Afyon Milletvekili Baki Dur
madın, kanser ilacının bulunduğu iddi
asıyla, bir maddenin tedavide kullanıl
ması ve bunun TRT'de yayınlanmasının 
sakıncalarına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Bülent Akarcalı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sa
yın Baki Durmaz; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Durmaz, gündem dışı konuşma
nızın konusu, kanser ilacı ve tedavisi
dir. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye Te
levizyonu, 11 Şubat 1988 tarihindeki, 
20.00 Ha'ber Bülteninde, kansere ilaç 
bulunduğunu ilan etti. İlan etaıeklie de 
kalmadı, 28 dakika süreyle, bu ilacın et
kinliğinden bahsetti. İnsanlığın korkulu 
rüyası olan, isminin söylemesi dahi insa
na ürperti veren bu menfur hastalığın, 
keşke televizyonun bahsettiği gibi, ilacı 
bulunsa da bu konuda ıstıraplar içinde 
bulunan binlerce vatandaşımızın ve ya
kınlarının dinmek bilmeyen bu ıstırapları 
son bulsa. 

Bu konuda bulunan veya bulunacak 
herhangi bir çareyi bütün kalbimizle 
desteklediğimizi arz etmek istiyorum. 
Hele, böylesine bir mucizeyi bir Türk 
doktorunun gerçekleştirmiş olmasını gör
mek en büyük gurur kaynağımız ola
caktır. 

TRT'nin bu haberi üzerine, bilim 
adamlarının bu konudaki görüşlerini ba
sında hep birlikte izledik. Yine, tele
vizyonun 15 Şubat 1988 tarihinde dü-. 
zenlediği «Panorama» adlı programını 
ibretle seyrettik. Gördük ki, televizyonun 
uzun uzun bahsettiği, ilaç değil, «Zak
kum» denilen bir bitkiden ibaretmiş. 
Ayrıca, bu bitkinin TÜBİTAK Bilimsel 
Kurulu tarafından 1976 yılında incelen
diği ve kanser tedavisinde müspet bir 
netice vermediği belirtilmişti. 

Bilim adamlarına göre, kanseri teda
vi ettiği iddia edilen bu bitkinin için
den, bilimsel kurallar çerçevesinde yeni 
bir maddenin çıkartılması ve onu taki
ben gerekli araştırmaların yapılarak ilaç 
haline getirilmesi için bile on - onbeş 
yıllık bir çalışmaya gerek olduğu bil
diriliyor. Böyle bir araştırmanın yapıl
masına cam gönülden taraftarız; ancak, 
zehirli bir bitki olan zakkumun, televiz
yon tarafından ilaç gibi kamuoyuna su
nulması ve bütün kanser türlerinde çok 
iyi sonuç alınıyormuş gibi gösterilmesi, 
vatandaşlar arasında bir umut olarak 
görülmüştür. Zira, bu zalim hastalığa 
yakalanan vatandaşlanmız, uçan kuştan 
bile medet beklemektedir. Bu nedenle, 
yurdun her yerinden, hastalar varlarını 
yoklarını satarak şu kış gününde İstan
bul yolunu tutmuşlardır. Karşılarında 
bir muhatap bulamayan bu istiraplı ki
şiler, çareyi zakikuma sarılmakta bulmuş
lardır ve bu konuda ilk kurbanlarım da 
yerdiklerini dünkü basında, maalesef, 
üzülerek hep beraber izledik. 
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Sayın milletvekilleri, bir bitkiden 
ilacın elde edilebilmesi için, o bitkide et
kili olan madde nedir, o araştırılır, bu-
lunur. Eğer, bu ayrılan madde yepyeni 
bir madde ise, bunun diğer farmakolojik 
etkileri ve toksikolojisi, farmakoloji ve! 
toksikoloji laboratuvarlarında tahlil edi
lir. Eğer bir ümit varsa, bu defa da spe
sifik bulgular için özel araştırma labo-
ratuvarlarıında, konu, hayvanlar üzerin
de incelenir. Gerçekten etkili madde bu-
lunur ise, bu defa klinik faz deneme
lerinle geçilir, yani insanlar üzerinde de
nemeye geçilir. Bu faz denemeleri, gö
nüllüler üzerinde yapılır. Bunun için, 
Helsinki Deklarasyonunda belirtilen bü
tün kurallara riayet edilerek, etkisinin 
insanlar üzerinde ne gibi bir tepki yarat
tığı tespit edilir,, Klinik faz denemeleri, 
mutlaka modem donatımı haiz klinik 
farmakoloji uzmanlarının denetimi ve 
gözetiminde yapılır. Bütün bu süreçler 
tamamlandıktan sonra, ilaç şekline dö
nüşebilmesi için Sağlık Bakanlığının bil
gisinle sunularak ruhsat talep edilir. 

Sağlık Bakanlığı bünyesin/de, tıp fa
kültelerinin bu konudaki bildim adam-
laırından oluşan bir bilim kumulunda, ilaç 
olarak ruhsatlandırılması tallep edâen 
bu madlde A'dan Ztye ıtititziikle incele
nir; maddenin emsalleri de dikkate alı
narak, fayda ve zararları, fayda ve fiyat 
analizleri yapılarak, eğer uygun ıgörü-
ltürse bu maddeye ilaç ruhsatı verilir. 

Sayın milîetvekÜlileri1, bütün bu süreç-
îeıri geçmeden ve ilaç olmadığı halde bilr 
maddeyi bir insan üzerinde nasıl dene
yebilirsiniz? Haydi bu olayı bilr hekim 
yaptı diyel'iım, Tababet Tüzüğüne göre 
suç olan bu uyguliama karşısında cuimhu-
ırîyet Hükümetinin bir Sağlık ıBakanı na
sıl toayıltsız kalabilir? Bu konuda Anaya
sanın (17 nci ve 56 ncı maddeleri- gayet 

sarihtir. Yine, Sayın özal Hükümetîınih 
çıkarmış olduğu Sağlık Hi&metleriı Te
mel Kanununun 3 üncü maddesinin son 
fıkrasında ne deniyor (bir bakalım: «özeli 
mevzuatına göre izin veya ıruhsat alınma-
mıtş ilaç ve terkiplerin üretimi, İthal, sa
tışı ile ıruhsat veya izıin alhnımış dahi olsa 
ilaç ve terkiplerin bilimsel araşjtıırmıa ama
cıyla Sağlak ve Sosyal' Yardım Bakanlığı 
ve ilgili kişinin ozası olmadan linsan üze
rinde kufanımı yasaktır.» 

Zakkum olayımda, Anaıyasaımız gere
ğince hangi denetim yapılmıştır? Temel 
Sağlık Hizmetleri) Kanununa göre, uygu-
'Janması yasak olan ve hiçbir bilimsel de
ğeri olmayan bir madde, 'Sayın Bakanını 
da bulunduğu bir açık oturumda televiz
yon ekranından hangi düşünce ve cesa-
ırdtle 55 miıltyon 'insana bir umut kapısı 
olarak gösterilmiştik:? Bu umutların ha
yal kırıklığı âe sonuçlanmasının vebali 
fciıme ait olacaktır? İlim yuvalarında der
dine derman arayan vatandaşlar, TRT 
kanal'iyla karşı karşıya bırakılmışlardır. 
Korkanım, çok ciddî bir soırun olan diğer 
sağlık konularında da bu .yanlışlıklar 
yaıpılimış olsun. 

Adı geçen maddenin uygulSanması 
«onunda 9 vakanın müspet neticelendiği 
söyleniliyor; ancak, iyileştiği söylenilen 
9 vakanın, kanser uzmanl'ao tarafından 
(incelemeleri ve bir ıraporla tespitti ya-
pılımamışıtiır. Haydi bu 9 vaka iyi olldu 
diyelim ya ölenlerin sayısı nedir? Bun
ların sorumluluğu kime ait olacaktır; bu 
hesabı kim verecektir? Sayın Sağhk Ba
kanı, «Efendim, biz bu maddeyi patent 
için yabancı fiırmalara gönderdik. Onlar, 
bizim bu buluşumuzu çalmasınlar diye 
televizyonda açıkladık» (gibilerden baha-
neDarJe bu soırumıiulluflöfcan kurtulacağını 
sanııyorsa (büyük bir yanılgı içerisine dü
şüyor. 
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Sayın miletvekiiari, TRT'nin, bu 
yayımlan lile itoplluma büyük zararı olL 

tmuştur. TRT Yasasının 5 inci' madde
sinde genel' yayın esasları şöyle sıralan
maktadır: Toplumun beden ve ruh sağ
lığına zarar verecek hususlara yer ver
memek. Karamsarlık, umuıbsuzlluk, kar
gaşa, dehşet, saldırganlık gibi oliumsuz 
duygular uyandırmak ve telkin etmek 
almacına yönelik yayın yapmamak. Ha
berlerin toplanması, seçillmesi ve yayın
lanmasında itararsızl'ik, doğruluk ve ça
bukluk ilkelleri ile çağdaş haberdik tek
nik ve metodlarına bağlı olmak. 

TRT, bu yayınlarıyla, yasada belitriti-
îen kuraların dışına çıkarak, ilaç olma
yan bir maddeyi ilaç ölaraık takdim et
miş, ıbiüümsel! olmayan bir maddeyi top
tana empoze ederek vatandaşı telaşa dü
şürmüştür; beden ve ruh sağlığını teh
likeye sokarak yayıncılık ülkesini istismar 
etmiştir, ©öylece, kanserde uygulanan 
klasik tedavi sistemleri hakkında kuşku 
uyandıolknışıtır. Binlerce kanser hastasını 
ve yakınllarını lyanllş haberle önce umut
landırmış ve daha sonra hayal kırıklığı
na uğraıbnuştır. 

KUDRET BÖLÜKOÖLU {Balıke
sir) — Sayın Başkanım, 10 dakika Oklu. 

BAKİ DURMAZ l(Devamla) — Bi
lim adamlarıyla halkı 'karşı karşıya geti
rerek kargaşaya neden olmuştur. Doğ-
ırul'uk 've taırafsızlkk 'ilkesinden ayrılarak, 
/televizyon ekranllaırını âdeta bir mahkeme 
salonu gibi kullanmış, bilim adamlarına 
olan güvenilliırlıiği sarsmış ve kamuoyu 
önünde bilimseli kurumlar zedelenmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, Uiitfen 
toparlayınız efendim. 

BAKİ OURIMAZ (Devamla) — BM-
yorum. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, televizyo
nun yanlış haberleri yüzünden bildim 
adamları üe vatandaş karşı karşıya gel
memiştir. 

Ayrıca, anayasal bir kuruluş olan, ge
leceğimizin ıtemıinaıtı oltan çocuklarımızın 
okuyacağı üniversiteler, inandırıcılığını 
kaybetmiştir. Bu çok acı ibir (tablodur. 
Bunun vebali, TRT ve TRT'ye hu ha
beri veren Sayın Sağlık Bakanına aitötk. 
Ayrıca, bir yıl evvelden hazuHlanmış bir 
programın, Türkiye 'Büyük Millet Mec
lislinde önemlıi bir memleket sorununun 
•görüşüldüğü glüne rasitlaıtıllması bir tesa
düf değildir, kamuoyunun dikkatini baş
ka yerlere çekimde için yapılmış kasıtlı 
bir yayındır. 

(BAŞKAN — Lütfen toparlayın efen
dim. 

' BAKİ DURMAZ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

©öylesine hayatî (önem taşıyan bir bi
lim konusunun, 'günlük siyaset ımalize-
mesi halline getirilmesinin sorumluluğu 
TRT'ye ve Sayın Sağlık Bakanına aittir. 

Bir zakkum olayıyla, Vuralhan ger
çeğini , öıitbas eltime çabasına 'girişilmiş
tir. TRT'nin, kraldan ziyade kralcı olma 
tutumunu anliamak mümkün değildir. 

Sayın millletvekıileri, TRT, bu ıtuıtu-
muıyHa 'iktidarın maşası olduğunu 'bir ke
re, daha ortaya koymuştur. 

KUDRET BÖDÜKOĞLU (Balıke
sir) — Sayın Başkanım, süre çok geçti. 

BAŞKAN — Tamamlıyor efendim. 
Sayın Durmaz, lütfen cümlenizi ta

mamlayınız, artık okumayınız. 
BAKİ DURMAZ l(Devamlla) — Ta

mamlıyorum efendim, bir cümle kaldı. 
Türkiye Blüyük MâlÜiet Meclisinde önemlü 
memleket sorunlarının görüşüidüğü gün
lerde, kamuoyunun dikkatini başka yöne 
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çekmek İçin TRT'nıiın ellimde 'hazır bekle
yen, sansasyon yaratacak daha ne kadar 
yayın vardır;. ibunu öğrenmek istiyorum 
doğrusu. 

BAŞKAN — Sayam Durmaz, lüt
fen efendiim... 

BAKÎ DURMAZ \<pevamllıa) — Biltfti 
ıdfendiım. 

İktidara karışı Ibu itaatkâr tutumu ne 
zamana kadar devam edecek, ımeırak 
leldiyorum. TRT'niın ibu Olumsuz tutu
muna son o'layl'arın ders olacağını lüımıiıt 
eder; bundan sonraki yayım hayatında 
Türk Itopl'umuna, TRT yasaları uyanın
ca, doğruları ve gerçeklleri yansıtıması 
dileğiyle Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

iSağdl'un 'Sayın Başkanım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sa
yın 'Durmaz, ıbuyurun efendim. 

Cevap verımek üzere, (Sağlık ve Sos
yal Yardım (Balkanı Sayın Bülent Akar
calı; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışllar) 

iSAĞLEK VİE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI ^istan
bul) — (Sayın Başkan, değerlliı arkadaş-
llarıim; ilkönce, ıbu kürsüye çıkmadan ön
ce, önemli! •olduğuna inandığı ibiır konuda 
konuşacak milletvekili arkadaşın, asgad 
nezaket icabı, IBakanl'ığa ıte-ldfan edip 'bil
gi alması gerekJr, asgarî nezaket icabı... 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, ıDYİP sıralarından gürüUtüler) 

Değerlıi arkadaşlaom... 
• ISayın Başk'an, Ibiz sessizce dinledik... 

Sayın Başkan, lütfen... Biz sessizce din-
fodik... 

BASJKAN — Devam ediniz efendim 
lütfen. (DYP sıraıDarıından güırüılltüter) 

Sayın Bakan, size müdahale eden
lere cevap vermeyiniz lütfen, Başkanlık 
Divanı olarak ıbiz kendi görevimizi ya
parız. 

'Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AIKARCALI (De
vamla) — iSağolun. 

Sayın Başkan, değerlıi arkadaşllarım; 
eğer duyduğum yanlış değilse - ki, za
bıtlardan da bakabiliriz - ıbiz, TRT'ye 
ıhaber vermdklle iıtbam ediılldik; ıbu yalan
dır. Açık seçik ifade ediyorum, ibu ko
nuyla ilgili o'Ilaıralk, Bakanlığımızın, be
nim, TRT'ye herhangi ibiır müdahaliede, 
herhangi ıbir ıricada, herhangi ibiır istilr-
hamda, dolaylı veya direkt olarak .tel-
kinde ıbuıliuoduğumu, buyursun'laır ispat 
etsiınler. Bakım, ne Jcaldar açık seçik ko
nuşuyorum, ne kadar açık seçik... 
l(ANAP sıralarından (Bravo» seslleri, al
kışllar) 

Sayın Başkan, . ifade eltımek istedi
ğim şudur: Bu kürsüye ne zaman çık-
ıtıysam, dedim ki, ısağlik konularımda ka-
pıımız açıktır size; en fazla, bilr telefo
nunuz kadar uzağım. Daha dün akşam, 
Sağlık ve Sosyal1 Yardım Komiısyonunum 
hütün partilere mensup üyelleriylie hep 
birlikte yemek yeldik, kendilerine açık
ladık, ettik. IBu, diyalogu geltıiırmek için-
dir. 

Buradan, açık açık ifalde • etitiım, sağ-
•1lık konularını elbirliğiyle günlük poltiı-
kanın dışında yürütmeye çalışalım diye. 
Kapım bu Yüce IMeclıisiın hütün millet
vekillerine açıktır; yaızufoy'sözlü, sorun
larıyla iillgilenmekıbeyilrn. (ANAP sıralla-
ırından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değeri arkadaşlarım; 
simidi, benıim ifade etımek isitediığikn ne
dir? Burada konuşmak her milletvekilliı-
miın halkkıdır; ama, eğer İbiır Ibakanliık it-
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ham edilecekse, b:<r bakanlığın yanlış 
yapıtığı, eksik yaptığı ıMeniımleri varsa1, 
dediğim ıgilbi, en azımdan, demokratik bâr 
ülkede, 'bir nizamda, biırbiıriımizi her an 
yüz yüze gördüğümüz biır nizamda, ba
kanlığa telefon edilerek, «Sayın Bakan 

- ilgili ;bakan yoksa bile, illgillisiyle gö-
rüşlülebiılli'ır - şöyle şöyle kanaatlerimiz 
vardır. Biz basından, bunun böyle böyle 
olduğunu okuduk; ıbu meseleyi Meclise 
getireceğiz. Acaba, bu böyle imidir, de
ğil! midir?.. Yarın kürsüde konuştuğu-
muz zaman, lütfen yanlış anlamayın:» 
vesaire vesaire - herkesin ıbiır yaklaşma 
üsîuibu vardır - şeklinde görüşme yapı-
lablılıirdi, ama, asgarîsi, şu yüce Meclisim 
bu yüce kürsüsü kullanılır iken, ıgerdkfliı 
bilgilleri almaktır, eğer burada ilim ve bi-
'liitm adına konuşulmak isteniyorsa özel
likle. 

•Sayın Başkan, bu konuda kayıtsız 
kaldığımız beilıktMi. Acaba neye dayanı
larak bu söyleniyor? Yanil, buna mesnet 
teşkil 'eden 'hususlar nelerdir? 

IKıatıllmak durumunda kaldığım, tele
vizyonun «Panorama» programında söy
lediklerimi teker teker tekrar ederim. Ya
yını ilgili . arkadaşilarla birlikte tekrar 
dinleyelim - teker teker tekrar ©deriım -
yalnız sayın ımilll&tvekilli arkadaşlarımla 
birlikte .değ'.ûi, kendilerinin arzu edecek
leri, çağıracakları bitim adamlarıyla bir
likte ... Orada söylediklerimi tekrar 
ederim, çünkü, orada nelerin söylenmesi 
gerektiğimi' istişare ederek gilüfcim. 

Balkınız, başka biır tıususa daha deği
niliyor: Televizyonda, benim ağzımdan, 
«IBu maddelerin araştıırılliması için dışa
rıya gönderdik» diye biır cümle çıkmadı, 
biz Bakanlık olarak öyle biır şey yaptığı
mızı söylemedik; hayır. 

— 545 

18 . 2 . 1988 O : 1 

İîfaide etmek istediğim şudur : Özlem 
içinde bulunulan düşünceler, duyulmak is
tenilenler, duyuldu sanılıp, buraya getiril
mesin... Eğer önce bize müracaat edilirse, 
hiç olmazsa ilgili bakanlığa müracaat edi
lirse, bu gibi yanlışlıklara mahal kalmaz. 

'Değerli milletıvekili arkadaşımın arzu
su, niyeti, inancı nedir? Kamuoyuna mal 
edilmiş bir meseleyi burada kendi adına, 
partisi adına konuşmaktır; yerden göğe 
kadar hakkıdır. Ancak, bu hak var diye, 
bu konuda herhangi bir eksikliği, yanlış
lığı olmamış kişi ve müesseseler itham 
edilemez. Prensip açısından, özellikle ön
ce bunu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; bu konu bize intikal ettiğin
den beri neler yapmışız ve nasıl intikal 
etmiş, müsaade ederseniz bunları sizlere 
açıklayayım; ayrıca şunu da belirteyim : 
Böylesine önemli konular, dediğim gibi, 
bir bilgi alınmadan 'gündem dışı olarak 
iburaya getirildiği zaman, biz de, yeteri 
kadar doyurucu olacak cevabı verememe 
eridişe'siyle karşı karşıya kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu bize, 
resmen, dosyası ve yazılı müracaatıyla 
birlikte 10 Şubat Çarşamba günü intikal 
etmiştir; sözlü olarak ise, 9 Şubat günü 
intikal etmiştir. 'Sözlü olarak intikal et
mesinden sonra, resmî müracaatının ya
pılmasını istedik, dilekçe ile müracaatını 
üsteldik; dosya bize bırakıldı ve 10 Şubat 
Çarşamba günü dilekçe bize intikal etti. 

10'unda bu müracaatı aldıktan sonra, 
konunun ne şekilde incelenmesi gerektiği 
hususunu araştırmak için aramızda konuş
tuk. Bir de, konu bize iletilirken, belirli 
gizlilik içinde ele alınması gerektiği belir
tildi ve rica edildi. Bunun üzerine biz, bir 
bilim adamı, üniversite üyesi profesör, 
- ki, bağımsız kişidir - Türkiye'de ilaç 
mnsatı almak, üzere başvurmuş yerli veya 
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yabancı üreticilerin taleplerini inceleyen 
bilim adamlarından kurulmuş bir komis
yon olan ilaç Ruhsat Komisyonu Baş
kanı + Eczacılık Genel Müdür Yardım
cısı arkadaşımız - çünkü Genel Müdür 
yurt dışındaydı - ve Müsteşar arkadaşı
mızla birlikte kapalı bir toplantı yaptık; 
dedik ki, böyle bir müracaat var ve ıbu 
•müracaat içinde bize iletilmiş, dosyalar 
da verilmiş olan bilgiler şunlar ve bu bil
giler içinde, ilk bakışta, ilk analizde, ilk, 
araştırmada çok müspet görünen yabancı 
kaynaklı araştırma sonuçları var. Hatta, 
şunu ifade edeyim iki, yabancı kaynaklı 
araştırma raporu ıbana ayrı bir şekilde ve
rildi. Bu raporun gizliliği vardır, bu ra
porun içinde araştırmayı yapan firmanın 
adı vardır ve gerçekten de vardır; bu fir
ma da, konusunda dünyanın en ileri, 
Önemli firmalarından biridir. Onun üze
rine biz o raporun içersinden «müspet 
bü'lgu» diye vasıflanabilecek kısımların 
fotokopisini ayrıca çekip, dosyaya koy
duk. 

Bunun ışığında o gün yapılan toplan
tıda, bu meselenin kurulacak bir «etik 
komite» tarafından incelenmesinin gerek
tiği konusunda aramızda karar aldık. Hat
ta, konuşmamız esnasında şunu belirttük : 
Bu «etik komite» kurulduktan sonra ken
disi bir protokol yapar, bu konunun ileri
ye yönelik olarak nasıl götürüleceğini tes
pit eder ve bu tespitle de Bakanlıktan ge
rekli yardımı ister. Eğer, araştırması so
nunda, «Müspet addedilen bu bulgular di
ğer etaplarda müspet değildir, dosyanın 
'kapatılması gerekir» derse, «Dosyayı ka
patırız» dedik; yoksa eğer, «Bu bulgular 
igerçekten müspettir» ne bileyim ^Buna 
10 milyon dolarlık yatırım yapmak gere
kir» derse, «O zaman alır meseleyi Hü
kümete götürürüz» dedik. 

Dediğim gibi, bizim, meseleye 10 Şu
bat Çarşamba sabahı yaMaşmamız bu şe-
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kildedir. Hatta, o gün TRT, bu konuyla 
ilgili olarak bizden bir çekim istemişti 
- Bakanlığa gelecekti - bizden görüş istedi. 
Cevabımız şu oldu : «Konunun incele
mesinin bir etik komisyon tarafından ya
pılması kararlaştırıldığı için, bu konuda 
artık beyanat vermeyiz» dedik. Zaten da
ha önce de vermemiştik. Yalnız, bir gün 
öncesinden TRT'nin bu talebine, «Gelin 
görüşelim» diye müspet cevap vermiştik. 
Etik komisyon kurulması kararı alindik-
tan sonra, gayet mantıkî bir şekilde, biz 
bundan sarfınazar ettik. 

(Değerli arkadaşlarım, perşembe ak
şamı TRT'de bu yayınlandı, harta o 

gün -yanılmıyorsam- Bakanlıar Kurulu 
toplantısı vardı, eve geç gittik; ancak o 
gece televizyonun (ikinci programında 
kısmen görebildim. Ertesi günü sabah 
saat 8'de Aksaray için yola çıktığımdan 
dolayı, gece saat 10'lıa sabah saat 8 ara-
sınıda o programı görme imkânım olma
dı, çok cüzî olarak gördüm. Cuma günü 
Aksaray'da öğle vakti yemek yerken, 
Anadolu Ajansı ile Anka Ajansının mu
habirleri bana konuyu açtılar. Dediğim 
gibi, programın yayınını, perşembe ak
şamı eve geç gitmiş olduğum için, tü
müyle görememiiştiım; ama, konuyu bili
yordum. Kendilerine şunu söyledim : 
Eyet, bize gelmiştir, elimizdeki dosyaya 
göre müspet. Dışarıdan gelmiş, yani biz
den dışarıya bir araştırma talebi gitme
di; o daha önce yapılmış, Hzim dışlımız
da bir oliay. 

Bunları da mazeret olsun diye söyle
miyorum; yapılmışsa onuda ayrıca savu
nurum; ama, bizim tarafımızdan yapıl-
mamıştiır. Burada olayları açık seçik, 
hiçbir yoruma 'girmeden anlatmaya ça
lışıyorum. Gazeteci arkadaşlara, elimiz
de bu şekilde bir müspet durum vardır, 
bulgular bunu göstermektedir. Biz meşe-
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leyi bir etâk komisyona havale ettik de
dim. Hatta, etik komisyonun ne okluğu
nu anlatmaya çalışittım; ona rağmen yan-
faş anlaşılmış ve «epik» yazılmış. Kendi
lerime, kendi bilgim tahtında bazı şeyle
ri anlatmaya çalıştım. Bu nedir? Şunu 
belirttim!: Eltimizde bir madde vardır; 
kanser tedavisine iyi geldiği belirtilen, 
dışarıda yaptırılmış araştırmalara göre 
de müspet buluntuları olan bir madde 
vardır. Bunun ilaca dönüşmesi çok uzun 
'bir zaman alır. Bunun evreleri vardır, 
safhaları vardır. OBunun olacağını bilsey
dim, Anadolu Ajansından, Anka Ajan
sından o günkü metni çıkartır getirirdim. 
Bunları titizlikle anlatmaya çalıştım, hat
ta şunu söyledim : «Bakın, ilaç olması 
bile yetmez. Dışarıdaki ilacın, Avrupa' 
daki ilacın, ilaç olmuş maddenin, Türki
ye'de ilaç olarak kabul edilmesi, bir sürü 
şartîara bağlı» dedim. Yani bugün Tür
kiye'de satın aldığımız ilaçların hemen 
hemen tümü Avrupa menşeli, Avrupa 
menşeli olması, bunun orada titizlikle 
araştırılıp kendisine ilaç adının verilmesi 
-bizim uygulamamıza göre- yetmiyor; 
dev gibi bir dosyayla İlaç Ruhsat Komis
yonuna geliyor. tHaç Ruhsat Komisyonu 
bunu 'büyük bir tjlJizlikle inceliyor ve 
İlaç Ruhsat Komisyonu -dediğim gibi-
yalnız bilim adamları tarafından oluştu
rulur; hiçbir şekilde idarî karada, Ba-
kamfık kararıyla karar almazlar, alamaz
lar; aldırmak isteyen bakan, istifa ile 
karşılaşır arkadaşlar. Karşımızdaki bilim 
adamlarına, hiçbir bakan, ne geçm'işte, 
ne şimdi ve ne de gelecekte bakanlık ta
limatıyla karar aldıramaz. Ayrıca, Haç 
Ruhsat Komisyonunun ruhsat konusun
daki görüşü müspet olduğu zaman, ora
dan Eczacılık Gene! Müdürlüğüne ge
lir. 

Bir gün sizleri gezdirmek isterim, bi
zim Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitü
sünde, en gelişmîş sistemlerde, Türkiye 
de ilaç olarak satılması istenen madde 
veya ilaçlar araştırılır. Bütün bunlardan 
sonra, bütün bu prosesten sonra Türkiye' 
de İlaç olarak piyasaya çıkabilir. Hatta 
bazen, .siz milletvekili arkadaşlarıma ilaç 
firmalarından şikâyet gelebilir; efendim, 
şu kadar önemi bir ilacı, Avrupa'da, 
kalp ağrısına ,şu hastalığa iyi gelen bir 
ilacı Türkiye'ye getirdik; bize hâlâ ruh
satım vermediler diye. Bu şikâyetler ne
den vardır? Çünkü, bizim kanunlarımız 
-oradaki gibi- dışarıdaki bir ilacı otoma-
tîkman ilaç kabul etmemektedir. Hatta 
bu konuda, kampanya sonunda dışarıda 
yapılan ilaç toplamaları Türkiye'ye gön
derilmek istendiğinde sıkıntı yaratmak
tadır. Mesela, Almanya'daki vatandaşla
rımız, Türk kardeşlerimiz orada ilaç top
layıp Türkiye'ye göndermek istemekte
dirler; ancak, Almanya'da, ilaç dîiye sa
tılanları. bizim şartlarımıza göre her za
man ilaç diye burada kullanma imkâ
nımız olamamaktadır. Yani, bu şekilde 
ciddî çalışan bir bakanlıkta, bunun dışın
da bir çalışma olabileceğini kesinlikle 
düşünmemenizi rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu 'Bakanlığın 
ciddî çalışması, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurduğu bu yüce Meclisin çıkardığı ka-
nunüarla olmuştur. Onun için, çıkmış 
olan o kanunların orada gayet yakından 
izlendiğine, titizlikle uyulduğuna her şey
den önce inanmanızı rica ederim. 

Bakın, televizyon konuşmasında ben 
ne dedim? Gayet açık ve seçik bir şekil
de, «Bu maddedir, ilaç değildir» dedim, 
orada da tekrarladım ve en sonunda, to
parlayabilmek için, şunu belirttim, de-

— 547 — 



T. B. M. M. B : 24 

dim ki : «Mevcut bi'Jimsel tedavi metot
ları dışında, hekimlerin tavsiye ettiği, ön
gördüğü metotlar dışında, kesinlikle baş
ka hiçbir yola başvurulmaması gerekir.» 
Çünkü, gitmeden önce, dediğim gibi da
nıştım. istişare en iyi yoldur. Ne tavır 
alınması . gerektiği 'konusunda -madem 
kamuoyunda bize rağmen 'bu iş çıkmıştı-
kamuoyuna en 'iyi mesajı verebilmek için 
uğraştık. 

•Değerli arkadaşlarım, bugün şu saat
te, Anadolu Ajansına ve diğer ajanslara, 
basına, TRT'ye iletilmiş, Bakanlığımızın 
bir tebliği vardır. 'Bu meselenin kamu
oyuna yansımasından sonra bazı vatan-
daşlariimız, 'bu 'bitkiyi kendi mantıklarına 
göre (kullanma yolunu seç'tikleri .için ölüm
cül sonuçlara yol açan durumlar ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle, bakanlık olanak 
biz, vatandaşımızı bu .benzer konularda 
uyaran bir tebliğimizi «bugün 'basına ver
dik. 

Değerli arkadaşlarım, dün basından 
ve basından sonra bize gelen bilgilerden, 
böyle 'bir vakanın olduğunu öğrendik. 
Anında, 'hastanın -ki, hastaneye geldiğin
de ölmüş olduğunu öğrendik- sevk edil
diği hastaneyle temasa geçtik, otopsisini 
takip ettiriyoruz. 

'Değerli milletvekili arkadaşlarım, be
nim sizlerden hassaten ricam şudur : 
Gerek bu, gerekse-'benzer diğer konular 
titizlikle izlenmektedir. Kamuoyunu il
gilendirdiği zaman, kamuoyunu yanıltma
mak için elden gelen 'imkânlar kullanıl-
maktadır. Biz bunların reklamını da yap
maktan kaçınmaktayız. Bakın, size, sa
dece Ibir misal olsun diye belirteyim : 
Bundan üç hafta önce, basından -ki, bi
ze de akabinde haber geldi- Akdeniz 
Gübre Sanayiinin atıksu deposunun pat
ladığını ve bu suyun denize karıştığını 
öğrendik. 
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Değerli arkadaşlarım, ertesi gün Re
fik Saydam Enstitüsü uzmanlarımız ora
da idi ve bir tafta sonra •raporlarını ge
tirdiler; kısa, orta ve uzun vade çözüm
lerini önerdiler. Bakanlık olarak bemen 
gereğini yapalım diye gönderdik. Daha 
bunun gibi yaptığımız diğer çalışmaları 
da belirtebilirim. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık konusun
da bizim (inancımız şudur: Yapılan'hizmet
lerin reklamı olmaz. Bunlar zaıten yapıl
ması gereken şeylerdir. Bizim, bakan ola
rak, zaten görevimiz budur. Bunu yapı
yoruz, şunu yapıyoruz diye, ne bunlarla 
Övünülür, ne de başka b!ir şey olabilir. 
Ancak, değerli milletvekili arkadaşlarım, 
haklı olarak «Sık sık bilgi verin, açık
lama yapın. Yaptığınız açıklama yetersiz 
öldüğü için biz bu endişeye kapıldık. 
Verdiğiniz açıklama bizi tatmin etmedi
ği için konuyu buraya getirmek duru
munda kaldık» diyebilirler; ancak, şunu 
belirtmek İstiyorum : En iyi ölçü, 'in
saftır; en iyi yol da, istişaredir. Lütfen, 
Meclisim izde en azından sağlık konula
rında, bu iki ölçüyü benden esirgemeyin. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP ve SHP 
sıralarında alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Şaş kan, sataşma vardır; söz istiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Hangi konuda efen
dim? 

'BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Balkan, nezaketsizlik ve yalan söylemek
le ithaırri etmişlerdir.;' söz istiyorum. 
(ANAP sıralarından «Hayır, hayır» ses
leri) 

BAŞKAN — Zaptı getirtip tetkik ede
ceğim; gereğini yaparım efendim. 
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DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, sataş
ma nedeniyle söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Sataşma hangi konu
larda Sayın Kahveci? 

(DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ ı(Isfcaribul) — TRT ile ilgili 'konu
larda sataşma vardır; söz hakkımı kul
lanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bendeniz size bir not 
verdim; sataşma konusu olan yeri verin, 
zaptı getirtip -bakacağım efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN KAH
VECİ (istanbul) — Zabıtta değil Sayın 
Başkan. TRT ile ilgili konuşmaya, ko
nulara 'bakan olarak cevap vermek isti
yorum. 

ıBAŞKAN — Sataşan kim efendim? 
DEVLET BAKANI ADNAN KAH

VECİ (İstanbul) — Biraz evvelki konuş
macı. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — iki ba
kana söz verilemez; zaten sayın 'bakan 
cevap verdii. 

BAŞKAN — Zapta bakalım, gere
kirse ısize de -söz vereceğim efendim. 

3. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, 3194 sayılı İmar Kanununun uy
gulanması ve imar planı olan veya ol
mayan yerlerde yasayan vatandaşlarımı
zın içinde bulundukları duruma ilişkin 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sa
yın Hasan Zengin, gündem dışı söz is
temiştiniz; buyurun efendim. 

Sayın Zengin, gündem dışı konuşma 
konunuz, 3194 sayılı imar Kanununun, 
imar planı bulunmaya yerlerde her tür
lü yapılaşma amacıyla kısıtlamalar ge
tirmiş istisnaî durumlar kanunda açıkça 
belirtilmiş olmasına rağmen, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünce yapılan uzun 

yazışmalar sonucunda, imar planlı ve 
imar plansız yerleşim yerlerinde yaşayan 
kimilerin içinde bulundukları durumla il
gili efendim. 

HASAN ZENGİN .(Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 3194 
sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi
nin açık hükmüne rağmen, vatandaşla
rın kendi arsa ve arazilerini hisseli ola
rak saitmak istediklerinde karşılaşacakları 
güçlüklerin halli ve imar planı olma
yan yerlerde (köylerde) yaşayan insan
ların, imarlı ıkeritüerdekiiere nazaran dev
let imkânlarımdan gerektiği gibi fayda-
lamdıri'lmadıfeları için söz almış bulun
maktayım. 

Ülkemizin binlbir derdinden birisini, 
şu kısa zaman içinde özet olarak anlat
maya çalışacağım. Hükümetten de bu 
hususlarım en kısa zamanda çözümü yo
lunda gerekeni yapmasını beklemekte ol
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 3194 sayılı İmar 
Kanununu okuduğumuzda, hisseli satıla
cak ve satılmayacak arazilerin tarifi ga
yet açık olarak belirtilmiştir. Kanunun 
18 inci maddesinin son fıkrası şöyledir: 
«Veraset yolu ıile intikal eden, bu Kanun 
hükümlerine göre şuyulandırılan, Kat 
Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve 
hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama 
amacı *için yapılan hisselendirmeler ile 
cebrî icra yolu ile satılanlar hariç imar 
puanı olmayan yerlerde her türlü yapı
laşma amacıyla arsa ve parselleri hisse
lere ayıracak özel parselasyon planları, 
satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz» 

Görüldüğü gibi, burada, kanunun 
amaçladığı, husus, gecekondulaşmayı ön
lemektir. Burada istisnalar açık olarak 
sayıtoıştır. Bu istisnalarla ilgili tapu iş
lemenin hemen yapılması gerekir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
8.11.1985 tarihli 490 mesaj numaralı te
leks emriyle, istisnalar dışındaki talep
lerin (bölge müdürlüğü kanaiıylja genel 
müdürlüğe iletilmesini istemiştir; ama, 
tatbikat 'böyle değildir. Türkiye'ideki bü
tün tapu sicil müdürlüklerinde her türlü 
işlemin genel müdürlüğe intikal ettiril
diği, yapılan şikâyetlerden anlaşılmakta
dır. İstisnalarla ilgili talepler de merkeze 
sorulmaktadır. Vatandaş arazisini niçin 
satar? Hayat pahalılığı ve yüzde 60 enf
lasyon altında ediliyordur, aç veya açık 
olduğu için, bir ihtiyacını gidermek için 
satar. Satış 'işleminin hemen halledilme-
mesi vatandaşa güçlük çıkarmak olarak 
kabul edilebileceği gibi; iş 'bitirici Hükü
metin, satış işlemini yazışmalarla bir yıl 
geciktirmeye, sıkıntı içinde bulunan va
tandaşın işini 'bit/irerek onlara işkence 
etmeye hakkı yoktur. Bu hususta bir ör
nek vermek istiyorum. 

Meslekten anlayan ve Sarıgöl İlçesin
de serbest çalışan 'Harita Mühendisi Sa
lih Yapıcı'nın, hisseli olarak Necdet Eke' 
ye satmak istediği bağlı tarlası ile ilgili 
yazışması şöyledir : 

26.11.1986 tarihinde Sarıgöl Tapu Si
cil Müdürlüğüne satış işlemi için müra
caat edilmiştir. İzmir Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğüne yazılmış. Gelen cevapta, 
gerekli "inceletmeler yapıldıktan sonra ta
limat almak üzere gerekenin yapılması 
istenmiş. Salih Yapıcı'ya bildirilmiş. Tek
rar dilekçe verilmiş. Belediye ve Ziraat 
Dairesinden yazılar alınarak, buranın ya
pılaşma ile ilgili olmadığı tespit edilmiş. 
Bölgeye yazılmış; bölge, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünden talimat al
mak üzere, 13 yazışmadan sonra, 14 Ey
lül 1987 tarihinde 5061 sayı ile Genel 
Müdür adına Genel Müdür Muavini 
Hami't Aksöy imzasıyla İzmir Bölge Mü

dürlüğüne hitaben talebin karşılanması 
için talimat gönderilmiş. 

Salih Yapıcı, arazisini hisseli satmak 
İçin 26.11.1986 tarihinde müracaat et
miş; «satabilirsiniz» .kararını, 13 yazış
madan sonra, 23.9.1987 tarihinde, yani 
'bir yıl sonra alabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, alı
cı Necdet Eke iaraziyi satın almaktan 
vazgeçmiştir. Bir yıl 'bekledikten sonra 
durumlar değişmiş, bayat pahalılığı art
mış, yüksek .enflasyon altında arazi fiyat
ları çok arttığı için araziyi satamamış. 
Bir sene sonra, arazini satabilirsin dedi
ğiniz Salih Yapıcı'yı müşkül durumda 
bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın Hükümetten sormak isterim. 
Bu, vatandaşa azap vermek ve işkence 
çektirmek değil de neidir? 

Bir misal daha vermek isterim : Sa
rıgöl İlçesiinin Çöp Köyünden Ahmet 
Boz, 8.4.1987 tanihinde Sarıgöl Tapu Sicil 
Müdürlüğüme yaptığı müracaatın ceva
bını hâlâ alamamıştır. Misalleri çoğalt
mak mümkündür. Binlerce insan aynı ıs
tırabı çekmektedir. 

Tapu ve Kadastro Sayın Genel Mü
dürü futboldan vakit bulup da, bu husus 
üzerine eğişe idi, bunun en kısa hal şekli 
şöyle olabilirdi düşüncesindeyim : Genel 
Müdürlüğün, kendisline intikal eden istis
nalarla ilgili satış işlemlerinde, yazışma
ya meydan vermeden her satış için tali
mat yazma yerine, «Kanunda maddeler 
açıktır, cezaî, müeyyideler de yazılmıştır, 
yazışmaya gerek yoktur» diye bir genel
ge göndermesi yeterli olabilirdi; çünkü, 
istisnalar bölümünde, bilhassa tarım, hay
vancılık... Yanli, bu bölgede artık bir yer
leşim mevzubahis değilse, gecekondu ol
ma durumu da mümkün delğildir. Buraya, 
tapucu yerine gidip baktığı zıaman, bu-
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rası bir gecekondu bölgesi mi, bağ mı, 
bahçe imi, tarla mı olduğunu anlayabilir. 
Genel Müdürlükten bunu sorup, talimat 
almasına gerek yoktur. Zaten kanun da 
açıktır. Bunun, vatandaşlara büyük 'bir 
azap verdiği kanaatindeyim. 

Sayın Bakandan görevlini sormak is
terim : 

1. 3194 sayılı îmıar Kanunu çıktıktan 
sonra, bütün vilayetlerde tapu sicil mü
dürlüklerine bu hususta kaç müracaat 
yapılmıştır? 

2. Bunlardan kaç adet dilekçe Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne in
tikal ettirilerek menfi veya müspet cevap 
verilmiştir? 

3. Kanunda istisnalar sayıldığıma ve 
açıkça 'belirtildiğine göre, bu hususların 
Genel Müdürlüğe intikaline gerek var 
mı? 

,Bu 'hususların cevaplandırılmasını bek
lemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca şu hususa 
da kısa olarak değinmek istiyorum : Tür
kiye'de yerleşim yerlerini şehir ve köy 
ayırımından kurtarmak için, köylerin de 
imıar planlarının yapılması gerekmektedir. 
Türkiye'nin az ve çok nüfuslu şehirler ha
line getirilmesi için gerekenin yapılması 
artık şart haline gelmiştir, tımar planı bu
lunmayan -bilhassa bu kanun tatbikata 
konulduktan sonra- köylerde oturanlar, 
kendilerinin unutulduklarını belirterek, 
«Mademki köylü milletin efendisi olacak» 
diye şöyle sormaktadırlar : «Biz milletin 
efendisi lisek, kanunlardaki ayırım niye?» 

Tatbikattaki şu hususlara kısaca de
ğindikten sonra sözlerime son vermek is
tiyorum : Hayat pahalılığı altında ezilen 
'biziz. Taban fiyatlar devamlı olarak enf
lasyonun çok altında verildiği için, geçi
mimiz1! sağlayacak duruma gelemedik. 

Zaten, imıar işleriyle de uğraşacak vakti
miz ve paramız yoktur. Bu durumda, köy
lerde oturan vatandaşlar da, şehirlerde ol
duğu gibi, konut kredilerinden faydalan
dırılmalarını istemektedirler. Aynı şekilde 
nasıl belediyelere İller Bankasından nü
fus başına fak hisse gönderilerek şehirle
rin limıarı, ıkalfcınıması siağlanıyorsa, köy
lerin liımarı için de genel bütçeden para 
ayrilrnası istenmektedir. 

Ayrıca, köylerdeki Emlak Vergileri be
lediyelere y atırtlmaktadır.. ? 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen to
parlayınız efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Köy
lerdeki emlâk beyanları belediyelere ve
rilmektedir. Hatta alınan vergiler de be
lediyelerin kalkınması için kullanılmak
tadır. Köylüler, köylerden alınan Emlak 
Vergilerinin kendi köylerinin kalkınması 
için kullanılmasını istemektedir. 

Ayrıca, köy muhtarlarının aylıkları
nın iyEeştiırlilmesıi şart haline gelmiştir. 

Bir hususu -belki espri olarak da söy
leniyor- çok konuşulduğu için söylüyo
rum : Türkiye'de, silah taşıma ruhsatı al
dıktan sonra, 'bütün' vatandaşlar Türkiye 
sınırları içerisinde silah taşıyabilir; ama, 
muhtarlara, «Sen vilayet haricimde bunu 
taşıyamazsın» dliyoruz. Bu ayrıcalığa da 
lüzum yok arkadaşlar. Diyelim ki, De
mirci'nin Minnetler Köyünden Manıiısa' 
ya gelmiş olan bir köy muhtarı, köy hiz
metlerini takip için bölge müdürlüğüne 
-İzmir'e- gitmek istiyor. 180 - 200 kilo
metre geldikten sonra, «Sen git, tabanca
nı köyüne bırak, ondan sonra izmir'e git» 
demenin de bir manası yoktur. Aynı şe
kilde, bu taşıma ruhsatı konusundaki ay
rıcalığın da ortadan kaldırılması isten
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen 
cümlenizi tamamlayın efendim< 

— 551 — 



T. B. M. M. B : 24 18 . 2 . 1988 O : 1 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Önemli olduğu için bir noktaya daha de
ğinmek istiyorum. 

Köy okullarında, bugün, hademeiğin-
den tutun tüm hizmetlerini köylü karşıla
maktadır. Şehirlerde kömür tahsisi veril
mektedir; 'ama, köylere, hatta köy ilk
okullarına ıdahl verilmemektedir. Bu üzü
cüdür arkadaşlar. Bu ayrıcalıklı durum
ları ortadan kaldırmak mecburiyetinde
yiz. 

Türkiye'de bir yerleşim politikasının, 
iskân politikasının gerçekleşıtinilmiesi şart
tır. Tarımsal planlamanın, sanayi plan
lamasının, ekonomik; ve sosyal planla
maların yapılması şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen bi
tirin efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın 
efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu 
planlamaların yanında, iskân politikala
rının da gerçekleştirilerek, köyden, kent
ten ve kırsal kesimden şehirlere göçün ön
lenmesi de ülke yararına olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime 
son verirken,. Türkiye'nin, insanların so
yulmadan, emeklerin sömürülmeden, ge
lir dağılımındaki adaletsizliklerin gideri
lerek mutlu insanların yaşayacağı ülke 
halime getirilmesi temennisiyle, hepini
ze saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Zengin. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Balkanı 
cevap verecek mi efendim? 

DEVLET BAKANI NİHAT KİTAP
ÇI (Erzurum) — Arkadaşımızın konuş
ması birçok bakanlığı ilgilmdiriyor, ben
denizin baktığı kurumları da ilgilendiri

yor. Halbuki konuşmanın mahiyetinden, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığını ilgilen
diriyor gibi bir mana çıkıyor. Onun için 
müsaade ederseniz bilahara cevaplandı
rayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

4. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra da sıkıyönetim mahkemelerinin gö
revlerine devam etmeleri ve sanıkların 
askerî cezaevlerinde tutulmalarının Ana
yasaya aykırı bulunduğuna ilişkin gün
dem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — Adana Milletvekili Sa
yın Sedat Doğan, sıkıyönetim mahkeme
leri ve askerî cezaevlerinin sivil cezaev
lerine devri konusunda gündem dışı söz 
istemişlerdir, kendilerine söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Doğan. (SHP sırala
rından alkışlar.) 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
12 Eylül askerî yönetiminin üzerinden se
kiz yıl geçti. Ülkemiz bu yönetim sonra
sı, iki genel seçim, bir yerel seçim, bir de 
referandum yaşadı. Hükümet, demokra
siye geçildiğini söylüyor,* bir yandan da 
Avrupa Topluluğuna katılmak için baş
vuruyoruz. Demokrasinin yerleşmesi, in
san haklarının korunup, geliştirilmesi doğ
rultusundaki her adım, kimden gelirse gel
sin, elbette ki olumludur ve herkesten des
tek görecektir. Nite'kim, Hükümetin son 
olarak, Birleşmiş Milletlerin, İşkenceye 
Karşı Mücadele Avrupa Sözleşmesini im
zalaması, tüm kamuoyunca olumlu bu
lunmuş ve desteklenmdştir; ancak, şu da 
bir gerçektir ki, ülkemizde demokrasinin 
gelişip yerleşmesi için yapılacak daha çok 
şey vardır. Bunu görmezlikten gelmek sı
nırlı bazı şeylerle yetinmek mümkün de
ğildir. Düşünme ve örgütlenme özgür
lüğüne getirilen köklü kısıtlamalar, ça-
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lışma yaşamını, yükseköğrenim sistemini 
dar bir cendereye sokan düzenlemeler, 
demokrasinin temel sorunları olarak gün
celliğini korumaktadır. Yeni bir anaya
sa düzenlenmeden veya 1982 Anayasasın
da köklü değişiklikler yapılmadan, de
mokrasiye aykırı düzenlemeleri giderebil
mek mümkün değildir. Bu temel sorun
lar bir yana, bugün Anayasa ile ilgili ol
mayan; fakat, 12 Eylül döneminden kal
ma birçok olağan dışı uygulama da hâlâ 
varlığını sürdürmektedir. 12 Eylül Askerî 
Harekâtı üzerinden sekiz yıl, sıkıyönetimin 
tüm ülke düzeyinden kaldırılmasının üze
ninden iki yıl geçmesine karşın, Sıkıyöne
tim Yasası, birçok konuda hükmünü sür
dürmekte, sanki ülkemizde hâlâ sıkıyöne
tim varmış gibi işlemektedir. 

Kamuoyunca 1402'likler olarak anı
lan kamu görevlilerinin görevlerine dön-
dürülmemesi bunun en çarpıcı örnekle
rindendir. 

Sayın milletvekilleri, benim üzerinde 
durmak istediğim konu ise, sıkıyönetimin 
kaldırılmasına karşın, hâlâ sıkıyönetim 
mahkemelerinin varlığını sürdürmesi, yar
gılama yapması ve Askerî Yargıtayın bu 
•konuda işlevini sürdürmesidir. Bugün, An
kara, İstanbul, Diyarbakır, Adana ve Er
zincan'da sıkıyönetim mahkemeleri gö
rev yapmaktadır. Mamak, Metris, Erzin
can ve Diyarbakır'da askerî cezaevleri 
vardır. Demokrasiyi gerçekten benimsi
yorsak, öncelikle, 12 Eylül döneminin de
vamı olan bu uygulamalara son vermek 
durumundayız. Şu anda 12 Eylül huku
kunu savunabilecek bir hukukçu yok
tur. Demokrasinin egemen olduğu bir ül
kede, sıkıyönetim mahkemelerinin hâlâ 
sürmesi, insanların hâlâ cezaevlerinde tu
tulması bir demokrasi ayıbıdır. Bugün, Di
yarbakır ve Eskişehir cezaevlerinde yaşa
nan olayların, gerginliğin, huzursuzluğun, 
açlık grevlerinin, direnişlerin nedenleri

nin başında, demokrasiye aykırı olarak, 
yargının ve cezaevlerinin sivile geçmeyişi, 
dolayısıyla hâlâ asker muamelesi yapıl
masıdır. Bu sorun, farkımız olmadan he
pimizin sorunudur. Bu demokrasi ayıbını 
sürdürmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kaldırmalıdır. Böylece dışarıdaki itibarı
mız da artacaktır. Kaldı ki Meclisimiz, bu 
'kamburu taşımak gibi bir durumla da karşı 
karşıyadır. Sanırım bu durum, hiçbir 
siyasî partinin ve hiçbir milletvekilinin 
de isteyeceği bir eşy değildir. 

Sıkıyönetim Yasasının yürürlükte kal
ması ve sıkıyönetim mahkemelerinin gö
revine devam etmesi, hukukî açıdan da 
dayanağı olmayan Anayasaya aykırı bir 
durumdur; çünkü, Anayasanın 122 nci 
maddesiyle koşullan belirtilen sıkıyö
netimin nasü kurulup işleyeceği bu mad
dede açıklanmıştır. Bu maddenin ayrın
tıları dışındaki ortak özelliği, sıkıyö
netimin daima belirli bir süre ile sınır
landığı, bu sürenin bir başlangıcı ve so
nu olduğu; uzatma halinde de sonunun 
belirlendiği ve sıkıyönetim süresindeki 
uygulamaların yalnızca bu sürö içinde 
yapılacağı hususudur. 

Maddedeki fıkra başları ve metinler, 
uygulamaların yalnızca sıkıyönetim süre
sinde var olduğunu vurgulamakta; bu uy
gulamaların sıkıyönetim kaldırıldıktan 
sonra da devam etmesine olanak tanıma
maktadır. Anyasanın 122 nci maddesiyle 
kurulan sıkıyönetimin yargıyla ilgili kısmı
na, Anayasanın 145 inci maddesinde rast
lamaktayız. Maddenin üçüncü fıkrasında; 
«Askerî mahkemelerin savaş veya sıkıyö
netim hallerinde hangi suçlar ve hangi ki
şiler bakımından yetkili oldukları; kuru-
luş-laaı ve gerektiğinde bu mahkemelerde 
adlî yargı hâkim ve savcılarının görev-
lendiriılmiteleri kanunla düzenlenir» denil
miştir. 
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Burada üzerinde durulacak husus, as
kerî mahkemelerin, yalnızca sıkıyönetim 
haillerinde, yanli sıkıyönetim süresince yet
kili olacakları hususudur. Sıkıyönetim 
kalktıktan sonra, sıkıyönetim mahkemesi
nin devamına olanak tanınmamaktadır. 

Bu nedenle, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 23 üncü maddesiyle, sıkıyö
netim kalktıktan sonra, mahkemelere, 
bakmakta olduğu davalarla ilgili sınırlı 
olarak dahi yetki tanımak, Anayasanın 
hem 122 nci, hem de 145 inci ımadde-
Serine aykırıdır. 

Diğer yandan, gerek Anayasanın yar
gı düzenlemesi, gerek usul yasalarının 
gereği ve kuralları olarak, adlî mahke
melerde adlî yargıç ve savcılar, askerî 
mahkemelerde ise askerî 'yargıç ve sav
cılar görev alabilirler. Bu genel kuralın 
birkaç istisnasından biri de, Anayasanın 
145 inci maddesinin üçüncü fıkrasıyla, 
sıkıyönetim hallerine münhasır olmak 
üzere, sıkıyönetim askerî mahkemelerine 
tanınmış ve bu mahkemelerde, sıkıyöne
tim süresince adlî hâkim ve savcıların 
görev lalmalarınıa olanak tanınmışitır. Bu 
istisnanın sıkıyönetıimin kalkmasından 
sonra da devam etmesi, Anayasanın 145 
inci maddesine aykırıdır. Yalnızca sıkıyö
netim hallerinde görev yapacak olan kar
ma ve istisnaî bir mahkemenin, sıkıyöne
timin kalktığı bir dönemde de görevini 
sürdürebilmesi, tüm yargısal ve hukuk
sal tasarruflarının sakatlıkla mailuli oldu
ğu bir durum yaratmaktadır. Bu sakat 
tasarruflara olanak veren 1402 sayılı Ya
sanın 23 üncü maddesinlin bu nedenle de
ğiştirilmesi de bir zarurettir, 

Yine, bu mahkemelerin sıkıyönetim 
askerî mahkemeleri olarak isim alma ne
deni, Türkiye Büyük Mıilllet Meclisinin 
sıkıyönetim kararı aılırpası ve bu kararın 
gereği olarak sıkıyönetim hallerine mün

hasır belirli organlar oluşturmasıdır. Tür
kiye Büyük Mıiliet Meclisi sıkıyönetimi 
kaldırdığına göre, görevleri: devam eden 
bu mahkemelere sıkıyönetim askerî mah
kemesi demdk mümkün değildir; 'bunlar 
normal bir askerî mahkemedir. Böyle 
bir mahkemede sivil savcı ve hâkimlerin 
görev alması da Anayasa ve usul yasa
larına aykırıdır. Bu nedenle 1402 sayılı 
Yasanın 23 üncü maddeslinin değiştiril
mesi gerekir. 

Anayasamın 6 ncı (maddesi, kesin bir 
kural getirmiştir : «Hiçbir kimse veya or
gan kaynağını Anayasadan almayan bir 
Devleti yetkisi kullanıamaz.» Anayasanın 
9 uncu maddesine göre, yargı yetkisi 
mahkemece kullanılır. 11 inci madde hük
mü ise, yargı yetkisini kullanan, yargı or
ganımda başlayan bir kuralı ortaya koy
muştur, o da şudur : Anayasa hükümleri, 
yargı organlarını bağlayan temel hukuk 
kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaz. Anayasanın 145 dnci madde hük
mü! tfle, sıkıyönetim halli ve süresıine mün
hasır görev alabilen sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinin, sıkıyönetimin bulunma
dığı dönemlerde görevlerini sürdürmeleri 
ve sıkıyönetim askerî mahkemesi iadını 
korumaları karşısında, bu yargı organla
rının Anayasadan kaynaiklanm'ayan bir 
yargı yetkisi kullandıklarını açıkça, or
taya koymaktadır. Anayasanın 37 nci 
maddesi, «Hiç kimse kanunen ıtahi oldu-1 

ğu mahkemeden başka Işiır merci önüne 
çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi ol
duğu mahkemeden başka bir merci önü
ne çıkarma sonucunu doğuran yargı yet
kisine sahip ola'ğanüstii merciler kurula
maz» demektedir. 

Kısaca, 1402 sayılı Yasanın 23 üncü 
maddesi, Anayasanın 6, 9, 11 ve 37 mdı 
maddelerine aykırıdır. Nitekim, 1971 yı
lında açılan bir davada, Anayasa Manke-
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mest, 15 - 16 Şubat 1972 tarih ve 1971/31 
esas 1972/5 sayılı kararlarıyla, 1402 sa
yılı Yasanın 23 üncü maddesini Anaya
saya aykırı bularak iptal etmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği bu mad
denin, bugün yürürlükteki 1402 sayılı Ya
sanın 23 üncü maddıesLnden hiçbir fiaırkı 
yoktur. Salt bu karar bile, 1402 sayılı Ya
sanın 23 üncü maddesinin Anayasaya 'ay
kırı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. 

Anayasaya ve hukuka aykırı bu du
rumu mahkemeler çözememekıtedirler; 
çünkü, 12 Eylül yöneticilerini kollayan ve 
yürürlükten kalkmasını istediğim Anaya
sanın geçicıi 15 inci maddesi, Millî Gü
venlik Konseyi tarafından çıkarılan ka
nunların Anayasaya aykırılığının ileri sü
rülemeyeceği gibi, akıl almaz, antidemok
ratik hüküm taşımaktadır. Bu nedenle, 
Anayasa ve hukuka aykırı bu durumu or
tadan kaldıracak tek merci, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, konuş
manızı lütfen toparlar mısınız? 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Ayrıca, mevcut durum, yargılamada 
çok gariplikler ortaya çıkartmaktadır. 
Şöyle ki, aynı fiiDi birlikte işleyen iki sa
nıktan birisi sıkıyönetim kaldırıldıktan 
sonra yakalandığı için adlî yargıda, yani 
sivil mahkemede, diğeri daha önce ya
kalandığı için sıkıyönetim mahkemelerin
de yargılanmaktadır. Doğal olarak, mah
kemelerin karanları da farklı olabilecek
tir; belkıi de, birisi ceza alırken, diğeri be
raat edecektir. Bu örnek hile, doğal hâ
kim ilkesine, adalete ve Anayasaya aykı
rılığı açıkça sergilemektedıir. 

'Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
görüldüğü gibi, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra sıkıyönetim mahkemelerinin göreve 

devam etmesi ve sanıkların askerî ceza
evinde tutulması, Anayasaya aykırıdır; 
tüm basın ve hukuk çevreleri, bu duru
mun Anayasaya aykırılığı konusunda 
hemfikirdir.ı Anayasanın geçici 15 inci 
maddesi nedeniyle, konu Anayasa Mah
kemesine götürülemediğinden, bu mahke
meler işlevini bugüne değin sürdürmüş
tür. Sağcı ya da solcu binlerce sanık ha
len bu mahkemelerde yargılanmakta, ce- \ 
za almakta, durumları bir üst yargı ola
rak, Askerî Yargıtayda incelenmekte ve 
askerî cezaevlerinde kalmaktadırlar. Bu 
durum, sanıkları, aile ve yakınlarını mağ
dur etmekte, çeşitli insanî ve sosyal so
runlara yol açmaktadır. Bu konudan as
kerî mahkemeler de rahatsızdır; ancak, 
yapabilecekleri pek bir şey yoktur. Biz
ler, siyasal partiler ve milletvekilleri ola
rak bu konuya seyirci kalamayız. Bugün
lerde, askerî cezaevlerinin, sivil cezaevle
rine nakli gündemdedir, bu olumludur; 
ancak, eksik ve yetersizdir. Konu, sadece 
cezaevlerinlin nakli değil, sıkıyönetim mah
kemelerinin görevlerini sivil yargıya dev
retme sorunudur. İlgili yasada, «Sıkıyö
netim kaldırıldıktan sonra, sıkıyönetim 
mahkemelerinin ve askerî yargıtayın gö
revleri sona erer, ellerindeki dava dosya
ları sivil mahkemelere devredilir» şeklin
de yapılacak bir düzenlemeyle, 12 Eylül 
döneminin günümüze sarican olağandışı 
uygulamalarından birine son vermek 
mümkün olacaktır. Böylelikle, askerî ce
zaevlerinin sivile nakli de kendiliğinden 
bir sonuca ulaşabilecektir. Bu, bir an ön
ce yapılmalıdır. Yalnız, cezaevlerinin nak
li demek, mahkemelerin sürmesi demek
tir. Bu, demokrasi üzerindeki bir ayıbın 
kabulüdür. Bu davalar yedi sekiz yıldır 
sürmektedir ve üç beş y i daha sürebile
cektir, Mahkemeler karar verse bile, bir 
de Askerî Yargıtay safhası vardır. Askerî 
Yargıtay daha sonra kararı bozsa bile, 
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yeniden sıkıyönetim mahkemelerime gö
rev düşecektir; bu da, Türkiye'nin gün-
dem'nde yedi sekiz ylı daha kalacağı an
lamını taşır. Bir başka deyişle, ülkemizde 
olağandışı uygulamaların on'beş onaltı se
ne kadar sürmesi demektir. 

Sayın oıdlef vekilleri, bu mahkemelerin 
böyle sürüp gitmesi, kimseye bir şey ka
zandırmayacağı gibi, birçotk şeyi de yitir
memize neden olacaiktır. Bırakalım, bu 
davaları olağan sivlil mahkemeler görsün. 
Onlar da bizim mahkemelerimiz, onlar 
da bizim yargıçlarımızdır. Üstelik, böy
lelikle hukukun ve demokrasinin gereğini 
yapmış olacağız. 

Ben, tüm siyasal partileri, tüm ımillet-
vdkflerini, en kısa sürede demokrasiye ge-
çüşte olumlu bir adım alacak bu sorunun 
çözümünde çaba sarf etmeye çağırıyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sı
lalarından alkışlar) < 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Doğan. 

BAKÎ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum efendim. Lütfen. 

BAŞKAN — Zabıtlar gelmedi, gelin
ce haber vereceğim efendim. Sayın Balkan 
da bekliyor, isiz de bekliyorsunuz. Zabıt
lar gelmedikten sonra bunları tespit et
mek mümkün olmuyor. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümüne geçi
yoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ 

I. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver ve 75 arkadaşının, Millî İstihbarat 
Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu 
teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin 
sınırları içerisine çekmek için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi (1019) 
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BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, oLkutuyoruım efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

9.11.1983 tarih ve 2937 sayılı MİT 
Kanunu incelendiğinde MİT'in görevle
ri, «Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağım
sızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine 
ve millî gücünü oluşturan bütün unsur
larına karşı içten ve dıştan yöneltilen 
mevcut ve muhtelif faaliyetler hakkında 
millî güvenlik istihbaratını devlet çapın
da oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhur
başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başka
nı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
teri ile ilgili bakanlıkların istihbarat ve 
ihtiyaçlarını karşılamak, kamu kuruluş
larının istihbarat faaliyetlerinin yönlen
dirilmesi için Millî Güvenlik Kurulu ve 
Başbakana önerilerde bulunmak, kamu 
kuruluşlarının istihbarata karşı koyma 
faaliyetlerine teknik konularda müşavir
lik yapmak ve eşgüdüm sağlanmasına 
yardımcı olmak, Genelkurmay Başkanlı
ğınca silahlı kuvvetler için gerekli görü
lecek haber ve istihbaratı, yapılacak pro
tokole göre Genelkurmay Başkanlığına 
ulaştırmak, istihbarata karşı koymaktır.» 

Görevleri bunlar olan MİT'in yasa
sında bir diğer önemli husus, MİT'e bu 
görevler dışında görevler verilemeyeceği 
ve bu teşkilatın, devletin güvenliği ile il
gili istihbarat hizmetlerinden başka hiz
met istikametlerine yöneltilmeyeceği hu
susudur. 

Bütün bu emredici hükümlere rağ
men, günlerdir kamuoyunda sözü edilen 
MİT1 raporu incelendiğinde, içeriğinde 
MİT'in yukarıda yazılı görevlerinden 
hiçbirini yerine getirmediği açıkça bel
lidir. Görev alanına girmeyen bir konu
da kendisine görev verilemeyeceği, dev-
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letin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmet
lerinden başka hizmet istikametlerine yö-
neltilemeyeceği kesin olan MİT'in, ra
porda yazılı konularla ilgilenmesinin ne
deni gerçekten öğrenilmeye değer bir ko
nudur. Yukarıda yazılı açık hükümlere 
rağmen, MİT'i bu konularda araştırma 
yapmaya yönelten emri kim ve hangi 
yasaya dayanarak ne amaçla vermiştir? 
Bu soruların yanıtını kamuoyu merakla 
beklemektedir. 

MİT'in bu rapor içerisinde ileri sür
düğü iddialar doğru mudur? Bizim önce
likle araştırılmasını istediğimiz konu bu 
değildir. Bizi Meclis araştırması isteme
ye yönelten nedenlerin başında, MİT'in 
söyledikleri değil, tarafsızlığını yitirmiş 
bir görüntü vermesi, siyasal amaçlarla 
kullanıldığı izlenimini yaratmasıdır, öy
le ki, raporda iktidarı kollayan, kayıran 
cümlelere bile rastlamak olası. Raporda, 
«Anavatan Partisinin aldığı ekonomik 
tedbirlerle illegal gelir kaynaklarının ku
rutulması» v sözcükleri Başbakanın seçim 
bildirgelerindeki sözcükler ile aynı. Bu 
durum bugün kimilerine hoş gelebilir; 
ama, yarın daha da farklı biçimlerde kul
lanılacağından hiç kimsenin kuşkusu ol
masın. 

Raporu incelediğimizde, MİT'in, em
niyetin içindeki özel bir hesaplaşmanın 
parçası haline geldiği de gözlenmekte. 
MİT, ilk kez kişileri ve kurumlan açık
ça suçluyor. Bu rapor yasalara uygun bir 
biçimde hazırlanmadığı gibi, üstelik, yet
kili yerlere verilmeyip basına sızdırılıyor. 
MİT raporlarını yayınlayan ve yazanlar, 
bu raporlar gizli olduğu için cezalandı
rılırken; bu raporu basına sızdıranın kim 
olduğu ve cezalandırılıp cezalandırılma
dığı, yanıtlanması gereken ayrı bir soru. 
ANAP'ın aldığı ekonomik önlemleri öven 
ve yüzlerce kişiyi açıkça suçlayan bu ra- -

porda nedense, Jaguar olayının bazı kah
ramanlarından, altın kaçakçılığı davası
nın ileri gelenlerinden ve hayalî ihracat
çıların işlerini takip eden bakanın adın
dan hiç bahsedilmiyor. Kuşkusuz bu so
ruların yanıtları araştırma esnasında tüm 
boyutları ile ortaya çıkacaktır. 

Raporun ilk kamuoyuna açıklanması 
sırasındaki tepkiler de ilgi çekicidir. Sa
yın Cumhurbaşkanı kendilerine böyle bir 
raporun gelmediğini, daha sonra Sayın 
Üruğ'un açıklaması üzerine bu kez ra
porun kendisine başka bir biçimde ulaş
tığını söylemesi, devlet adına çelişkili 
açıklamalar olup, olay üzerindeki esrar 
perdesini iyice artırmakta. 

Bu rapor, ve içerisinde yazılanlar, bu 
devletin bir hukuk devleti mi, yoksa bir 
polis devleti mi olduğunu göstermesi açı
cından önemli. Böyle raporların yönetim
lerce hazırlatıldığı veya yönetimlerin ka
rarlarına etkili olduğu devletler, polis 
devletidir. 

Bugün devlet, şahıslar hakkında ra
porlar düzenleyen ve bu raporlar üze
rine herhangi bir işlem yapmak yerine 
siyasî rakiplerine şantaj yapan veya yap
tıran bir polis devleti görünümündedir. 

Türkiye'de MİT raporları ortada do
laşıyorsa, Başbakanımız seçimlerden bir 
gün önce çok önemli bir açıklama ya
pacağını söyleyerek sonradan sahip çık- -
madiği bir raporu rakiplerine karşı koz 
olarak kullanıyor ve Sayın Cumhurbaş
kanı bu rapor hakkında kuşkulan artı
racak ifadeler kullanıyorsa, MİT'in için
de siyasî bir yarış varsa, devlet iflas et
mediğine göre MİT iflas etmiştir. Ya* 
saya göre Başbakana bağlı olan, yine 
Sayın Başbakana göre birtakım güç 
odaklarının güdümünde olan bu teşkilat 
hakkında, bu teşkilatın daha fazla deje
nere olmasını önlemek, teşkilatı kanu-
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nunda yazılı görevlerinin sınırları içeri
sine çekmek, siyasal iktidarın güdümün
den kurtarmak için Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün. 102 nci maddeleri gereği Mec
lis araştırması açılmasını saygıyla talep 
ederiz. 16.2.1988 

Cüneyt Canver 
Adana 

Kâmil Ateşoğullan 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

M. tstemihan Talay 
İçel 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Vedat Altun 
Kars 

Erdal Kalkan 
Edirne-

Ali Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Beşer Baydar 
Ankara 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Musa Gökbel 
Muğla 

Tufan Doğu 
Muğla 
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Rıza Ilıman 
Çorum 

Tevfik Koçak 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Hasan Zengin 
Manisa 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ali Uyar 
Hatay 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Kâzım özev 
Tokat 

Neccar Türkcan 
îzmir 

özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Adnan Keskin 
Denizli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Ekin Dikmen 
İçel 

Birgen Keleş 
İzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mustafa Çakır 
Giresun 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Veli Aksoy 
İzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Erol Köse 
Kocaeli 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Erol Güngör 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

— 559 — 



T. B. M. M. B : 24 1 8 . 2 . 1988 O : 1 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

M. Ali Eren 
İstanbul 

Kemal Anadol 
İzmir 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Cemal Şahin 
Çorum 

'BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini 
alacak ve Meclis araştırması açılıp açıl
maması hususunda öngöriişme, sırasında 
yapılacaktır. 

Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair ön-
görüşmelen» kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 

Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah 
dağılımındaki mevcut durumu ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili 
Tevfik Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve 
refah dağılımındaki mevcut durumu ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngÖrüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet burada mı efendim? Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mecfei 
Başkanlığına 

Çağdaş dünyada, ülkeleri, gelişmişler 
ve az gel'işmişler olarak ayıran temel kri
ter, sahip oldukları sosyal refah düzey
leridir. Bir ülke sosyal refah düzeyini yük
selttiği veya yaygınlaştırdığı ölçüde geliş
miş ülke ofmaya hak kazanmaktadır. 

Sağlıklı ve sürekli bir kalkınmanın te
sisi için, üretimin ve gelirin artışı kadar 
bölüşümü de önemlidlir. Gelir, sınıflar, 
bölgeler, meslekler ve fertler arasında adil 
olarak dağıldığı ölçüde kalkınma sağlıklı 
bir çizgiye oturur. 

Gelir dağıtanı adaletinin yanında, kal
kınmanın nimet ve külfetleri toplum!da 
dengeli dağıldığı ölçüde sosyal adalet tees
süs eder. 

'Bu itibarla, iktisadî kalkınmanın he
defi, sosyal adalet içinde ferdlin ve top
lumun refah düzeyini en yüksek seviye
ye çıkarmak olmalıdır. 

Milleti madideten zenginleştirecek ve 
manen yüceltecek iktisadî, sosyal ve kül
türel politikaların'belMenmesi ve uygulan
ması, hükümetlerin temel görevidir. Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının, devletin 
temel amaç ve görevlerini tanımlayan 5 nci 
madldesi, çalışma hakkını düzenleyen 9 ncu 
maldldesi, ücrette adalet sağlanmasına iliş
kin 55 inci maddesi ve diğer bazı madde
leri Türkiye Cumhur'iyetinin bir sosyal 
refah devleti olmasını amirdir ve bu gö
revi doğrudan doğruya devlete vermiştir. 
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Ülkemizde 1980*den sonra uygulanan 
iktisadî ve sosyal politikaların gelir ve 
refah dağılımını bozduğu, mevcut sınıf
lan daha keskin hale getirdiği, sınıflar ve 
bölgeler arasındaki gelir ve servet farkını 
büyüttüğü müşahede edinmektedir. Top
lumda en 'geniş yeri olan orta sınıf hızla 
erimekte, çok sayıda yoksullarla az sayı
da zenginlerden oluşan bir sınıflı toplum 
yapıisı hızla oluşmaktadır. , 

Gelir dağılımı, çiftçi, memur ve sabit 
gelirlilerin aleyhine, rant ve haksız kazanç 
elde edenlerin ise lehine olarak bozul
maktadır. Başka bir ifadeyle, düşük ge
lir gruplarından yüksek gelir gruplarına 
doğru süratli bir gelir ve servet transferi 
olimalktadır. 

Nitekim, 1980 - 1987 döneminde işçi 
ve memurun millî gelirden aldığı pay yarı 
yarıya, tarımın payı 1/3 oranında azalır
ken, spekülatif ve haksız kazanç sağla
yanların payı 1/3 oranında artmıştır. Bu 
grdbun millî gelirden aldığı pay, aynı 
dönemde % 50Men % 67'ye yükselmiştir. 

Ülkemizde gelir dağılımına ilişkin res
mî ve özel araştırmalar, Türkiye'nin, dün
yada gelir dağılımı en bozuk 10 ülke ara
sında yer aldığını doğrulamaktadır. 

Sosyal refah ve gelir dağılımındaki bu 
vahim gidişin tek sorumlusu, ülkede uy
gulanan iktisadî ve sosyal politikalardır. 
Özellikle hızı giderek artan enflasyonun 
bu tablonun ortaya çıkmasında önemli 
rolü olduğu tartışmasızdır. 

Kesfcinleşmiş çizgilerle belirgin bir hal 
alan sınıflı toplum yapısını ülkemizin ge
leceği için tehlikeli bulmaktayız. Bu eği
lim, halkımızı ideolojik arayışlara ve mü
cadelelere yönlendirecek ortamın oluşma
sına -imkân verebilecektir. 

Fiyat artışlarının kısa dönemde dur-
durulaimayacağı görüşünü ıbenimseyen Hü-
'kümet, hızla bu sosyal çarpıklığı düzelte

cek politikaları (belirlemeli ve yürürlüğe 
koymalıdır, insanımızı insan haysiyetine 
yaraşır bir gelir ve refah düzeyine ulaş
tırmak, hem Sosyal devlet olabilmenin ge
reği ve hem de Anayasamızın amir hük
müdür. 

(Aşağıda imzası bulunan Doğru Yol 
Partisi milletvekilleri olarak, gelir ve re
fah dağılımındaki mevcut durumun ve 
alınması gerekli önlemlerin tespiti için, 
Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 102 nci 
maddeleri gereğince konu hakkında Mec
lis araştırması açılmasını saygıyla arz ve 
talep ederiz. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Yu

suf Bözkurt Özal; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ

KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan değerli milletvekilleri; Zonguldak Mil
letvekili Sayın Ertüzün ve arkadaşlarının, 
gelir ve refah dağılımındaki mevcut du
rumun ve alınması gerekli önlemlerin tes
piti için Meclis araştırması açılması ta
lepleriyle ilgili olarak Hükümetimizin gö
rüşünü arz etmek üzere huzurlarınızda 
'bulunuyorum. 

Kusura bakmayın, böyle zırt pırt kar
şınıza çıkıyorum; ama, maalesef... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— O kelimeyi kullanmayın Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ
KURT ÖZAL (Devamla) — «Olur ol
maz» diyelim. O kelime daha önce kul
lanıldığı için ben de dayanamadım kullan
dım; «Olur olmaz» diyelim o halde. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— «Zırt pırt» sözünü parti değiştirenlere 
kullanalım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, ge
lir dağılımından bahsedilir; ama, refah da-
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ğıhmı tabiî ayrı bir kavramdır. Refah, 
çok daha komplike, çok daha karışık bir 
mevzudur. Gelir,, bellidir, tarif edilebilir. 
Halbuki refah, yalnız gelirle değil, aynı 
zamanda mülkle ve diğer birçok faktör
lerle ilişkilidir; bir kere bunu önce dü
zelteyim. 

Gelir dağılımı, bir ülkede, gelirin, üre
tim faktörlerinin, bölgeler, sektörler ve 
hane halkı arasında her birine düşen di
limin büyüklüğü bakımından paylaşılma 
şekli olarak tanımlanabilir. 
Gelir dağılımının sosyal ve iktisadî açı

dan önemi büyüktür. Fertlerin veya hane 
halklarının tasarruf ve tüketim eğilimle
riyle yaptıkları harcamaların niteliği, ge
lirlerinin büyüklüğüne göre değişmekte
dir. Bu açıdan, gelir dağılımı, ülkenin tü
ketim ve tasarruf hacmiyle, tüketimin ya
pısını etkilediğinden, makro politikalar 
tespit edilirken göz önünde tutulması ge- ı 
reken önemli bir unsurdur. 

Gelir dağılımını ik'i ana kategoriye 
ayırmak mümkündür: Fonksiyonel gelir 
(dağılımı; diğeri de, kişisel gelir dağılımı. 
Fonksiyonel gelir dağılımı, gelirin, emek, 
emek dışı faktörler arasındaki bolüşümünü 
ifade eder. Literatürde bu tür gelir dağı
lımına «Faktör payları» veya, «İlkel gelir 
•dağılımı» da denmektedir. Bu yaklaşımda, 
soruna, üretim ilişkileri ve sosyal kurum
sal üstyapı açısından yaklaşılır. Gelirin 
emek ve mülk sahipliği arasındaki bölü
münün alt detayına da inilebilir. Mesela 
emek gelirleri, ücret, maaş, üst düzey yö
netici gelirleri şeklinde sınıflandırılabilir. 
Mülk gelirleri ise, kâr, faiz, rant ve ben
zeri detaylara bölünebilir. 

KAMBR GENÇ (Tunceli), — Ders ve
rir gibi konuşuyorsunuz Saym Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Kişisel gelir 
dağılımı, gelirin kişi ya da hane halkı ge

lirinin büyüklüğüne göre kişiler ya da ha
ne halkı grupları arasında dağılımını göste
rir. 

Efendim, tabiî soru sayın profesör ta
rafından sorulduğu için, ben de o lisandan 
konuşmaya çalışıyorum; biraz ilmî ol
sun. (DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Bizim anlayacağımız gibi 
konuşun Sayın Bakan. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL i(Devamla) — O zaman si
ze Burhan Apaydın'ı gönderelim. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET NEt'DİM (Sakarya) — Size 
lazım Burhan Apaydın, bize değil. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, kar
şılıklı konuşmaya devam ödersek, sanı
yorum, araştırma önergesini konuşama
yız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yaygın ola
rak, gelir eşitsizliklerini bdirlemede bu 
yöntem kullanılır. Hane halkı veya kişi 
gelirleri, dağılım ve gelir büyüklüğü dı
şında, gelirin türüne, mesleklere, bölgelere, 
yaş ve cinsiyete, eğitim durumuna göre 
de sınıflandırılabilir. 

Gelirin, büyüklüğüne göre dağılımı bi
leşenlerine ayrılması, çeşitli analizlerin ya
pılmasına da imkân tanır. İktisat bilimi
nin gelişiminde, teorik bazda fonksiyonel 
gelir dağılımı tartışmaları ön planda tu
tulmuştur. Kişisel gelir dağılımı, daha 
ziyade uygulamada önem kazanmıştır. 

Bu hususları belirttikten sonra, kısa
ca, gelir, servet ve refah kavramlarına da 
değinmekte fayda vardır. 
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Bilindiği gib'i, 'gelir, akım kavramıdır; 
servet, yani mülk ise stok kavramıdır. 
Refah kavramı ise, gelir, servet ve diğer 
faktörlerin müşterek bir neticesidir ve 
ölçülebilirlıiği de tartışılır. 

Bu tarifleri yaptıktan sonra, Türki
ye'de gelir dağılımı konusunda ne gibi 
araştırmalar yapılmıştır buna değineceğim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, 
1963, 1968 ve 1973 yılları için kişisel ge
lir dağılımı araştırmaları yapılmıştır. îs-
tatistikî baz ve yöntem itibariyle, bu üç 
çalışma kabili kıyas değildir. 1963 ve 1973 
yıllan kişisel gelir dağılımı araştırmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından; 
1968 yılı için yapılan çalışma ise, Hacet
tepe Üniversitesi Nüfus Btüdleri Enstitü
sünce yapılmıştır. 1963 yılında yapılan ça
lışma 1966 yılında yayımlanmıştır. Bu 
araştırma, kullandığı yöntem ve veri yeter
sizliğinden dolayı, el yordamıyla, Türkiye 
toplamı olarak kişisel gelir dağılımını be
lirlemeye çalışmıştır. Çalışma, sınırlı bjir 
düzeyde de olsa, meslek gruplarına, yani 
ücretliler, emekliler, kira, rant, faiz ve 
serbest meslek geliri elde edenler ve ben
zerleri ile sektörlere (Tarım ve tarım dışı 
gibi) göre kişisel gelir dağılımını tespit 
eHmeye çalışmıştır. 

Bu araştırmaya göre, 1963 yılında aile
lerin en alt gelir grubundaki yüzde 20'si 
millî gelirden yüzde 4,5 pay alırken, en 
üst gelir grubundaki yüzde 20'si, yüzde 
57 oranında pay alır görünmektedir. 

1968 yılında yapılan ikinci çalışma, 
1971 yılında yayımlanmıştır. Daha kap
samlı olan bu çalışmakla, kişisel gelir da
ğılımı, Türkiye toplamı olarak, coğrafî 
bölgelere, yerleşim tabakalarına ve mes
lek gruplarına göre verilmiştir. Araştırma
nın yöntemi, ülke ölçeğinde tesadüfi ör
nekleme yoluyla yapılan anket sonuçları-
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nın değerlendirilmesi biçimindedir. Bü
tün Türkiye için, 2 511 anket sonucu de
ğerlendirilmiştir ve Türkiye'de en alt gelir 
grubundaki yüzde 20 hane halkının, ge
lirden yüzde 3 pay aldığı ve en ülst gelir 
grubundaki yüzde 20'nin ise gelirden yüzde 
60 pay aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye'de, kişisel gelir dağılımı araş
tırması son olarak 1973 yılı için Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından yapılmış 
ve 1976 yılında yayımlanmıştır. Çalışma
da, çok aşamalı kümeli tesadüfi örnek
leme yöntemiyle seçilen 6 500 hane hal
kından 4 658 tanesi soru kağıtlarına kul
lanılabilir cevaplar vermiş ve araştırmanın 
temel veri tabanını bu oluşturmuştur. 
Araştırma sonuçlarına göre, 1973 yılın
da, en alt gelir grubundaki yüzde 20 hane 
Kalkı millî gelirin yüzde 3,5'ini, üst ge
lir grubundaki yüzde 20 hane halkı ise 
millî gelirin yüzde 56,5'unu almaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunla
rın hepsi yayımlanmış eserlerde var, hep
sini kitaplardan okuyabiliyoruz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ama, maa
lesef okunmuyor, sadece edebiyat yapılı
yor. 

1986 yılında, TÜStAD tarafından, ha
ne halkı anket araştırmasına dayak ola
rak yapılan gelir dağılımı çalışması so
nuçlarına göre, en alt gelir grubundaki 
yüzde 20 hane halkı millî gelirin 3,9'unu, 
üst gelir grubundaki yüzde 20 hane halkı 
da millî gelirin yüzde 55,9'unu almakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda söai 
edilen çalışmaların dayandığı kaynaklar 
ve hesaplama yöntemleri birbirinden ÇOK 
farklı olduğundan, aralarında bir karşı
laştırma yapmak anlamsızdır. Ancak, ya
pılan tüm araştırmaların ortak sonucu, 
(Türkiye'de millî gelirin eskiden beri eşit 
dağimadığıdır; yeni bir şey yok yani... 
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Millî gelir, kesimler itibariyle 3 ana 
gruba ayrılır; 

1. Tarım geliri, 
2. Maaş ve ücret geliri, 
3. Tarım dışı (ücret dışı) gelir. 
önerge sahibi Muhterem Ertüzün, 

1 inci ve 2 nci grup dışındaki tüm gelir
leri; yani tarım ve ücret dışı gelirleri 
spekülatif ve haksız kazanç kategorisine 
sokmaktadır. Yani, iki sınıf kabul etmekte 
(tarım geliri, maaş ve ücret geliri) bunun 
dışındakilerin hepsi spekülatif ve haksız 
kazançtır, demektedir. Bu, kabul edilebilir 
bir durum değildir. 

Spekülatif ve haksız kazancın, önerge 
sahibi tarafından tanımının yapılması la
zımdır. Acaba, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin yarattığı katma değer içinde, kamu 
iktisadî teşebbüsleri kârları haksız kazanç 
sayılacak mıdır? Aynı şekilde, imalat sa
nayiinde ciddî çalışan ve kârlarını yatı
rıma dönüştürüp istihdam alanını geniş
leten firmaların bu kârları haksız kazanç 
mıdır? Tasarruflarım millî ekonomiye ya- > 
rarlı alanlarda kullanılmak üzere yatıran 
mevduat sahiplerinin faiz gelirleri acaba 
haksız kazanç sınıfına mı girmektedir? 
Yoksa, yüzlerce milyon dolar değerin
de sigara kaçakçılığı mı haksız kazançtır? 
Yoksa, piyasa fiyatlarının altında satış 
yapan kamu iktisadî teşebbüslerinden 
tahsis yoluyla mal satın alma imkânına 
kavuşturulanların kazancı mı haksız ka
zançtır? 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Ora
sı anlaşılmadı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Tekrar oku
yayım: 

Yoksa, piyasa fiyatlarının altında sa
tış yapan kamu iktisadî teşebbüslerinden 
tahsis yoluyla mal satın alma imkânına 
kavuşturulanların kazancı mı haksız ka
zançtır? 
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ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Ora
sı gene biraz karıştı Sayın Bakan; keli
meler karıştı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Vakti za
manında zaten o kadar kanştırmışsımz 
ki; haksız kazancı da haklıya karıştır
mışsınız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma
lara cevap vererek konuşmanızı sürdür
meyiniz lütfen. Doğrudan doğruya öner
geyle ilgili olarak konuşunuz. Lütfen 
efendim... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ 
KURT ÖZAL (Devamla) — İthal kofa
ları ve ucuz resmî döviz tahsisi yoluyla 
iş yapma imkânına kavuşturulanların ka
zancı mı haksız kazançtır? 

Sayın milletvekilleri, bu sualleri siz
ler, kendi vicdanınıza ellerinizi koyarak 
cevaplandıracak ve bu haksız kazançla
rın hangi iktidar döneminde bulunup bu
lunmadığını siz kendiniz göreceksiniz. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sen 
de sabah namazına giderken elini vicda
nına koy. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ayrıca, 
önerge sahibinin 1980 ve 1987 için verdimi 
rakamlarla ilgili hiçbir kaynak göste
rilmemiştir. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Mektupla göndeririz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — (Türkiye'de 
gelir dağılımı konusunda, 1973 yılında 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ya
pılmış bir araştırma dışında, yeni bir ça
lışma yoktur. 

Halen hem kırsal hem de kentsel ke
simi kapsayan «Türkiye Hane Halkı Ge
lir ve Harcama Araştırması» Devlet Is-
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tati&tik Enstitüsü tarafından yapılmakta
dır. Bu yılın sonlarına doğru ilk sonuç
ların alınması beklenmektedir. Bu çalış
ma bitmeden yapılacak karşılaştırmalar, 
aynı karşılaştırma bazından yoksun ol
duğu için doğru olmayacaktır. 

Önerge sahibi Sayın Ertüzün, muh
temelen, resmî araştırmalardan çok, özel 
olarak yapılan araştırmalara atıfta bulun
maktadır. Bunlar, bildiğiniz ıgibi, ikıi sa
yın profesör tarafından yapılan iki ayrı 
çalışmadır. Birinci sayın profesörün ça
lışması, daha çok, gelirin gelir grupları 
açısından dağılımını ele almakta ve 5 ge
lir grubu arasındaki dağılımla ilgili ola
rak, givi oranını tahmin etmeye çalış
maktadır; ancak, bir hane halkı gelir da
ğılımı araştırmasına dayanmadığından, 
1973 yılı ile mukayesesini yapmak müm
kün değildir. 

Aynı şekilde, gelirin fonksiyonel da
ğılımı ile ilgili olarak 1980 yılı progra
mında Devlet Planlama Teşkilatı tarafın
dan hesaplanan değerlerin, ikinci sayın 
profesörün çalışmasında tahmin ettiği de
ğerlerle de karşılaştırılması, aynı nedsn-
lerle doğru değildir. 

Yine, ikinci sayın profesörün çalışma
sında, 1953 - 1971 yılları için çeşitli ül
kelerde Kuznets gelir dağılımı ölçütü alı
nan bir tabloda, Türkiye'de gösterilmiş 
bulunmaktadır. Türkiye'nin, gelir dağılı
mı açısından son 10 ülke içinde yer aldı
ğına, muhtemelen bu tabloya bakılarak 
hüküm verilmektedir; ancak, veriler 17 
ile 35 yıl öncesine ait olduğu için itibar 
etmek doğru değildir. 

Yukarıda bahsedilen çalışmalar, done 
ve anket eksik ve yokluğu içerisinde kıy
metli akademisyenlerin belirli kabuller 
yaparak meydana getirdikleri, nazarî kıs
mı ağır basan çalışmalardır; somut ve 
güncel sayım neticelerine dayanmamakta
dırlar. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, 
enflasyonun olumsuz etkisine karşı dar 
gelirli yurttaşlara yönelik çok ciddî ve tu
tarlı politikaları uygulamış bulunmakta
dır. Bunun başlıcası toplu konut politika
sıdır. Her şeyden önce, mevduat sahiple
rine reel, net, pozitif faiz verilmesine kar
şın, toplu konut kredileri, reel negatif fa
izle, toplu konut için müracaat eden va
tandaşlara çok uzun döneme yayılmış 
bir geri ödeme programı çerçevesinde ve
rilmektedir. Burada, bu krediyi kullanan
lar için büyük avantajlar vardır ve çok 
büyük bir kitle konut sahibi olabilmekte
dir. 

Aynı şekilde, ücretlilere vergi iadesi 
de hem vergi toplamada otokontrolü sağ
lamakta hem de dar gelirli vatandaşın 
eline, gelirinin yüzde 10'u ilâ 14'ü kadar 
net bir ilave geçmektedir. 

Gelir dağılımında adaleti düzenleyici 
politikalardan bir diğeri de, vergi dilim
lerini az gelirliler lehine yeniden tespit 
etmek olmuştur. Bu düzenleme, enflasyo
nun üzerinde (3 milyondan 5 milyona 
yüzde 66,6'lık) bir artış gerçekleştirmiş
tir. 

Uygulanan gelir dağılımını düzeltici 
politikalar arasında vergi politikalarının 
önemli bir yeri vardır, özellikle, Gelir 
Vergisi oranının gelir grupları arasında 
farklılaştırılması, bu grupların harcanabi
lir gelir seviyelerini etkileyerek eşitsizlik
leri azaltıcı bir etki yapmaktadır. 

' KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi 
yıllardan bahsediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Hükümeti
miz döneminden bahsediyorum efendim; 
geçmişi bahsettim. 

1980 sonrasında uygulanan maliye ve 
vergi politikalarının temel amaçlarından 
biri, düşük gelir grupları üzerindeki vergi 
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yükünün azaltılması olmuştur. Bu amaç
la, 1981 yılında yıllık ilk 1 milyon Türk 
Lirası için uygulanan Gelir Vergisi ora
nı yüzde 40 olarak tespit edilmiştir. 1982, 
1983 yıllarında da Gelir Vergisi oranları 
tedricen azaltılmış; 1982 yılında ilk 1 mil
yon Türk Lirasına uygulanan Gelir Ver
gisi tarifesi yüzde 39'a, 1983 yılında ise 
yüzde 36'ya düşürülmüştür. 

Anavatan Hükümetinin işbaşında bu
lunduğu dönemde, Gelir Vergisi oranla
rında düşük gelir grupları lehine yapılan 
düzenlemeler artarak devam etmiştir. 
1984 yılında en düşük vergi dilimi olan 
1 milyon Türk Lirasına uygulanan Gelir 
Vergisi oranı 6 puan azaltılarak yüzde 
36'dan yüzde 30'a indirilmiştir. 1985 yı
lında ise, bu oranda 5 puanlık bir azalt
ma daha gerçekleştirilmiş ve ilk 1 mil
yon Türk Liralık vergi dilimi için uygu
lanan oran yüzde 25 olarak tespit edil
miştir. 

Gelir Vergisi oranlarında yapılan ve 
düşük gelir grupları üzerindeki Gelir Ver
gisi yükünü azaltan bu düzenlemelerin 
yanı sıra, enflasyonun vergi dilimleri 
üzerindeki aşındırıcı etkisini giderecek 
tedbirler de alınmıştır. 

Enflasyon nedeniyle reel gelirlerde bir 
artış olmasa da, nominal gelir artışı ne
deniyle, düşük gelir gruplarının vergi 
matrahları ve vergi dilimleri yükselmek
te, bu nedenle de daha yüksek vergi ora
nına tabi olan vergi dilimlerine girebil
mektedirler. Bu durum göz önüne alına
rak, .1986 yılında vergi dilimleri yeniden 
düzenlenmiş ve yüzde 25 Gelir Vergisi 
oranı uygulanan en düşük vergi dilimi sı
nırı 1 milyon Türk Lirasından 3 milyon 
Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

Yine aynı (mülahazalarla, 1988 yılın
da da vergi diimlerânde düzenleme ya-
pillmış ve yılık ilik 5 milyon Türk Lirası 

için yünde 25 oranında Gelür Vergisi 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Vergi politikası aracılığı lil'e gelir 
grupları arasındaki eşiıtsıizDilği azaltmaya 
çalışmanın 'yanı sıra, bölgeler arasında 
görülen adaletsiz ıgeliır dağılıımınıı düzelt-
meye yönelik tedbirler de atamaktadır. 
Bu amaca dönük olarak, 1988 yılı ilcin 
ücretliler özel indiriım hadleri! yenideni 
düzenlenmiştir. Normalde yılık 144 bin 
Türk lirası olanak kabuT edilen (ücretli
ler (özel indirimi tulüarı, birinci derecede 
kalkınmada öncellifclii yöreler itçiin 432 ıbin 
Türk Lirasına yüksdıbifaisjtıir. Bu tutar, 
Ibiırinci derecede kalkınmada öncelikli yö
relerdeki! teşvik belgeli yatıranlarda çak-
şanlar için 648 bin Türk Lirası olarak 
(tespit edillmüştıir. İkinci dıerecede kalkın
mada öncelikli) 'yöreler için ücretlilere uy
gulanacak özel indirim tutan 360 bin 
Türk Lirasına ve bu yörelerdeki! teşvik 
ibellgelü yatıranlarda çalışanlar için lise 
432 ıbin Türk Lirasına yükselitiıltoiçtk. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
ıtamamlandı, toparlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
ıKURT ÖZAL (Devamıla) — RMıriyo-
rum efendim. 

OBÖlgelerarası gelir eşilbsıiızliğihıi düzel
tici yönde uygulanmakta olan diğer bir 
vergi poliltikası ıda, güllünü usulde vergi
lendirilen Gelir Vergisi mükeleflerinıin 
yıllık alış satış, ve hâsılat tutarlarının tes
pitinde, kalkınmada öncelikli yöreler le
hine bir farkl'ılaştıırmaya gidilmesidir. 

(Bu tedbirlerle, gelir dağılımında da
ha aız pay alan bölgelerde çalışan ücret
lilerin ve götürü Gelir Vergisi mükellef -
ieriniıns üzerimdeki vergi yükü, gelişmiış 
bölgelerdekilere kıyasla azaHtılimafcta ve 
bu yolla, çakışma, üş imkariarı, yeni ya-
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tırumlar teşvik edilerek, az gelıltşaniş yöre
lerde de gelir düzeyinin yükseltilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Yine, foöllgeleırarası gelir dağıtan ada
letsizliğini düzeltmeye yönelik oliarak, ser-
ıbest meslek sahipleri için Gelir Vergisi 
matrahımın tayinlinde kullanılan hayat 
standardı göslterge tablosu, birinci ve 
ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre
ler için farkMIaştrfmıştıır. Genelde, bi-
ırinci sınıf tüccarlar için 2 milyon '800 bin 
Türk Lirası, ikinci sınıf tüccarlar ve çift
çiler için 1 (milyon 575 bin Türk lirası 
olarak fcalbul ©dillen hayat standardı, 
ikinci derecede kalkınmada önceliklli yö
relerde birinci sınıf tüccarlar içki 2 rnıil-
yon Türk Lirası, ikincil sınıf tüccarlar 
için 1 milyon 125 bin Türk Lirası ola
rak tespit edilmiştir. (Birinci derecede 
kalkınmada önceltikHi yörelerde ise bu 
ıtuıtarlar, sırasıyla, 1 milyon 600 bin ve 
900 bin Türk Lirasına düşürüllmüş'tür. 

Bu hayat standardı ıtutarlarındaki 
ıfarklılaşltiırımaya iılave oliarak, hayat stan
dardı 'tespitinde kul'lanılian diğer kıstaslar 
da farkliaştıritmıştır. 'Mesela, 1 600 san
tilitre motor hacmine kadar olan otomo
bili sahipliği, genel olarak hayat standar
dı tutarının 420 bin Türk Lirası artırıl1-
mıasını gerektiriırken, ıbu artış ıtutarı, bi
rimci derecede kalknnımada öncelikli yö-
ırelıer için 240 b'n Tüırk Lirası, ikinci den 
recede kalkınmada öncelikli yöreler ilcin 
300 bin Türk Lirası olarak kabul edil!-
tmis/tir. 

Bollgelerarası gelir dağılımını düzellt-
ımede eıtkim ve kalıcı .politika, bu bölge
lerdeki yatırımların, istihdamın, iş im
kânlarının arttırılması ve bu yolla mey
dana getirilen .millî »gelirden daha fazla 
pay almabiıllmesinin sağlanmasıdır. Millî 
gelirden nispi oliarak düşük pay alan böl-
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gederde yatırımları teşvik amacıyla, yatı
rım indirim oranları bölgeler arasında 
faırklıllaşıtırılmıştır. Gelir ve Kurumlar 
Vergisi matrahlarından, yapılan yatı
rımın; belirli fakı oranı kadar indirim 
yapıM*illmek!te ve ıbu şekilde yatırımlar 
teşvik edilmektedir. Genel olarak yatırım 
indirimi yüzde 30 oranında tespit edilı-
mişken, ıbu oran 1984 yılında ikinci dere
cede kalkınmada önceikf yörelerde yüz
de 60'a, birinci derecede kalkınmada 
öncelikli yörelerde yüzde 100'e yükseltil
miştir. 

ıSaym milletvekilleri, gelir dağılımını 
dolaylı yoldan düzeltme amacına yönelik 
önemli ibir politika da Toplu Konut Fo
nu uygulaması olmuştur., Konut sahipli
ğini.. 

BAŞKAN — Sayım IBakan, lütfen... 
(DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL i(Devamla) — Bitirmeye 
çalışıyorum efendim; konu çok mühim. 

BAŞKAN — Konunun mühim oldu
ğunu biliyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Gelir dağı
lımı meselesinde benden sonra da birçok 
arkadaşlar konuşacaklar, Müsaade edik... 
Meseleyi araştırıma meselesi yapmışlar
dır... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (ÇSiint) — Çok mühimse araştırma 
açalım, daha geniş zamanda tartışalım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Buyurun efendimi, devam edin; taı-

maımlayın lütfen. 

DEVLET BAKANI YUSUF BDZ-
KURT ÖZAL ((Devamla) — öğrenmek 
istiyorsanız dinleyiniz, am'latayım. 

Sayın Başkandan da rica ediyorum, 
konuşmamı bitireyim efendim. (DYP sı-
ıraliaondan gürültüler) 
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BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan, 
konu bir araştırma açılıp açıtaıaımasıyla 
ilgili. Araştırma açıldıktan sonra yapıla
cak konuşma ibaşka, açılımadan evvelki 
konuşmalar ibaşka. 

O bakıımdan, lütfen toparlayınız. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
©derseniz, o zaman buraya zırt pırt geli-
meye basılarız. 

BAŞKAN — Efendini?.. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL '(Devamla) — Zırt pırt 
gelmek zorunda kalacağız yoksa. Bırakın 
anilatalım. 

MEHMET ABDURıRlEZAK CEY
LAN ı(Sikt) — Başkanlığa saygılı. olun. 
OSHP ve DYP sıralarından gürüllfcüter) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, teldeniz 
İçtüzük bükümlerini uygulamakla yü
kümlüyüm. Lütfen, Meclis adına görev 
yapan bu atrkadaşınızı zor durumda bı
rakmayın. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

IKURT ÖZAL (Devaımİa) — Bağlamaya 
çatışıyoruım Sayın Başkan; iki üç sayfam 
kalmıştır, o kadar. 

Konut sahlıpBğlım artırıma ve inşaat 
sektörünü canlandırıma amacına dönük 
olanak kurulan Toplu Konut Fonunun 
kaynaklıarı 1985 yıllında 195 milyar Türk 
Lirası civarında iken, 1987 yılında 561 
milyar Türk Lirasına yükseltmiştir. 

Diğer taraftan, konut kooperatif İleri
ne verilen krediler 1985 yılında 121 mil
yar Türk Lirasından 1987 yılında 438 
milyar Türk L:ırasına çıkmıştır. 

Toplu Konut Fonunun isteyişinde, 
konut kredileri aracılığıyla, yüksek geir 
gruplarından düşük geir gruplarına bir 
transfer söz konusudur.' Fon kaynakla

rını, liçki, tütün, petrol ürünlieri, tekel 
itthaMı, diğer ilthaM ve yurt dışına çı
kışlar oluşturmakta ve fona tabi diğer 
[ithalat için de tüketim malllam ve yük
sek gelOr gruplarına yönelik ımaKardan 
daha yüksek oranda fon kesintisi ya-
pıDmafctadıır. 

Fonun ana kaynaklarından biri, daha 
önce kaçakçılık yoluyla haksız kazanç 
sağlayanları durdurmuş ve bu sektörden, 
haksız kazançtan vergi yoluyla konut 
edinditrmek üzere valtandaşlara bu im
kânı sağlanııştır, 

»1984 - 1987 döneminde, kredi faiz
leri ortallama yüzde 22 düzeyinde ol
muştur. Toplu Konut Fonu uygulama-
tmasıyla, ham yüksek gelir gruplarından 
'kooperatifte: aracılığıyla konut sahibi ol
mak isteyen dar ve orta gölıM'lere kaynak 
tarnsiferi gerçekleştirilmiş, hem de (inşaat 
sektörü yatıomflan canlandırılarak işsiz
lere yeni iş 'iımkânlao yaratılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maliye
tin yüzde kaçını Toplkı Konut Fonun
dan karşıTıyoırsunuz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KUıRT ÖZAL (Devamla) — Ayrıca,, uy
gulanan ree! pozitif faiz poiıtikası ile, 
küçük tasarruf sahipleri hem enflasyona 
karşı korunmuş hem de ıbu kesimin nor
mali gelirlerine iave olarak net' bir geffiir 
sağlanmıştır. Hesap sahiplerinin yüzde 
99,5'i 6 milyonun altında mevduat tut
makta olup, ıbu kesim, mevduatın yüzde 
77'sine sahip bulunmaktadır, geri kalan 
ımevduatın önemi biır kısmı resmî mev
duattan oDuşnıaktadıır. Yani, reel faiz po
litikası, ıbizim orta geliri vatandaşımıza 
gelir sağlamıştır. Eskiden, ıbu vatandaşın 
geilirlleriı enflasyonda eritilim'ekte... 

ALAETTJîN KURT ((Kocaeli) — Sa
yın Bakan, İçtüzüğe uyun lülüfen. 
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DEVLET ©AKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devaımla) — Türkiye' 
de faiz gelirileriniin ücretlere nazaran 
atfümasından bahsediıllmıiştir. Faiz gelir-
İterinin de önemi1! ibiir kışımı orta geliırlfiı 
vatandaşın cebine girmektedir. Bunu da 
ispat eitmek mümkün; çünkü, 6 mıillyon-
dan dahıa az ıhesapllarm 'toplamı, yüzde1 

99,5'tir harikalarda. 

BESER BAYDAR (Ankara) — Çağ 
atlayan 'hangi tülikede faMar yüzde 70' 
diır?w 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — 'Eskiden, 
faizler Türkiye'de 'yüzde 5 ilken, enflas
yon çok yukarılardaydı; ama, kredi faiz
leri de enflasyonun altındaydı. Fakiır ke
simden alünup zengin kesilme transfer ya-
pıiliyordu. Kümtıin zamanında yapılıyor
du?. ı(AINlAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; DYP sıralarından «şimdi» 
sesleri) 

ALAETTİN KURT '(Kocaeli) — 
konuşmanız hiç 'inandırıcı değil'. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Verilen 
Meclis araştırması önergesinde, uygula
nan dlkbisaldî ıpolliıtika'laon gelir. dağılımı
nı bozduğu illeri) sürülmektedir. Biıllindiği 
gibi, lithalat kotaları, kamu iktisadî te
şebbüsleri ürünlerinin tahsisleri, çimen
to 'tahsisi, inşaat demiri) tahsisi ve ben
zeri tahsisler, döviz -tahsisleri kişisel ge
lir dağılımım bozmakta, likidi fiyat ya
pısının oluşmasına yol1 açmaktadır. 
Önerge sahiplteniniın bahsettikleri haksız 
kazanç ikiılü fiyat oluşmasından mey
dana gelıiir. Ayrıca, 1980 öncesinde yapı
lan yanlış ıbir uygulıaıma, reel) faiz polliti-
kısıyla 'düzeltiJmiştîilr. 1980 öncesinde, ne
gatif faizle kredi kullandırılmıştır. Bu, 
kıt kaynağın ucuzl'aıtıtaası, hol) kayna
ğın iıse pahaMaşıtırılmasıdır. Bu dönem

de, ekonomide kaynak dağılımı, kaynak
ların nispi kıtlıklarına göre değil, sübjek
tif müdahalelere göre yaıpılimıştır. Kıt 
olan kaynak - kalkınmakta olan ülke
lerde sermaye kıttır - sunî olarak ucuz-
DaştıınJmış, böl olan kaynak işgücü ise 
pahalılaştırılimıştır. Bu yapı, ülkede iş
sizliği' artırmış ve dolayısıyla kişisel ge
lir dağılımını olumsuz yönde etkilemiş-
'tiır. Bu ülkede en güç durumda olanlar 
ise işsizlerdtır; ancak, işsizHik sorununu 
hafifletmek tiçiin geçmişte kamu 'işyer
leri istismar edilmiştir. Sermayenin fiyatı 
oîan faiz sunî olarak üeuzlatiklığından, 
normalde ibasilt proje değeriendiırıme kri
terlerine göre yapılmaması gereken pro
jeler kârlı gilbi görünmüş ve birçok mü
teşebbis bu alanlara yatırım yapmıştır. 
Daha sonra ekonomi dışa açıldıkça bu 
tesisler ekonomiye yük olimaya başlamış, 
kendiiîeriıni (rekabet koşularına ayaria-
yamayaınllaır batmak durumunda kalimıştur. 

ALAETTİN KURT .(Kocaeli) — 
Sayın Bakan, taiz Turuncu Kitabı oku
duk. 

DEVLET 'BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Kısaca, su
nî müdahaliölter ide kaynak israfı yapıl
mış, memleket hu yüzden önemlıi 'kayıp
lara uğramıştır. Hükümetimiz, ikili fiı-
yat yapısını ortadan kalldurarak, haksız 
kazançların önüne geçmiştir. Uygulanan 
iktisadî politikalarla sermaye piyasasının 
gelişmesi ve mülkiyetim (talbana yaygınlaş-
ıtırıtaıası sağlanarak, gelıiir dağılımının 
düzelmesine çahşıllmıştıır. 

iM. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Akşam Talhtafcaliede düzenlemmişüiır piya
sa. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ((Devamla) — Altın dı
şında, tasarruf araçları geliştirilerek, ge-
fr dağılımının iyiıleştiriılmesilne gayret 
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©dilimıiıştiır. Geir Vergisindeki değiışiklk» 
İlerle ve ücretlilere vergi iadesiyle, ücretli 
sınılın gelliır dağıtanı daha adili hale gell-
nılıştıır. Hükümet ımeseleye itüım boyuıtlla-
ruyla vakıftır ve gerekeni de - gelir dağı
lımımı düzellume, etkin kaynak dağıtanı 
ve kalkınma doğrultusunda - yapnnaklta-
'dır. Kişisel ıgelıiır dağıtanının tespitti ça-
lüşmaiarı zaten, Hükümet tarafından 
Devlet İstatistik Enstitüsüne yaptırıldı
ğından, araştırma önergesinin ıreddi ge
rekmektedir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
SaJdede ıgell sadede* 

'MEHMET ABDöRREZIAK CEY
LAN — {Kiıiırt) — Hani konu çok önlem
liydi 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL '(Devamla) — Konu, Mec
lis araştırmasını değil, istatiısitikî ıbür araş
tırmayı gerektiren bir mevzudur. 

Yüce 'Meclise ısaygıliarımlla arz ede
rim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ©deriz Sa
yın Bakan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zon
guldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertü-
zün; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüoe Meclisin değerli üyeleri; Tür
kiye'de gelir ve refah dağılımında gide
rek hızlanan çarpılmayı, bu çatı altında 
müzakere etmek ve alınması gerekli ted
birleri tespit etmek maksadıyla Doğru 
Yol Partisi milletvekilleri tarafından ve
rilen Meclis araştırması önergesi üze
rinde partimizin görüşlerini yansıtmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

VEFA TANIR '(Konya) — Hocam 
biraz yavaş, Sayın Bakan gelecek. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın 
konuşmasından sonra çok daha iyi ola
rak anlaşıldı ki, Türkiye'de gelir dağı
lımı gerçekten bilinmiyor ve bilinmesi
ne fevkalade ihtiyaç var. 

Konuşmama başlamadan önce Sayın 
Bakana şunu hatırlatmak isterim: Pay
laşmak bir sosyal olaydır, paylaşmak bir 
vicdanî olaydır, paylaşmak bir beşerî 
olaydır. O itibaria, (geliri paylaşmayı ko
nuşmadan önce", zamanı paylaşmayı da 
çok iyi bilmemiz gerekir. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir ekonominin 
gelişme performansım ölçmek için beş 
ana gösterge vardır: Kalkınma hızı, 
enflasyon hızı, işsizlik oranı, ödemeler 
bilançosu dengesi - ki, bu konu dış borç
larla yakından ilgilidir - ve gelir dağı
lımı. 

Bu kürsüde, zaman zaman, Hükümet 
kanadından bazı seslser geliyor: «Tür
kiye'de borçlardan ve enflasyondan baş
ka bir şey konuşulmuyor...» Bu Meclis 
bu konuları konuşmayacak da neleri ko
nuşacaktır sayın milletvekilleri?... (ANAP 
sıralarından «Konuş konuş, dinleyelim» 
sesleri) Evet, park ve bahçe düzenle
melerini mi konuşacağız? 

ABDÜLBAK1 ALBAYRAK (İstan
bul) — Demagoji yapmayın. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Yapmıyorum; dinleyin, dinleyin.., 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede bir 
yılda cereyan eden bütün iktisadî faali-
yetllerin neticeleri bu beş ana gösterge 
üzerinde toplanır. Size, Dünya Bankasın
dan, IMF'den heyetler geldiği zaman ne
lere bakıyorlar, hangi ölçülere bakıyor
lar?... Bunlara mı bakıyorlar, yoksa Bağ
dat Caddesindeki renkli kaldırımlara mı 
bakıyorlar? (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

— 570 — 



T. B. M. M. B : 24 

Sayın milletvekilleri, millî gelirin da
ğılımı, kalkınmanın değer hükümleriyle 
ilgili normatif, sosyal, beşerî ve ahlakî 
yönü teşkil «der. Gelirin adil dağılmadığı 
ülkeler kalkınmış sayılmazlar. Bu ülkeler, 
kalkınmış sayılmadığı gibi, dengeli, sü
rekli ve sağlıklı bir büyümjeyi de sür
düremezler. Nitekim, çağdaş ülkelerin 
en tipik özellikleri, her birinin birer sos
yal refah devleti olmalarıdır. Sosyal re
fah devleti olduğunuz ölçüde çağdaş ül
ke sayılırsınız. 

Sayın Bakan konuşmasına başlarken, 
gelir ve refah dağılımının ayrı şeyler ol
duğunu söyledi. Biz de ayrı şeyler oldu
ğunu biliyoruz. Ayrı şeyler olduğunu bil
diğimiz için, geliri ve refahı ayrı ayrı 
yazdık. Bir ülkede, gelirin dağılımı ka
dar defahın dağılımı da önemlidir. Refa
hın dağılımını etkileyen birçok faktör 
vardır. Vatandaşların devlet hizmetlerin
den yararlanmasından tutun, ithal mal
larımdan yararlanmasına, sağlıktan, eği
timden, konuttan yararlanmasına kadar 
bütün ölçüler refahı belirler; işsizlik re
fahı belirler. Bu Meclisin bütün bunla
ra bakması lazım, sadece gelirin dağılı
mına değil; ama, ne yazık ki bu Mec
lis, ıbu ülke, daha gelirin dağılımını 
bilmiyor, biraz sonra arz edeceğim. 
Bir de normatif iktisat bilim dalı geliş
miştir, bunun adı refah ekonomisidir. 
Refah ekonomisi, Türkiye'deki üniver
sitelerde de okutulmaktadır. Sayın Baka
nın bunları çok iyi bilmesi lazım. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede, ge
lir dağılımı adil olduğu ölçüde kalkın
mış sayılır dedik. Kalkınmış sayılır ve 
iktisadî refah düzeyi de yükselmiş sayı
lır. İktisadî refah ne demektir? İktisadî 
refah, ülkede belli bir dönemde vatandaş
ların satın aldıkları mal ve hizmetlerden 
elde* ettikleri tatmin duygularının topla-
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mıdır. Yani, bu tarifin içinde ne var? 
Bu tarifin içinde, önce gelir var. İkti
sadî refahı birinci derecede belirleyen 
faktör, gelirdir. Diyebiliriz ki, gelir yük
sek olduğu ölçüde refahın yüksek olması 
mümkündür. Bu gerekli şarttır; ama, ye
terli değildir. İktisadî refahın yüksekli
ğinden ve yaygınlığından bahsedebilmek 
için, gelirin yüksekliği ile birlikte gelirin 
adil dağılımı gereklidir. Ancak bu iki 
şart yerine gelirse ülkede iktisadî refahın 
yüksekliğinden bahsedilir. Başka bir ifa
deyle, ülkede belirli zümreler, belirli mes
lekler, belirli sektörler... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Hükümet yok. 

TEVFİK BRTÜZÜN (Devamla) — 
Hükümet var mı, yok mu, Sayın Baş
kan? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Cevap 
veren Hükümet üyesi yok. 

BAŞKAN — Müsaade edin efen
dim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Başbakan 
Yardımcısı var, 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı 
burada. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur 
mu efendim?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Otu
run efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, esas sıfatı DeVlet Bakanıdır; cevap 
veren, burada konuşan başkasıdır. 

BAŞKAN — Bunun onunla alakası 
yok efendim., 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ne de
mek alakası yok Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hükümet olarak konu
şuluyor; bakandan soru sorulmuyor, 
Hükümet var. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Bakanım niçin dinlemiyorlar? En 
azından saygısızlık. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI ÎSMET KAYA 
ERDEM (tzmir) — Hükümet var efen
dim. 

TEVFİK ERTÜZÜN Revamla) — 
Efendim, muhatabımız siz değilsiniz; Sa
yın Adalet Bakanı. Öyle değil mi? 

BAŞKAN — Devam edin efendim., 
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Sayın Başkan, Hükümet var, öyle mi? 
BAŞKAN — Var efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Pelki. 

Sayın üyeler, bir ülkede iktisadî refah 
belirli zümrelerin, mesleiklerin ve sektör
lerin lehine, bazı zümre, meslek ve sek
törlerin de aleyhine olarak değişiyorsa, 
yine o ülkede iktisadî refahın arttığından 
söz edilemez. Elbette* bazı grupların ge
liri artabilir; ama, bu grupların geliri, 
diğer grupların aleyhine olarak artmama-
Iıdır. Eğer artıyorsa, o ülkede iktisadî 
refahın arttığından söz edemeyiz. 

îşte, sosyal refah devletini sağlamak, 
Öncelikle devletin ve devlet adına yürüt
meden sorumlu olan hükümetlerin göre
vidir. Nitekim, Anayasamızın ilgili mad
delerinde, sosyal refah devletinin sorum
luluğu, hükümetlere bırakılmıştır. Bakı
nız, Anayasamızın sadece 5 inci madde
sini okumak istiyorum. Devletin temel 
amaç ve görevlerini düzenleyen 5 inci 
madde diyor İki: «Devletin temel amaç 
ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlı
ğını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel halk ve hürriyetlerini, sosyal hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sınırlayan siyasal, eko
nomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının ge-

— 572 

18 . 2 . 1988 0 : 1 

üşmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.» 

Sayın milletvekilleri, bu madde bize 
şunu söylüyor: Sosyal refah devletinin 
sağlanması, en azından devletin varlığı 
ve devamlılığı, milletin bütünlüğü ve 
Cumhuriyetin ıkorunması kadar önemli
dir. Dikkat ediniz, ibu, aynı maddeyle1 

düzenlenmiştir ve aynı madde içinde, 
devletin temel amaç ve görevleri arasın
da yer almıştır. 

Yine, Anayasamızın çalışma hakkı 
ve ödevini düzenleyen 49 uncu maddesi 
ile ücrette adaletin sağlanması ile ilgili 
55 inci maddesi de, sosyal refah devleti
ni gerçekleştirmenin sorumluluğunu hü
kümetlere vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, gelir dağılımıyla 
ilgili bu Ikısa girişten sonra, Türkiye ger
çeğine gelmek istiyorum. Şüphesiz ki 
gelir dağılımını, beliriieyen ve değiştiren 
temel gösterge enflasyondur. Tabiî bun
dan sonra, ülkede uygulanan iktisadî 
malî ve sosyal politikalar da önemlidir. 

Türkiye gerçeğine geçmeden önce, siz
lere burada vereceğim rakamların resmî 
rakamlar ve özel çalışmalar olduğunu 
belirtmek istiyorum; ancak, bu özel 
çalışmalar, dosyalarda Ikalan özel çalış
malar değildir. Bu özel çalışmaların hep
si, çalışmaları yapan veya yaptıran Iku-
ruluşlar tarafından yayımlanmıştır. 

Şimdi, dünde bu kürsüden ifade edildi, 
Sayın Başbakanın, büyük bir yüreklilik
le, enflasyon hedefinde başarılı olamadı
ğını milletine duyurduğu, vatandaşa an
lattığı söylendi, 

Sayın üyeler, 1987 enflasyonu, ra
kamların isyanıdır. Rakamlar haykırı
yor, rakamlar kendi kendine Türkiye'deki 
hiper enflasyonu söylüyor. Artık bunun 
gizlenecek, kapalklanacaik, üstü örtülecek 
bir tarafı kalmamıştır. 
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Şkııdi bakınız, size, 1986 ve1 1987 
enflasyonuna ait rakamları sıralamak is
tiyorum. îlik söylediğim rakamlar 1986 
yılına, ikinciler 1987 yılma aittir. 

Devlet istatistik Enstitüsü tüketici fi
yat indeksi: 30,7 - 55,1. 

Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eş
ya fiyat indeksi: 24,6 - 48,9. 

istanbul Ticaret Odası istanbul tü
ketici fiyat indeksi: 34,8 - 59,7. • 

İstanbul Ticaret Odası İstanbul top
tan eşya fiyat indeksi: 30,2 - 48,4. 

Hazine toptan eşya fiyat indeksi: 
23 - 59,2. 

Hazine Ankara tüketici fiyat indeksi: 
33 - 61,4., 

Nihayet, Hazine İstanbul tüketici fi
yat indeksi: 35,3 - 67,3. 

Şimdi, hangisini alırsanız alınız, 1987' 
de, fiyatlar 1986'nın 2 kat üstüne çık
mış. Hem, hangi hedef karşısında çıkmış? 
Programda vfc bütçede enflasyon hedefi 
1987 yık için yüzde 20. Yani, üçe katla
mışsınız. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
— Peki büyüme hızı?... 

TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Büyüme hızı da tartışmalı. Onu da ayrı 
bir gün tekrar konuşuruz. 

Batıda enflasyon hızı yüzde 5'in al
tında; yüzde 20 hedef koyuyorsunuz, 
yüzde 60 gerçekleşiyor... Artık bunun 
saklanacak ve tevil götürecek tarafı .kal
mamış. Türkiye'de hiper enflasyon ya
şıyoruz, bundan sonraki safha dörtnala 
enflasyondur. İnşallah onu Türkiye ya
şamaz. Birçok sektörde (otomotivde, 
elektronikte, beyaz eşyada, inşaatta, temel 
gıda maddelerinde) fiyatlar iki ayda bir 
veya ayda bir ayarlanır hale gelmiş. Şim
di, ben Sayın Hükümete - tabiî ki so
rumlu olan Hükümettir - soruyorum: 
Dünyada, fiyatların böyle iki ayda bir 
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ayarlandığı bir serbest piyasa ekonomi
si; ama, gerçekten bütün kurum ve ku
rallarıyla işleyen bir serbest piyasa eko
nomisi var mıdır? Bu bizi inşallah - ki, 
inşallah diyorum - fiyatların iki haftada 
bir veya haftada bir ayarlandığı bir dö
neme getirmez. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, döviz fiyatları her gün sahalı 
akşam değişiyor; yani bu, bir başka ifa
deyle, Türk Lirasının fiyatı demektir. 
Mal fiyatlarının da böyle sabahtan ak
şama değiştiği bir konjonktüre girecek 
olursak, herhalde, Türk lekonomisinin ge
leceği hakkındaki endişelerimiz giderek 
artar. 

Şimdi, bazı temel gıda maddelerinde
ki artışı da sizlerin bilgisine arz etmek 
istiyorum: 1980 - 1984 - 1987 arasında 
ne olmuş? Bu üç yıl fevkalade ikritiktir; 
1980, 1984 (Anavatan Partisinin tek ba
şına sorumluluğu aldığı yıldır) ve 1987. 

Ekmek fiyatları: Kilogramı 1980'de 
22 lira, 1984'te 90 lira, 1987'de 332 lira; 
yani 1987'de, 1984'e göre 4 kat, 1980'e 
göre 15 kat artmış. 

Kuru fasulye: 1980 yılında 59 liray
mış, 1984'te 250 lira olmuş, 1987'de, en 
ucuzu zannediyorum 1 500 lira; son 4 
yılda 6 kat, 8 yilda 25 kat artış var. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Konya'da 800 lira. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bu rakamlar istanbul Ticaret Odasın
dan alınmış rakamlardır. 

Toz şeker: Kilogramı 15 lira imiş, 
1984'te 130 liraya gelmiş, 1987'de 395 li
ra. Son 4 yıllık artış 3 kat, 8 yıllık ar
tış 26 kat. 

Et: Kilogramı 158 lira olan et, 1984't;e 
992 liraya, 1987'de ortalama 4 050 lira
ya yükselmiş. Son 4 yıllık artış 4 kat, 
son 8 yıllık artış 25 kat. Bunlar temel 
gıda maddeleridir. 
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Süt, 30 liradan 225 liraya, daha son
ra 787 liraya yükseliyor. Son 4 yılda 3 
kat, son 8 yılda 26 kat artış var. 

Beyazpeynir: 108 liradan, 749 liraya 
ve oradan da 3 616 liraya çıkmış. Son 4 
yılda 5 kat, son 8 yılda tam 35 kat artış 
var. 

Zeytin fiyatları, 92 liradan 535 lira
ya ve oradan da 3 425 liraya çıkmış. 
Son 4 yılda 7 kat ve son 8 yılda 35 kat 
artış var, 

Bütün bunlar için bir ortalama ölçü 
arayacak olursak; İstanbul ücretli lef ge
çinme indeksinin 1979 yılı itibariyle, 
1987'de 1 955'e yükseldiğini görüyoruz. 
Buna mukabil, Sosyal Sigortalar Kuru
mu verilerine dayalı ortalama günlük üc
ret indeksi, 1979 yılı 100 itibariyle 
1987'de 1 026'ya yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu şu diemek-
tir: Son 8 yılda ücretler 10 kat artar
ken, geçinme indeksi 20 kat artmıştır. 
işte, ücretlerin hazin tablosu budur; ha
yat iki misli pahalılaşmıştır. Satın alma 
gücü yarı yarıya azalmıştır. Tabiî biraz 
önce saydığım temel gıda maddelerin
deki artış, ortalama 25 kattır. 

Şimdi burada bir hususa açıklık getir
mek istiyorum. Maalesef - biraz sonra 
gelir dağılımını söyleyeceğim - gelir da
ğılımını bilmiyoruz. Gelir dağılımını bil
mediğimiz gibi, aslında Türkiye'de or
talama ücretleri de bilmiyoruz. Sosyal 
Sigortalar Kurumu 1986 ve 1987 yılla
rında Türkiye'deki ortalama günlük üc
retleri açıklamamıştır. Niçin açıklama
mıştır? Çünkü, 1985 yılındaki genel ku
rulda, Türk - îş, salonu terk etmiştir. 
Türk - îş'in salonu terk etmesi karşısın
da her yıl yapılan genel kurul üç yılda 
bire düşürülmüştür^ Üç yılda bire indi
rildiği için de biz, Türkiye'de 1986 ve 
1987 yıllarında ortalama ücretin ne ol-
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duğunu resmen bilmiyoruz. OEICD ve 
diğer ilgili yabancı kuruluşlara verilen 
rakamlar, işçilik maliyetleridir, 

Fevkalade ilginçtir. Çağ atladığını id
dia eden bir Türkiye, gfelir dağılımını bil
miyor. Gelir dağılımını bir yana bıra
kın, ücretlerinin hangi düzeyde olduğu
nu bilmiyor. 

Değerli milletvekilleri, ücretler için, 
aynı tabloyu, reel ücret indeksine bak
tığımız zamanda görüyoruz zaten. 
Yani Hükümet Programında birta
kım hesaplar yapılıyor; efendim, üc
retler şu kadar kat artmıştır, fiyatlar ise 
bu kadar kat artmıştır... Hatta Hükümet 
programında bir satır var, orada deniyor 
iki: «Bu dönemde ücretler ortalama yüz
de 36 artmıştır.» 

Değerli milletvekilleri, 1979 yılı: 100 
itibariyle reel ücret indeksinin 1984't© 
yüzde 66'ya, 1987'de de yüzde 52'5'e 
indiğini görüyoruz. Yani, reel ücret in
deksi de bize gösteriyor ki, ücretlerdeki 
reel kayıp, son yedi yılda yüzde 47,5, son 
dört yılda da yüzde 25'tir. 

Tabiî, ücretlilerin belli birimde mal 
almak için ne kadar çalışmaları gerektiği, 
kaç dakika, kaç saat çalışmaları gerek
tiği konusunda yapılan çalışmalar da 
fevkalade ilginçtir; lama, bunları zama
nımız elvermediği için şimdilik geçiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, sadece drama
tik bazı örnekler vermek istiyorum siz
lere. Bu dramatik örnekleri de, bugünün 
Türkiyesinin 1980 Türkiyesinden daha 
iyi olduğunu iddia edenlere ithaf ediyo
rum. 

Balkınız, 10 yıllık öğretmen 1980 yılı 
başına $ 700 lira net aylık alıyormuş 
ve bununla bu öğretmen ayda 80 kilog
ram peynir alabiliyormuş. 84 katsayısın-
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dan sonra, 1988 Ocak ayında bu •öğret
menin eline geçen net maaş 135 bin lira
dır. Bununla, ancak 52 kilogram peynir 
alabilmektedir. (ANAP sıralarından 
«Yanödemeler?» sesleri) 

Yani, bir öğretmen... 
Yanödemeleri ayrıca (konuşuruz. 

Yanödemeler nedir yani?... Bir öğretmene 
verdiğiniz saat ücreti 500 lira civarın
dadır. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Yani, şimdi doğruyu söyleye
lim de, öyle dinleyelim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Evet, vergi çılktılktan sonraki net ücret
tir. 

Şimdi, dinleyiniz, dinleyiniz. 1980 için 
verdiğim ücret de net ücrettir, orada da 
yanödeme yoktur. (DYP sıralarından al
kışlar) 

ALİ ER (İçel) — Gerçeği söyle, ger
çeği... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Evet, aynı şeyi mukayese ediyoruz. Ora
da da yanödeme yok etendim; değişmez. 
Biraz matematik biliyorsanız, lütfen an
layın. Orada da aynı kriter kullanıyoruz, 
burada da aynı kriteri kullanıyoruz, iki
sinde de yanödeme yok. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Peynirde aynı şeyi kullanmıyor
sunuz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Peynirin yanödemesi var mı, biliniyorum. 
Peynir alana yanödeme veriyorlarsa o 
ayrı.E. 

Şimdi bakınız, bir öğretmen, maaşıy
la günde 2 kilogram peynir alamaz hal
dedir. 10 yıllık polisin 1980 yılında net 
ücreti 10 400 lira olup, bu kazancı ile 
bir polis 113 kilo zeytin alabiliyormuş, 
Bugün bu polisin net maaşı 167 bin lira
ya gelmiş; bu polis, bu maaşla bugün 
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ancaik ayda 53 Ikilo zeytin alabiliyor. 
Yani, günde 2 kilo zeytin fiyatının al
tında çalışıyor. 

Bir Sosyal Sigortalar Kurumu emek
lisi, yakacak yardımı dahil, 1980'de 7 525 
lira alıyormuş ve bununla 50 kilo et ala
bilirken; bugün bu emekli, 94 160 lira 
maaş alıyor; ancak ayda 23 kilogram 
et alabiliyor. Günde 1 kilogramın altın
dadır. 

1 ila 4 üncü dereceler arasındaki me
mur emeklisi 1980'de 16 698 lira alı
yor ve bununla 100 kilo et alabilirken, 
1988 Ocağında 140 200 lira maaş ala
biliyor ve bununla ancak 35 kilogram et 
alabilmekte. 

İşte bakınız, Türkiye'nin tablosu tm-
dur. 

Şimdi soruyorum: Acaba, memur, iş
çi, emekli açısından 1980 imi daha iyidir, 
1988 mi daha iyidir? 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Şimdi iyi olduğu için 292 ile gel
dik buraya. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Beni o tartışmanın içine sokmayın; onu 
nasıl aldığınızı çok iyi biliyorum. Açın 
televizyonu, konuşalım orada, bakalım 
ne kadar milletvekili çıkarabiliyorsunuz? 
Açın televizyonu yüreğiniz yetiyorsa!... 
Niye açmıyorsunuz? (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

iBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
müdahale .etmeyin lütfen; hatip konuş
masına devam etsin efendim. 

IBuyurun Sayın Ertüzün. 
HÜSEYİN İBARLAS DOĞU (Anka

ra) — Televizyonda konuşunca oylanınız 
artacak mı? 

TEVFİK ERTÜZÜN ı(Devamfa) — 
Türkiye'de, bir de, 19SÖ sonrasında bu et 
ve peyniri ucuzlatmak için ithal1 politika-
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SÎ İzlenmiş. Yani, Türkiye et ve peynir it
hal etmiş; ama, fiyatlar bu ithalata is
yan etmiş. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Arz -
talep dengesi... 

TEVFJİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bu ithıailat, sadece birtakım ikisi ve kuru
luşları zenginleştirme sonucunu yaratmış
tır. İsterseniz o konuda da Meclis araş
tırması açalım, bakalım kimiler zengini dl-
muş o ithalattan. Olur mu?.. 

Sayın milletvekilleri, asgarî ücret ay
da 40 dolar. İşçi günde 1 dolar 30 sente 
.çalışıyor. 

Ortalama ücret, ayda 100 dolar, kal
dığınız otellerin] geceliği 100 d'ollardan pa
halı Türkiye'de. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Türkiye'de asgarî 
ücretle çalışan kaç kişi vardır, biliyor 
musunuz? Bilmiyorsanız konuşmayım. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Onu sizden alırız Sayın Bakan. Ortala
ma ücret 100 dolar; ne buyuruyorsunuz?.. 

İÇÜŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ! '(Kütahya) — Türkiye'de asgarî 
ücrette çalışan kaç kişi vardır biliyor mu
sunuz? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bürokrasinin üst düzeyimde çalışan bü
rokratların -buna öğretim üyelleri, asker
ler ve hâkimler dahildir- aylıkları orta
lama 300 dolardır. Amerika, öğrencileri
ne ayda asgarî hin dolar burs veriyor; 
biz de bir öğretim üyesıi ayda 300 dolara 
çalışıyor sayın milletvekilleri! 

AHMET NEIDİM ((Sakarya) — Çağ 
atladık çağ (!) 

TEVFİK ERTÜZÜN ipevamlla) — 
Bunu siz de takdir ediyorsunuz ki, birta
kım imtiyazllı bürokratlara Kimlerde ek 
görevler veriyorsunuz; niçin veriyorsu
nuz ek görevleri? (DYP sıralarından al

kışlat) Demek ki bu maaşlar yetmiyor 
ve siz bu' insanları devlette tutmak için, 
bunlara ek görevler veriyorsunuz. Üç ta
ne, dört tane görevi olan bürokrat var
dır; bu bürokrat hangi görevini yapmak
tadır ve zamanı nasıl yetişmektedir? • 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Ha
yır beyefendi; onların sevk ve idare tec
rübelerinden yararlanıyoruz. 

TEVFİK ERTÜZÜN ı(pevam'la) — 
Sayın mlllletvekiileri, balkınız, Türkiye'de 
ücretler, Batı'nın sekizde biri, Amerika' 
nın onda biri düzeyinde. Amerika'yı kat
mıyorum; ama, Batn Avrupa'nın sekizde 
biri düzeyindedir. Batı Avrupa'nın sekiz
de biri düzeyinde ücret veriyorsunuz; 
ama, vatandaşınızla, çalışanınıza temel 
mal ve hizmetleri Batı fiyatları üzerinden 
veriyorsunuz. Bunda adalet yoktur, en 
hafif ifadesiyle vatandaşa haksızlık et
mektir, hak yemektir; biraz daha ileri 
gidersek, bu zulümdür sayın- ımüetvekiî-
feri, zulüm. (DYP sıralarından aflkışlâr) 

Hepinize bir bilgi daha arz edeyim, 
Hacettepe Üniversitesinin yaptırdığı) çok 
yeni bir çalışma var. Bu çalışmaya göre, 
4 kişiilik bir ailenin yeterli ve dengeli bir 
biçimde beslenmesi için yapması gereken 
aylık harcama miktarı, 198'S Ocak ayı 
için 137 202 unadır. Halbuki, Türkiye'de 
aileler beslenmıeleri için, ayda ortallama 
ancak 59 170 llira ıharcayabilırnektedMer. 

Demek ki, Türk toplumu, sağlıklı, ye-
teılli ve dengeli dte beslenemiyor. 

HÜSEYİN IBARLAS DOĞU (Anka
ra) — İyi hesap edebiliyor musunuz onu? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Şimdi, sayın milletvekilleri; zamanım çok 
ıaz, biraz zaman verirseniz konuşuruz hep
sini. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, kar
şılıklı konuşma olmazsa bir an- evvel ko
nuşmanız bitmiş olur., 
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TEVFJK. ERTÜZÜN ^Devamla) — 
Peki Sayın' Başkan. 

Şimdi, çok kısaca tarımdan bahsede
ceğim ve ondan sonra gelir dağılımına ge
leceğini; dahi gelir dağılımına getlmediım. 
Bütün buniların sonucunda bir gelir dağı
lımı tablosu çıkacak. 

Sayın millet vekiller i, bakınız, tarım 
ürünleri fiyat indeksi (tarım ürünleri des
tekleme fiyat indeksiniz var ya, o) 1979' 
da 100 itibariyle, 1987'de 1 625'e gelmiş. 
Buna mukabil, tarımın ve çiftçinin fcul-
0andığı tarım girdileri fiyat indeksi, 1979' 
da 100 itibariyle 1987'de ortalama 3 750' 
ye gelmiş. Yani, bu ne demek? Bu şu de
mek : 1980 - 1987 arasında tarımı ürünleri 
destekleme fiyatları; ortalama 16 kat ar
tarken, tarım girdileri fiyatları ortalama 
37 kat artmıştır. 

Evet, bazn gübre çeşitlerindeki zamla
rı da sadece kat olarak ifade etmek isti
yorum. 1980 iilâ 1988 arasında amonyum 
sülfatın kilogramı 17 kat... 

(BAŞKAN — Sayın Ertüzün, siz de 
Sayın Bakan kadar konuştunuz; lütfen 
toparlayınız. 

TEViFİK ERTÜZÜN (devamla) — 
Evet Sayın Başkan, saatim önümde. 

BAŞKAN — Ben baktım efendim, 
bendeniz de... 

TBVFİİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Henüz yarım saat oldu efendim. 

BAŞKAN — Varım saat; Bakan Bey 
de o kadar konuştu. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN— 3 - 4 dakikanız var efen
dim. Lütfen... 

TEVFUK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Topar!ayacağım, toparlayacağım. 

BAŞKAN — Bendeniz adaleti tevzi 
etmekte hassasımdır. 
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TEVHK. ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bundan sonraki konuşmamda devam 
edeceğim. 

Amonyum sülfat 17 kat, üre 17 kat, 
di amonyum fosfat 20 ıkat ve kompoze 
gübre -de 16 kat artmıştır. 

İBiraz sonra yapacağım konuşmada, 
bu konuda biraz daha detay venmek is
tiyorum. 

Sayın milüetvekillîeri, bakınız, gelir da
ğılımı nereden nereye gelmiş. Evvela sek-
töriler itibariyle dağılıma bakalım; yani, 
fonksiyonel denilen dağılıma. 

1980'de tarımın mıil'Iî gelirden' aldığı 
pay yüzde 23,8 iken; 1986'da yüzde 18'e, 
1987'de yüzde 16,9'a inmiş; yani, ıtarımım 
miliiî gelirden alldığı pay yüzde 30 azal
mış. Bu, gelir dağılımının çarpılması de
ğil de, nedir sayın milletvekillleri? 

METİN GCrRDERE (Tokat) — Sa
nayinin gelişimi. 

TEVFİİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Maaş ve ücretler nereden nereye gedmiş : 
Maaş ve ücretlerin 1980^de alldığı pay 
yüzde 26,6'dan, yüzde 16,3'e gelmiş; ge-
riteme yüzde 40. Maaş ve ücretllerin mil
iîî gelirden! aldığı pay yüzde 40 azalmış. 
Üstelik, maaş ve ücretlerin faali nüfusta
ki payt da yüzde 33'ten 36'ya çıkmış; ya
ni, hem maaş ve ücretliler olarak çalışan-
!İ arın nüfus içindeki payı artıyor ve hem 
de gelirden aldıklan pay azalıyor. Buna 
mukabil, Sayım Balkanın da biraz önce, 
spekülatif midir, değil midir, vesaire... 
Onu hesaplamak tabiî Hükümetin göre
vi, ne kadarı spekülatif, ne kadarı değil. 
Kârla faizi topüarsınız, geri kalandanj çı
karırsınız, işte o haksız (kazançtır; hesap 
gayet basit. 

İşte o pay da, diğer gelirlerin payı da 
yüzde 49,7'den yüzde 66,:8'e çıkmış; yani, 
diğer gelirlerin millî gelirden aldığı pay 
yüzde 28 artmış. 
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Bayım milletvekilleri, yüzde OTifc di
limler halinde de baktığımızda, Türkiye' 
deki gelir dağıllıımmın fevkalade kötü ol
duğunu görüyoruz. Zamanı ımüsalit değiîl; 
faikıat, size bir iki çarpıcı örnek vermek, is
tiyorum. 

Türkiye'de, en düşük gelir kategorisi
ne sahip nüfusun yüzde 5'i ile, eni yüksek 
gelire sahip nüfusun yüzde 5*i arasındaki 
gelir farkı tam 90 Ikattır. Yüzde 10'lar iti
bariyle bu mukayeseyi yaparsanız, 30 kat
tır. En ailt yüzde '20 ile en üst yüzde 20 
arasında yaparsanız, tam 15 kattır. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Anla
yamadık!.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bunun tefsirine lüzum görmüyorum. 
Herhalde, sayın milletvekilleri bunu an
layacak durumdadırlar. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Biz 
anlayamadık, tefsir edin de anlayalım». 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
'Biraz sonra tekrar anlatırım1. Kürsüye ye
niden gelmek niyetim var, o itibarla ora
da söyleyeceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
(KALEMLİ (Kütahya) — Niyetle mi olur? 

TEVF11K ERTÜZÜN (Devamla) — 
Hayır; önerge sahibi olarak söz aldığım 
zaman izah edeceğim Sayın Bakan. 
(ANAP suraliarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz 
bitti efendim. Sayın Bakana vermiş ol
duğum yarım saatlik süreyi size de aynı 
şekilde verdim. Lütfen toparlayınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayını Başkanım, sonuca geliyorum. 

'Sayın milletvekilleri, bütün bu açıkla
malar gösteriyor ki, Sayın özal Hüküme
tinin uyguladığı iktisadî ve sosyaıl politi
kalar, gelir ve refah dağılımını iyiden iyi
ye bozmuş, mevcut sınıflan birbirinden 
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iyice uzak [aştırmış, sektörler ve bölgeler 
arasındaki gelir ve servet farkını büyüt
müştür. Gelir dağılımı, işçi, çiftçi, memur 
ve sabit gelirlilerin aleyhine rant, kâr ve 
haksız kazanç sağlayanların İlenine bozul
muştur. Kemıer sıkma politikasının fatu
rası halka ödetilmiş; halikın ortalama re
fah düzeyi yarı yarıya azalmıştır. 

İnsan refahını artırmayan, insanı mad
den ve mıanen tatmin etmekten uzak po
litikalar, maddeoi kalıplar olmaktan öte
ye geçemezler. İnsanımızı madden güç
lendirecek ve manen» yüceltecek ekono
mik ve sosyal pölitikalların hızla uygu
lanması kaçınılmazdır. 

Türkiye, fakirleşerek büyümektedir. 
Düşük gelir gruplarından yüksek gelir 
gruplarına doğru, gelir, kaynak ve ser
vet transferi1 o1lmakta ve sınıflı bir top
lum yapısı oluşmaktadır. Yergi yükünün 
adaletsizliği, gelir dağılımı adaletsizliğini 
daha da şiddetlendirmektedir. Bir de bun
lara, farklı malları kullanma İmtiyazı ila
ve ©dillmiştir. 

Sayın milletvekilleri:, özetliyorum. Ge-
llir ve refah dağıı'ımındaki bu çarpılma, 
hızla düzeltilmediği takdirde, ülke ve 
toplum olarak sosyal huzursuzluk ve pat
latmalarda karşılaşmamız kaçınılmaz ola
caktır. Hükümetin, hızla, ülke çapındia 
bir sosyal yardım programı hazırlaması 
ve uygul! aması kaçınılmazdır. Bu, Fakir 
Fukara Fonuyla, birtakım desteklerle, ke
sintilerle vesaiıreyle düzelltilecek halden 
çıkmıştır. Bir genel program, bir sosyal 
yardım programı gereklidir ve bunun' 
içinde mutlaka işsizlik sigortası da olma-
ılıdır. Türkiye, eğer böyle bir programı 
uygulamazsa, zannediyorum ki, önümüz
deki yılllarda ciddî sosyal krizler başgös-
terebilir. 

Değerli milletvekilleri, bu 'itibarla, -şu 
andaki gelir dağılımını bilmiyoruz; bakı
nız Sayın Bakan söyledi, 1973'deki veri-
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lerie hareket ediyoruz- Türkiye, gelir da
ğılımıma tespit etmeli, bununla ilgili ve 
bunidam sonra, bu dağılıma uygun1 ekono
mik ve sosyali politikaları hızla uygula
maya koymalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve SMP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ertüzün. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Bur
sa Milletvekili Sayım îlham Aşkın; buyu
run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÎÜHAN AŞ
KIN (Bursa) — Sayını Başkan, değerli 
milletvekillleri; Zonguldak Milletvekili Sa
yın Tevfik Ertüzün' ve 10 arkadaşınım, 
gelir ve refah dağıilımındakli mevcut du
rumun ve alınımasıı gerekli önlemlerin 
tespiti için Meclis araştırması açılması 
iistemiyile ilgili önergeleri üzerinde, Ana
vatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
Yüce Meclislimize arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

(öncelikle, gelir dağılımımın Türkiye' 
de çok eskilerden beri konuşulduğu ve 
bundan sonra da konuşu'lmıaya devam 
edilleceği açıkça ortadadır, önerge sahip-
îerininı «Ülkemizde 1980'dem sonra uy
gulanan iktisadî ve sosyal politikalarım ge-
ilir ve refah dağılımımı bozduğu, mevcut 
sınıfları daha keskin hale getirdiği, sınıf
lar ve bölgeler arasındaki gelir ve servet 
fartkını büyüttüğü müşahede edilmekte
dir» şeklindeki ifadelerimi görüyoruz. Ay
rıca, «Gelir dağılımı içim, çiftçi, memur 
ve sabit gelirlilerim aleyhine, rant ve 
haksız kazanç elde edenlerin ise ilenine 
dlarak bozulmaktadır» şeklindeki iddiala
rıma «1980 - 1987 döneminde işçi ve me
murun millî gelirden alldığı pay yan ya
rıya, tarımda pay 1/3 oranında azalırken, 
spekülatif ve haksız kazanç sağlayanda-
rina payı 1/3 oranımda artmıştır» gibi, 
âdeta bir ahkâm kesme iddiası vardır. 
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Şimdi, önerge sahiplerine sormak is
tiyorum. Bu kadar kesin hatlarını 'belirle
yerek ifadeye çallıştığınız liddialarımz, 
hangi bilimsel araştırmaya dayammakta-
dır? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Resmî 
rakamlara. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Res
mî rakamllara dayanmaktadır. 

MJHAN AŞKIN (Devamila) — Ben 
iddia ediyorum; bu sizim de bizim de 
meçhuHümüzdür. özellikle, tarımda geri-
ıleme olduğunu iddia eden önerge sahibi
ne, Devlet 'Planlama Teşkilatımızım 1987 
yılı program'iyla alakalı 17 nci sayfasım
da, tarımdaki 1987 hedeflerine bir bak
malarını tavsiye edeceğim acizane. Ne 
deniliyor 17 nci sayfada?.. «1987 yıllında' 
gayri safî miıllî hâsılada sabit fiyatlarla 
yüzde 5 oranımda artış öngörülmektedir. 
Artış hızlarımın faktör fiyatlarıyla, gayri 
safî yurt 'içi hâsılada yüzde 4,7, tarım 
sektöründe yüzde 2,5, sanayi •sektörümde 
yüzde 6,4 ve hizmetler sektöründe de 
yüzde 4,3 olması hedef alınmıştır.» De
mek ki, 1987 yılı programında hedefler 
belirlenmiş ve Devllet Planlama Teşkila
tımızın da daha 198(6 yılında yayımladığı 
1987 Programıyla alakalı cetvelde yer al
mıştır. 

Şimdi, 1988 yılıma girerken bir özel 
sektörler kuruluşu olan TÜSÎAD'ım ra
poruna halkalım me diyor. Raporum 13 
üncü sayfasından okuyorum : «Ekono
minin büyüme hızı 1981 - 19183 dönemim
de yüzde 4*den, 1984 - 1987 de yüzde 
6,5'a yükselmiştir. Büyüme hızınım yük
selmesinle özel yatınmllarım artış hızının 
yüzde 0,5'den yüzde 9,7'ye; kamu yatı
rımlarının artış hızınım yüzde 4,5'dan 
yüzde 10,4'e yükselmesi etkili olmuştur. 
Diğer taraftanı yatırımlarda görülen ar
tışlar, tüketimin yavaşlamasına yol aça-



T. B. M. M. B : 24 

cağından, özel tüketim artış hızı yüzde 
3,3'den yüzde 6,1'e ve kamu harcaımaları-
<nm artış hızı da yüzde 1,5'dan yüzde 5,5'a 
yükselmiştir.» Demek Ikıl, birtakım tespit
ler var. 

Yine TÜSİAD raporunun hemen baş
langıcında, tarımla alaka)!t büyümelere de 
yer verilımlştir. Başlangıçta diyor ki, «Ge
çen yıl tanımdaki büyüme hızı yüzde 7,3 
iken, hedefin çok çok üzerine çıkmıştır.» 
Demek ki, birtakım tedbirlerin alınması 
gereği duyulmuş ve 1987'de yüzde 2,6'ya 
geldiğini ifade etmektedir. Devlet Plan
lama Teşkilatımızın 1987 Programındaki 
hedefimiz ise yüzde 2,5'tir. Demek kli, ta
rımda, belirlenen program içinde kalın
mıştır; ama, bu tabiî belki biraz sıkıntı 
da verebülir; adlında kötü bir durum da 
yoktur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞ-
LU '(Hatay) — Var var, biraz var; sen 
bizden iyi mi biliyorsun? 

ÜUHAN AŞKIN (Devamla) — Gön
lün istediği daha iyidir, daha güzeldir; 
tabiî biz de buna katılıyoruz ve bu ko
nuda da gerekli tedbirlerin alındığını da 
görüyoruz. 

IMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
IJU '(Hatay) — Bdki de Bursada yok; 
ama, başka yerlerde var. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın 
Sükmenoğlu sizinle de her yere gidebili
riz. Her yerde konuşabiliriz, görüşebili
riz; köylere de gideriz. 

Bildiğimiz kadarıyllıa, Türkiye'de' son 
olarak kişiseli gelir dağılımı araştıınması 
1973' yılında DPT tarafından yapılmış ve 
1976 yılında yayımlanmıştır. Sayın Baka
nımız da konuşmaları esnasında buna te
mas ettiler. Zaten, bunun da yayınları 
mevcuttur, ortadadır, tetkik edilebilir. 

Şimdilerde ise, Sayın Hükümetimiz 
bu konuda büyük bir eksikliğin olduğu
nu görmüş ve Devllet istatistik Enstitüsü-
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ne, hem kırsal kesimde hem de kentsel 
kesimde, Türkiye hane halikn gelir ve 
harcama araştırmaları yapılmasını tavsi
ye etmiştir. Bir nevi, Devlet İstatistik 
Enstitümüz bu konuda faaliyete geçiril
miştir. 

Bir de, 1986 yılında TÜSİAD tarafın
dan hane halkı anket araştırmasına da
yalı bir gelir dağılımı çalışması vardır; 
ancak, bildiğimiz kadarıyla da, Türkiye' 
de, eskiden beri, ımi'ÜÎ gelirin eşit dağıtıl
madığı fikrinin her vesileyle tekrarlandı
ğı da gün gibi aşikârdır, özellikle muha
lefet sözcüleri bu fikri, devamlı olarak, 
iktidara karşı kullanmaya nedense özen 
gösteriyorlar. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Hatay) — İşimiz bu. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Mu
halefette olanların en ikdlay politika yap-
ıma'arı da herhalde bu yolla oluyor. Bu 
gerçeği 1970*11 yıllarda çok açık bir -bi
çimde gördük. Her vesileyle dinlerinden 
düşünmedikleri «sosyal adale1!», «miffli ge
lirin eşit dağıtılmadığı», «hakça düzen» 
ve «ak günler» sözcükleriyle, muhalefet
te bulunanla no, hasbelkader hükümet ol
duklarında ne denli çarpık uygulamala-
nn içine girdiklerini ve memlîeiketimizi 
nasıl bir çıkmaza soktuklarını, herhalde 
hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 

Araştırma önergesinin- bize göre en 
ilginç yanı, önerge sahiplerinin;, tarım 
kesimlinde çalışanlar ile İşçi ve emekli
ler haricinde herkesi, rant ve haksız ka
zanç elde edenler olarak nitelendirmele
ridir. Sayın Balkanım da konuşmasında 
aynı noktalara özellikte temas ettiler. 

Hani, önerge sahiplerinin mensup ol
dukları partiyi ve sayın liderini ve de par
tilerinin felsefesini bilmıesek, bu arkadaş-
ılanmızm bir başka muhalefet partisinlin 
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mensuplar» olduklarını zannedeceğiz. Bu 
önergedeki iddialarıyla -kusura balkıma-
sırilıar- bizde öyle bir izlenimi bıraktıllar. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Biz sosyal adaletçiyiz, siz bunu anlamı
yorsunuz bir türlü. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Esas 
itibariyle, haksız kazanç yaratan uygula
malar, 1980 öncesi yıllılarda olduğu gibi, 
ikili fiyatlara yol açan tahsisllerin, kotala
rın uygulandığn devirlerde olmuştur. Yine, 
Örnekleriyle Sayın Başkanımız izah etti
ler. önergedeki «az sayıda zenginler sı
nıfı» ibaresi, herhalde o devirlerden kalsa 
gerektir. 

Ayrıca, negatif faizle kredi kulandırı-
larak kayırıiıanlların da hangi devirlerde 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu durum 
haksızlık olmuyor da, dar ve orta gelirli1 

vatandaşlarımızın tasarruflarına negatif 
faiz yerine reel faiz verilecek, bunun adı 
da -önerge sahiplerinin iddiasına görıe-
hafcsız kazanç olacak!.. Olmaz böyle şey. 

ALAETT1N KURT (Kocaeli) — Ha
yalî ihracat?.. 

İLHAN AŞKIN (Devamlla) — Vatan
daşların tasarruflarının verimli olarak 
kullanılmasını engelerken, kaynak dağı
lımının bozucu etkisiyle, işsizlik proble
mini de ağırlaştırmuş ollmaz mısınız? İş
te, ree'lı faiz politikasıyla, haksızilıfclar, 
adaletsizlikler ve eşitsizlikler önlenerek, 
tasarrufların verimli alanlarda kullanıll-
ması böylelikle temin edlilim'ş olmakta
dır. 

ALAETT1N KURT (Kocaeli) — Ha
yalî ihracatla mı oluyor? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — İlave 
olarak da, ailtın dışında tasarruf araçları, 
gelir ortaklığı! senetleri, tasarruf mevdu
atları, sermaye piyasasının gelişmesi ve 
mülkiyetin tabana yaygmlaştırıllrnıası gibi 
politikalar ile gelir, dağüımınıan iyileşti-

rilmesline çalışıldığı da, uygullanan poli
tikalarla her halde ortadadır. Bunlar aca
ba niçin görmezlikten geliniyor? 

Ayrıca, sabit ve dar gelirlilere yöne
lik, Anavatan Partisi İktidarının ve Hü
kümetinin çok ciddî ve tutarlı politikala
rınım uygu'landığındian herhalde önerge 
sahipHerinlin' bilgisi: bulunmamaktadır. 

ALAETTIN KURT ((Kocaeli) — Bağ 
- Kur emeklisi 74 bin lira alıtyor. 

iîLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunun 
başjlıcası ve önde geleni, herhalde, top
lu konut politikasıdır. Şehirleri şöyle bir 
dolaşınız, şehirlerin çevrelerine bir ba
kınız, oralardaki konutların nasıl çoğalldı-
ğinı inceleyiniz ve oralardaki konut sahip
lerinin kimliklerini bir araştırınız; 28 - 30 
yaşlarındaki sekiz on. senelik memurlar 
olduğunu gömdüğünüzde herhalde sizler 
de bu uygulamayı! takdir edeceksiniz. 

iBinlerce insanımız ev sahibi olmakta
dır. Bunlar acaba az sayıda zengünller mi
dir? Hangi devirde bu denli başarılı so
nuç alınabilmiştir? 

ALAETTIN KURT (Kocaeli) — Ge-
cekonduılarda, odun kömür yok. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer 
taraftan, Türkiye'de ilk defa, Anavatan 
iktidarı döneminde uygullamaya konulan 
«ücretlilere vergi iadesi» ile dar ve sabit 
igeliırlli vatandaşlarımıza, her ay ayrıca net 
bir ilave gellir de kazandırılmaktadır. 

Yine, vergi dilimleri az gelirliler le
hine yeniden tespit edilmiş, gelir grupları 
üzerindeki vergi yükünün azaltılması yö
nünde çalışmalar, sürekli bir biçimde ya
pılmaya başlanmıştır. Sayın Bakanımız 
da bunları tek tek izah ettliler. 

Bölgeler arasındaki adaletsizlik, gelir 
dağılımının düzeltilmesine yönelik tedbir
ler de ilk defa Anavatan iktidarı ve hü
kümeti döneminde ciddî olarak ele alın
mıştır. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şo
ku niye uyguluyorsunuz? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz 
iddia ediyoruz ve bütün 'kamuoyu da 
mutlaka 'bizimle aynı gözlem ve inanç
tadır ki, uygulaman iktisadî ve sosyal po
litikalarla, gelir dağılımının daha da iyi-
eştirtiılrnesine çalışılmaktadır. Tipik bir 
örnek olarak, belki sizde olumsuz etki 
bırakıyor; ama, em azından Sosyal Da
yanışma ve Yardımlaşma Fonunun ihda-
sıyılıa, dar gelıMilerlimize devlet olarak şef
katli bir el uzanmakta, hastasına, saka
tına, yaşlısına ve ihtiyaç sahibine en gü
zel liımkâniar sağlanmaktadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Partili dlmıafc kaydıyla... 

ALAETTIN KURT (Kocaeli) — Se
çimlerde kullanılıyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bir ta
nesini partili diye gösteremezsiniz? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — El linsaf!.. 

İLHAN AŞKIN .Devamla) — Bir ta
nesini partili diye gösteremezsiniz; iddia 
ediyorum1. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Hatay) — ANAP'lı olmak kaydıyla. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bur-
sa'daki çalışmalar içerisinde, Bursa'nın 
bir milletvekili olarak, (inanınız bir tek 
partili kişi liçin bu valkfa kimseyi götür
müş değiliz. Gerçek ihtiyaç sahipleri, 
kendileri girmekte ve müracaat etmekte
dir; tabiî ki, bu Kanunu çıkaranlara da 
«Allaih razı olsun» demektedirler; siz de 
Allaih razı olsun diyeceksiniz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bu fondan yararlanan 
yakınlarınız, tanıdıklarınız mutlaka var
dır. Bu hayırlı fon liçin, geliniz slizler de 
takdirierıinizi bildiriniz. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Yalan 
söyleyeni Allah çarpar. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yala
nı siz söylüyorsunuz, ıhiz doğruyu söylü
yoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ziraat Bankasını iflas ettirdiniz, iflas! 
Banka yoruldu. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Türkü-
yemizde, sınıflı 'bir toplum yapısı hiçbir 
zaman düşünülmem iştir; düşünülemez de. 
İnsanımızı, 'insan haysiyetine yaraşır, 
muasır medeniyet seviyesindeki gelir ve 
refah düzeyine ulaştırmak, hepimizin üze
rine düşen önemli bir görevdir. Kaldı ki, 
Türk ekonomisi, uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalar ile, önceki yıllara göre 
çok çok 'ileridedir, Türkiye geriye değil, 
ileriye gitmektedir. Altyapıda, yatırımda, 
üretimde, lihracatta, ithalatta, ödemeler 
dengesinde daha iyiye doğru gidiş vardır; 
ama, sıkıntılarımız da vardır tabiî. 1987 
yılındaki kısmî belediye seçimleri, refe
randum ve 29 Kasım 1987 Genel Seçim
lerinin yapılmış olması, bazı sıkıntıları
mızı da beraberinde getirmiştir; ama, alı-
nan tedbirler ve kararlar doğrultusunda, 
yine de aksaklıklara göre birçok olumlu 
gelüşmenıin de bulunduğu bir gerçektir. 
Bu tip sorunlar, sadece Türkiye'nin ıkar-
liaştığı sorunlar da değildir; az gelişmiş 
ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanan sıkıntıların en azı belki de Tür
kiye'de yaşanmalktıadır. 

Millî gelir içinde yatırımların payı da 
çok gerilememiştir; her şeye rağmen ya
tırımların sürdüğünü de görmekteyiz. Az 
evvel TÜSİAD raporunda üzerine basa 
basa, altını çizerek okuduğum) cümlelerli 
tekrarlarmak istemiyorum1. Zira, ithalata 
baktığımızda, yatırım malları payının düş
memesi, herhalde önemli bir göstergedir. 
Diğer bir gösterge de, çimento ve demir 
-çelik tüketimindeki artışlardır; ama, da
ha iyisini yapmak, daha güzei'rai yapmak 
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hepimizin görevidir. Gerektiğinde her tür
lü tedbiri almak da, herşeye rağmen, ka
rarlılıkla ve cesaretle, Hükümetimizce ye
rine getkillmektedir, Herhalde, sayım mu
halefet esas bumdan rahatsız olmaktadır; 
âdeta felaket tellallığı, herhalde bunun 
için yapılmaktadır. Türkiye'min gelişme
si', ilerlemesi muhalefetin 'bütün ümitlerimi 
yok «temektedir. Hatta, dış borç konu
sunda dahi estirilmek istemem fırtınamın, 
demagojiden öteye bir anlam ifade •et
mediğini de 'açık bir şekilde görmekte
yiz. 

VEFA TANIR (Konya) — Asla, 
asla... 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Keş
ik© öyle 'Olsaydı,! 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Tiir-
'kyie'nin borçları ve kredi itibarı üzerine 
uluslararası kuruluşların Türkiye'ye bakış 
•açısı, sayın muhalefetin görüşler imden' çok 
farklıdır. Zira, omlar iiçin, kısa dönemdeki 
olaylardan çok, uzun dönemdeki olaylar 
çok önemlidir, Uluslararası kuruluşlar 
da, Sayın Ertüzün'ün -herhalde- sözleri
ne (itibar etmemektedir; Türkiye'deki ge-
l'işmderi onlar takdirle karşılamaktadır. 
Eğer, Sayım Ertüzüm'üm sözlerine ve iddia
larıma ba'ksalardı, Türkiye, Dünya Ban
kası ve IMlF'min sorumlu ülkeler listesine 
herhalde alınabilirdi. Demek ki, liddialara 
kimse bakmıyor. 

Yine bu 'arada, Sayın Ertüzün'ün bu 
kürsüden bir ifadesine de tamik olduk; 
dedi ki, «Türkiye fakirleşerek 'büyümek
tedir:» 

( MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Hatay) — Yalan mı? 

İLHAN ASKIN (Devamla) — Her
halde, ilim 'irfan sahibi bir (kişli olarak, 
iktisat literatürüne yeni bir deyim.' getir
me ihtiyacını hissettiler 'ki, oöylesiime 
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kendi (içinde çarpık, kendi içinde tenalfcuz-
lu bir görüşü de buradan talihsiz bir şe
kilde ifade etmiş oldular. 

ALAETTİN KURT (Kocaeti) — 
Edebiyat yapma, edebiyat yapma. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ana
vatan litkıtidarı döneminde, Türkiye, öde
melerini hiç aksatmadan yapabilmiştir. 
Kalkınmak (isteyen birçok ülkede büyüme 
yavaşlarken, hatta geri giderken, Türkiye' 
de büyüme giderek hızlanmıştır. Zaten, 
sağlıklı borçlanmanın temel şartı, 'borç 
büyüklüğünüm miktarına değil, borçların 
zamanında Ödenmesine, ihracatın artma
sına, büyüme hızınım devamına bağlıdır. 
Tabiî, bütün bu göstergelere göre, Hü
kümetimizin işi hafife aldığımı da söyle
memiz mümkün değildir. Hatta, Hükü
metimiz, oy. endişeslinden ve kaygısından 
uzak olarak, gerekli' tedbirleri ve 'karar
ları cesaretle almaktadır. Tabiî ki, büyü
meyi de, kemdi öz kaynaklarımızı hare
kete geçirerek sağlamak en güzeli ola
caktır. Dış 'kaynakların yerinde kullanıl
mamasının, döviz dengesi ve enflasyon 
üzerinde de olumsuz etkiler yapacalğı 
muhakkaktır. En azımdan, biz de bu bi
limcin (içimdeyiz; ama, mer halükârda 'hak
sızlığım da karşısında olarak gereki ted
birleri almak durumundayız. 

Sayın muhalefet sözcülerinim zaman 
zaman, ikide bir -bir tabir çıktı «Zırt-
purt» diye; ama, ben onu ikide bir diye 
kullanayım- «yüzde 36 oyla iktidara gel
diniz, Mecfete yüzde 65 çoğunluiktası-
nız» gibi hezeyanları da, bizde, gelecek
teki ümitsizliklerinim sıkımtılı bir tezahürü 
şeklimde kanaat uyandırmaktadır. Ne der
seniz deyiniz, me söylerseniz söyleyiniz,, 
seçim' sistemi hepimiz içlin aynıydı; yedi 
partinin katıldığı seçimler sonucumda, 
yüce milletimizin teveccühü, Anavatan 
Partisi ve onun lideri Sayın özaH'a oldu. 
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Gelioiz, bunu içinize sıkıdirinüz. Ne ya
palım; görevinizi buradaki .sayılarınız 
kadarıyla yapacaksınız. 

ALAETTİN KÜRT (Kocaeli) — Yüz
de 36 ile hiç kimse iktidar olmadı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Buna 
da tahammül etmek zorundasınız. Ana
vatan iktidarı döneminde alınan tedbir
lerin gelir dağılımını Ibozduğunu iddia 
etmek, 'birçok gerçekleri görmezlikten 
gelmek demektir. 

Sayın 'önerge /sahiplerini, insaf ile ger
çekleri görmeye davet ediyorum. Hayalî 
ve hepimizin meçhulü iddialar ile bir 
yere varılamaz. Konu, 'bel'ki teknik bir 
anket çalışmasını gerektirebilir; ama, her
hangi 'bir Meclis araştırmasına ihtiyaç 
göstermemektedir. Anavatan Grubu ola
rak 'bizim kanaatimiz (böyledir. Bu ba
kımdan, Anavatan Partisi Grubu olarak 
önergeye katılmadığımızı yüce Meclise 
saygıyla arz ediyor, hepinize tekrar en de
rin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Aşkın. 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grulbu 
adına, Sayın Hikmet Çetin; buyurun 
efendim. (SOP sıralarından -alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİKMET 
ÇETİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
say m mille tvekileri; hepinizi, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama 
'başlamadan önce, Sayın Bakanın ve sa
yın ANAP sözcüsünün üzerinde durduğu 
birkaç konu hakkında görüşlerimi belirt
mek istiyorum. 

Öncelikle, sözcülerin karıştırdığı bir 
husus var. Büyüme hızı veya ülkenin bü
yümesi 'başka şey, önergede sözü edilen 
gelir dağıtan başka bir şey. Yani, bir 

ülkenin büyümüş olması, millî gelirinin 
artmış olması, gelir dağılımının düzeldiği 
anlamına gelmez. Halbuki, biraz önce 
ANAP'in sayın sözcüsü ve daha önce de 
Sayın 'Bakan, şu kadar artırdık, şu ka
dar büyüttük, şu sektör şu kadar büyü
dü, bu sektör bu kadar büyüdü, gelişti 
gı'bi ifadeler kullandılar; bunlar ayrı şey, 
gelirin bölüşümü, dağılımı ayrı şey. Bir 
kere, böyle bir teknik hatayı belirtmek 
istiyorum. 

Ayrıca, sayın sözcü ve Sayın Bakan 
rakam ve sonuçlar üzerinde durma yeri
ne; kararnameler, tebliğler, hükümet 
programı ve ANAP'm seçim beyanna
mesi üzerinde durarak, bunları okuyarak 
«Şöyle yaptık, şöyle düzelttik, şöyle so
nuçlar aldık» diyorlar; ama, hiçbirisi 
Türkiye'nin 19R7 yılındaki veya 1988 yı
lı başındaki gelir dağılımı konusunda ya
yınlanmış gerçek rakamları ortaya ko
yamadılar. 

Sayın sözcü bir yerde, «Biz sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 
para dağıtıyoruz» ifadesini kullandı. Söy
leyeceğim şudur : Bu politikalarla önce 
insanları fakirleştirip, yoksullaştıracaksı-
nız, sonra da iane dağıtır gibi, belki de 
insanlarımızın onuru ile oynayarak, bun
lara 'birtakım keyfî usullerle para dağı-
ıtacaksınız... Bizim karşı olduğumuz po
litika buldur, önce insanların yoksullaştı-
rılıp, fakideştirilip daha sonra da iane 
dağıtır gi'bl yardım dağıtılmasının karşı
sındayız. önemli olan, ekonomik siste
min ve politikaların, insanlara gerekli re
fah düzeyini getirmesidir. Yoksa yok-
sullaştırıp, ondan sonra yardım etmek, 
Ibizirrı karşı olduğumuz politikadır. 

Talbiî 'bu arada teoriye de katkılarda 
bulunuldu ve «Sınıflar yoktur, gelir da
ğılımında farklılık yoktur» denildi, bun
ların ayrıntılarına girmek istemiyorum; 
ama, bunlar ibretle dinlediğim konular. 
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'Değerli arkadaşlarım, tdış borç konu
sunun, bugünkü iktidar tarafından, ha
len cid'diye alınmadığının üzüntüsü için
de olduğumu 'belirtmek istiyorum. 

'Değerli arkadaşlarım, dünyada, Tür
kiye'nin bugün içimde olduğu durumdan 
çok daha iyi durumda olan ülkeler var
dır. Bugün gazetelerde var, anımsatmak 
istiyorum; 1960'h, 1970'H yıllar da dün
yaya örnek gösterilen 'bir ülke vardı; 
Brezilya. Bugün Türkiye'yi öven, Tür
kiye'ye methiyeler yağdıran ülkeler veya 
uluslararası kuruluşlar, o zaman, «Bre
zilya mucizesi» diye dünyaya ilan edi
yorlardı ve »Brezilya yıllarca -elimde bil
giler var, getiririm- dünyadaki, Amerika' 
daki dergilere kapak konusu oldu ve o 
yıllarda Brezilya'nın kalkınma hızı, ba
zen yüzde 14'lere ulaştı. Yüzde 10'un 
üzerinde kalkınma hızı olan yıllar vardı; 
ama, o kalkınma hızı Brezilya'yı bir ye
re götürmedi; bugün, Brezilya uf lasın eşi
ğine gelmiş bir ülke durumundadır. Çün
kü, Brezilya da, 'bugün özal 'İktidarının 
yaptığı gibi, >dış borca dayanarak ve borç
lanarak kalkınmasını yürütmeye çalıştı. 
Brezilya'nın bugün ulaştığı borç düzeyi 
100 milyar doları aştı ve Brezilya bugün 
iflas noktasına geldi. Biz diyoruz ki, eğer 
Ibu düşünceyle hareket ederseniz, bu po
litikayı sürdürürseniz, Türkiye'nin de 
yakın bir zamanda geleceği nokta budur. 
Onun için, dış borç konusunda biraz da
ha ciddî düşünmeniz gerektiğini hatır
latmayı bir görev biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, gelir dağılımı şu 
bakımdan önemlidir : Az gelişmiş veya 
gelişmişliğin önemli bir göstergesi de ge
lir dağılımındaki adalet veya adaletszilik-
tir. Onun için, gelir dağılımı konusu, kal
kınmanın, gelişmen'in ve refahın önem
li bir göstergesidir. Bunun içindir ki, ba
zı ülkelerin fert başına geliri çök yüksek 
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'olmasına karşın, bu ülkelere biz bugün 
gelişmiş ülke diyemiyoruz. Neden? gelir 
dağılımları yeterli ölçüde adaletli olma
dığı için. 

Petrol ülkesi şeyhlikler var, küçük 
ülkeler var. Bazılarının fert (başına ge
lirleri Amerika'dan, İsviçre'den, İsveç'ten 
çök daha yüksek; ama, hiç kimse, hiç
birimiz 'o ülkelere gelişmiş ülke diyemi
yoruz; çünkü, o ülkelerin gelir dağılımı 
öylesine bozuktur ki, o gelir öylesine be
lirli grupların elinde toplanmıştır ki, fert 
başına gelir dağılımları yüksek olmasına 
rağmen, kimse o ülkelerin gelişmiş ülke 
olduğunu söyleyemez. Gelir dağılımı, bu 
bakımdan önemli bir göstergedir, önemli 
bir ölçüdür. Bunun için üzerinde önem
le durmak gerekir. 

Kabul etmek gerekir ki, Türkiye'de 
gelir dağılımı gerek bireyler arasında ge
rek 'bölgeler arasında adaletsiz dağılmış
tır ve adaletsizidir. Elbette ki kabul' edi
yoruz, gelir dağılımı Türkiyelde başın
dan beri bozuktur. Bu bir gerçek; ama, 
bizim üzerinde durduğumuz ve sanıyo
rum önergeyü veren değerli arkadaşları
mızın üzerinde durduğu konu bu değil, 
yalnız bu değil; hükümetlerin, partilerin, 
iktidarların önemli amacı, bozuk gelir 
dağılımını düzeltmeye yönelik çaba içe
risine girmektir. 

Bizim iddiamız ve biraz sonra ra
kamlarla ortaya koyacağım gerçekler, 
1980 yılından bu yana, Türkiye'nin bo
zuk olan gelir dağılımı daha da bozul
muştur. Bunun rakamları ortadadır; bu
nu biraz sonra söyleyeceğim ve bu şu
nu gösteriyor: Gelir dağılımındaki dü
zelme veya bozukluk, hükümetlerin, ikti
darların politikalarının kimlere yönelik 
olmasıyla çok yakından ilgilidir. Eğer, 
emekten, çalışanlardan, memurdan, çift
çiden, esnaftan yanaysanız; uyguladığınız 
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politikaların sonucunda bunların müiiî 
gelirden aldığı pay yükselir, gelir dağılı
mı düzelir, ama, aksi durum'daysanız, ge
lir dağılımı bu kitlelerin aleyhine bozu
larak devam eder. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de gelir 
dağılımı, ilik defa, daha yoğun bir biçim
de planlı dönemde gündeme gelmiştir. 
Yani, ilk defa, 'bir Amerikalı profesör, 
1962-1963 yıllarında, Planlamada gelir 
dağılımı araştırması yaptı ve o çalışma
larının somuucunda, -ayrıntısına girmek 
istemiyorum- Türkiye'de gel'ir dağılımı
nın son derece bozuk olduğu ve bu ge
lir dağılımımın düzeltilmesi gerektiği or
taya konuldu. Onun içimdir ki. Birinci 
Beş Yıllık Plandan başlayarak, Türkiye' 
deki 'bütün politikalarım, gelir dağılıimı-
nın düzeltilmesi yönünde programlandı
ğını, planlandığını görmekteyiz. Bundan 
sonraki önemli çalışma, yine Devlet Plan
lama Teşkilatında -biraz önce arkadaşla
rım da değindiler- 1973 yılında yapılmış
tır. 

Türkiye'de bu çalışmaların ortaya 
koyduğu bulgulara baktığımız zaman, 
gel'ir dağılımının yalnız »bozuk değil, dün
yadaki benzer ülkelere göre, son derece 
endişe verici ollduğu ortaya çıkar. Örne
ğin, Sayın Başbakan, Hindistan gezisin
den sonra, basında bir ifade kullandı : 
«Türkiye'yi beğenmeyenler, Hindistan'ı 
gidip görsünler;» dedi; ama biraz sonra 
vereceğim rakamlar gösteriyor ki, Sayın 
Başbakanın beğenmediği Hindistan'da 
bile gelir dağılımı, Türkiye'den daha iyi, 
bunu ben değil, uluslararası kuruluşla
rın 1980 yılında yayımladığı yeni bir ra
por söylüyor. 

Şimdi, Türkiye'deki gelir dağılımının 
ne kadar bozuk olduğunu, bazı ülkelerle 
karşılaştırarak vermek istiyorum; çünkü, 
tek başına Türkiye'ye bakarak bir so

nuca ulaşamayacağımız açık. Örneğin, 
Bangladeş'te, nüfusun en düşük yüzde 
2ö'lik diliminde olanlar millî gelirim yüz
de 6,6'sını, en yüksek yüzde 20'si ise, 
millî .gelirin yüzde 45,3'ünü alıyor. Hin
distan'da, nüfusun en düşük yüzde 20'lik 
dilimi, millî gelirin yüzde 7'sini, en yük
sek yüzde 20'si millî gelirin yüzde 49,4' 
ünü alıyor. Endonezya'da, nüfusun en 
düşük yüzde 20'1'ik dilimi, millî gelirin 
yüzde 6,6\\m, en yüksek yüzde 20'si, 
millî gelirin yüzde 49,4'ünü alıyor. Mı
sır'da, -sayın Başbakanımız yeni döndü
ler- nüfusun en düşük yüzde 20'si, millî 
gelirin yüzde 5,8'ini, en yüksek yüzde 
20'si, millî gelirin yüzde 48 '̂nl alıyor. 
Tabiî, benzer başka ülkeler var; örne
ğin ispanya. İspanya, Avrupa Toplulu
ğunda beraber olacağımızı umduğumuz 
bir ülkedir. Bu araida gelişmiş ülkelerin 
rakamlarını vermiyorum, onların rakam
ları da'ha çarpıcı. İspanya'da, nüfusun 
en düşük yüzde 20'si, millî gelirin yüzde 
6,9'unu, en yüksek yüzde 20'si ise millî 
gelirin yüzde 40'ını almaktadır. Buna kar
şılık, Türkiye'de en düşük yüzde 20, mil
lî gelirin ancak yüzde 3,5'ini, en yüksek 
yüzde 201de millî gelirin yüzde 56,5%ıi 
almaktadır. Türkiye'nin millî gelirindeki 
dağılım, biraz önce saydığım bütün ül
kelere göre daha bozuktur, daha adalet
sizdir. 

iBunu, sadece Doğru Yol Partisinin 
ya da Sosyaldemiokrat Halkçı Partinin 
ısorunu olarak görmeyelim. Bu, Türki
ye'nin sorunudur, hepimizin sorunudur. 
Gelin bu araştırma önergesini kabul ede
lim ve bunları tartışma olanağını bula
lım diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konu yalnızca 
bununla da bitmiyor. Türkiye'de bölge
ler arasında da gelir dağılımı som derece 
bozuktur; yöreler arasında da gelir da-

— 586 — 



T. B. M. M. B: 24 18 . 2 . 1988 0 : 1 

ğılımı son derece •bozuktur. Sayın Ba
kan, bu (konuda rakam vermek yerine, 
efendim, biz gelişmekte olan yörelere şu 
ka!dar teşvik götürdük, şu kadar vergi 
indirimi yaptık, şunu yaptık, bunu ge
tirdik dediler; ama, sonuç 'hiç de öyle 
değil. Türkiye'deki bütün .bulgular ve 
rakamlar, gelişmiş ve gelişmekte olan 
bölgeler arasındaki farkın da 'bu dönem
de giderek arttığını ortaya koymakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bakınız, 
1973 yılından sonra yapılan bazı araştır
malar neyi gösteriyor: Orta Doğu Tek
nik Üni'versiteisi profesörlerinden Sayın 
Merih Celasun'un yayımladığı belgeler 
buradadır. Biraz önce, «Bunlar özel araş
tırmalar değil, ilmi ve bilimsel araştırma
lardır» dendi; ama, o bilgiler de yayım
lanmış ve kitaplar halindedir, istiyorsa
nız size de verebilirim Sayın Bakanım. 

Değerli üyeler, buradaki rakamlar 
ve çalışmalar karşılaştırmalı olarak ya
pılmıştır. Yani, Türkiye'de 1980 önce
siyle 1980 sonrasında gelir dağılımının 
nasıl geliştiğini ortaya koymaya çalışmış. 
Örneğin, 1978 yılında, nüfusun en düşük 
gelirdeki yüzde 20'si millî gelirin yüzde 
2,87'isini alıyor, 1983 yılında bu miktar 
düşmüş ve yüzde 2,'67'sini alıyor. Yine, 
en yüksek gelir düzeyi olan nüfusun 
yüzde lobinin 1980'den önce milî ge
lirden aldığı pay yüzde 54,67 iken, 1983 
yılında yüzde 55,79'a çıkmış. 

Yani, bizim üzerinde durduğumuz ko
nu, yalnızca gelir dağılımının 'bozuk olu
şu değildir. Hükümetin uyguladığı bu po
litikaların sonucunda, 'gelir dağılımı, 1980 
yılından sonra giderek bozulmuştur ve 
bozulmaya devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bazı so
nuçları dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

1. Türkiye'de getir dağılımı, birle
şip bütünleşmeye çalıştığımız 'bütün Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinden 
daha kötüdür, daha bozuktur. Yunanis
tan'dan, Portekiz'den, İspanya'dan; han
gisini alırsak alalım, Türkiye'deki gelir 
dağılımı !bozukluğu bunlardan daha kö
tüdür. 

2. önce şunu söyleyeyim : Tarımla 
tarım dışı gelir farkı bütün dünyada yük
sektir; ama, Türkiye'de tarımla tarım 
dışındaki gelir farkı dünya ölçülerinin de 
çok üstündedir ve giderek artmaktadır. 
örneğin, 1973 yılında tarım sektörü ile 
tarım dışı sektör arasındaki gelir farkı 
5 kat iken 1986 yılında 6 kata çıkmış. 
Bu, başlıbaşına bir gelir dağılımı adalet
sizliğidir; en azından bunun düzeltilmesi 
gerekir. 

3. Tarımın payı -biraz önce arka
daşlar da belirttiler- giderek düşüyor. El
bette ki, kalkınmayla beraber tarımın pa
yı düşer; ama, tarımdaki nüfus, tarım
daki mutlak nüfus azalmıyor. Tarım
daki mutlak nüfus azalmadığı için, ta
rımdaki gelir dağılımı daha da bozul
makta ve 1979 yılında tarımın aldığı 
pay yüzde 24,3 iken, 1987 yılında yüz
de 17*ye düşmüş. 

4. »Ücretlilerin payı düşüyor, bu da 
açıkça ortada. 1978 yılında ücretlilerin 
mülilî gelirden aldığı pay yüzde 35 dola
yımda iken, 1987 yılında yüzde 17-18'e 
düşmüş, buna karşılık sermayenin payı 
bu süre içinde doğal olarak artmış ve 
1980'den önce yüzde 42-43 dolayında 
olan sermayenin payı, 1987Me yüzde 65'e 
kadar yükselebilmiş. Şimdi, bu süre için
de ne olmuş, bunlar açıkça ortada. 1980' 
den sonra, ticaret kesimiyle bankacılık 
sektörünün millî gelirdeki payı arıtmış. 
Oysa, bankacılık kesimi Türkîye'de 200 
bin kişiyi ilgilendirir; buna karşılık, tica-
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reCte bu pay 500 'bin kişiyi ilgilendirir. 
Yani, Türkiye'de 1980'den sonra -özel
likle 1983'ten sonra- uygulanan politika
larla, çok dar bir kesimin (bankacıılık 
kesintiyle, ticaret kesiminin) payı artmış; 
buna karşılık emeğiyle geçinen işçinin, 
memurun, çiftçinin, küçük esnafın payı 
giderek azalmış. 

Şimdi, 'biraz önce ANAP'ın sayın söz
cüsü bazı vergi 'indirimlerinden falan 
bahsetti; fakat, 1980'den bu yana Tür
kiye'de uygulanan ve devam eden en in
safsız, en adaletsiz ve en yaygın vergi
den söz etmedi; o da enflasyon. Yani, bu 
rakamlar aslında şaşırtıcı 'değil. Eğer b'ir 
ülkede enflasyon sekiz yıl boyunca her 
yıl yüzde 40, yüzde 50 dolayında olursa 
ve 'hu enflasyon giderek artarsa, hu so
nuçlar şaşırtıcı değil, enflasyonun getir
diği sonuçtur; çünkü, enflasyon, -biraz 
önce de değindiğim gibi- insafsız, ada
letsiz, yaygın bir vergidir. Bu vergi se
kiz yıldır Türkiye'de en yaygın biçimiyle 
uygulanmakta ve 1988 yılında getirilen 
bütçe 'tasarlısında da gösterildiği gibi, 1988 
yılında da zamlarla bu politikalara de
vam edilecektir. 

Bütün bunlara baktığımız zaman, Tür
kiye'de hepimizin üzerinde önemle dur
ması gereken bir sonuç daha ortaya çık
mış. 'Dünyanın her yerinde yapılır fakir
lik sınırı, yoksulluk sınırı. Yani, insan
ların, altında olduğu zaman yoksul ka
bul edileceği bir sınır vardır. Bunun ra
kamları da var, 1970'lerde Devlet Plan
lama Teşkilatında yapılmıştır, şimdi de 
bu çalışmalar yapılmaktadır. 

1980'den önce, Türkiye'de hane hal
ikının yüzde 25'i bu fakirlik ve yoksulluk 
sınırının altında idi; ama, 1983 yılına 
İbaktığımız zaman, bu rakam yüzde 30'a 
çıkmış; yani bugün Türkiye'de hane hal
kının yüzde 30'u fakirlik ve yoksulluk 

dediğimiz sınırın altında yaşıyor. Bunları 
görmezlikten gelemeyiz. Bunları yok sa
yarak; sadece kararnameleri, tebliğleri, 
hükümet programındaki ifadeleri okuya
rak, Türkiye'de insanlar refah içerisin
dedir» diyemezsiniz, diyemeyiz. Bunlar 
yapılmış araştırmaların sonucudur ve 
önümüzdeki örneklerdir. 

'BAŞKAN — Sayın Çetin, bir dakika 
efendim... 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz
le ilgili bir karar almak durumundayız. 

Görüşmekte olduğumuz Meclis araş
tırması önergesinin öngörüşmelerinin 
-sataşma konusu dahil- bitimine kadar 
çalışma süresinin devamını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

'Buyurun devam edin efendim, görüş
meler saat 19.00'a kadar devam edecek. 

, HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; görül
düğü gibi, yoksulluk (fakirlik) sınırına 
baktığımız zaman, Türkiye'de çok daha 
fazla insanın yöksullaştığını, fakirleştiği-
ni görüyoruz. Bu neden böyle? 1980 yı
lından bu yana uygulanan ve devam 
eden, hızlı, yüksek ve sürekli enflasyon, 
beraberinde büyük bir gelir dağılımı bo-
zuktuğu getirmiştir. Geniş kitleler yok
sulluk çizgisinin altına itilirken, az sayı
da hayalî ihracatçıya, spekülatörlere, ka-
yırılan işadamlarına ve şirketlerine, «teş
vik», «vergi iadesi» ve «prim» gibi çeşit
li adlar altında transferler yapılmış ve 
havadan inme kâr elde etmelerine ola
nak sağlanmıştır. Bunun içindir ki, de
ğerli arkadaşlarım, 1980 yılından bu ya
na uygulanan politikalarla, Türkiye'de 
gelir dağılımı çok daha fazla bozulmuş 
ve yoksulluk (fakirlik) yaygınlaşmışta. 
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Tabiî, gelir dağılımı kendi kendine 
düzelmez. Gelir dağılımı, Hükümetin uy
gulayacağı politikalarla ancak düzelebi
lir. 

Şimdi, gelir dağılımına iki türlü yak
laşılabilir. Bunlardan bir tanesi bizim 
konumuzun dışında; çünkü, oradan ser
vetlerin dağılımına ilişmek gerekiyor; ya
ni, servet dağılımını düzeltmek gerekiyor. 
Ben bu konuşmamda, bu konu üzerinde 
durmayacağım; benim bu konuşmamda 
kaynağı ne olursa olsun, meydana gelen 
gelirin dağılımı üzerinde duruyorum. 

Bu gelir dağılımını düzeltmek için 
elimizfdeki araçlar, Hükümetin elindeki 
araçlar son derece sınırlıdır; ama, iyi kul
lanıldığı ta'kidirde son derece önemli so
nuçlar verebilir. Bunlar nelerdir? Kamu 
gelir pal halkası, kamu harcama politika
sı; sosyal güvenlik politikaları, fiyat ve 
ücret politikaları »istihdam politikaları. 

Şimdi, bunları tek tek irdelediğimiz 
zaman, 1980 yılından bu yana, uluslar
arası kuruluşlarca, yani Uluslararası Pa
ra Fonu ve benzeri kuruluşlar tarafından 
Türkiye'ye empoze edilen ve Türkiye hü

kümetleri tarafından, 1980*den bu yana 
uygulanan bu politikalarla, Türkiye'nin 
getir dağılımı bozulmuştur; çünkü, ka
mu gelir politikası gelir dağılımını dü-
zeltioi yönlde kullanılmamıştır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Sayın Başkan, süre geçiyor. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, benim konuşmam daha bit
medi. 

BAŞKAN — Kaldığı yerden devam 
edeceğiz efendim. 

Karar alacağım efendim, madem ar
kadaşlarımız bu kadar hassas, karar ala
cağım. 

-Görüştüğümüz Meclis araştırması 
önergesi üzerindeki öngörüşmeye kaldı
ğımız yerden devam etmek, 17.2.1988 
tarihli 23 üncü Birleşimde alınan karar 
gereğince denetim konularını sırasıyla 
görüşmek için, 23 Şubat 1988 Salı günü 
saat 15.00*te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyor ve sözcünün de hakkının sak
lı olduğunu tespit ediyorum. 

Kapanma Saati : 19.03 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRIMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfifc 

Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah 
dağılımındaki mevcut durumu ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Hatay .Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 37 arkadaşının, Türk 
çiftçisine kredi veremez duruma geldiği 
iddia edilen Ziraat Bankasının içinde bu
lunduğu durumu ve bu konuda alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeten uyarınca 'bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/7) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 22 arkadaşının, ana işlevinden 
uzaklaştığı ve kredi veremez duruma düş

tüğü iddia edilen Ziraat Bankasının iş-
Ismieri ve içine düştüğü durumun neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

4. — Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Çorapçıoğhı ve 9 arkadaşının, T.R.T.'nin 
iç yapısı, 'işleyişi ve yayınları ile uygula
madaki aksaklıkları konusunda Anayasa
nın 98 inöi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul 'binalarının askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
'(6/3) 

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

3. — Balıke'sir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimlizin ihtiya
cı olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında 
'bir A.B.D. firmasının tercih edilmesinin 
nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — Siirt 'Milletvekilli 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) 

(Devamı arkada) 



5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
Ikin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi 
tutulan öğrötmenlere ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü soru 
önergesli (6/15) 

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

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

8. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ım, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

9. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğhı'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesli (6/23) 

10. — istanbul Milletvekili Yüksel 
ÇengeTin, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

11. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yorun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bîr yazıya konu edi
len olaya litişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengefin TELETAŞ ve PTT'ye ait oldu
ğu 'belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

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

14. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gi'bli tedbîrler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanunun Geçici Birinci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmümde Kararname ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 10) 
(Dağı'tma tarihi : 10.2.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması Hakkımda Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/146) (S. Sayısı : 11) 

3. — 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dalir 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/371) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma 
tarihi : 9.2.1988) 


