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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı, 
son zamlar, bunun dar gelirliler ve enf
lasyona etkisi ve devlet olanaklarının sa
vurganca kullanılması, 

Adana Milletvekili Ersin Koçak, mil
lî eğitimin kalkınma çabalarımızdaki yeri 
ve millî eğitime bütçeden ayrılan payın 
yetersizliğiyle, ek gelir sağlayacak uygu
lamalar ve alınması gerekli tedbirler, 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer, 
işçi ücretlerindeki yetersizlik, gelir dağılı
mındaki dengesizlik ile yüksek oranlı 
enflasyon ve son zamların ücretlilere et
kisi, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı ri
yasetinde bir Arnavutluk Parlamento He
yetinin ülkemize davetine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/14) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türk - Federal Alman, 

Sözlü Som Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 

in, Altınkaya Barajı baraj gölü sabasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 

Türk - Fransız ve 
Türk - İngiliz; 
Dostluk Gruplarının kurulmasına iliş

kin Başkanlık tezkereleri (5/11), (5/12), 
(5/13) ve eki Kurucular Kurulu listeleri 
kabul edildi. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Deği
şiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının (1/395) (S. Sayısı : 19) tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; 3 
üncü maddesine kadar kabul edildi. 

. Çalışma süresinin bitimine az bir za
man kalmış olması nedeniyle, 15 Mart 
1988 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşime saat 18.50'de son veril
di. 

ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
1(6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 

Başkan 
Başkanvelkili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Salkarya Samsun 

Mümtaz Özkök Mehmet Akarca 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 3 . 1988 Cama 
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Orman ve Köyişleri Baikanından sözlü 
soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş 
tarM : 10.3.1988) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başjbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.3.1988) 

4. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 10.3.1988) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
AJB.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/86) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1988) 

14 . 3 . 1988 Pazartesi 
Teklif 

1. — Kooaeti Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un; 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 

15 . 3 . 1988 0 : 1 

Maddesine Bağlı 65 Kayıttı Listeden İki 
Köy Adınım' Çıkarıllımasıma Dair Kamum 
Teklifi (2/43) (İçişleri Komisyonuma) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1988) 

Raporlar 
1. — 1402 Say illi Sıkıyönetimi Kanu

nuna Bir Elk Mıadde İlave Edilmesi Hıalk-
ıkuıda Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonlları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağutoa tarihi: 14.3.1988) 
(GÜNDEME) 

2. — 743 Sayı'lı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddeterinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiıştiri'inıesine Dair Kanun Tasarısı 
ve AdaT.et'Komisyonu Raporu (1/392) (S. 
Sayısı : 25) ((Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — Bazı Kanunlarda Değiş'ikllifc Ya-
pülımasMia Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
25) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) .(GÜN
DEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal özbüen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Diyarbakır Milletvekili Nurettin Di-
lek'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere 
başlıyoruz. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 
doğrultusunda dört büyük hastanenin sağ
lık işletmesi haline dönüştürülmeleri ve 
rekabete açılmalarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın 
Türkân Akyol, Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu doğrultusunda, dört büyük has
tanenin sağlık işletmesi haline dönüştü
rülmesi ve rekabete açılması ile ilgili gün
dem dışı söz istemişlerdir; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın miHetvekiileri; 
hepinizi saygılarımla selamlayarak sözle
rime başlamak istiyorum. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
uygulamaya girmesiyle ortaya çıkan so-

Şimdi, içtüzüğün 60 inci maddesi gere
ğince, gündem dışı söz isteyen üç sayın 
üyeye söz vereceğim. 

Kars Milletvekili Sayın Yasin Boz-
kurt?.. Yok. 

runlar konusunda düşündüklerimi sizlere 
sunmak için huzurlarınızdayım. 

Sayın millet vekilleri, 3359 sayılı; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu, bir* çerçeve ni
teliği taşıyarak çıktı ve uygulama, tüzük 
ve yönetmeliklere bırakılmıştı. Mart ba
şında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlir 
ğının bir genelgesiyle, tüm Bakanlık has
taneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve 
üniversite hastanelerinde yeni bir ücret 
tarifesi Uygulamaya girdi1 ve dolayısıyla 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun da 
uygulaması başlamış oldu. 

Her şeyden önce, Yüce Kurula yeni 
fiyatlar konusunda birkaç örnek sunmak ' 
istiyorum. Bu yeni uygulamada, devlet 
hastanelerinde -yani özel hastaneler de
ğil - lüks bir odanın bir gecelik ücreti, 
70 ila 75 bin lira, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumlarda 70 bin lira, üniversite hasta
nelerinde 75 bin liradır; kalabalık hasta 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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koğuşlarındıaıki bir yatağın gecelik ücreti 
de 2 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Has
tane polikliniklerinde muayene ücretleri 
500 liradan, 2 000 - 3 000 liraya çıktı. 
Bir uzmanın hastanede konsültasyonu 10 
bin lira ve bir profesörün hastanedeki has
ta bakımı 15 bin lira ücrete tabidir. Rapo
ra bir imza, atmak, 5 bin liradır. Mide, 
safra kesesi ve bir böbrek ameliyatının 
yatak ücreti -ilaç ücretleri hariç- 450 
bin liradır sayın milletvekilleri. 

Bunlardan sağlanan gelir, bu kurum-
îıarın temizliği, bakımı ve servisi için, has
taneleri geliştirmek için kuManılacaktır. 
ödeme gücü ve sosyal güvencesi olmayan 
acil hastaların borçları ise, Sağlık Baka
nımızın bildirdiklerine göre, sağlık vakıf -
ıları ve fonlarından tahsil edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, parası olanlar, 
zaten özel hekimlere ve özel hastanelere 
gider, orada tedavi olurlar. Devlet hasta
nelerimize ise, genellikle dar gelirli' ve 
ödeme gücü sınırlı hastalar başvurur. Ye
ni fiyatlarla, örneğin ayda 200 bin lira 
kazanan orta bir esnafın durumunu gö
relim. 200 bin lira kazanç, ortadireğin 
mutlu bir ailesinin geliridir. Eğer bu aile
nin bir ferdi, bir mide ameliyatı ya da 
bir böbrek taşı ameliyatı geçirme şanssız-
lığıyia karşı karşıya kalırsa, bu ailenin 
devlet hastanesine ödeyeceği bedel, ya
tak, ilaç ve ameliyat ücreti olarak orta
lama 650 - 700 bin liradır ya da bir köy
lü vatandaşımız, bir küçük çiftçi vatan
daşımız, çocuğunun bademcik ameliyatı 
için, bir gecelik yatak ücretiyle birlikte 

, 150 bin lira ödeyecektir. Üstelik, bu ke
simin, yoksul olduklarını kanıtlayarak, va
kıflardan ya da fonlardan yardım isteme 
imkânları da yoktur.. Bu uygulama, devlet 
hastanelerinden hizmet bekleyen hastala
rımıza yeni ve çok önemli sorunlar ge
tirecektir. 

Bakanlığımızın ikinci bir uygulaması 
ise, dört büyük devlet hastanesinin sağ
lık işletmelerine dönüştürülmesi ve bunla
rın rekabete açılması girişimidir. Basın
dan öğrendiğimize göre, Bakanlığımız, bu
nun uygulamasına geiçlmesinin müsaade
si için Bakanlar Kuruluna başvurmuş bu
lunuyor. 

Bu dört hastanemiz, Türkiye'de en çok 
hizmet veren, geliri en yüksek düzeyde 
olan hastanelerdir ve hepsi devletin has
taneleridir. Ankara Yüksek İhtisas Hasta
nesi (yani kalp cerrahisi ve damar cerra
hisi ile maruf hastanemiz) ve İstanbul 
Haydarpaşa Göğüs Merkezi (kalp ve ak
ciğer cerrahisi için) özel statüde, özel ih
tisas hastaneleri olarak kurulmuş iki has
tanedir. Üçüncüsü, Koşuyölu'ndaki has
tane, göğüs hastalıkları ve astım hastane
si olarak kurulan, sonra şekil değiştirip 
kalp cerrahisine yönlendirilmiş üçüncü 
büyük hastanemizdir. Nihayet dördüncü
sü, Ortaanadolu'daki en büyük doğum 
hastanesi olan Ankara Büyük Doğum-
evidir. 

Bu dört hastane, devlet bütçelerinden 
ayrılan payı, yatırım ve personel öde
neklerini almaya devam edecekler; bu ge
lirin üstüne, hastaların, sağlık hizmetleri
ni satın almak için ödedikleri yüksek be
deli de ekleyecekler, böylece bu hastane
lerin özel işletmeler haline dönüşmele
ri, kendi iç döner sermayelerinde, kendi 
içlerinde bir ticarî işletme olarak yürü
tülmeleri, bir başka deyimle, bir ticarî iş
letme statüsünde çalışmaları sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, özel hastane aç
mak ve işletmek yasaldır, Türkiye'de pek 
çok da örneği vardır. Sermayesi olan her 
kişi bir özel hastane kurabilir; bunu do
natır, hizmete açar ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı da, dilerse, bunları teş
vik eder, özendirir, destekler ve denetler. 
Bu tür özel sağlık kurumları ve yataklı 
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tesisler, işletme alabilir; sağlık hizmetini 
sunar, parası olana bu hizmeti verir, para 
kazanır ve kazandığından da vergisini 
öder; bunun pek çok örneği vardır. Bu
güne kadar başarı ide çalışan özel hasta
nelerimiz vardır ve bizim, parti politika
mız içinde, bunlara karşı bir tavrımız da 
yoktur. Ancak, şimdi özelleştirilmesi dü
şünülen dört büyük hastanemiz, yılardan 
beri devletin olanakları ile milyarlar har
canarak kurulmuş; bütün donanımı, ara
cı, gereci, ameliyathaneleri ve laboratu-
varları ile özel ihtisas hastaneleri olarak, 
yıiliardır halkımıza hizmet veren kurum
lardır. Şimdi, bu kurumlan (devletin pa
rası ile kurulmuş ve özellikle donatılmış 
bu kurumları) alacaksınız, özel işletme
ler haline dönüştüreceksiniz; kendi iç ge
lirleri ile kâr sağlamasını sağlayacaksınız; 
ama devlet bütçesinden kendilerine pay 
ayırmaya devam edecek, yatırım ve per
sonel giderlerini de devletten ödeyeceksi
niz!.. Bir başka deyimle, devletin kesesin
den, kârını özelleştirecek ya da işletmeye 
dönüştüreceksiniz... Sanıyorum, bu mo
del, pek sık görülen bir model de de
ğil. Bunu satıp, yeni hastaneler açmak 
bir yol olabilirdi; ama devletin fevkalade 
parlak çalışan ve büyük bir gelir sağla
yan bu dört kurumu, bu şekilde özelleş
tiriliyor. Sanıyorum, en iyi tanımı basın 
verdi; bu hastaneleri, «Amerikan modeli 
işletmedik» diye isimlendirdiler. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızda 
sosyal bir devlet olarak tanımlanan Cum
huriyetimizde, her insanın yaşam hakkı 
devletin sorumluluğundadır ve bu hakkı 
sağlamak da korumak da devletin göre
vidir; bu, Anayasa hükmüdür. 

Şimdi, bir noktayı, altını çizerek vur
gulamak istiyorum: Devletin nitelikleri, 
hükümetlerin politikalarıyla değiştirile
mez. ANAP Hükümetinin, sosyal bir 
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devlette sağlık hizmetlerini, piyasa eko
nomisinin serbest kurallarına bağlama po
litikası, gelecekte -çok ciddî kuşkuları
mız var - çok yeni ve ciddî sorunlar oluş
turacaktır ve bu sorunları göğüslemek de 
çok güç olacaktır. 

Bu işletmelerin bir başka statüsü da
ha gelişecek. Bu işletmeler, ücretlerini ken
di takdir ettikleri biçimde, sözleşmeli sta
tüde sağlık personeli çalıştırabilecekler. 
En iyi doktoru, en iyi uzmanı, en iyi hem
şireyi, en iyi laborantı çalıştırmakta ka
rarlı ve bundan çok mutlu sayın başhe
kimlerinin gazetelerdeki sütun sütun be
yanlarını! birlikte izledik. O halde, yeni 
tip bir statü geliyor. Aslında, Sağlık Hiz
metleri Temel Kanununda da bu ilke, 
var; sağlık hizmetlerindeki görevliler, söz
leşmeli personel statüsünde çalıştırılacak
lardır. Bunun, sağlık mesleği mensupla
rına getireceği potansiyel bir tehlike de 
vardır. Çok geniş bir kesimin, yıllık ya da 
iki yılık sözleşmelerle, takdire bağlı, son 
derece sübjektif ölçülere dayalı sözleşme
lerle, hiçbir sosyal güvencesi, hiçbir gele
cek güvencesi, hiçbir meslek güvencesi ol
madan çalıştırılma olasılığı da belirmekte
dir. İlk uygulama da; işletmeye açılan bu 
dört hastanede başlayacak gibi görünüyor. 

Sayın milletvekilleri, bu uygulamalar 
3359 sayılı Yasa hükümleri doğrultusun
da yapıldı. Sanıyorum, yaklaşık on ay 
önce çıkan ve 1987 Mayısında uygula
maya giren yasadan bu yana, ilk kez bu 
iki girişimle, artık, kanun uygulamaya gir
miş ve arkası arkasına beklenen yönet
melik ve tüzüklerle de tamamı uygulama
ya sokulacak hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasanın mi
marı kimdir? Bu bilgi kendMerindendir, 
bir tabipler toplantısında lütfedip beyan 
buyurdukları için size söylemekte bir be
is görmüyorum; bu yasanın mimarı Sa-
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yın Devlet Bakanımız Adnan Kahveci' 
dıir. Sayın Devlet Baklanımızın, Ameri
kan modeli işletmelerden esinlenerek, 
kendi ekonomik, modelleri doğrultusunda; 
yani serbest piyasa, ekonomisi kuralıları 
içinde bir sağlık politikasını yerleştirme 
girişimimi anlamaya çalışıyoruz; ama bu
nu kabul etmek, Türkiye koşullarında, 
Türikiye gerçeklerinde, Türkiye gerekle
rinde, bizim içim imkânsız görünüyor. 
Onun için, bunu kabul etmeyi mümkün 
görmüyor ve gelecek tehlikelerden sayın 
mMetvekiMerimıizi ve Yüce Parlamentoyu 
bilgilendirmeyi görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki sağ
lık sorunlarının bir tek çözümü vardır; o 
da, Anayasamızın sosyal devlet ilkesi doğ
rultusunda sosyalleştirilmiş sağlık hizmet
lerinin ulusal bir devlet politikası yapıl
ması olasılığı ve bunun gerçekleştirilme
siyle de, Türkiye'nin sağlık sorunlarına 
köklü çözümlerin getirilebileceği inancı. 
Bu, hem Anayasa hükmüdür, hem ülke
mizin gerçeklerine uygundur, hem de Tür
kiye'de bu sorunu çözebilecek tefle yol
dur. 

Size, buna neden gerek olduğunu, ki
şilere, kamu hizmeti olarak, ücretsiz ka
mu hizmetli sunmanın neden bir görev 
olduğunu anlatmak için, üzülerek, hazin 
bir örnek vermek istiyorum. 

Bilir misiniz sayın milletvekilleri; gü
nümüzde hâlâ, kırsal alanda, yılda yüz
lerce bebek ve anne tetanostan ölür? Ne
den ölür, bilir misiniz?.. Kendi kendine, 
sağlık hizmetine erişemeden, tarlada ya 
da evinde doğum yapan kadın, kendi gö
beğini kendi keserken - bunu gerçek an
lamda söylüyorum, mecazî anlamda de
ğil - bu doğum esnasında kadına tetanos 
mikrobu bulaştığı zarnan, hem bebeğini 
kaybeder, hem de' kendi hayatını yitirir. 
O halde, ülkemizde hâlâ yüzlerce Ve yüz

lerce ananın tetanostan ölmesiyle ilgili 
olarak bir sağlık sorunu var ise, artık bu 
ülkede devlet hastanelerini işletme haline 
dönüştüremez ve sağlık hizmetini pazara 
çıkaramazsınız. 

Sayın milletvekilleri, bunun sorumlu
luğu ve vebali çoik ağırdır. Onun için, bu 
Ikanunu uygulamaya koyarken; bugün uy
gulamadan ikaldırdığı birtakım hükümle
rini yeniden gözden geçirmeye, Türkiye' 
nin gerekleri doğrultusunda düzenleme
ye ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi temel ilkesini bir milî politika ha
line getirmeye mecburuz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Alkyol. 

2. — Ankara Milletvekili Beşer Bay-
dar'ın, Türk - İş'in, ülke çapında yaptığı 
yemek boykotuna ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili! Sa
yın Beşer Baydar, Türk-İş'in 11.3.1988 
günü ülke çapında yaptığı yemek boyko-
ituyla ilgili olarak gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; geçen hafta sonu, 
Türk - İş'in yaptığı yemek boykotuyla il
gili olarak kişisel görüşlerimi belirtmek 
için söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le hepinizi saygılarımla selamlarını. 

Sayın üyeler, 8 senedir gıkı çıkmayan, 
her söylenene boyun eğmeye alışmış Türk 
-iş üyeleri, zaten doymayan karınlarına 
girecek bir öğünden gönüllü oiaralk vaz
geçerek, 11.3.1988 günü öğle yemeklerini 
yememişlerdir. Oysa, mevcut iş, işçi ve 
sendika yasalarının çıktığı dönemde, hü
kümet üyelerinden birinin de Türk - İş'in 
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Genel Sekreteri olduğu dikkate alınırsa, 
bu eylemin daha da başka bir anlamı var
dır. Bu anlam nedir?.. Her şeyden önce, 
Türk - Iş'i eyleme götürecek kadar, ta
bandan baskı gelmiştir. Katılım, ilgile
rin dediği gibi, yüzde 40, yüzde 50'lerde 
değil, yüzde 90 civarında olmuştur. Bu 
eylemde protesto edilen, yemekler değil, 
birtakım yaşamsal sorumları ve demokra
tik hakları görmemezMğe gelen Hükümet
tir; İktidarın politikaları sonucu olarak 
dayanılmaz boyutlara ulaşan geçim sıkın
tısı ve hayat pahalılığı karşısında bu ey
lemi yapmışlardır. 

Öbür yandan, AET'ye girmek iste
yen bir ülke olarak, demokrasinin, sendi
kal hak ve özgürlüklerin önündeki engel
leri, demokratik yaşamın kamburlarını üs
tümüzden atmamız gerekir. 

Türk - İş'iın bu eylemine, toplum da 
gerekli ilgiyi göstermiştir. Edindiğimiz bil
gilere % göre, bu eylemde, öğrenciler, genç
ler, memurlar, emekliler, küçük esnaf; kı
sacası, emekleriyle geçinenler, aynı pro
testoyu yaparak, yani öğle yemeğini ye
meyerek destek olmuşlardır. 

İşçiler bu hareketi yaparken, kimsenin 
haklarına el uzatmamışlardır; grevden, iş 
yavaşlatmadan bahsetmemişlerdir, işçiler, 
bu aşamada cop yemeyi, yemek yemeye 
tercih etmişlerdir. Bu, Hükümet için, «An
layana sivrisinek saz, anlamayana davul 
zurna az» esprisinde zarif bir uyarıdır. 

Bir devlet adamı, bütün bu haksızlık
lara rağmen, «Türk - İş sokağa çıkmıyor-
sa, yurtseverliğindendir» demiştir. Bütün 
bu girişimlerden sonra, ülkeyi borç ba
tağına sokan; 'insanları, ailesini geçindir
mek için, ırzını, namusunu, kanını, böb
reğini, çocuğunu satmaya iten Hüküme
tin, bu duyarsız politikalarını durdurmak, 
engellemek ve ülkeyi uçurumun eşiğinden 
döndürmek için, şimdi Türk-tş'in soka-
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ğa çıkması, kaçınılmaz bir yurtseverlik 
görevi olmuştur. Türk - tş'e çiçek vermek 
gerekir; bu duygumu, Meclis kürsüsün
den tüm Türk - İş mensuplarına iletiyo
rum. 

Tüm bunların! karşısında, Sayın Baş
bakanın aldığı tavır önemlidir. Ne yazık 
ki, Sayın Başbakan, işçilerin vermek iste
dikleri mesajı almamış rolü oynuyor. Yap
tığı değerlendirmeler, üzüntü ve endişe 
verici. Tavır alırken, gayri oiddî; Başba
kana yakışmayan, eski bir işveren sendi
kasının başkanı gibi davranmakta. Eyle
min nedenlerine eğilmiyor, «Yemeklere 
yazık oldu» diyor; açıkça alay ediyor; 
ardından, «Genel greve giderlerse, ilgili 
makamlar üzerlerine gider. İşi yavaşlatır
larsa, işten atılırlar» diyor; demokratik 
olarak seçilmiş Başbakana yakışmayan 
ifadeler kullanıyor. Yine aynı gün, An
talya'da, gençlik yıllarını ve çapkınlığını 
anlatıyor ve devam ediyor ! «İşçiler, yan
lış iş yaptılar. Yaptıkları yetersizdir. Ye
meğe yazık; yemeğe ziyan oldu. Yemeğe 
küsmek, ananelerimize sığmaz. Yemek, ni
mettir, tepmek hoş değildir» gibi sözcük
lerle, eylemin nedenini çarpıtmaya çalı
şıyor. (ANAP sıralarından, «Doğru, doğ
ru» sesleri) Bunları çok gördük. Gelenek
leri çarpıtmak, bir oyundur; hem de ta
rihin en eski ve etkileyici Bizans oyunu
dur. İstanbul'un fethiyle, Bizans oyunla
rı, Osmanlı saraylarıma girmiş, Osmanlı 
mirasından da Cumhuriyet dönemine si
rayet etmiştir. 

Bizim, toplum olarak en önemli gele
neklerimizden biri, ana, sütüdür; ana sütü 
bizde çok kutsaldır; anamızın, sütünü he
lal etmesi veya etmemesi, en büyük onur 
veya en büyük onursuzluktur. Bu gelene
ğin çarpıtılması, ulusal bağımsızlığımıza 
leke getirmiştir, ilk dış yardımlardan bi
risi, süttozudur ve ana sütündeki çağrısı-
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mı yaptırmaktadır. Şimdi de Sayın Özal, 
aynı şeyi yapmaya çalışıyor. 

işçinin, önüne gelen yemeği hayır ku
rumlarına verdiği' söylendiği gibi; ziyan 
etmediği, kimseye zarar vermeden yeme
diği bir öğün yemek için Sayın Başba
kanın söylediği laflar ve aldığı tavır çok 
düşündürücüdür. Oysa, işçinin haline bak
sa, bu eylemin nedenlerini incelese, gö
recektir. Kaldı ki, görmeden de öte bili
yor da. Nedir işçinin hali?.. Millî gelir
den ücretlerin ve maaşların payı 1970'li 
yılların sonunda yüzde 33 ila 35 iken, bu
gün yüzde 15'tir. Geçen yıl ücret artışı 
(Kamu işverenler Sendikasının verdiği üc
ret artışı) brüt yüzde 40, fiyatlardaki or
talama artış ise yüzde 60; hem de net 
olarak. Üretim maliyeti içerisindeki ücret 
payı yüzde 10, üretim maHyetindekiı faiz 
oranı ise yüzde 50'dir. «1988 yılında enf
lasyon yüzde 33 olacak VP ücretlilere de 
yüzde 40 vereceğim» diyor. Oysa, iki ay
da, enflasyon yüzde 15; geride daha 10 
ay var. 

Sayın üyeler, şu, «Denize düşen yı
lana sarılır» mantığını bırakalım. Geç
meye çalıştığımız, eskisi gibi, dere, çay 
değil; büyük okyanuslar. Tek çaremiz, 
yılana sarılmak değil, yüzme öğrenmektir; 
bunun için de sorunlara doğru teşhis ko
yalım, «Daha fazla kâr» anlayışı ile top
lumu çürümeye sevk etmeyelim. 

Bakın, 12 Eylül öncesinde enflasyon 
ve zamların nedenini, şimdiki Başbakan 
nasıl izah ediyordu: «Enflasyon ve zam
ların nedeni, memur maaşları, işçi ücret
leri, yüksek taban fiyatı, grevler ve top
lu sözleşmeler» diyordu. Oysa, şimdi, me
mur maaşları, işçi ücretleri; en düşük, ta
ban fiyatları yok denecek kadar az, grev 
yok, toplusözleşme yok; ama, enflasyon 
ve zam çok. Demek ki yalan söylüyorlar
dı; tıpkı şimdi olduğu gibi. 

Sayın üyeler, durum çok ciddîdir. Bu 
tablo, yeniden bir eylem tablosudur. Bir 
Başbakan olarak, umursamadığınız, kü
çümsediğimiz, alay ettiğiniz bu tablo, cid
dî, önemli bir tablodur. Sizleri uyarıyo
rum; emekten yana, halktan yana, de
mokrasiden yana olan insanların temsil
cisi olarak sizleri uyarıyorum; faydacı 
çağrışımlarla aldığınız yüzde 36 oya gü
venmeyin, pembe hayallerden vazgeçin; 
bu, sizler için de iyi olur, ülke için de 
iyi olur. 

Saygılarımla. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baydar. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa 
Tınaz Titizin dönüşüne kadar Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (31471) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının üç 
tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclsi 
Başkanlığına 

7 Mart 1988 'tarihinde Federal Alman
ya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm Ba
kanı M. Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bayındır
lık' ve iskân Bakanı t. Safa Giray'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ne gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekci'nin dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Nihat Kitapçı' 
nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/472) 

iBA'ŞK'AN — Diğer tezkereyi okutu
rum :i 

Türküye Büyük Millet Meclis'i 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 
Mart 1988 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cürrihuriyeltine gidecek olan Devlet ©akanı 
Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka'dar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nihat 
Klitapçı'nın vekillik etmesinin, Bas/bakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş ollduğunu 
bililerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cum'horlbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İm
ren Aykut'un dönüşüne kadar Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı 
nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/473) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 
Mart 1988 tarihinde Federal Almanya'ya 
gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı limren Aykut'un dönüşüne ka
dar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı'nın vekillik etmesinin, 

Barbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

4. — Bazı milletvekillerinin belirtilen 
sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/474) 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekiline 
izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Aşağıda aıdları yazılı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterilen süre ve 
nedenlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 10.3.198,8 tarihi toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Ankara M'Metvekili Mehmet Sezai Pe-
kuslu, 35 gün hastalığı nedeniyle 22.2.1988 
tarihinden itibaren 15 gün, 

7.3.1988 tarihinden itibaren 20 gün 
olmak üzere, 

Van Milletvekili Hüseyin Aydın Ar-
vasi, 20 gün hastalığı nedeniyle 29.2.1988 
tarihlinden geçerli olmak üzere, 

Trabzon Milletvekilli Eyüp Aşık, 13 
gün mazereti nedeniyle 2.3.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza su
nuyorum : 

Ankara Milletvekili Mehmet Sezai Pe-
kıisl'U, 35 gün, hastalığı nedeniyle; 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Bümeyenier... Kabul edil
miştir. 
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Van Milletvekili Hüseyin Aydın Ar-
vasi, 20 gün, hastalığı nedenliyle; 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m'işjtir. 

Tralbzon MilletveMli Eyüp Aşık, 13 
gün, mazereti nedeniyle; 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-

çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (813) 

BAŞKAN — Elazığ MilebvekiJi Ah-
ımüt KOçükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin so
runları ve ıbu sorunların çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
si üzerinde öngorüşmeye, kaldığumız yer
den devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde hükümet konuşmuş

tu, şimdi, konuşma sırası siyasî partiler
de. 

Sasyaldeımokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Cumhur Keskin; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CUMHUR 
KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Doğru Yol 
Partisi değerli milletvekilleri Sayın Ahmet 
Küçükdl ve arkadaşlarınca, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunlarıy
la, çözüm yollarının araştırılması ve sap
tanması amacıyla verilmiş bulunan araş
tırma önergetsiiyle ilgili olarak, Sösyalde-

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, gündemin Genel Görüş
me ve Araştırma Yapılmasına Dair ön-
görüşmeler kısmına geçiyoruz. 

mOkralt Halikçı Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere 'huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla salamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, biz, Sosyaldeimiok-
rat Halkçı Parti Grubu oîaraJk, öteden be
ri, ülke sorunlarının özgür tartışma ortamı 
içlinde tartışılmasını ve çözüm yolları aran
masını savunuyoruz; bu tartışma yerinin 
de Yüce Meclis olduğu inancındayız. O 
nedenle, geçmişten günümüze hep sözü 
edilen; ancak, tartışılması, konuşulması 
zaman zaman yasaklanan, âdeta bir talbu 
gib'i görülen doğu sorununun da Yüce 
Mecliste tartışılmasından yana olduğumu
zu ifade ediyoruz. Ülke sorunları, Yüce 
Mecliste değil de, nerede tartışılacak? Ül
ke sorunları basında tartışılacak, güven
lik yetkilileri ülke sorunlarını tartışacak, 
yayınlar olacak, Hükümet,, giizli ya da 
açık toplantılarda, taJbu sayılan sorunları 
tartışacak; ama, bu sorunlar Mecliste ko
nuşulduğunda, kimi çevreler ayağa kal
kacak, başkalarının gizli ya da açık ra
porlara konu ettiği soranların Mecl'iste 
tarti'şıllmasına karşı çıkılacak... Olmaz 
Iböyle şey arkadaşlar. Milletin temsilcisi 
durumunda bulunan Yüce Meclis, ülke 
sorunlarının hepsini en ince ayrıntısına 
kadar özgür tartışma ortamı içindte ele 
almalıdır. Bu bağlamda, Yüce Meclisin, 
bu araştırma önergesini kalbul ederek, do
ğunun sorunlarını ve çözüm yollarını araş-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 
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tıraoağını biliyor ve bekiiyoruz. Çünkü, 
bu sorun, yalnızca muhalefeti değil, ik
tidar partisini de yaJkından ilgilendirmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerimizin, Türkiye' 
nin öteki bölgelerine oranla, ekonomik, 
toplumsal ve kültürel balkımdan çok ge
ride olduğu yadsınamaz bir gerçöktir ve 
gerçekler inatçıdır; Türkiye'de, egemen 
çevrelerin uzun yıllar gözlerden uzak tut
maya ve gizlemeye çalıştığı doğu sorunu 
somut kanıtlarıyla gün gibi ortaya çık
mıştır. öyle ki, bu sorunu gizlemeye ve 
gözlerden uzak 'tutmaya, çalışan çevreler 
bile, sıorunlara köktenci çözümler bulma 
girişimlerini etkisiz hale getirmek, bölge
deki egemen çevrelerin, feodalitenin men-
faatlarını korumak, bir süre daha devam 
ettirmek için «Bölgelerarası dengesizlik, 
kalkınmada öncelikli yöreler» gibi boş, 
özden uzak deyimlerle, yalnızca kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm birtakım ön
lemlerle sorunu geçiştirmeye çalışmak 
zorunda kalmışlardır. Bu bile, Türkiye' 
de doğu ve güneydoğu sorunlarının bu
lunduğunun kanıtı değil midir? 

Doğu ve güneydoğu sorunu, öteden 
beri Türkiye'nin gündeminde bulunan, 
çok yönlü, o ölçüde de boyutlu, karma
şık ve ancak köktenci çözümlerle ele alı
nıp çözümler bulunabilecek bir sorun
dur. Geçmişte kurulan hükümetin ve bu
günkü Hükümetin yaptığı gibi, yaldızlı; 
ama boş ve soyut kavramları kâğıtlara 
geçirerek sorunu halletmek mümkün ola
mayacaktır. 

1961 Anayasasının yürülüğe girme
sinden sonraki göreceli demokratik or
tamda, kamuoyunun baskısı sonucu, hü
kümetler, özel birtakım düzenleme ve ön
lemlerle soruna eğilir gibi olmuşlar; an
cak, yöre halkına bakış açısında yan-
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lışlıklar bulunduğundan, teşhisler, rapor
lar ve programlar gerçekçi bir bakış açı
sıyla düzenlenmediğinden, sonuçlar da 
sağlıklı olamamış, sorun bugüne kadar 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yılların ihma
li sonucu oluşan, çok boyutlu, karmaşık 
bir yapı sergileyen bu sorunu, 20 daki
kalık bir süre içinde tüm yönleriyle açık
lamak, çözüm önerileri getirmek olanak
sızdır. Bu bakımdan, bu konu, gerçek
ten araştırılmaya değer önemli bir so
rundur. Ne kaybedeceğiz araştırma öner
gesinin gündeme alınmasını kabul etmek
le?... Türkiye'de doğu ve güneydoğu so
rununun bulunduğunu kabul ediyor mu
yuz?... Doğu ve güneydoğunun geri kal
dığı bir gerçek midir?... Devlet İstatis
tik Enstitüsü verileri, bu bölgenin geri 
kalmışlığını ortaya koymakta mıdır?... 
1982 Anayasasının 166 ncı maddesi bu 
gerçekleri kabul ederek, özel kurallar 
uygulanmasını kabul etmiş anidir? Bü
tün bunlara «evet» diyorsak, geliniz, Doğ
ru Yol Partisi milletvekillerince verilmiş 
olan önergeyi kabul edelim; bu sorunun, 
en ince ayrıntılarına kadar nedenlerinin 
ve çözüm yollarının bulunmasına imkân 
sağlayacak bir araştırma içine girelim. 

Araştırma önergesinin gündeme alın
masının kabulü halinde oluşturulacak 
alt komisyonlarda, nasıl olsa, üyelerin 
çoğunluğu ANAP Grubundan seçilecek
lerdir. Siz gidin, yerinde, doğu ve gü
neydoğunun sorunlarını araştırın, sapta
yın, ve çözüm önerilerini getirin. Böy
lelikle,, sağlıklı bir teşhis ve doğru çözüm
lerle, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, gü
vene, sevgiye kardeşliğe ve içtenliğe da
yalı olarak sağlayalım; bu, kalıcı olsun. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin 
geri kalmışlığı kendiliğinden oluşan bir 
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olgu mu, yoksa birtakım nedenlerin bir
leşmesi sonucu oluşan bir olgu mudur? 
Bu oluşumun ortaya çıkması nasıl ol
muştur? Bunun kanıtlan nelerdir? He
men söyleyelim, geri kalmışlık, kendili
ğinden oluşan bir olgu değil. Bu olgu
nun ortaya çıkmasının da nedenleri var. 
En önemli nedenlerinden biri, salt, si
yasal iktidarların bölge halkına bakış açı
sıdır. Bu siyasal iktidarlar, bölge halkı
na daima kuşku ile bakmışlardır. Bölge 
halkının en masumane istekleri; yol, okul, 
fabrika taleplerinin altında mutlaka bir 
«hımım» arayışı içinde olmuşlardır. Hal
buki, bölge halkına kuşkuyla bakılması
nı gerektiren nedenler yoktur; çünkü, bu 
bölgeferiımizde yaşayan vatandaşlanmız 
da, dıiğer bölgelerde yaşayan vatandaşla
rımız gibi, devlete karşı yükümlülükleri
ni yerine getirmekten, vergi ödemekten, 
Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, toprak
lan için canlarını vermekten geri dur
mamışlardır. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Ayırım yapma. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — O 
halde, bu bölgede yaşayan vatandaşları
mızın, anayasal haklardan, insan halkla
rından, demokratik halklardan; okul, yol, 
fabrika, içme suyu ve bunun gibi hiz
metlerden yararlanmak istemesi, bunun 
için taleplerde bulunması, en doğal hak
kıdır. Yöre halikının en masumane ha
reketlerinin ve 'istemlerinin altında, mut
laka bir «hımm» arama alışkanlığını 
bırakmalıdır siyasal iktidarlar. ANAP 
'iktidarı da bu bakış açısını terk etmeli, 
güvenle bakılmalı bölge halikına. 

Yasak koymak, bölge halkının anadi
lini konuşmasına engel olmak, güvenlik 
soruşturmasıyla vatandaşa devlet kapı
larını kapatmak, ad değiştirmek, işkence 
etmek, dayak atmak, toplu gözaltına al-
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mak, zindanlara kapatmak, sürgüne yol
lamak ve gözdağı vermek için elinize al
dığınız sopayı bırakınız. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bu 
nasıl kışkırtıcılık?... Ayrıcalık yapıyor
sun. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Sevgiyle, kardeşlikle, barış duygularıyla, 
hizmetle, özveriyle gidelim bölge insanı
na; ülkeyi, özgürlük ve eşitlik temelinde 
birleştirelim, bütünlüğümüzü pekiştire
lim. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerimizin geri kalmışlığının ikinci önem
li nedeni, bölgede hâkim üretim ilişkileri 
ile toplumsal yapıdır. Bölgenin sosyoeko
nomik yapısında, ortaçağ kalıntısı çağ
dışı kurumlar varlığını sürdürmekte, feo
dal ve yarı feodal üretim ilişkileri devam 
etmektedir. 

Türkiye'de egemen çevreler ve onla
rın politik sözcüleri olanı salt siyasal ik
tidarlar, kapitalist üretim ilişkilerinin 
hâkim üretim ilişiklileri tarzı olması ko
nusunda maksatlı bir engelleme politika
sı gütmüşlerdir. Çağdışı kurumların ayak
ta kalması, feodal yapının çözümlenme
mesi için, ne yazık ki, ANAP iktidarı 
döneminde de azamî gayretin gösterildi
ğine tanık olmaktayız. 

Devlet otoritesinin bir bölümünün, 
değişik biçimlerde, fiilen bu bölgede ya
şayan egemen çevrelere devredildiği gö
rüntüsü verilerek, vatandaşın devlete, 
devletin de vatandaşa yabancılaşması so
nucu yaratılmaktadır. 

Geri kalmışlık olgusunun göstergele
ri olan veriler, bu iki nedene dayalı ola
rak ortaya çıkmıştır; bu nedenlerin so
nuçlan olarak görülmelidir. Nedir bu so
nuçlar?... Sayın milletvekilleri, nüfus da
ğılımındaki özellikler, doğu ve güney
doğu bölgelerimizin geri kalmışlığının en 
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önemli göstergelerinden biridir. Doğur
ganlık oranı Türkiye ortalamasının üs
tünde olmasına karşın, bölge nüfusu, he
men hemen sabit kalmaktadır. 

Doğu ye Güneydoğu Anadolu bölge
lerindeki toplumsal yapı, sosyoekonomik 
nedenler ve özellikle işsizlik, hızlı bir göç 
olayına yol açmıştır. Bu bölgede doğan 
•insanlarımızın yüzde 25'i, doğdukları 
yerlerin dışına, bölgenin dışına göç et
miştir. Göç eden nüfus, genelde genç, 
dinamik ve üretken durumdaki nüfustur. 
Böylelikle, kalkınmanın temel unsuru 
olan insanlar, başka deyişle, bölgenin 
kalkınması ve geMşmesinin temel unsuru 
olan, genç, üretken ve dinamik potansi
yel ortadan kalkmakta, başka bölgelere 
göç etmekte ve gelişme umutları geniş 
ölçüde kaybolmaktadır. Göç olayı, özel
likle özal Hükümetleri döneminde daha 
da hız kazanmıştır. 

Geri kalmışlığın bir göstergesi de, 
sanayinin bölgedeki durumudur. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde 
sanayi tesisleri oldukça azdır. Türkiye 
ortalaması ile karşılaştırıldığında, bu ora
nın oldukça düşük olduğu görülür. 

Bölgeye yapılan yatırımların az ol
ması dengesizliği, yerel özellikler ile böl
gede yaşayan insanların refah düzeyine', 
istihdam sorununa, kültür problemlerine 
yapacağı etki düşünülmeden götürülmesi 
de, üzerinde durulması gereken ayrı bir 
konudur. Bölgeye yapılan yatırımların 
ülke kalkınmasındaki önemi elbette gö
zetilecektir; ama asıl gözetilmesi gere
ken, yapılan yatırımın bölge kalkınmasına 
ve bölge insanına yapacağı olumlu katkı
lar olmalıdır. 

Kalkınmada Öncelikli Yörekir Baş
kanlığının 1987 yılında hazırladığı bir 
kitapçıkta da açıkça ortaya çıktığı gibi, 
sınai kesimde istihdamın en düşük ol-
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duğu bölgelerimiz, doğu ve güneydoğu 
bötgelerimizdir. Bu bölgelerde halkın 
yüzde 801 tarım kesiminde çalışmakta, 
ya da çalışıyor görünmektedir. 

Değerli milletvekilleri, doğu ve gü
neydoğu bölgelerimizin ekonomik yapı
sı, geniş ölçüde tarıma dayanmaktadır; 
çalışan nüfusun yüzde 80'ine yakını bu 
alanda çalışmaktadır. Son yıllarda, tarım 
alanında olumlu gelişmeler olmakla bir
likte, tarımda kullanılan araçlar halen 
ilkel araçlardır. Traktör, genelde tarım 
ürünlerinde artışa yol açmış ise1 de, top
rak ağalığının ve büyük toprak sahip
liğinin yaygın olması nedeniyle, bu du
rum, işsizliği körükleme işlevi de gör
müştür. 

Toprak dağılımında adaletsizlik de
vam etmektedir; çiftçilik yaparak geçi
mini sağlayan ailelerin büyük bir bölü
mü topraksızdır. Yarıcılık, ortakçılık, 
hâlâ yaygın olarak devam etmektedir. 
Toprak ağaları, geçmişte olduğu gibi, 
bugünkü siyasal iktidarı da yanlarına ala
rak, feodal yapının tasfiyesi sonucuna 
hızla varmayı sağlayacak bir toprak re
formunun çıkarılmasını engellemektedir
ler.! Yaylaklar, kışlaklar, meralar ANAP' 
ta yer alan ağaların denetimindedir. Ya
sal olarak, Medenî Kanunumuza göre, 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan ve yerleri, egemen çevreler, kira 
karşılığı köylülere vermekte, köylünün 
sosyal, siyasal ve ekonomik olarak kendi
lerine bağımlı olması için koz olarak 
kullanmaktadırlar. 

Hayvancılık, bölgede önemli İbir po
tansiyel olmasına karşın, ıslahı yönünde 
(hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ülkedeki 
toplam hayvan varlığının yüzde 41'i, ko
yun sayısının yüzde 42'si bu bölgede ol
masına karşın, ıslah çalışmalarının yapıl
maması, teknik ve diğer girdilerin temi-
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nindeki güçlükler, yem sıkıntısı gibi so
runlar, bu potansiyelden gereği gibi ya
rarlanmayı imkânsız kılmıştır. 

işsizlik, geri kalmışlık olgusunun gös
tergelerinden bir ıbaşkasıdır. Bir müs
tahdem kadrosu için binlerce kişi sınava 
katılır. Bunu, doğu ve güneydoğu (bölge
lerimizden seçilen ANAP'lı milletvekili 
arkadaşlarımız 'da 'bilir. Milletvekili ar
kadaşlarımızın, özellikle doğu ve güney
doğu bölgelerimizden seçilen milletvekil
lerinin Halkla ilişkiler Binasındaki oda
larının kapılarında, yüzlerce, 'binlerce 
işsiz vatandaşa rastlamak, her an müm
kündür. 

ALI SAMI AKKAŞ (Balıkesir) — 
Hiç batılı yok mu? 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Genç, dinamik, üretken, aktif nüfus, böl
geyi hızla terk etmekte, gelişmiş bölge
lerde iş aramaya çıkmaktadırlar. Gizli ve 
açık işsizlik birlikte değerlendirildiğinde, 
işsizliğin, ülke ortalamasının kat kat üs
tünde olduğu açıkça görülür. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güney
doğu bölgelerimizin toplumsal gösterge
leri de, geri kalmışlığın boyutlarını orta
ya koymaktadır. Okuryazarlık oranında
ki düşüklük, okullaşma oranım ülke or
talamasının kat kat altında olması, dok
tor ve yatak sayısında ülke ortalaması 
altındaki oranlar, sağlık hizmetlerinden 
yararlanamama, yol, su, telefon ve bu
nun gilbi hizmetlerden yoksunluk gibi 
olumsuzluklar da, bölgenin geri kalmış
lığının göstergeleridir. 

11985 istatistikî bilgilerine göre, Tür
kiye'de ortalama olarak 10 bin kişiye 7. 
doktor düşmekte iken, Doğu ve Güney-
neydoğu Anadolu Bölgesinde aynı sayıda 
kişiye 2 doktor düşmektedir. 

Türkiye ortalamasında 10 bin kişiye 
21 yatak düşmesine karşın, doğu ve gü

neydoğuda bu rakam, hastanelerde 7 ya
tak olmaktadır. Yol, su elektrik, telefon 
gilbi hizmetler açısından değerlendirme 
yapıldığı zaman bile, aynı gelişmişlik 
farklılıklarını saptamak mümkündür. Bu
gün, Hakkâri'nin, köylerinin tamamıyla 
bağlantısı yoktur, ilçe merkezleri için de, 
birkaç istina dışında, aym şeyi söylemek 
mümkündür. Ufak bir yağışta, ulaşıma 
imkân vermeyen bu yollara bakarak, 
«Ulaşım sorununu hallettik» demek müm
kün müdür? 

Yine -kâğıt üzerinde- elektrik veril
diği söylenen bu yörelerdeki köylerin bü
yük bir bölümü karanlıktadır; telefon 
bağlantısı da yoktur. Aksini iddia eden 
sayın bakanlar, buyursunlar, birlikte araş
tıralım. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, doğu 
ve güneydoğu sorunu, çok boyutlu bir 
sorundur. Bu sorunu, 20 dakikalık bir 
süre içinde ayrınıtılarıyla ortaya koymak, 
biraz önce belirttiğim gibi, olanaksızdır. 
Cumhuriyet hükümetleri sorunu görmez
likten gelemezler, gelmemelidirler. Sorun, 
gerçek yönleriyle ortaya konmadığı süre
ce, sağlıklı çözümler bulmak mümkün 
olmayacaktır. Matematikte denklem yan
lış konulursa sonucunun yanlış çıkması 
gibi, bu sorun için kurulacak yanlış denk
lem, program ve raporların sonucu da 
hep yanlış çıkacaktır. 

Bu ülke, batısıyla doğusuyla, kuze
yiyle güneyiyle hepimizindir. Sorunların 
gerçek yönleriyle ortaya çıkmasına ola
nak sağlayalım, iyi niyetlerle verilmiş 
önergelere ret oyu vermekle bir yere va
ramayız. Bu tutumla, sorunlar daha da 
büyüyecek, içinden çıkılmaz hal ala
caktır. 

19 Aralık 1983 günü Türkiye Büyük 
'Millet Meclisinde Sayın Özal tarafından 
okunan Hükümet Programında; ülkenin 
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temel sorunları arasında, başta doğu ve 
güneydoğu olmak üzere, kalkınmada ön
celikli yörelerin geliştirilmesi gösterilmiş; 
gayret ve kaynakların bu meselenin üze
rine teksif edileceği vaat edilmişti. Bu 
amaçla; bölgenin kalkınması, taibiî kay
naklar, tarım ve hayvancılığın geliştiril
mesi, ürünlerin değerlendirmesi, istihdamı 
artırıcı projeler için özel teşvik tedbirleri 
uygulanacak; yol, su, elektrik, okul, has
tane, sağlık ocağı, haberleşme gibi altyapı 
yatırımları ve sosyal tesisler süratle yapı
lacak; sınır illeri çıkmaz sokak olmaktan 
kurtarılacak; buralardan komşu ülkelere 
ticaret kapıları açılacaktı... Aradan beş yıl 
geçti, ne oldu; nedir doğu ve güneydoğu
nun hali?. 

1987 yılında son verilen sıkıyönetim 
uygulamasının hemen arkasından olağan
üstü hal uygulamasına geçilmişti. Olağan
üstü hal uygulamasına gidilen yerlerdeki 
uygulamalar, sıkıyönetimi aratır boyutlara 
varmıştır. Polisiye önlemlerle sorunların 
çözümleneceği sanılmış, yatırımların he
men hemen tamamı güvenlik amacına 
yönelik olarak yapılmıştır. Bölgenin temel 
sorunlarına çözüm getirici yatırımlar ya
pılmamıştır; askerî tesisler, karakollar, 
polis lojmanları, emniyet saraylarına hız 
verilmiştir. Elbette ki, devlet, güvenlik 
tedbirlerini alacak ve bunun için birta
kım inşaatlar da yapacaktır; ancak, poli
siye önlemlerden ziyade sosyoekonomik 
önlemlere öncelik verilerek köktenci çö
zümler bulunabilir; dağı taşı güvenlik yet
kilileriyle doldurmak, sorunu halletmez. 
Terörizm konusunda bir deyim vardır. 
Denmektedir ki : «Devleti büyük gücü 
ile terörizmle uğraşması, sopa ile sivrisi
neği kovalamaya benzer.» 

Özal Hükümetlerinin bölge halkına ba
kış açısı değişmemiş, Hükümet, bölgede
ki uygulamaları ile halka kuşku ile bak

tığım ortaya koymuştur. Böylelikle, vatan
daşın devlete, devletin de vatandaşa güven
le bakmadığı bir ortam yaratılmıştır. Böl
ge halkı bu uygulamayı hak etmemiştir; 
çünkü bu bölgelerimizde yaşayan halk, 
ülkenin birlik ve bütünlüğünün korun
ması konusunda ülkede yaşayan her va
tandaş gibi üzerine düşeni yapmıştır ve 
yapmaktadır, 

1987 yılı içinde İsparta İlinde yapı
lan bir ANAP mitinginde, gerekli güven
lik önlemlerini almadığı gerekçesiyle, o 
ildeki emniyet müdürüne, Sayın Başba
kan Özal'ın söylediklerini anımsayın : 
Sayın Özal, emniyet müdürüne, «Seni do
ğuya süreceğim» dememiş miydi? Bu bi
le, Özal 'hükümetlerinin, doğuya, sürgün 
yeri gözüyle baktığının açık kanıtı değil 
midir? 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Öyle 
bir şey yok. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Araştırırsınız. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerimizdeki illerin büyük bir kısmını içine 
alan ve olağanüstü hal uygulamasına gidi
len bölgede, endüstri meslek liseleri, te
mel eğitim yatılı bölge okulları, tarım 
meslek liseleri dahil, çok sayıda okul, kış
la ya da karakol haline getirilmiş; bura
larda okuyan onbinlerce çocuk, eğitim ve 
öğretim hakkından yoksun bırakılmıştır. 
Bölgenin eğitim ve öğretim sorununu, böl
gedeki mevcut okulları kışla ya da kara
kol haline getirerek mi halledeceksiniz? 

Sayın milletvekilleri, bu iddia garip 
gelebilir; ancak, aranızda Siirt, Mardin 
ve Hakkâri milletvekili arkadaşlar vardır; 
onlara sorun, bunun gerçek olduğunu 
göreceksiniz. 10 bin kişiye 2 doktor ve 7 
yatağın düştüğü bölgenin toirkısım ille
rinde, sağlık ocakları ve evleri de, Özal 
Hükümetleri döneminde ya karakol ha-
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üne getirildi, ya da köy korucularına ko
nut olarak tahsis edildi. Bu konuyu ilgili 
sayın bakana ilettim, konu üzerinde has
sasiyetle durdular. Birkısım sağlık ocak
ları ve evlerinin, karakol ya da köy ko
rucusu konut olarak kullanıldığı, bir ger
çek olarak ortaya çıktı. 

Sayın milletvekilleri, büyük bir bölü
mü olağanüstü hal uygulama alanı için
de bulunan 'bu üleriımizdekii köylerde, 
Anayasa ve yasalara aykırı olarak, ka^ 
ranlık bastığında sokağa çıkma yasağı uy
gulanmakta, evinin kapısına çıkan vatan
daşa ihtar yapılmadan ateş açılmaktadır. 
Bu şekildeki uygulama sonucu yaşamını 
yitiren yüzlerce vatandaşımız bulunmakta
dır. 

Yöredeki aramalar insan onurunu in
citecek biçimde yapılmaktadır; istisnasız, 
herkesin üstünün ve paçalarının aranma
sı olağan bir uygulama halline getirilmiş
tir. Bu yollar, kin, nefret ve düşmanlık 
tohumları ekilmeye başlanmış; vatanda
şın devletten soğumasına neden olun
muştur. 

Yasaklar, aramalar, sürgünler, ad de
ğiştirmeler, kıyafet zorlamaları, dayak, 
işkence günlük yaşamın birer parçası ha
line getirilmiştir özal Hükümetleri döne
minde... 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Abartıyorsun kardeşim. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Gidip görürsünüz. 

«Gınrr illerini çıkmaz sokak olmaktan 
çıkaracağız» diyen Sayın Özal Hükümet
leri döneminde, 1-2 torba un ya da 2 te
neke margarini komşu devletler Iran ya 
da Irak'a götürüp satmak suretiyle kaza
nacağı 3-5 kuruşla çocuklarının iaşesini 
sağlamaya çalışan nice yurttaşımız gü
venlik güçlerimizin ateşine maruz kalmış, 
yaşamım yitirmiştir. Hani sınır illerimiz

den, sınır komşularına kapılar açılacak, 
sınır ticareti serbest olacaktı?.. 

Köy koruculuğu tesis edilmiş; kan 
davalarına, düşmanlıklara yeni zeminler 
hazırlanmış ve halk bu yolla birbirine 
düşürülmeye çalışılmıştır. Anayasamızda 
angarya yasağı bulunmasına rağmen, 
mecburî köy koruculuğu sistemi getirile
rek, köy korucusu olmayı kabul etmeyen 
vatandaşlara baskı yapılmış, köylerinden 
göçe zorlanmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, örnekleri ço
ğaltmak mümkündür; ancak, şunu açık
lıkla söylemeliyiz ki, Sayın Özal hükü
metleri, uygulamalarıyla, «Kalkınmada 
öncelikli yöreler» deyiminden, polisiye 
önlemlerde önceliği anlamaktadırlar. Bel
geler zaten bunu ortaya koymaktadır. 
1987'de Bayındırlık Bakanlığı Yapı işle
ri Genel Müdürlüğünce organize edilen 
yatırımlardan, Doğu ve Güneydoğu'ya 
yapılan 136 işten 34'ü cezaevi ve polis ka
rakoludur. Diğerleri de memur konutla
rı gibi, üretime yönelik olmayan ölü 
yatırımlar durumundadır. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerine yapılan 
yatırımların doğrudan ya da dolaylı ola
rak güvenlik amacına yönelik olarak 
yapılması bunun açık kanıtıdır. 

Değerli milletvekilleri, elimde, Kara
yolları Genel Müdürlüğünün 1988 yatı
rım programı var. Bu program tüm üye
lere dağıtılmıştır. Bu programda, 1988 
yılı içinde bitecek projeler için tasarla
nan harcama 18 milyar 291 milyondur, 
1988 yılı içinde harcanacak; ancak, da
ha sonra bitecek projeler için 212 milyar 
715 milyon harcama öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, toparla
maya çalışın efendim lütfen. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 
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Toplamı 231 milyar 6 milyon Türk 
Lirası etmektedir. Bu miktarın içinde 
Doğu ve Güneydoğu Merine yapılacak 
harcamaya ayrılan pay 28 milyar 440 
milyondur. Ayrıca, otoyol için de 1987 
yılında 250 milyarlık bir harcama yapıl
dığından, aynı otoyollar için yapılacak 
harcamaların 1 trilyon 51 milyar 700 
milyon olduğu ve bunun Kamu Ortaklığı 
Fonundan ayrılaoağı, belgelerle sabit 
olduğuna göre, böylelikle, Karayollarının 
1988 yılında 1 trilyon 282 milyar 706 
milyonluk yatırım programı içinde Doğu 
ve Güneydoğu'ya ayırdığı, sadece ve sa
dece 28 milyar 440 milyonluk yatırımdır. 
Bu miktar, bu alanda yapılacak toplam 
harcamaların yüzde 2'sini, en iyimser 
oranla yüzde 3'ünü oluşturmaktadır. 

Görülüyor ki, bütün bu veriler ve ger
çekler, Sayın Özal'ı ve 25 Aralık 1987 
tarihindeki konuşmasını doğrulamamak-
tadır. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Doğudaki yollar nerede var? 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Araştırırsın. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 
100 ve 166 ncı maddelerinde belirtilen 
hususların yerine getirilebilmesi için, 
vatandaşların birbirlerine ve devlete, dev
letin de vatandaşlara güvenle baktığı bir 
ortamın yaratılabilmesi için, barış, kar
deşlik ve sevgi duygularının egemen ol
duğu bir toplum yaratılabilmesi için, ül
ke sorunlarının, en ince ayrıntılarına ka
dar, bilimsel yöntemlerle araştırılması ve 
görüşülmesi için, çözümlerin saptanabil
mesine olanak sağlayalım ve bunun için 
verilen genel görüşme istemlerine kabul 
yönünde oy kullanalım. 

Sayın Meclisi saygılarla selamlarım'. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Küçükel; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinin kalkınması hak
kında genel görüşme açılması önergesi 
üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini Yüce Meclise arz etmek için 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi 
saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

İnsanların ve toplumların hayatında 
kader tayin edici anlar vardır. Şayet, in
san ya da toplum, o kader tayin edici 
günlerin geldiğini fark edemezse, kendi 
kaderlerini bir başka kaderin ellerine 
terk etmiş olurlar. İçinde bulunduğumuz 
şu anı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri insanının kader tayin edici bir 
anı olarak kabul ediyor ve bu vesileyle 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1988 Türkiyesi-
nin en geri kalmış, yöresi, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgeleridir. İnsanın 
en çilelisi burada, yani Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerinde yaşar. 

Önümüzde, bir varlar ve bir yoklar 
tablosu vardır. Bölge toprakları ülke top
raklarımızın yüzde 36ysını teşkil etmekte
dir. Nüfusumuzun yüzde 24'ü burada ya
şamaktadır. Tarıma elverişli topraklar 
yüzde 24 civarındadır. Ülkemizde sula
nabilir arazinin 1/3'ü yine bu bölgede
dir. Ülkemizde bilinen rezervlerden, de
mirin yüzde 22'si, kromun yüzde 24'ü, 
bakırın yüzde 23'ü, çinkonun yüzde 18'i 
ve tek fosfat kaya rezervimiz, petrol re
zervlerimiz ve petrol işletmelerimiz bu 
bölgededir. Dicle, Fırat, Araş nehirleri 
ve de Zapsuyu, Van kapalı havzası gibi 
büyük su kaynaklarımız bu bölgededir. 

> Devletine, milletine ve ülkesinin bö
lünmez bütünlüğüne bağlı Doğu ve Gü-
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neydoğu Anadolu bölgeleri insanı, bu 
zenginliklerin fakir bekçisi olarak bura
larda nöbet tutmaktadır, işte, bir yerde 
varlık, bir yerde yokluk tablosu huzurla
rı nızdadır. 

21 inci yüzyılın eşiğinde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bbilgeleri insanımı
zın meselelerine süratle çözüm bulunma
sının gereğini Yüce Meclisin huzuruna 
getirdiğim için, cidden üzgünüm, 21 inci 
yüzyılın eşiğinde, 21 ilimizin dramının; 
bu acı rakamsal benzerliğin, konumuzun 
önemini daha iyi idrak etmemize yardım
cı olmasını temenni ediyorum. 

Evet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri, ülkemizin en büyük dertlerin
den birini bağrında taşımaktadır. Bu der
din adı, yöre insanının fukaralığı, çare
sizliği ve çilesidir. Ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütün olan memleketimi
zin topyekûn kalkınması, maddî ve ma
nevî yönden güçlenmesi, medenî memle
ketler seviyesine ulaşabilmesi ve onu hür 
ve demokrat; evet, onu hür ve demokrat 
bir rejimle başarması, Türkiye Cumhu
riyetinin birinci hedefidir. Bu hedefe 
varmayı hiç kimse inkâr edemez; çünkü, 
o siyaset değildir. Hedef, bölgeler ara
sındaki kalkınmışlık farklarını ortadan 
kaldırmaktır. Memleketimizin tümünü 
kapsayan bir kalkınma plan ve progra
mı tatbik olunurken, bu plana esas teş
kil edecek hedef ve politikaların seçilme
sinde, geri kalmışlığın yaygın olduğu yö
relerde özel tedbirlerin alınmasına ihti
yaç vardır. Bu, Anayasamızın da gereği
dir. Bu özel tedbirlerden maksat, böl
geyi, imtiyazlı bölgelere ayırmak suretiy
le parçalamak değildir; bölgeler arasın
daki gelişmişlik farklarını ortadan kaldır
mak ve dolayısıyla, milletiyle, devletiyle 
bölünmez bir bütün olduğunu perçinle
mektir. Böylece, refah, vatan sathında her 

— 74 

15 . 3 . 1988 O : 1 

köşeye ve herkese, aynı zamanda ulaş
mış olacak ve sosyal adalet ilkeleri ger
çekleştirilmiş olacaktır. Her türlü istis
mara müsait olan bölgeler ve ortam, ye
rini her türlü kalkınmaya müsait orta
ma terk edecektir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerinin dertleri, fukaralık, yoksulluk, iş
sizlik, eğitim, sağlık ve medenî imkân
lardan mahrumiyettir. Tahrik, kışkırtma 
ve niza çıkarma, sorunları çözmez; aksi
ne fazlalaştırır; derdi çoğaltır, dertliyi 
çoğaltır; geri kalmışlığımızın, fukaralığı
mızın acısını çekmeye devam ederiz. 

Sayın miletvekilileri, millî kaynakları
mızın verdiği imkânlar hiçbir devirde 
ihtiyaca kâfi gelmemiştir, bugün de kâfi 
değildir. Bütün mesele, imkânlarımızın 
öncelik sırasını çok iyi tanzim edebilmek
te ve bunu çok iyi kullanabilmektedir; 
hüner de bundadır. , 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinin altyapısı, eğitimi, elektrifikasyo
nu ve köy hizmetleri çok iyi şekilde, cid
dî şekilde ele alınmış ve çök olumlu ne-
tice'er elde edilmiştir; ancak, bunlar ye
terli değildir. Bütün mesele, daha çok iş, 
daha çok kazanç ve daha çok satın alma 
gücü ve neticede, bunların bölge halkına 
adili olarak dağıtılması meselesidir. 

İş sahaları ve iş imkânları olmadan, 
kakınma olmaz, refah da olmaz. Kal
kınma, çok merdivenli bir basamak gibi
dir, her şeyi bir anda halletmek mümkün 
değildir; ama o merdivenleri çıkmak la
zımdır. Bakalım, o merdivenleri çıkıyor 
muyuz? 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerinin 21 ilinden 1 tanesini çekiyor ve 
huzurlarınıza getiriyorum. Geçen sekiz 
sene zarfında, acaba devlet olarak, vatan
daş olarak, Blazığımıza ne kazandırmışız? 
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Birçok fabrika kapalı duruyor, yeni
leri de açılmıyor. îşte sonuç : Sivrice'de 
gübre fabrikası kapalı duruyor. Keban' 
da simli kurşun fabrikası kapalı duruyor. 
Ağın'da deri fabrikası kapalı duruyor: 
Maden'de bakır madeni fabrikası çok 
düşük kapasiteyle çalışıyor. Ferrokromun 
tevsii meselesi hâlâ halledilmemiştir. 
Guleman'da krom işletmesi çok düşük 
kapasiteyle çalışmaya devam ediyor. Ela
zığ'da işsizlik çığ gibi büyümüştür ve 
işçi çıkarılmaya devam ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, hürriyetin, de
mokrasinin, adaletin ye eşitliğin anarşi 
ve tedirginlik sebebi sayılmış olması, 
memleketi suskunluğa götürmüş, başla
nan bütün hamleler yarıda kalmıştır; ge
çen yıllara çok yazık olmuştur. 

Şimdi, Türkiye'yi idare edenlere so
ruyoruz : Hadise böyle değil de, nedir? 
Hadiseler böyle değilse, genel görüşmey
le, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, 
Yüce Meclisin huzurunda dile getirelim. 
Üzülerek ifade etmek istiyorum; doğru 
ve yanlışlar, milletimizin zihnini karıştır
maya devam ediyor. Bir konuda iki doğ
ru olmaz; ya sizin övündükleriniz doğ
rudur ya da bizim bildiklerimiz doğru
dur. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Bizimki doğru. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Milletin kaderinde söz sahibi ve onun 
tek temsilcisi olan Yüce Meclisin huzu
runda, gelin, hep beraber, tek olan o doğ
ruyu bulmaya çalışalım. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
20 sene iktidarda kaldınız, yapsaydınız 
ya. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP Projesi) hadisesi de yine aynen 
böyledir. Yani, doğrular ve yanlışlar mil

letimizin zihnini karıştırmaya devam edi
yor. 

GAP, sadece fizikî bir proje değildir; 
GAP, yöre halkının sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınması yanında, onun 
insan olma haysiyetine yakışacak bir me
deniyet abidesidir. GAP konusundaki 
Meclis araştırması önergemizin reddini, 
o yöre halkının talihsizliğine eklenmiş 
bir halka kabul ediyorum. Evet, GAP, 
tarih ve coğrafya kaderini değiştirmenin 
adıdır. 

Sayın milletvekilleri, gelin, lütfen, 
GAP'ı burada tekrar tartışalım; çünkü, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
nin kalkınmasının can damarı, kalbi Gü
neydoğu Anadolu Projesidir. Bunun ne
yini mi tartışalım?.. GAP kimindir? So
ru bu değil ki... Cevabı belli; cevabı : 
Türk milletinindir. Sorun, bunun bir an 
önce bitirilip, milletin hizmetine verilme
sidir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin bir 
tartışma konusu yapılmış olması, gerçek
ten üzüntü vericidir, üzüntü kaynağıdır. 

ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz yapıyorsunuz, biz yapmıyoruz. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Sadece, yapılmalı, bitirilmeli ve milletin 
hizmetine verilmelidir. 

Eserler milletindir, milletin parasıyla 
yapılır, milletin hizmetine verilir. Tabiî 
ki, eserleri devirler icra eder. Bugünkü 
yönetim Güneydoğu Anadolu Projesinin 
meydana gelmesinde ve icrasına geçiril
mesinde hiçbir sorumluluk taşımıyor; 
ama bu millî bir projedir, bunun bitiril
mesi millî bir vazifedir, hükümet olma
nın gereğidir; bu, övünme vasıtası yapıl
mamalıdır. 

Orta yerde bir millî proje vardır. Şu 
gün, iktidar partisiyle, Doğru Yol Par
tisinin görüşleri farklıdır. Bu farklı olan 
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görüşleri şu mukaddes çatı altında bera
ber dile getirelim ve farklılıkları beraber 
ortaya koyalım. Bu, milletimizin men
faatidir. 

ALİ SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Ne 
kazandırır? 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Müsaade buyurun, söylüyorum. 

'iddia ediyoruz, GAP daha şimdiden 
10 sene gecikmiştir. Yine iddia ediyoruz 
ki, GAP, entegre bir proje olarak inşa 
edilmiyor ve gecikiyor. Bu büyük proje
nin bütün üniteleri, ülkenin zenginleşme
sine, hizmetine, refah ve saadetine, en 
yüksek oranda, en kısa zamanda aherik-
leştirilerek verilmelidir. Yine diyoruz ki, 
projenin entegre bir proje olarak ele alın
ması hedef olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, geçen bu zaman 
dillimi içerisinde bu acılı 21 ilden bir ta
neyi daha çekip, huzurlarınıza getirmek 
istiyorum. Geçen sekiz sene zarfında, 
devlet olarak, vatandaş olarak acaba Er-
zurumumuza ne kazandırılmıştır? 1976 
yılında başlanmış olan Pasinler Sigara 
Fabrikası eğer bugün bitirilmiş olsaydı 
1 500 direkt ve 1 500'ü de endirekt ola
rak 15 bin kişiye ekmek kapısı olacaktı. 
Projeye, 1980 yılına kadar, 647 milyon li
ra harcanmış; 1981'de 400; 1982'de 25; 
1983'te 27; 1984'te 300 milyon ve 1985 
yılında da 25 milyon lira masraf edil
mişti. Bugünkü fiyatlarla 13-14 milyar li
raya malolacak olan bu projeye 1986 ve 
1987 yıllarında Ter milyon lira konmuş
tur. Bu fabrika acaba kaçıncı asırda bi
tecektir? Milletin parasına yazık değil 
midir? insaf etmek lazımdır. 

Sayın .milletvekilleri, Tortum Şayak 
Fa'brikası, ispir Ayakkabı Fabrikası, Dum-
lu Yapağı Fabrikası bitirilip de milletin 
hizmetine neden verilmemiştir? 

öncelikli yörelerin teşvik politikası ise 
buralarda hissedilir şekilde bir refah icra 

etmemiştir, Ağır kış şartları olan ve tek 
mahsule dayalı bu yörede bilgi ve serma
ye birikimi yoktur. Netice olarak, yıllar 
geçmiş, vatandaş sesini çıkaramamış, iş
sizlik çığ gibi büyümüş, köylü şehire, şe
hirli de iş bulmak için başka bölgelere 
göç etmeye zorlanmıştır. 

Dünya Bankası fonlarından 60 milyon 
dolar, çok iyi şartlarda krediyle - refahın 
kırsal alana yayılması için - 1970 yılında 
başlanan Erzurum Entegre Kırsal Kal
kınma Projesi -ki, bu Çorum ve Çankırı 
projelerinden sonra en büyük projeydi, 
'istikrarsız yıllar bu projeye de tesir et
miş - maalesef, yarıda kalmıştır. 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, 
köylerde yaşayan vatandaşlarımızın çok 
büyük bir kısmının meşgalesi ve geçim 
kaynağı hayvancılık iken, yanlış et ve süt 
politikası dolayısıyla, bu bölgelere refah 
getirici hiçbir tesis inşa edilmemiştir. 

Türkiye, 1983 yılında, gıda maddesi 
ithal etmeyen yedi ülkeden biriydi. Bugün 
Türkiye, Avrupa'nın en büyük hayvan 
besleyen ülkesi olmasına rağmen, en az 
et yiyen, en az süt içen; dışarıdan et, süt, 
tereyağı ithal eden bir memleket durumu
na düşürülmüştür. Türkiye'de, hayvancı
lık, Avrupa'nın dampingine maruz bıra
kılmış ve perişan edilmiştir. Hayvancılık
la uğraşan vatandaşlarımız perişandır, fu-
karalaşmıştır; aksini iddia etmek mümkün 
değildıir. 

Doğu Anadolu'daki hayvancılık poli
tikası da böyledir. Resmî kaynaklara gö
re, 1982'de büyükbaş hayvanlarda yüzde 
22, küçükbaş hayvanlarda yüzde 20 eksil
me söz konusudur. Bunun manası şudur : 
Vatandaşlarımız artık, hayvandan, hayvan 
beslemekten vaz geçmektedirler. 

Bir misal daha : 1982'de Erzurum'da 
278 bin koyun kesilmiş, 35 bin büyükbaş 
hayvan kesilmişti; 1984'te bu rakamlar 
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500 bin 'koyun ve 100 binin üzerinde bü
yükbaş hayvan kesimini gösteriyor. 

Bir misal daha : Erzurum Süt Fabri
kasının yıllık kapasitesi 15 bin tondur; 
1984'te ancak bin ton işlenebilmiştir. 

Vatandaş, artık, besleyemediği hayvan
larından vaz geçmek mecburiyetindedir. 
Bu, tatbik edilen politikanın bir neticesi
dir. Köylünün sattığı süt, sudan ucuz ise; 
sattığı etin parası, yem parasını karşılaya
mıyor ise; sattığı pancar, alın terini kar
şılayamıyor ise; o memlekette halik ezil
miştir; bunun aksini iddia etmek mümkün 
değildir. 

Halk ezilmemiş de ne olmuş? Erzu
rumlu kardeşlerime söylemek istiyorum : 
1980 yılında bir çift koyun satılmak su
retiyle, 22 çuval, hatta 23 çuval un alına
biliyordu; bugün bir çift koyunun satılma
sıyla, ancak 11 çuval un alınmaktadır; 
halk ezilmemiş de ne olmuş? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Bir 
çift koyun 250 bin lira; sen koyunun fi
yatını bilmiyorsun. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Anlamazsın sen. 

HU. SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Sen koyunun fiyatını bilmiyorsun, hindi
nin fiyatını söylüyorsun. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Bu çileli illerimizden bir ilimizi daha çe
kip huzurlarınıza getiriyorum; meydan bu
rası. Bu ilimiz de, serhat şehrimiz Kars. 
(DYP sıralarından alkışlar.) Türkiye'nin, 
hayvan varlığr itibariyle en zengin, top
rak ve su kaynakları itibariyle en zengin 
yörelerinden biridir. Doğunun kalkındı-
rıBması politikası içerisinde, bu yörede 
hem hayvancılık, hem de su ve toprak 
kaynakları en iyi şekilde değerlendiril
miş ve sanayie de geçilmişti. İstikrarsız 
yıllar buraya da tesir etmiş ve gerçekten, 
başlanan hamleler burada da yarıda kal

mıştır. Bana söyleyebilir misiniz, geçen 
bu altı yedi sene zarfında Kars'a refah 
getirecek hangi tesisin temellerini atmış
sınız? Kars, serhat şehridir, oraya her 
mevsim ulaşmak gereklidir; çünkü stra
tejik durumu ona müsaittir, politik duru
mu ona müsaittir. Bunun için, 1976 yi' 
İında havaalanı yapımına başlanmıştı ve 
1980 yılı fiyatlarına göre 940 milyon lira 
olan bu proje, 1983 yılında bitecek idi. 
(Buraya 250 milyon lira sarf edilmiş ve 
proje kendi kaderine terk edilmiştir. An
cak, 1987'de 1 milyar 200 milyon lira bu 
proje için ayrılmış. Bu projenin bugünkü 
değeri ise, aşağı yukarı 14 milyar lira
dır. Bunu da sormak istiyorum, kaçıncı 
asırda bitecektir bu? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
1976'da başlar da 1980'de bitmezse, ar
tık bitmez o proje. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
1976 yılında, 17 şeker fabrikasına ilave
ten 13 şeker fabrikası daha yapılacaktı. 
Bunlardan yedi tanesi Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgelerine, yani şu gün ıs
tıraplı olan o bölgelere -bir tanesi de 
Kars'a- yapılacaktı. Bunlardan iki tane
si ancak gecikmeli olarak bitirilebilmiş ve 
Kars'ın 1980 yılında 2 milyar 640 mil
yon liraya mal olacak bu tesisi gündem
den çıkarılmıştır. Ancak, 1987'de 90 mil
yon lira etüt ve proje bedeli olarak büt
çeye konmuş. Neyin etüdünün yapılaca
ğına şaşarız. Geçen yıllara yazık. Dağ 
belli, taş belli, (toprak belli, tabiat belli 
ve bunların vereceği de belli. Zenginlik, 
bunların ötesine geçmekle mümkündür, o 
da yapmakla mümkündür. Arpaçay Ba
rajını Ruslarla müşterek yaptık, arkasın
da milyonlarca metremikap su vardır, 
bunu kullanmak gereklidir. Onu kullan
mak memleket sevdasıyla, akim, alın te
rinin ve memleket imkânlarının seferber 
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edilmesiyle mümkündür; o da, gönüllere 
hizmet aşkım sığdırmakla mümkündür. 
«Biz bölgenin bütün meselelerine hâkimiz» 
demek yetmez, o çareyi bulmak lazım
dır, o çareyi bulmak için de bilgi ister, 
inanç ister, takip ister, şevk ister. Velhâ
sıl onun derdi ile yatıp, onun derdi ile 
kalkmak ister. ı(DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
bölgede, işsizlik ve pahalılığın verdiği ıs
tırap yanında, alın terinin karşılığım ala
mayan ve yoksulluk denizine bırakılmış 
binlerce vatandaşınızın ıstırabı var. Hak
sız rejim, haksız idare, haksız ekonominin 
»onu, keyfî idaredir, haksızlıktır, adalet
sizliktir, eşitsizliktir. Bu şartlar, zihinler
de ve vicdanlarda hak ve adalet kavramı 
endişesi yaratmaktadır. İdareler, haksızlı
ğın, adaletsizliğin, eşitsizliğin üzerinde) 
saltanat kurulamayacağını öğrendikleri 
gün, korkarım çok geç kalmış olacağız. 
«Dört senede, altmış yılda yapılanları 
yaptık» demek, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ıstıraplarına çare 
olmuyor, derdine çare olmuyor. 

Kahramanmaraş'a ne yaptınız geçen 
yedi sene zarfında? 'Kahramanmaraş'ın 
Afşin - Elbistan Termik Santralının (B) 
ve (C) gruplarına ne olmuş? Başlanmış 
olan çimento fabrikasına ne olmuş? Kah
ramanmaraş'ın çelik konstrüksiyon fab
rikasına ne olmuş? Adıyaman'da progra
ma alınmış olan projelere ne olmuş? Bun
lar neden, bitirilip, memleketin hizmetine, 
milletin hizmetine verilmemiş? 

«Doğunun makûs talihini yendik» di
ye övünmeler!... 

1976 yılında Erciş Şeker Fabrikasının 
temeli atılıyor, sekiz sene içerisinde iki 
üç defa bitirilmesi lazım gelirken, ara
dan onbir sene geçtikten sonra temeli 
atılmaya gidiliyorsa, o hangi makûs 

talihi yenmenin delilidir? O, o yöre
nin talihsizliğidir. 

ALİ SAMİ AKKAŞ {Balıkesir) — 
Sizin attığınız göstermelik temelleri bitir
dik biz. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, zamanın yetersizliği 
dolayısıyla, bütün acılı illerin dertlerini 
huzurlarınıza getirmekten mahrumum. 
Yalnız, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Ağrı, 
Bingöl, Hakkâri, Muş, Mardin, Şanlıur
fa, Tunceli ve Van illerimizin sosyal ve 
ekonomik meseleleri diğerlerinden farklı 
değildir; çünkü müşterek kaderi paylaşı
yorlar. 

Bu bölgelerin dertlerine süratle çare 
bulabilmek için, buralardaki yatırımları 
artırmak mecburiyetindeyiz. Buralarda 
(21 ilde) yapılan kamu yatırımlarının top
lam kamu yatırımları içerisindeki payı, 
yüzde 15'tir. Yıllara göre dağılımını hu
zurlarınıza getirmek istiyorum: 1983 te 
yüzde 14; 1984'te yüzde 13; 1985'te yüz
de 14; 1986da da yüzde 14. Bu oranlar ;̂ 

çok düşük oranlardır. Kaldı ki, gerçek
leşme oranları da bir o kadar azdır. Ka
mu yatırımları bu nispette gider ise, o yö
renin çaresizliklerine, o yörenin talihsiz
liğine genç kuşakları da ortak etmiş ola
cağız. 1983 yılından bu yana Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, ne bir 
büyük altyapı yatırımı, ne de bir sanayi 
yatırımı söz konusudur. Oysa, tek mahsu
le dayalı üretim yapan bu bölgelerde re
fah ve gençlerin istikbali tarıma dayalı 
sanayii kurmaya bağlıdır. 

Sağlığa gelince; gerçekten yürekler 
acısıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde çok ciddî sağlık hizmetleri 
açığı vardır. Oradaki doktorlarımızın ço
ğu, mecburî hizmetli ve pratisyen hekim
lerdir. Bütün gayretlerine rağmen, altyapı 
hizmetlerinin olmayışı, teşhis ünitelerinin 
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olmayışı, araç, gereç bulunmayışı dola
yısıyla bütün gayretlere rağmen arzu edi
len hizmeti vermek de mümkün olma
mıştır. 

Şimdi, hadiselerin tahlilini vicdanınız
da yapmanızı istiyorum. Diyorum ki, bir 
memlekette 21 inci Asrın eşiğinde eğer 
hastalar kızaklarla taşınıyorsa, eğer dev
let hastanesinde vefat eden yakınının ce
nazesini parası olmadığı için alamayan 
insanlar varsa, o memlekette sağlık hiz
metinin çok iyi verildiğini iddia etmek 
yanlıştır. Onun için diyoruz ki, Türkiye' 
de, artık hükümetleri de aşan, bir dev
let meselesi haline gelmiş olan sağlık so
runlarını bütün boyutlarıyla tekrar hu
zurlarınıza getirelim. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerinin dertleri bu
nunla da bitmiyor. Bölge halkının orta
lama gelir düzeyi, Türkiye'deki ortala
ma gelir düzeyinin yüzde 30'u kadardır. 
Bölge halkı, millî gelirden, diğer bölge
lere oranla 70 misli az pay almaktadır; 
kredi kullanımı itibariyle, diğer bölgelere 
oranla 25 misli az kredi kullanmaktadır
lar. Bırakınız köyleri, asfalt yolu olmayan 
ilçelerimiz vardır. Kullanma ve içme su
yu büyük sıkıntılar yaratmaktadır. 21 il
den sadece 5 ile uçakla ulaşmak müm
kündür. 

Velhâsıl, bölgede 1980 öncesinde baş
lanan sanayi tesislerinin büyük .bir bölü
mü durdurulmuş, bir bölümü de çok ağır 
şekilde yürütülmektedir. Yani, bir sanayi 
yatırımı yoktur. 

İşsizlik oranı Türkiye ortalamasında 
yüzde 15 iken, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinde yüzde 30 civarındadır. 
Terör, işsizliğin meydana getirmiş oldu
ğu sıkıntılar, vatandaşlarımızı göçe zor
lamaktadır. Devlet, bu bölgeyi hâlâ bir 
sürgün yeri olarak görmektedir. Terör, 

bölgemizde can almaya devam ediyor; 
sıkıntılar had safhadadır. 

Şunu dikkatlerinize sunmak -istiyo
rum: Dış mihraklar tarafından bölge üze
rinde yapılmak istenen bütün tahriklerin 
en kısa zamanda bitirilebilmesi, o yöre
nin meselelerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında görüşülmesiyle çok 
yakından ilgilidir; bunu dikkatlerinize 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Küçükel, topar
larsanız memnun oluruz efendim. Lüt
fen... 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme mü-
sesesi, iki bin yıllık insanlık tarihinin en 
muhteşem yapısı olan hür parlamentonun 
varlık delillerinden ve varlık sebeplerin
den biridir. Genel görüşme müessesesi
ni çalıştırmayan parlamentolar, millet 
sesinin kesildiği karanlık dehlizler gibidir. 
Toplumda, devlet faaliyetleri de, bu 
karanlık dehlizler içerisinde kaybolup 
gitmeye mahkûmdur. Huzurlarınıza ge
tirdiğimiz genel görüşme teklifimizi bir 
'tarih şuuru içerisinde değerlendireceğinizi 
umuyoruz. Şu anda, br tarihî misyon tek 
ıtek kapımızı çalmaktadır; bunu duyma
ya mecburuz. Genel görüşme teklifimizi, 
parti mülahazaları ve politikalarının da 
ötesinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin haşmet, vakar ve tarihî sorumlulu
ğuna tevdi ediyorum. Genel görüşme açıl
ması önergemizin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kabulü, millî birlik, millî be
raberlik, millî bütünlük şuurunu milyon
lara mal edecektir. Genel görüşme tekli
fimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabulü, millî birlik, millî beraberlik, millî 
bütünlük şuurunu perçinleştirecek bir 
fırsat olacaktır. Siyasî görüş ve düşünce 
farklılıklarına rağmen, çareyi birlikte 
arama, çareyi birlikte bulma yüce değerini 
milyonlara mal edecektir. 
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Sayın milletvekilleri, iktidar ya da mu
halefet partisine mensup olsunlar; Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'nun çocuğu ol
sunlar veya olmasınlar, tarih, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki 449 milletvekili
ni bir göreve çağırıyor. Bu görev, çilele-
riyle, dertleriyle, bu yörelerin meselele
rini bu çatı altında görüşmek, çareler 
aramak mesuliyetidir, sorumluluğudur. 
iBu sorumluluktan kaçanı, anası, babası, 
evladı bağışlamaz; ananın, babanın, ev
ladın bağışlamaldığını, millet de bağışla
maz. Hiçbir sebep, hiçbir vesile ya da 
bahane, genel görüşme teklifimizin red
dini haklı göstermeyecektir. 

Ben Ibu yörenin çocuğuyum, siyasî 
görüş farklılıklarına rağmen, yüzlerce 
kardeşim var bu çatının altıntda; siyaset 
yoluyla ülkemize hizmet etmek için yola 
çıktık ve buradayız, kader bizi bu çatının 
altında topladı. Bana bu günleri nasip et
tiği için, Cenalb-ı Allahııma şükürlerle do
luyum. Bu kürsüden, yöremin, milletimin 
ve tüm insanlığın mutluluğu için konu
şuyorum; şükranım bundandır. Hangi si
yasî kanaati paylaşırlarsa paylaşsınlar, 
Ibütün karideslerimin, milletvekili kardeş
lerimin aynı şükran duygularıyla dolu ol
duklarına gerçekten inanıyorum ve hu yü
ce duygularla genel görüşme teklifimize 
katılmalarını da ummak istiyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'bölge
lerinin, kalkınması gecikmiş, gelir dağılı
mı adaletsiz, insanları fakir, insanları en
dişeli... Bu tabloya bakıp da, bunların 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında görüşülmeye değmez konular ol
duğunu söyleyecek bir tek vicdan sahibi 
milletvekilinin aramızda bulunabileceği
ne gerçekten inanmıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Buna rağmen, parlamento denetim 
mekanizmalarım çalıştırmak istemeyeni 

bir zihniyetin, bu tarihî fırsatın sesini kı-
salhileceğini, yolunu kesebileceğini, geç
miş günlerin acı tecrübelerine bakarak 
da, muhafaza etmek istiyorum. Şayet, bu 
zihniyet Yüce Meclisin hürriyet ve de
mokrasi havasını boşaltıp, o boşluğu gö
rünmez bir sihirle doldurur, uyuşturucu-
luk ile doldurur ve bu uyuşturuculuk içe
risinde, bu sihirli hava içerisinde genel 
görüşme teklifimiz reddedilirse, bu, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimi
zin insanlarını kendi kaderlerine terk edil
diği anlamına gelecektir; vebali ise, bu 
tarihî anı değerlendirmeyen, değerlendir
mek istemeyen - tek tek, isim isim - so
rumsuzların olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
I(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
(Küçükel. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Muş 
Milletvekili Sayın Alaattin Fırat. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Fırat. 

ANAP GRUBU ADINA ALAATTİN 
FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Elazığ Milletvekili Sayın 
Ahmet Küçükel ve 40 arkadaşı tarafın
dan verilen Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinin sorunları ve bu sorun
ların çözüm yolları konusunda Anayasa
nın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101. 
inci maddeleri gereğince bir genel görüş
me açılmasıyla ilgili olarak, Anavatan 
Partisi Meclis Grbunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesile 
ile Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum 
adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, söz konusu 
önerge, bir genel görüşmenin açılmasını 
talep eden önergedir. Benden önce SHP 
Grubu adına söz alan Sayın Keskin, sürefc-
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li şekilde «araştırma önergesi» olarak ifade 
ettiği için ifade ediyorum, bu bir genel 
(görüşmedir, araştırma önergesi değildir; 
çünkü, genel görüşme, İçtüzüğümüzce, 
toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendi
ren belli bir konunun Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda görüşülmesi olarak tarif 
edilmektedir, önergeyi veren değerli ar
kadaşlarımız, Anayasanın 166 ncı mad
desinin planlama ile ilgili başlığım taşıyanı 
bölümünü esas alarak konuya giriyorlar. 
Aslında bu, devletin plan yapma görevi
ni ve planda olmasını arzuladığı nitelik
leri belirtir. Her ne ise, açılması arzu
lanan ıgenel görüşmenin başlıca şu sebep
lere göre açılmasını istemektedirler: 

1. Anayasamızın amir hükmüne gö
re, sanayiin ve tarımın dengeli bir şekil
de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge
lerimizde dağılmaldığını, 

2. Bu bölgede işsizlik oranının ülke 
ortalamasının çok üstünde olduğunun mü-
şahade edildiğini, 

3 Gelir nispeti yönünden, bölgenin. 
yurdun en fakir ve gelir dağılımı ise en 
gayri adil bölgesi olduğunu, 

4. Bölgenin altyapı yatırımları ile 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalite ve 
kantite bakımından ülke ortalamasının 
çok altında olduğunun müşahede edildi
ğini, 

5. Bölgenin halen sürgün yatağı ol
duğunu, 

6. Devletin bazı hizmetler yaptığı 
bir gerçek; fakat bunların bölgenin ma
kûs talihini yenmeye kâfi gelmediğini, 

İfade etmektedirler önergelerinde. 
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ge

lişmişlik farkları sadece ekonomik yapıda 
değil, önemli ölçüde ekonomik faktörle
re bağlı olarak, sosyal ve kültürel alanlar
da değişmeye uğrayacak diğer boyutlar
da da belirlenmektedir. Diğer bir ifadey

le, çok boyutlu olan gelişmişlik kavramı
nı tek bir göstergeye indirgemenin güç
lüğü de ortadadır. 

Nitekim, bu sonuçlara varmak üzere 
kullanılan başlıca göstergeleri 8 grupta 
toplayabiliriz. Bu göstergeler, sırasıyla, 
sanayileşme göstergesi, ticarî ve malî gös
terge, tarımsal gelişme, geliştirme ve mo
dernleştirme göstergeleri, sosyal ve kültü
rel gösterge, sağlık göstergesi, eğitim gös
tergesi, demografi göstergeleri, ulaştırma 
ve haberleşme göstergeleridir. Her bir gös
tergenin de alt değişkenlerini göz önünde 
bulundurmak suretiyle, bir ülkenin bölge
leri arasındaki kalkınmışlık farkları böy
lece orta yere çıkmış bulunmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada, kalkınmada ön
celikli yöreler, 28 Şubat 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanun gereğince, ilk defa 1968 yılı 
program kararnamesi ile Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 
22 il olarak tespit edilmiştir. O tarihten 
bu yana sekiz defa değişikliğe uğrayan 
bu kapsam, 12 Aralık 1984 tarihli Bakan
lar Kurulu kararı ile, 13'ü birinci derece 
ve 15'i ikinci derecede öncelikli olmak 
üzere 28 il olarak tespit ve ilan edilmiş 
bulunmaktadır. Adıyaman, Ağrı, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkâri, 
Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Van 
illeri birinci derecede kalkınmada önce
likli yöreler; Amasya, Artvin, Çankırı, 
Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kas
tamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Si
nop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat ille
ri ise ikinci derecede kalkınmada önce
likli yöreler olarak tespit edilmiştir. 

Bu yeni kapsam ile, kalkınmada önce
likli yöreler, Türkiye nüfusunun yüzde 
27,4'ünü ve toplam coğrafî alanın yüzde 
44,6'sını ifade etmektedir. Sadece Doğu 
ve Güneydoğu Anadolunun 20 ili ele alın-
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dığı takdirde, toplam coğrafî alanın yüz
de 34,6'sını ve nüfusun yüzde 20,8'ini 
kapsamış olacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler arasında 
bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizin Planlamanın da katıldığı 
başlıca meselelerini şu başlıklar altında 
toplayabiliriz. 

Ekonomik anlamda gelişme yeterince 
vuku bulamadığından, işsizlik ciddî şekil
de hissedilir boyutlardadır ve bu neden
le, bölge dışına göç başta olmak üzere, 
insan hareketlerinin kontrolü oldukça zor 
olmaktadır. Benzer şekilde, sermaye göçü 
de durdurulamamıştır. Yerleşme düzeni
nin dağınıklığı, özellikle kırsal alana, ye
terli ölçüde yatırım ve hizmetlerin gitme
sine imkân vermemiştir. Bunun bir sonu
cu olarak, eğitim ve sağlık konularında 
beklenen sonuç alınamadığından, kalkın
manın en önemli unsuru olan yetişmiş in
san gücü yeterince devreye sokulamamış-
tır. 

Bazı merkezler dışında, şehirleşme, 
beklenilen ölçüde hizmet verecek bir ge
lişme gösterememiştir. 

Hal böyle olunca, bu bölgeler, uzun 
süre, kamu görevlileri için cazip olamadı
ğından, yeterli sayı ve nitelikte eleman 
bulundurma daima bir sorun olmuş, bun
ların değişme hızı oldukça yüksek seyret
miş ve sonuçta, devlet yatırımlarının ağır 
yürümesi söz konusu olduğu gibi, bazı te
mel hizmetler de yeterince verilememiş
tir. Bu haliyle, söz konusu bölgeler, yakın 
tarihe kadar özel müteşebbise cazip gel
memiştir; bu nedenle de, bu bölgelerin 
sanayileşerek, gelişmesi sağlanamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ekonominin 
temel politikalarının yönlendirilmesinde 
ve dolayısıyla, bölgeler itibariyle dengeli 
gelişmede kamu yatırımları ve kamu mü
dahalesinin çok önemli bir fonksiyon 
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gördüğü bilinmektedir. Aynı şekilde, ül
kemizde, özel sektörün yönlendirilmesi ve 
geliştirilmesinde de devlet müdahalesi ve 
desteği önemli rol oynamaktadır. Bölgesel 
kalkınmada, kamu yatırımları ile özel sek
tör için teşvik tedbirleri konularını tarih
sel gelişme içinde ele alarak ve takip edi
len politikaları özetle ortaya koyarak bu
gün yapılanların daha iyi anlaşılmasını 
sağlamış olacağız. 

Cumhuriyet öncesi temel unsurun, or
du ihtiyacını karşılayacak yatırımları rea-
lize etmek olduğunu; sanayi yatırımların
da mekân dağılımının dikkate alınmadığı 

" bu dönemde, yatırımların, İstanbul ve İz
mir çevresinde yapıldığını görüyoruz. 
1923 - 1931 yılları arasındaki bu dönem
de, devlet imkânlarının, büyük ölçüde 
Anadolu altyapı tesislerinin tamamlanma
sına tahsis edildiğini, buna rağmen özel 
sektörün batıda ve büyük şehirlerde yatı
rım yapmayı tercih ettiğini görüyoruz. 
1930 - 1950 yılları arasında uygulanan 
devletçilik politikası çerçevesinde, önemli 
kamu yatırımları batıdan İç Anadoluya 
kaydırılmıştır. Bu dönemde stratejik et
kenlerin ağırlık kazandığını görüyoruz. 

1950 - 1960 yılları arasında görülen 
liberalizme dönük çalışmaların da bölge-
lerarası dengesizlikleri tam anlamıyla çö
züme kavuşturamadığı görülmüştür, özel 
sektör yatırımları, yine özellikle İstanbul 
ve çevresinde yoğunlaşmıştır. 1961 yılın
dan başlayan planlı dönemde karma eko
nomi politikası uygulanmaya başlanmış 
ve tamamlanan 4 plan döneminde birbi
rinden farklı politikalar geliştirilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1963/67 arasındaki ilk yıllarında, ekono
mik kalkınmanın 'bölgesel boyutuna önem 
verilmiş, makro seviyede planlama ile be
raber, bölge planlarının da hazırlanması 
gerekli görülmüş; ancak, millî plana me-
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kân boyutu getirici bu faaliyetler, birinci 
planın ikinci yılından sonra millî planın 
bütünlüğünü bozucu nitelikte görülerek, 
bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

ikinci planda - 1968/72 dönemleri ara
sında - doğrudan doğruya bölge planları 
yapımından vazgeçilmiş; ancak, bölge 
planlama tekniklerinden yararlanılmak is
tenmiştir. 

Üçüncü plan döneminde ise -1973/77 
yılları arasında - plana, mekân boyutu il 
planlan aracılığıyla girmekte, yöresel ge
lişmişlik farklarının azaltılması ve yete
rince kalkınmamış yörelerin kalkındırıl
masına özel önem verilmesi fikrinin orta
ya çıktığını görüyoruz. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde ise - 1978/83 yılları arasında -
bölge planlarının yapımına temas edilme
mekte, üçüncü planda sözü edilen sektör 
ve alt sektör ana master planlarına yer 
verilmemekte, mahallî idareler planlaması 
da aynı şekilde ele alınmamaktadır. 

Buna karşın, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı, bölge planlamasına Birinci 
Beş Yıllık Plandan 'bu yana en fazla ağır
lık veren plan olmuştur. Planın, «Bölge 
Planlaması İlke ve Politikaları» bölümün
de, «İktisadî açıdan gelişmekte olan böl
gelerle belirli sektörler açısından potansi
yel gösteren bölgelerde gelişmenin hızlan
dırılması, kaynakların etkili kullanımının 
sağlanması amacıyla bölge planları yapı
lacaktır» denmektedir. 

Farklı gelişmişlik seviyesi gösteren 
bölgelerde, bu bölgelerin özelliklerine ve 
sorunlarına göre farklı yaklaşımlarla, böl
ge planlarının yapılmasına karar verilmiş 
olması, önemli bir unsurdur. Bu karar 
doğrultusunda, başta Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, kal
kınmada öncelikli yörelerin kalkındırıl
ması ve böylece bu bölgeler ile diğer böl

geler arasındaki gelişmişlik farkının za
man içinde azaltılarak giderilmesi, temel 
hedef olarak ele alınmıştır. Bu hedeflere 
varmak için de, planın «Kalkınmada Ön
celikli Yöreler» bölümünde, birbiriyle bü
tünleşen çok önemli ilke ye politika ka
rarları alınmış ve 1984 yılı içinde getirilen 
bir dizi kararname ile de, özellikle söz 
konusu bölgelerin tabiî ve beşerî kaynak
larını harekete geçirmek amacıyla, özel 
sektörün, bu bölgelerde yatırım yapmala
rını teşvik edici tedbirler getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar 
görüldüğü üzere, başta Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, kal
kınmada öncelikli yörelerin meselelerine 
ilk ciddî teşhis koyan ve ciddî tedbirler 
getiren, Anavatan Partisi ve İktidarıdır. 
Bu İktidarın gayretli çalışmaları sonucu, 
başta köy elektriği, köy yolu, köy içme 
suyu olmak üzere, temel kırsal altyapı 
ile; okul, sağlık gibi hizmet yatırımları ve 
insanların insanca yaşayabileceği, her çe
şit altyapısı, ulaşımı ve haberleşmesine 
kavuşması için, çağdaş şehirleşme yatı
rımlarına büyük önem verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 yılı Seçim 
Beyannamesinde, Türkiye'nin altı ana me
selesinden biri olarak, başta Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, 
kalkınmada öncelikli yörelerin kalkınma
sını esas gören Anavatan Partisi, iktidar 
olduğu günden bugüne kadar, bu mesele
nin çözümü için gayret sarf etmektedir. 
Bu çabaların sonucu olarak, bugün, bu 
bölgede kamu yatırımlarının nakdî ger
çekleşme yüzdesi yüzde 45'lerden yüzde 
100'lere çıkmıştır. 1983 yılına kadar, ka
mu yatırımları içinde bölgenin payı yüz
de 23,1 iken, bugün bu oran yüzde 30' 
lara yükselmiştir. 

1983 yılına gelinceye kadar, kalkın
mada öncelikli yörelere verilen teşvik bel-
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gelerinin ülke genelinde verilen teşvik bel
gelerine oranı yüzde 8,6 iken, bu oran 
bugün yüzde 15,9'a yükselmiştir. 

1983 yılı sonu itibariyle, bu bölgelerin 
köylerinin ancak yüzde 40'lık bir bölü
münde elektrik mevcut iken, bugün bu 
bölge köylerinin yüzde 97'si elektriğe ka
vuşmuştur. 

1983 yılına kadar, yöre köylerinin an
cak yüzde 20'sine yakın köyünde telefon 
varken, son dört yılda, bu yöre köyleri
nin yüzde 97,2'sine telefon verilmiştir. 

1983 yılına kadar, bölgenin yüzde 45 
oranındaki yerleşim bölümünde sağlıklı 
içme suyu mevcut iken, son dört yılda bu 
oran yüzde 58,5'e ve önümüzdeki yıl iti
bariyle de yüzde 65'e ulaşacaktır. 

1987 yılı sonu itibariyle, köy yolu sa
yısı, -ki, buna asfalt, stabilize ve tesviye 
dahildir - toplam köy yolu sayısı içinde
ki oranı yüzde 97'lere ulaşmak suretiyle, 
ilk defa bu dönemde, Türkiye ortalaması 
ile eşitlenmiş bulunmaktadır. 

Tarımsal krediler ve diğer sübvansi
yonlar bu dönemde artırılmış; nitekim, 
tarımsal krediler bu dönemde 64 milyar
dan 229 milyar liraya - yaklaşık yüzde 
258'lik bir artışa - kavuşturulmuştur. 

Kırsal kalkınma projeleri, demin sa
yın Doğru Yol Partisi hatibinin söylediği
nin tam aksine, bu dönemde ağırlıklı bir 
biçimde ele alınmış; Erzurum Kırsal Kal
kınma Çalışması bitirilmiş; Muş ve Bin
göl, kırsal kalkınmaya da'hil edilmiştir. 

Yine bu dönemde, sağlık hizmeti yö
nünde ağırlıklı bir çalışmaya girilerek, 
uzman doktor, hastane ve sağlık merkez
leri sayısında önemli gelişmeler sağlan
mıştır. Nitekim, son dört yıl içinde uz
man hekimin Türkiye ortalamasındaki 
artış oranı yüzde 1,9 olmuş iken, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yüzde 
9,4'lük bir artış sağlanmıştır. Yine, yatak 

sayısında Türkiye ortalamasında yüzde 
2,8 ve son yılı da dahil edersek yüzde 3 
oranında artış vuku bulmuş iken, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
yüzde 4,2 ve son yılı da dahil edersek 
yüzde 5,3 oranında artış kaydedilmiştir. 

Aynı şekilde, okuryazarlık oramda 
giderek artmaktadır. Kalkınmada önce
likli yöreleri de esas alırsak, Türkiye or
talaması 1984 yılında yüzde 74,2 iken, bu 
bölgelerde yüzde 59,2 dolayındaydı; 1987 
yılı sonu itibariyle, bu oran yüzde 74,9'a 
ve kalkınmada öncelikli yörelerde de yüz
de 67,3'e yükselmiştir. Bu oranın yüksel
mesinin ana sebeplerinden biri televizyon, 
biri elektrik ve diğeri de köye giden hiz
metlerdir. 

Bu dönemde, bölgenin sosyoekonomik 
yapısını değiştirecek olan ve Sayın Baş
bakanımızın ifadesiyle, bölgenin makûs 
talihini yenecek olan büyük projelerin, 
barajların çalışmaları süratlendirilmiş ve 
hızlı bir şekilde bitirilmeye çalışılmıştır. 
Bu cümleden olarak, Atatürk Barajı, Ka-
rakaya Barajı, Zernek Barajı, Koçköprü 
Barajı, Tercan, Menzelet, Batman, Gök
su, Dicle barajlarının yapımı süratlenmiş, 
yeni temeller atılmış; bu meyanda, Sil
van, Yukarı Murat Havzaları, Alparslan 
- 1 ve Alparslan - 2 barajları ele alınmış, 
irili ufaklı birçok barajın temel atma ve 
işe başlama çalışmaları takip altına alın
mıştır. 

1984 yılından günümüze kadar Kamu 
Ortaklığı ile Yatırımları Hızlandırma Fo
nundan yaklaşık 500 milyara yakın para 
aktarılmıştır. Sadece Atatürk Barajının 
bir günde harcadığı paranın 1 milyar ol
duğunu düşünecek olursanız, bölgeye ya
pılan hizmette hiçbir kusurun olmadığını 
hepimiz açık ve seçik bir şekilde görmüş 
oluruz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal baş
kanlığındaki ANAP îktidarı döneminde 
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başlatılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizin kalkınmasına dönük bu ha
yırlı hareketleri ve sonuçları, daha çok 
sayabiliriz; ancak, kıymetli vaktinizi faz
la almadan ifade eediyorum ki, Hüküme
tin, meselenin üzerinde olduğunu, mese
lenin bir devlet ve Türkiye meselesi oldu
ğunu biliyoruz; konunun bilincinde, ça
lışmasının devamında olmasına rağmen, 
meselelerin var olduğunu da inkâr etmi
yoruz. Hükümetin, çözüm çalışmaları 
içinde olduğunu Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde oturan vatandaş
larımızın Anavatan Partisine büyük te
veccüh göstermekte oluşu da ispatlamak
ta; nitekim, Adıyaman'da 4 - 0, Ağrı'da 
4 - 0, Bitlis'te 3 - 0, Muş'ta 4 - 0, Şanlıur
fa'da 7 - 0 ve Van'da 5 - 0 şeklinde millet
vekili kazanmış olması, ifademizi teyit et
mektedir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

RIZA YILMAZ (Ankara) - - Seçim 
sistemine dua edin. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Al
lah'a şükür hiçbiriniz bakan olamadınız 
Sayın Fırat. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — 
Onun için, geçmişte bölgeye etkin hizmet 
götüremeyenlerin, o hizmeti götürememe-
nin mazeretini de nüfus yoğunluğuna 
bağlamaya çalışanların, siyasî amaca dö
nük selam vermelere insanımızın ve böl
ge halkının itibar etmeyeceğini çok iyi bil
meleri gerekir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

OUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Se
ni Muş'a sokmayacaklar. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — 
Önergede imzası bulunan doğu ve güney
doğulu değerli milletvekilleri; sizin, deva
mı olduğunu söylediğiniz parti 20 yıl ik
tidarda idi; niçin bu problemleri çözme
di, çözmeye dönük ciddî adım atamadı; 
niçin o 20 yıl boyunca Muş Vilayetinin 

ancak 15 köyüne elektrik götürebildi de, 
son 4 yıllık iktidarı döneminde Sayın Özal 
371 köyüne elektrik götürebildi? Bunun 
hesabını sorun. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

İkincisi, sizin, bunca yapılanlara kar
şı Özal Hükümetine takdirinizi sunmanı
zı ciddî olarak beklerdim. 

Bu vesileyle, Anavatan Grubu olarak, 
önergeye katılmadığımızı; gelişen ve kal
kınan Türkiye idealiyle, doğusu, batısı, 
kuzeyi ve güneyinin farkını gözetmeden 
bu ülkenin bir bütün olduğunu; her tara
fa hizmeti aşkla götüreceğimizi, çağ at
layacak bir Türkiye'nin meşalesini yak
makta olduğumuzu ifade eder. Yüce He
yetinizi şahsım ve grubum adına tekrar 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Fırat. 

Önerge sahiplerinden, Sayın ismail 
Köse; buyurun. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum).— Sayın 
Başkan, değerli milletvekliüeri; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. 

Doğerii mil'1'ötivekiUeri, doğu ve güney
doğu illerimizin kalkınması konusunda 
vermiş «olduğumuz genel görüşme önergesi 
"hakkında ANAP Gruibu adına söz alan 
Sayın Alaattin Fırat arkadaşımızı - maale
sef - konuşmalarından dolayı, üzüntüyle, 
esefle karşıladıım. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Doğru söylediği için mi? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben 
Erzurumluyum : Muş il sınırımızdır. Muş' 
taki toüüün mad'dî imkânlar, Adalet Parti
sinin, Demokrat Partinin eserleridir. Eğer, 
Sayın Fırat oraya a'sfalt yoldan gidiyorsa, 
Adalet Parîfcisi sayesinde yapılmış yoldan 
'gütmektedir. Elektrik de bu dönemfde ge-
tıiri'lmiştıir. 

— 85 — 



T. B. M. M. B: 34 15 . 3 . 1988 0 : 1 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Devletin sayesinde. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Herhal
de, arkadaşımız Adalüt Partisi zaımıanında 
ekferiğe kavuşan Muış İlinde büıyüimemiş 
ki, kendi vilayetinin dertllerünlden dahi ha
bersiz olduğundan, burada Muş ile ilgili 
fevkalade olumlu intiJbalar anlatmaktadır. 
Ben, doğu ve güneydoğu illeriyle ilgili ola
rak, ANAP Grulbu adına konuşan arlka-
ıdaşımın batı illerinden ıbirinden olmasını 
ve hiç .olmazsa hakkını vermesini isterdiim. 
Onun için, sizlin adınıza üzülüyorum. 

Sayın Fırat, hemşeri'lefiniz sizi belki 
Muş İline sokmayacaklardır, şimdiden 
•söyleyeyim (!) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Seçimle geldik, seçimle. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Kehanete bak, Ikehanete,.. 

İSMAİL KÖSE {Devamla) — Biz bu 
genci görüşme önergeımizlı verirken, ne bir 
gensoru, ne de 'bir Meclis araştırması ni
teliğinde clmadığırtdan, bültıün değerli mil-
leüvekiilleriımizin, özellikle doğu ve güney
doğulu olan mıilletıvekıillerimizin, kendi böl-
igefcrlyle ilgili prdblemferini burada ra
hatlık] a ortaya koyabilmelerini arzu eder
dim. Devletlimiz, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine, 1980 yılına kadar, 
özellikle Devlet Planlama Toşkilahnın di
siplinli ve planlı programları çerçevesi içe
risinde ve im'kânlar dahijlin'de hizımetler 
gc'lürmiü'ştür; fakat 1980 yılından sonra, 
şahıslar ve parti İktidarları, k'endi görüş 
ve düşünceleri istikametinde, doğu ve gü
neydoğuyu b'ir tarafa bırakmak suretiy
le, hizmetleri, kalkınmış ve iklim şartla
rıyla avantajlı olan bölgelere kaydırmış
lardır. Doğu ve güneydoğudaki insanımı
za bu hizmetlerin götürülmesi maksadıy
la, doğu ve güneydoğulu milletvekili ar

kadaşlarımızın, düşüncelerini burada ra
hatlıkla açıklamalarını arzu ederdim. 

Değerli arkadaşlarım, biz önergemizi, 
.'ideolojik yönden herhangi bir istismarın 
yapılması için vermedik. Biz önergemizi, 
devletimizin imkânları bu bölgede yaşayan 
insanımıza adaletli ve eşit ilkeler içerisin
de gitsin, hiç olmazsa, sekiz dokuz ay ek
si 20 derecenin altındaki şartlarda yaşa
yan fakir fukara insanımızın yüreğine dev
letimizin sıcak eli ulaşlsın dliye verdik; sa
yın milletvekillerlmizin bu husuısita konuş
malarını arzu etîiük. 

Değerli milletvekilleri, dikkatinizi bir 
noktaya daha çekmelk lisifciyorum. Bugün, 
Hükümetin içerisinde Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinden pek fazla da 
Bakamımız yoktur. Bu da, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerine iktidarın 
'bakış açısını gösteren en güzel örnekler
den bİF tanesidir. Millî Mücadelede, mi-
sakı millî sınırları için, bu vatan toprak
ları için kanını beraberce akıtan bu böl-
gen'in insanlarını, sekiiz yıldan bu yana 
adaletsiz davranarak, eşitsizlik örneği ve
rerek unutanlara, vatanımızın ve milleti-
ımizin bekçiliğini yapan bu insanlar adına 
üzüntülerimi bildiriyorum. 

Aziz milletvekilleri, İğdır İlçesine gi
den arkadaşlarımız bilirler; İğdır'da yaşa • 
yan insanımız, hemen 50 metre, 100 met
re ötesinde, Sovyet Scteyalisit Cumhurîiye't-
ler Birliğinin yapmış olduğu faibrüka baca
larından çıkan dumanı yıllardan beri sey
reder de, bu vatana bağlılığını hiçlbir za
man yüreğinden çıkarmaz, İşte, İğdır'daki 
vatandaşımızın, Ağrı Dağının eteğinde ka
yısı yetiştiren vatanldaşıımızın kayısısını, 
ağacında çürüten bu İktidar, düşüncesini 
değişjtjirerek, Iğdırımıza hiç olmazsa bir 
meyve konsantre fabrikası yaptırmış ol
saydı, şimdi Iğdır'lılar adına da biz şük
ranlarımızı sunsaydık... 
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SABRI ARAŞ (Katfs) — Sen İğdır'ı 
Hayaltmda gördün mü? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Karslı 
milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum; 
'gelin lütfen konuşun, dertlerinizi bir Er
zurumlu olarak anlatmak istemiyorum; 
ama Erzurumlu olduğum için, Kars'ın, 
Ağrı'nın, Muş'un, Van'ın, Hakkâri'nin ıs
tırabını sizlerden daha çok yüreğimizde 
hissediyoruz. Aziz milletvekilleri, milliyet
çi ve muhafazakâr düşüncemizin icabı da 
'bunu gerektiriyor. 

MUSTAFA SAMİ'N (Kayseri) — Hak
kâri'ye hiç gittiniz mi? 

tSMA'tL KÖSE (Devamla) — Aziz 
milletvekili, Hakkâri sınırında (Başkale'de) 
kaymakamlık yaptım. Üç metre karın al
fanda, şu anda vasıtanın gitmediğini ve 
özellikle köylerden hastaların hastanelere 
gelemediğini yaklinen bilen bir mülleitlve-
ıkliykn, 

Değerli milletvekilleri, doğudaki va
tandaşımız sekiz ay kış şartlarında yaşar
ken, eksi 20 derecenin altına düşmeyen 
bu soğuk iklim şartlarında, Erzurumlu da, 
Karslı da, Muşlu da kok kömürünü 100 
biin liradan yakıyor; Ankaralı da, İstan
bullu da, Konyalı da 100 bin liradan ya
kıyor. Hangi adalet, hantgi vicdan ölçüleri
ne sığdırıyorsunuz bunu? Biz diyoruz ki, 
bu, genel görüşmedir, gelin meselelerimi
zi açalım, bu bölgede yaşayan insanımı
za nasıl yardımcı olacağız diye düşüne
lim. 

Hiç olmazsa, devlet olarak, vagon pa
rası almayın, nakliye ücretli almayın; se
kiz ay softasını tüttürmek mecburi yetinde 
kalan Ağrılının, Muşlunun, Vanlının nak
liye ücretinii, devlet, sübvansiyon yapmak 
suretiyle karşılasın... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
Sübvansiyon yapıyor zaten, haberin yok 
mu senin? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bunda 
adaletsizlik mi vardır? Bu konuşmaları
mıza itiraz ediyorsunuz. Eğer vicdanınız 
varsa, bu mübarek günde Allaha dua edi
yorum; hem Ailalh ile buluşulan bu mü
barek Kandil gününde, bu Miraç Kandi
linde, Kandilinizi tebrik ediyorum, hem 
de Yüce Mevîaya yalvarıyorum, ANAP 
İktidarına, ANAP milletvekillerine biraz 
merhamet versin inşallah diyorum... (DYP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ TOPÇÖOĞUU (Kahramanmaraş) 
— Size 20 senede vermedi. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Çünkü, 
'burada dört aya yakın bir zamandan bu 
yana, memleket meselelerini, millet me
selelerini konuştuk; Allah rızası için, bir 
tandsine de «doğrudur» demek suretiyle 
«evet» oyunuzu kullanmadınız. 

Diyoruz ki, bugün şu mesele, bir parti 
meselesi değildir. Arkadaşlarımız belirtti
ler, 21 vilayette yaşayan, yüzde 36 nüfusu 
toparlayan bu insanlarımız, çeşitli za
manlarda ideolojik istismarlara konu ol
muştur. Bu istismarların ortadan kaldı
rılması için projeler yapılmıştır. Bu proje
lerin tahakkuku sonucunda da, işte bu 
art düşünceleri, bütün yanlış düşünceleri, 
sakat düşünceleri kursaklarında parçalan
sın diyoruz; yanlış bir şey söylemiyoruz. 
Bütün arkadaşlarımızın, bu önerge üze
rinde müspet oy kullanmasını arzu edi
yoruz. 

Değerli miletvekilleri, 19701i yıllar
da, yine Adalet Partisi iktidarı zamanın
da, bu 21 ilimizde görev yapan memur ar
kadaşlarımızın, hiç olmazsa muayyen sı
kıntılarını karşılamak amacıyla, 500 Ura 
mahrumiyet zammı konulmuştu. Üzülerek 
söylüyorum, bugün yine memurlanmızın 
bordrolarında mahrumiyet zammı 500 li
ra olarak devam etmektedir. 500 lira bu
gün hangi memurumuKun, sekiz ay sü-
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reyle yaktığı hangi kok kömürünü, hangi 
odunu ve çöluğunu çocuğunu eğitilme ha
zırlama imkânını temin edecektir? İşte, ge
lin bunları düzeltelim diyoruz. 

özellikle bu 21 vilayetiimizdefci insa
nımız hayvancılıkla meşgul olmaktadır, 
Tarım alanımda da, az da olsa, kendi ih
tiyacını temin etmek maksadıyla tahıl 
üretmektedir, muayyen miktarda da şeker 
pancarı yetiştirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Erzurum'da De
mokrat Parti zamanında yapılan Ilıca Şe
ker Fabrikası 12 ay çalışır durumda iken, 
1985 yılından sonra, maalesef yılda iki 
üiç ay çalışıma durumuna getirilmiştir. 
Neden?.. Vatandaş pancar ekmemektedir. 
Neden?.. Muşlu kardeşimizin dikkatini 
çekiyorum; Muştaki hemşerimiz pancar 
ekmediği için, Erzurum Ilıca Şeker Fab
rikası, o bölgede, -geçici de ollsa, 1 000 va
tandaşımızın ekmek kapısı olan Ilıca Şe
ker Fabrikası, on ay kapaıtılmakta iki ay 
çalışmaktadır. 

t'şte, d'iyoruz ki, gelin, pancara 18 lira 
(vatandaşın karnını doyuracak miktarda
ki rakamı) vermek suretiyle fabrikaları 
12 ay çalıştırma imkânını temin edelim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Pancar 36 lira; sen uyuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika 
efendim... 

Değerli arkadaşlarım, lütfen hatibi din
leyelim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, lütfen... Vicdanınıza hitap 
ediyorum; bu mübarek günde Cenabı Al
lah'tan merhaım'at dileyerek, sözlerimi din
lemenizi istirham ediyorum. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Oranın halkının merhamet dilediği yok, 
oranın halkı merhamet dilemiyor. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Diyo
rum ki, vatandaş Kars'ta, Sayın Cumhur
başkanına, «Açız; iş verin, sırtımıza taş 
yükleyin, yeter ki karnımızı doyuralım» 
demiştir. Sayın Başbakana İzmir Kong
renizde sizin kendi delegeleriniz «Karnı
mız aç, karnımız aç; doyurun» demişler
dir. Daha dün .(Pazar günü) hamşerim'iz 
olan Sayın Devlet Bakanını ANAP de
legeleri kürsüden indirmişler «Karnımız 
aç, karnımızı doyurun» demişlerdir. Eğer 
gazeteleri okumuyorsanız Erzurum'a te
lefon açın öğrenin veya Sayın Bakandan 
öğrenin. Kendi delegeleriniz, kendi Ba
kanınıza hakaret etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Köse, bir dakika 
efendilim... Sözünüzü kesmiyorum... 

Değerli arkadaşlarım, hatibi- sükûnet
le dinlersek... 

ADİL KÜÇÜK {Konya) — Onlar ta
limli, onlar talimli... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Vicda
nın rahat eder değil mi?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Nere

lisin?.. Vilayetinizi öğreneceğim, sizi vi
layetinize sokturmayacağım sayın millet
vekili. 

BAŞKAN — Sayın Köke... 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Sen kimsin, sen kimisin... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Benim 
söz hakkımı siz vermediniz. 85 bin tane 
Doğru Yol Partisi seçmeni benim bu Yüce 
Mecliste konuşmama müsaade eittmiştir. 
Ben, millî iradenin temsilcisi olarak gel
dim, sizin gibi tayinle gelmedim sayın 
milletvekili. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sizler 

memursunuz sayın milletvekilleri. 
Buyurunuz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Köse, size bir 
şey söylemedim. Vaktiniz 2 dakika; ama 
arkadaşlarımızın sıizi sükûnetle dinlemele-
fi içlin kendilerine rica edecekt'ilm. 

Lütfen konuşmanıza devanı ©diniz ve 
2 dakikanız var, toparlayınız efendim. 

İSMAİL KÖSE (Davamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, işte, va
tandaşlarımızın yazdığı mektuplardan size 
örnekler veriyorum: 

'Bu, Van'da çalışan bir devlet memu-
rumuzun yıllık gelüridir : Asıgarî ev kirası, 
yılda, 480 bin 1lira; asgarî yakacak gide
ri (kömür, odun) 270 ıbin lira; elektrik, 
su, tüpgaz 144 bin lira; ulaşım ve halber-
leşime gideri 216 bin lira; genel temizlik 
malzemeleri 72 bin lira; sabah kahvaltısı 
360 bin liira. Çok enteresandır ki, bu ar-
kaidaşımızın öğle ve akşam yemeği için 
parası kalmamıştır, işte bakınız, bu, Van' 
da 90 bin lira maaş alan bir memurlumu
zun... (ANAP sıralarından gürültüler) 

(MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ay
da 90 bin lira maaş alan hiçbir memur 
kalmamıştır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İSMAİL KÖSE '(Devamla) — Değerli 
Anavatan milletvekilleri, sizlin kendi il de
legemizin yazmış olduğu mektubu okuyo
rum, sizin kendli delegenizin... 

Balkınız muhterem milletvekilleri, Do
ğu Anadolu'da, kışı ağır olan illerimizde 
görev yapan memur ve işçilerimiz, «ver
giden muaf olmalarını, hatta sendikal ke-
slintüleninin kaldırılmasını - yine, Doğu 
Anadolu'daki, kışı ağır olan Erzurum, 
Kars, Ağrı, Van, Muş illerimizde - götü
rü ve işletme defteri tutan esnaf, sanat
kâr ve çiftçilerimizin de vergliden muaf 
tuıtuMıasını» isteyerek ve buna benzer ye
di sekiz şık da yazmak suretiyle, «Biziim 
ses'îmOz Sayın Başbakanımıza kavuşmuyor 
ne olur, Allah rızası için, sesimizi Sayın 

Başbakana duyurun» diyorlar. İşte sizin 
ANAP il delegeniz; buyurun. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Yalan söylüyorsun, yalan. Parayla sa
tın aldınız adamı. 

. BAŞKAN — Toparlayınız lütfen, Sa
yın Köse. 

ISMAİtlL KÖSE (Devamla) — Siz 
daha kendi partinizde otokontrol müesse
sesini kuramamışsınız, millete nereden hiz
met edeceksiniz?.. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — 
Bize gel de görev verelim sana, bize gel. 

'İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, ana ocak burada, malın 
sahi'bii orada. Haksız yere gasp ettiniz ve 
maalesef beceremedin'iz, ıbeş yıldan bu 
yana bu imkânları heder ettiniz; onu ten
kit ediyoruz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 
• ZİYA ERCAN (Konya) — Ana ocak 

^buradaydı, oraya gitti. 

1SMAİ1L KÖSE (Devamla) — Bece
remediniz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Köse, toparlayı
nız lütfen efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değerli 
ımilletvekilleri, üniversiteleri, okulları, eği
t in müesseseleri, sağlık müesıseseleri ta
mamen Adalet Partisi ifcttidarı zamanında 
yapılmış olan vilayetlerimize bir gözata-
lım. 

Erzurum'da, doğunun en güzel... 

BAŞKAN — Sayın Köse, toparlayı
nız lütfen efendim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Çok geriye 
gitti 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hemen 
toparlıyorum. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 
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Erzurum'da araştırma hastanesi yapıl
dı; şu anda, Erzurum Araşitınma Hasta
nemizde doktor açığı yüzde 80'dir. Ne
den?.. Oradan gelen arkadaşlarımız var
dır, bilirler; Erzurum Havaalanı iki ay 
süre içerisinde bir ay kapalı kalmıştır. 
'Burada, Sayın Devlet Bakanımız var; ben, 
Sayın Bakanın bayanını da okumak iste
miyorum; vicdan sahibi bir Bakanımızdır, 
onu da şümldiiden söyleyeyim; doğuya özel 
bir program yapılmasını ve muhakkak su-
reitfte bu dengesizliklerin giderilmesini iste
yen bir arkadaşımızdır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Özel b'ir program var zaıten. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Demek 
ki, geri kaldığını, dengesiz olduğunu, bu
güne kadar yapılmayan hizmetlerden do
layı o bölgede vatandaşımızın fevkalade 
ısıkınttsı olduğunu >siiz de itiraf ediyorsu
nuz, kaibül ediyorsunuz; ama ne yazık, ki, 
şurada konuşmalarımııza tahammül ede
miyorsunuz. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sayın mil
letvekili, Konyalda da var. 

'BAŞKAN — Sayın Köse, tamamlayı
nız efendim, cümlenizi bitiriniz efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hemen 
toparlıyorum; bir iki cümlem var efen
dim. 

Erzurum Et ve Balık Kurumu, Roman
ya'dan gelen hayvanların kesimliyle meş
guldür; şu anda, Erzurumlu, Ağrılı, Vanlı, 
Karslı vatandaşımızın hayvanını almamak
tadır. 

SABRI ARAİS (Kars) — Söyledükleri-
nin gerçekle hiçbir bağlantısı yok. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Dinle 
kardeşim. 

Erzurum Et ve Balık Kombinası, kapı
sına, «B'iz hayvan alımlarını durdurduk. 
Zorla vermek 'istiyorsan, taksitlendirmek 
«uretiyle paralsını devlet ne zaman öderse, 

o zaman ödemek kaydıyla hayvanını ve
rebilirsin» diye ilan asmıış. 

SABRI ARAŞ (Kars) — Yalan söyle
meyelim burada. 

İSMAİL KÖSE ı(Devamla) — Bizim 
ağzımızdan yalan çıkmaz değerli millet
vekili. Siz eğer öğrenmek istiyorsanız, te
lefon açın kendi Bakanınızdan sorun; Er
zurum Et ve Balık Koimlbinasının kapısın
da bu yazı var mı, yok mu? 

SABRI ARAŞ (Kars) — Yanlış! 
BAŞKAN — Sayın Köse, karşılıklı 

konuşmayın lütfen; MlMniiz efendim. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun 

için, ben s/izi yalancılıkla suçluyorum, it
ham ediyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

SABRI ARAŞ (Kars) — Yanlış! 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yanlış 
değil; telefon aç, doğrusunu öğren. 

BAŞKAN — Sayın Köse, siz konuş
manıza devam edin efendim; lütfen kar
şılıklı konuşmayın. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 
Alaattin Fırat diyor ki, «Telefon getirdik, 
elektrik getirdik...» Elektrikle, telefon di-
reğiyle köylü vatandaşın karnı doyar mı? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın 

'milletvekilleri, peki, doyarsa, 1980 yılına 
kadar, 35 bin kö'yün elektriğini getiren, 
Adalet Partisi; eğer köylü vatandaş do-
yurulmuşisa, o zaman doyurulmuştur. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Bu kadar yalan söylenmez. 

BAŞKAN — Sayın Köse, Sayın Köse... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun 

için diyoruz k'i, Türk köylüsünün, Türk 
esnafının, Türk işçi ve memurunun satın 
alma gücünü yükseltin; yoksa, elektrik di-
reğiyle veya telefon diireğiyle vatandaşın 
karnı doymaz. 
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ZİYA ERCAN (Konya) — Yatırım 
işiyorsunuz... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Elektrik is'temiyıor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen ta
mamlayın efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu ge
nel görüşme önergemiz abul edildiği tak
dirde, 21 'ilimizde şu anda eksi 30 derece
nin üzerindeki soğuklarda sobasına kö
mür bulamayan, evine ekmek getireme
yen, çocuğunu okula götüremeyen vatan
daşımızın vebalini üzerinden atmış ola
caksınız. Aksi takdirde, milliyetçiliğiniz
den ve muhafazakâr düşünce saibJbi oldu
ğunuzu iddia ettiğinizden, o vatandaşları
mız şüphede kalacaklardır, altı ay sonra 
da hesabınızı göreceklerdir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Köse. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Genel 
Kuruldaki değerli üyelerin ve gerekse 
kürsü özgürlüğünü kullanan değerli üye
lerin, Başkanlık Divanımızı güç durum
da bırakmak istemedikleri inancı içinde 
görev yapıyoruz. Bize yardımcı olmanı
zı hepinizden hassaten rica ediyorum 
efendim. 

Sayın üyeler, genel görüşme önergesi 
üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış 
olduğuna göre, genel görüşme açılmasını 
oylarınıza sunacağım : 

Genel görüşme açılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve Anadolu Bankasının Türkiye Emlak 
Kredi Bankası ile birleşmesinden önceki 
durumunu ve birleşmeden sonra ortaya 

çıkan sorunları tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/11) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş 
ve 34 arkadaşının, Zonguldak Milletve
kili Koksal Toptan ve 10 arkadaşının, 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri gündemin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler» kısmının ikinci sırasında 
(10/10) ve üçüncü sırasında (10/11) esas 
numara ile yer (almıştır; konuları aynı
dır. Yüksek Kurulunuz uygun gördüğü 
takdirde, her iki önergenin görüşmeleri
ni birlikte yapacağız. 

Bu iki önergenin birleştirilerek görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak 
Kredi Bankası ile birleşmesinden önceki 
durumunu ve birleşmeden sonra ortaya 
çıkan sorunları ve Zonguldak Milletve
kili Koksal Toptan ve 10 arkadaşının 
bankacılık sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve Anadolu Bankasının Türki
ye Emlak Kredi Bankası ile birleşmesin
den önceki durumunu ve birleşmeden 
sonra ortaya çıkan sorunları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü-
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züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması / açılmasına 
ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak 
öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet burada mı efendim?.. Bu
rada. 

önergeleri tekrar okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

29.12.1961 tarihinde kurulan Anadolu 
Bankası, 4.11.1983 tarihine kadar kendi 
statüsü ite yönetilen ve sermayesinin yüz
de 99,94'ü kamuya ait bir kuruluş idi. 
Daha sonra 233 sayılı KHK ile banka
nın ilgili olduğu bakanlık, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcılığı olarak de
ğiştirilmiştir. 

1984 yılının başilarına kadar birçok yö
nüyle olumlu bir bankacılık örmeği ve
ren Anadolu Bankası, bu yıldan başlaya
rak, başarısız bir grafik çizmeye başla
mıştır. 1984 yılı sonrası, gerek mevduat 
artışları, gerekse kârklık açısından, ge
nelde bankacılık sektörümüz için olumlu 
yilar olmamıştır. Bunda, Merkez Ban
kasının mevduat munzam karşılık faizleri 
ile ilgili faiz düzenlemelerinin ve Tür
kiye ekonomisinin dışa açılma politika
sının önemli rolleri olmuştur. Merkez Ban
kasının yanlış uygulamaları, bankacılık 
sektörünün kâr marjını daraltırken, izle
nen dışa açılma politikası doğrultusunda 
banka sistemimize giren, dış muameleler
de ihtisaslaşmış güçlü yabancı bankala
ra, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı 
yönünde* Türk bankaları aleyhine önemli 
kârlar sağlanmıştır. 

Bankacılık sektörümüzün lehine olma
yan bu koşullar altında Anadolu Bankası 
diğer bazı bankalarımızda da olduğu gibi, 
giderek özkaynaklarını yitirmeye başla
mış, tahsil edilemeyen veya gecikmiş ala

cakları artmış, gayri safi yurt içi hâsı
laya katkısı düşmüş ve sonuçta zarar 
eden bir banka durumuna sokulmuştur. 

Eylül 1987 itibariyle, Bankanın, tahsi
li gecikmiş alacakları 194 milyara ulaş
mıştır. 1983 yılında kâr eden Banka, 1985 
yılını 3,2 milyar zararla kapatmış; zarar, 
Haziran 1986 sonunda 15,7 milyar lira
ya, Ağustos 1986 sonrasında 20,3 mil
yara aynı yılın sonunda ise zarar 25 mil
yarını üzerine çıkmıştır. Anadolu Ban
kası Genel Koordinatörü Bekir Cumurcu 
ve Müdür Nihat öden'kı imzasını taşıyan, 
yetkililerin «Devlet sırrı» gibi sakladıkla
rı, 13 Kasım 1987 tarihli biSançoya göre 
ise, Bankanın 1987 yılı Eylül sonu itiba
riyle 110 milyar 272 milyon lira zararı 
bulunmaktadır. Bankanın Eylül 1987 iti
bariyle özkaynağı ise, yalnızca 83 milyar 
235 milyon liradır. 

1987 yılının ilk dokuz ayında 110 
[milyar zararda bulunan Anadolu Bankası
nın, 1987 yılını gerçek anlamda ne ka
dar zararla kapattığı bilinmemektedir. 

1988 yılı başında gerek zararı, gerek
se tahsili gecikmiş alacaklarının boyutları 
nedeniyle, Anadolu Bankası müflis duru
ma düşmüştür. Ülke ekonomisinin iyiye 
gittiği, dış itibarımızın arttığı söylenen bir 
dönemde, Hükümet yeni bir banka kur
tarma operasyonu yapmamak, özellikle 
bir devlet bankasının battığını halkımız
dan gizlemek için formüller aramaya baş
lamıştır. 

Sonuçta iki' aşamalı bir formül bulu
narak uygulamaya sokulmuştur. İlk aşa
mada kâğıt üzerinde bazı oyunlar oyna
narak, istanbul1 Küçükbakkalköy'deki 
Hazineye ait Karaman Çiftliği yaklaşık 
20 milyar gibi düşük bir değerden Ana
dolu Bankasına devredilmiştir. Bu arazi 
daha sonra hayalî» bir satışla Anadolu 
Teks Firmasına satılmış gibi gösterilerek, 
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aradaki 130 milyarlık fark Bankanın kâr 
hanesine işlenmiştir. Böylece, Bankanın 
110 milyarı aşan 1987 yılı zararı bu kâr
la karşianıarak, neticede 1987 yılı bilan
çosunun kârla kapandığı izlenimi yaratıl
mıştır. Benzeri işlemlerle, kuruluşun tah
sili gecikmiş alacakları da 119 milyar ci
varına çekilmiştir. 

Bununla da yetinilmemiş, 8.1.1988 ta
rihinde müflis Anadolu Bankası, ülkemi
zin güçlü barakalarından, birisi olan ve 
1987 yılında 100 milyar üstünde kâr eden 
Türkiye Emlak Kredi Bankasıyla birleş
tirilerek, KONUTBANK adında yeni bir 
banka kurulmuştur. Yeni Bankanın yö
netimine ise, Anadolu Bankasındaki kötü 
gidişi durdurmak yerine daha dıa hızlan
dıran yönetim ıkadrosu getirilmiştir. Diğer 
bir deyişle, Hükümet, başarısız yönetici
leri ödüllendirmiştir. 

Açıkça görülmektedir ki, Hükümet, 
Anadolu Bankasının içerisine düştüğü 
olumsuz sonuçlarla ilgili olarak basiret
siz davranmıştır. Getirilen önlemler so
runa temel çözüm bulmaktan çok uzaktır 
ve yapmacıktır. 

Anadolu Bankası türünden gelişmele
rin gerek ülke ekonomisini gerek banka
cılık sektörünü olumsuz yönde etkileye
bileceği göz önünde tutularak, konuyla 
ilgili gerçeklerin ve sorumluların ortaya 
çıkarılması için; 

Bankacılık sektörümüzün son yıllarda 
ıkarşı karşıya bulunduğu sorunları belir
lemek için; 

Yeni yüksek faiz uygulaması sonucu, 
muhtemel, benzeri banka iflaslarına kar
şı bugünden hazırlıklı olabilmek için; 

Anadolu Bankasını^ birleşmeden ön
ceki durumu ile sözkonusu birleşmenin 
ortaya çıkardığı sorunların belirlenebil-
mesiı için Anayasanın 98 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya-
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onca bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Buğday Bankası ile Türk Ekspres Ban
kasının birleşmesiyle 29.12.1961 tarihinde 
45 milyon lira sermaye ile kurulan ve 
4.11.1983 tarihine kadar Devlet Bankası 
statüsünde Maliye Bakanlığının görev ala
nında yönetilen Anadolu Bankası 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına 
bağlanmıştır. 

1983 yılının sonuna kadar mütevazl 
bir kamu bankası alarak görülen Ana
dolu Bankası, 1984 yılından itibaren ban
kacılık sektörü için olumlu olmayan mü
kellefiyetler ve piyasa şartları içinde boca
lamaya başlamıştır. 

Bankacılık sektörünün içine düştüğü 
güç şartlar altında faaliyet gösteren Ana
dolu Bankası, 1984 -1985 -1986 -1987 yıl
larında özkaynaklarmı tamamen tüket
miş; bu yıllarda, yeni kurulmuş, istihba
ratı olumsuz, borçlanma oranı çok yük
sek, işletme sermaye açığı bulunan, yük
sek (tutarlarda protestolarına rastlanan 
firmalara krediler açılmış, bu kredilerin 
geri dönüşü olmayınca, 1987 yılında, ban
ka, hiçbir taahhüdünü ifa edemez nokta
ya gelmiştir. 

Eylül 1987 itibariyle, bankanın tahsili 
gecikmiş alacakları 194 milyara ulaşmış
tır. 

1987 yılı eylül ayı sonu itibariyle, ban
kanın 1987 dönem ticarî zararı 110 mil
yar 272 milyon olarak gerçekleşmiştir. 

Yönetim ve muhasebe düzeni bakımın
dan da .düzensiz bir duruma düşen ban
kanın tahsili gecikmiş alacakları ve 1987 
yılı ocak-eylül dönemi zararı dışında, 
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yurt içi ve yurt dışı taahhütleri kesin ola
rak bilinmemektedir. Bu taahhütlerin ifa; 
noktasına gelindiği zaman, Anadolu Ban
kasının faaliyetine son verildiği tarihteki 
kesin zararı bilinebilecektir. 

Eylül 1987 tarihinden önce, iflas etti
ği Hükümetçe bilinen Anadolu Bankası
nın bu durumu, referandum ve genel se
çimler sebebiylıe kamuoyundan gizlenmiş
tir. 

1987 yılı sonuna doğru, iki aşamalı 
bir formül ile Anadolu Bankası Hükü
met tarafından ameliyat masasına yatırıl
mıştır. 

Önce İstanbul Küçükbakkalköydeki 
Hazineye ait Karaman Çiftliği adıyla 
maruf Hazine arazisi, takriben 20 mil
yar gibi sembolik bir bedel ile Anadolu 
Bankasına devredilmiştir. Bu arazi daha 
sonra, Anadolu Bankasının da iştiraki 
olan Anadolu Teks Firmasına 110 mil
yar liraya satış gösterilmiştir. Bu satış-* 
tan hâsıl olan takriben 90 milyar lira kâr 
herhangi bir nakit akışı sağlanmadan, 
bankanın kâr hanesine kaydedilmiştir. 
Böylece, Anadolu Bankasının 1987 yıllı 
dönem bilançosu hayalî olarak güzelleş
tirilmiş ve gerçekler kamuoyundan giz
lenmeye çalışılmıştır. 

Daha sonra (8.1.1988 tarihinde) Ana
dolu Bankası Türkiye Emlak Kredi Ban
kasıyla birleştirilmiştir. Birleşme sonu
cunda, KONUTBANK adıyla yeni bir 
banka kurulmuştur. 

Yeni bankanın yönetimi, müflis Ana
dolu Bankasının yönetici kadrosuna (tes
lim edilmiştir; Türkiye Emlak Kredi Ban
kasının başarılı kadrosu ise dışlanmıştır. 

Anadolu Bankasının 1984 - 1987 yıl
larındaki yönetim durumu açık değildir. 
8.1.1988 tarihinde yapılan birleşme işle
mi soruna çare değl, yeni sorunların >ba§-< 
langıcı olarak görülmektedir. 

Konuyla ilgili gerçeklerin ortaya çı
karılması, sorumluların belirlenmesi, çare 
olacak tedbirlerin ortaya konulması 
amacıyla; 

1. Bankacılık sektörünün son yıllar
da içinde bulunduğu durumun tespiti, 

2. 4 Şubat tedbirleri ve yüksek faiz 
uygulanması sonucu bankacılık sektörünü 
bekleyen risklerin belirlenmesi, 

3. Anadolu Bankasının birleşmeden 
önceki durumunun açıklıkla ortaya ko
nulması, doğruların tespiti, 

4. Birleşmeden sonra ortaya çıkan 
sorunların açıklığa kavuşturulması, 

îçin Anayasanın 98 ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Koksal Toptan (Zonguldak) 
va arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet 
Bakanı, Malatya Milletvekili Sayın Yu
suf Bozkurt öza'l; buyurun efendim. 
'(IA'NAIP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
ICURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değenli milletvekilleri; Gaziantep 
Milletvekili Abdülkadir Ateş ve arşaidaş-
ları ile Zonguldak MilldUvekili Sayın Kok
sal Toptan ve arkadaşlarının bankacılık 
«e'kltförü sorunlarıyla, Anadolu ve Emlak 
Bankalarının birılestiritoösi'yle illgili ola
rak Meclis araştırması açılmasını talep 
eden önergeleri hakkında Hükümet gö
rüşünü belirtaıek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Biraz önce, dikkatimi çekti, iki ayrı 
araştırma önergesi vardı, bu önergeler 
birleştirildi. Daha önce, yine benzer bir 
durum olmuştu. Ziraat Bankasıyla ilgili 
bir araştırma önergesinde de söz konusu 
olidu; burada da yine, SHP'nin ve DYP' 
nin verdiği iki ayrı önerge birleştirildi. 
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Binleştiriktıenin sebebi açık. Bu araştır
ma önergesi talepleri aşağı yukarı çok 
ufak faiklarla aynı. Aklıma geldi, acaba 
dedim, ıbu iki 'muhalefet grubu birleşmek 
mi istiyor; çünkü önergelerini birteştiri-
yorlar. Fikir birliği var aralarında zan
nediyorum. (SHP ve DY1P sıralarımdan 
gürültüler) 

CUMHUR KJBSKJÎN (Hakkâri) — 
Demokratız!, 

EROL AÖAGÎL (Ankara) — Sayın 
Bakan, önergeyi Meclis Başkanlığı bir
leştiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen 
önerge üzerinde... Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — önerge üze
rinde konuşuyorum, bizatihi önerge üze
rinde konuşuyorum; çünkü, biliyorum ki, 
bu önergelerin kaynakları hep aynı, 
onun için, aynı önergeler iki ayrı grup 
tarafından veriliyor; birkaç defa da ol
muştur, bunu bilhassa burada tescil et
im ek için söyledim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi konuya 
gelelim. 1980'M yılların en büyük deği
şikliği -1960'h ve 19701i yılların üstün 
teknolojik gelişmelerinin birikimi sonucu-
barikacılık ve maliye sahalarında olmuş
tur; ıbu enteresandır. Yani, bakın fizik
te, biyolojide demiyorum : dünyada, 
1980'li yılların en büyük değişikliği ban
kacılık ve maliye sahalarında olmuştur. 
özellikle, uluslararası malî konulardaki 
gelişmeler baş döndürücü bir hızla git
mektedir. 

19 uncu Yüzyıldaki sanayi devrimi
ne benzer bir malî devrim, şu son 20 
sene içinde giderek hızlanarak gerçek
leşmektedir; gürtlük hayaitımızda bunu 
artık hop beraber yaşamaktayız. Bugün 
dünyada, altın, döviz, hammadde, hisse 
senedi ve tahvil piyasaları, dünyanın gü

neş etrafında dönmesine paralel, günde 
24 saat çalışmaktadır. Bizler Ankara'da 
evlerimizde uyurken Tokyo piyasalarında 
bir günde el değiştiren devlet tahvilinin 
değeri, Türkiye'nin millî geliri merlte-
besindedir. Artık bugün, piyasaların, bor
saların milyarlarca dolarlık değiş tokuş-
larını, önceden programılanmış bilgisa
yarlar gsrçekleştirmekıtedir. 

Bütün bu değişiklikler, dünyadaki ma
lî dengeleri yeniden belirlerken, dünya
da döviz kurları sürekli değişirken, mil
yarlarca dolar, bir bilgisayar tosuna bas
makla, Londraldan Tokyo'ya 15 saniye
de transfer edilirken, müsaademizle, Tür
kiye'deki bankacılık sektörüne şöyle kı
sa bir göz aftalım. 

Cumhuriyetimizin kuruluş yılarında, 
elli seneden beri savaşan bir milletin kay
nak ve sermaye yetersizliği sonucu, mil
letimiz, bankacılık sektöründe bir çözüm 
arayışı içine girmiştir. 1929'da patlak ve
ren büyük dünya ekonomik krizinin de 
hızlandırdığı bankacılık, kaynak 'yeter
sizliğinin sonucu olarak, o günkü yöne
ticilerimiz tarafından sektör-spesilfik ban
kacılığa yönlendirilımişitir. Sektör-spesifik 
bankacılık, belli bir sanayi dalını geliş
tirmek, kailkındırmak, belli bir tabiî kay
nağı ekonomik hale getirmek için kulla
nılan sermaye yaratma mekanizmasıdır. 
Bunların sonucu olarak, Türkiye'de, iri
li ufaklı devlet bankaları kurulmuştur. 
Bu bankalar, özel bankalarla birlikte, 
mevcut şartlarda en ucuz fionlahıa yön
temi olan mevduat toplama yöntemini 
en son raddesine kaldar kullanıp, bizleri 
bugünkü bankacılık sistemine getirmiş
lerdir. 

İzninizle, bu sistemin ne olduğuna bir 
bakalım. Anadolu'nun ufak bir ilçesi : 
Nüfusu 15 bin, banka sayısı 6. 
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Ankara'da bir 'kamu bankasının is
tek bir şubesi : Zırhlı araç sayısı 5. 

Neden?.. Çünkü barikalararası takas
lar, Merkez Bankası çözümleri, hep pe
şin para ile yapılıyor. Neden peşin para 
ii's yapılıyor? Çünkü sistem 1950lerden 
kalma. Ekonomimiz o zamandan Iberi 
beş misli büyümüş, bankacılık sistemin
de hesap kapatma sistemi aynı kalmış
tır. 

Bütün bu verimıs'iziikılere bir çeki dü
zen vermenin zamanı gelmiştir. Kalkın
mak için, sadece otoyol, baraj, liman 
yapmak yetişmemektedir. Bankacılık sis
teminin çağdaş ve modern olması ge
rekmektedir. Bu yeniliklerin Türk ban
kacılığına uygulanması için her türlü gi
rişimde (bulunuyoruz. • 

Değerli milleüvekilleri, 28 ve 70 sayılı 
Kanun Hükmünde (Kararnamelerle de
ğişik, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
yerine kaim olmak «üzere, günün ekono
mik, sosyal ihtiyaçlarına ve bankacılık 
sistemindeki gelişmelere uygun olarak, 
25.4.1985 tarihinde 3182 sayılı Banka
lar Kanunu çıkarılmış, bu kanun ile, ta
sarrufların korunması ve kaynakların, 
ekonomik hedeflere ulaşılmayı sağlaya
cak şekilde kullanılması amaçlanmıştır. 
3182 sayılı Kanun ile, bankalar üzerin
deki denetim artırılmış, bankaların bi
lançolarında yeknesaklık sağlanmış, ta
sarruf mevduatı sigorta fonu müessesesi 
getirilmiş, sigortaya talbi mevduatın mik
tarı yüksellti'lmiş, inşaat sektörü ve toplu 
konult projelerinin finansmanına daha 
çok destek sağlanmış, banka yönetimleri 
ve sahipleri hakkında, şahsî sorumluluk 
müessesesi geliştirilmiş, serbest (bölgeler
de bankacılık ve kıyı bankacılığı faali
yetlerine olanak tanınmış, kalkınma ve 
yatınım bankalarına sermaye piyasasın
dan kaynak temin edilmiştir. 
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
AI-tBaraka'yı ne yaptınız? 

DEVLET iHAKıA'M YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Diğer ta
raftan, 85/9855 ısayıh karar ile yükselti
len Bankalar Kanunundaki parasal mik
tar ve sınırlar, 88/12576 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla, günün koşullarına uy
gun hale getirilmiş, 85/10)128 ve 87/11440 
sayılı Kararlar ile de, bütün krediler için 
karşılık ayırma zorunluluğu ıgetirilm işitir. 
87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile de, Dev'öt Yatırım Bankası, Türk 
Eximbank'ı haline dönüştürülerek, dö
viz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki, fi
nansman, (Sigortası ve garanti edilmesi 
amaçlanmıştır. Tüm Ibu mevzuat değişik
liklerinin yanı sıra, serbest faiz sistemi
ne geçilmesi, yeni finansman teknikleri
nin geliştirilmesi, yeni Ibanka kurulması 
imkânı ile bankacılıkta rekabete işlerlik 
kazandırılması, tek düzen hesap planına 
geçilerek, banka bilançoliarında yeknesak
lık sağlanması, finansal kiralama faali
yetlerinin düzenlenmesi, sermayenin ta
bana yaygınlaştırılmasına ilişkin düzen
lemelerin yapılması, istanbul Menkul 
Kıymetler Borsasına işlerlik kazandırıl
ması ve özel finans kurumlarının faali
yete geçmesi, son yıllarda malî sektörde 
yapılan reformlar olarak dikkat çekmek
tedir., 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Batan 
bankaların sayısını söyleyelbilir misiniz 
Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Tekrar söy
lüyorum; halihazırda Türk bankacılık 
sektöründe faaliyette bulunan 58 banka
nın '6'sı, kalkınma ve yatırım bankası 
-8'i kaimu, 25'i özel olmak üzere- 33'ü 
özel banka, 19'u yabancı bankadan oluş
maktadır. Bankacılık sisteminin dışa açıl-
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ması vs rekabetin tesisi için yeni banka 
kurulması hakkındaki müracaatlar de
ğerlendirilmekte ve henüz faaliyete geç
memiş; ancak, (bankacılık yapma izni ve
rilen 4 banka bulunmaktadır. Söz konu
su bankaların çoğu, uluslararası finans 
dünyasında tanınmış bankalar olup, ye
ni bankacılık teknikleri ve teknolojileriy-
te bankacılık sistemine önemli katkıları
nın oTmaisı beklenmektedir. 

Diğer yandan, Türk 'bankacılığının, 
yurt dışında şube açarak, yeni (banka ku
rarak, temsilcilik yoluyla faaliyet göster
meleri de, teşıvik edilen (hususlardan biri
dir. Ekonomide yapısal değişikliklerle 
'bağlantılı olarak, bankacılık sistemimiz
de meydana gelen değişiklikler neticesin
de, yetkili merci olarak, bankaların öz-
kaynak'larının artırılmasına yönelik ted-
Ibirler alınırken, mevcut denetim çeşitlen
dirilmiş, banka bilançolarının gerçeği 
yansıtmasını sağlamak için düzenleme
lerde bulunulmuş, bankaların malî yapı
larının ıslahına yönelik tedbirlere ağırlık 
verilerek, bankaların tüzelkişiliği, tasar
ruf sahiplerinin, haklan ve böylelikle ka
mu yararı korunmuştur. 

4 Şubat 1988*de alınan bir dizi ka
rarlarla, öncelikle piyasadaki likidite faz
lasının çekilmesi, Türk lira ve döviz ara
sındaki ikamenin tersine çevrilmesi ve 
(böylece, toplam talebin kısılarak, enflas
yonun kontrol alitına alınması amaçlan
mıştır. Teldlbirilerin ilk sonuçlan musibet
tir. 

Diğğer yandan, bilindiği gibi, banka
ların uyguladıkları mevduat faiz oranla
rının tavanı yükseltilmiş ve tasarrufların 
bankacılık sektörüne yönlendirilmesi 
özendirilmiştir. Aiyrıca, bankaların mun
zam karşılık ve disponifoilile oranları da 
yükseltilerek, sektöre çekilen tasarrufla
rın krediler yoluyla parasal genişleme 

— 97 — 

sağlaması engellienmişltir. Dolay ısıyla, ban
kacılık sektörü yönünden yeni risk al
ma sınırlandırılmışjtır; ancak mevduat 
faiz oranlarındaki getirilen artışın, kredi 
tmaliyetollerine belli bir gecikmeyle yansı
masını beklemek tabiîdir; fakat burada, 
bu artışın doğrudan kredi maliyetlerine 
yansımayacağı göz önünde tutulmalıdır; 
yeni artış, tedricen, kredi maliyetlerine 
yansıyacaktır. Banka kaynakları dışında
ki diğer finansman kaynaklarının da bu 
arada sermaye piysası araçlarının da bir 
alternatif kaynak kullanma yolu olduğu 
göz önünden uzak tutulmamalıdır. 

Dolayısıyla, bankaların, kaynaklarını 
kullanırken, randıman, seyyaliyet ve em
niyet ilkelerine dayalı olarak, bankacı
lık örf ve teamüllerine göre hareket et
mek zorunda oldukları ve böylece hare
ket edecekleri de açıktır. Bankacılık sek
töründe ortaya çıkan riskler, mevduat ve 
kredi faizleri yönünden, yanlış kredi kul-
ilandırımı ile ilıgilidir. Bu nedenle, ban
kanın sağlıklı bir malî yapıya kavuştu
rulması yönünden gerekli bütün tedbirler 
alınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 3182 sayılı 
Bankalar Kanunu, bankaların özkaynak-
larını artırıcı aktif kalemlerle ilgili ola
rak, bir yandan riskleri azaltıcı, diğer 
yandan da kaynak kullanımını dengele
yici tedbirlerin alınmasını öngörmüş ve 
bankaların malî bünyelerinin güçlendiril
mesi yönünden gerekli düzenlemeleri ge
tirtmiş bulunmaktadır. Bu amacın 'sağ
lanması yönünden, 1986 yılından itiba
ren, ıbüıtiün bankaların tek düzen hesap 
planına uygun olarak hazırlayacakları 
malî (tablolarla ilgili esaslar da belirlen
miş ve uygulamaya konulmuştur. 

Türk bankacılık sektörü, 1986 yılın
dan itibaren Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
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Bankası tarafından yakımdan izlenmek
tedir. Sektör, bilindiği gibi, son yıllarda 
önemli ölçüde olumlu gelişmeler göster-
miışltir. Bu gelişmelerde, şüphesiz, yapı
lan bu genel 'düzenlemelerin katkısı da 
büyüktür. 

Anadolu Bankası, bilindiği gibi, ser
maye birleşimi 'yönümden bir kamu ban
kasıdır. Banka, aktif toplamı 815 mil
yar Türk Lirası dolayında 'bulunan, sek
törde önemli yeri olan bankalardan bi
ridir. Banka, genel ıbankacılık faaliyet
lerinin yanı sıra, gerek dış ticaretin fi
nansmanında, gerekse toplu konut kredi
lerinin kullandırılmasında, 1987 yılı so
nuna kadar önemli gelişmeler sağlamış 
ve ekonomiye katkılarda bulunmuştur. 

İfade edilenlerin tam aksine, banka
nın özkaynaklarınıda 1987 yılı sonuna 
kadar sürekli artış sağlanmıştır. Nitekim, 
31.12.1984 tarihi itibariyle 23,4 milyar 
Türk Lirası düzeyinde bulunan özkay-
naklar, (yani sermaye ve yedek akçeleri 

'toptan) 31.12.1987 tarihi itibariyle 50,1 
milyar Türk Lirasına yükselmiş ve ban
kanın malî bünyesi güçlendirilmiştir, öz-
kaynaklardaki artış, özellikle 1986 ve 
1987 yıllarında ıbankanm ödenmemiş ser
mayesine malhsulben yapılan ödemelerle 
gerçekleştirilmiştir. Bankanın ödenmiş 
sermayesi, 31.12-1984 tarihindeki 19,2 
milyar Türk Liradan, 31.12.1987 tarihin
de 71,9 milyar Türk Lirasına yükseltil-
ımiştir. Bir /bankanın malî 'bünyesini güç
lendirme yönünden alınması ıgerdklii ilk 
tedbirin, o ıbankanm sermayesinin güç
lendirilmesi olacağı tabiidir. 

Nitekim, Anadolu Bankasıyla ilgili 
olarak da, sermaye, gerek nakdî ve ge
rekse aynî (katkılarla artırılarak, banka
nın malî bünyesinin güçlendirilmesi sağ
lanmıştır; söz konusu gayrimenkul tah
sisi meselesi de işte budur. 
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Bankanın özkaynaklarındaki artışa uy
gun olarak, Türk Lirası ve döviz üze
rinden mevduatlarında 1987 yılı sonuna 
kadar önemli artışlar sağlanmış ve ban
ka, kanunî yükümlülüklerini yerine ge
tirme yönünden herhangi bir sorunla kar
şılaşmamıştır. Bankanın, 30.9.1987 tarihi 
•'itibariyle düzenlenen üç aylık hesap öze
tine göre idarî ve kanunî takipteki ala
cakları toplamı 194,1 milyar Türk Lirası 
alarak görülmekte ise de, bunların ta
mamı teminatlı olup, önemli bir kısmı
nın teminatını oluşturan gayrimenkulle-
rin mahsubu ile tahsili ve diğer kısmının 
da yeni ödeme planına bağlanması sü
ratiyle tasfiyesi sağlanmakta ve banka 
aktif toplamı üzerindeki risklerin azaltı
larak çözülmesi yönünden bütün tedbir
ler alınmaktadır. 

Dolayısıyla, kanunî ve idarî takipte
ki alacakların mutlak (büyüklüğünden gi
derek bir değerleme yapmanın ve bun
dan malî ibünye ile ilgili birtakım sonuç
lar çıkarmanın ne kadar yanlış olacağı 
açıktır. 

Bu gelişmelerle birlikte, bankanın 
malî ıbünyeşimdeki güçlenmeye dayalı ola
rak, bankanın kredi değerliliği artmış ve 
'banka 1987 yılı içeri'sinde mevcut muha
bir banka limitleri dışında, uluslararası 
bankalardan iki ayrı sendikasyonla 40 
milyon dolar sağlamıştır. 31.12.1987 ta
rihi itibariyle, bankanın 15 milyar Türk 
Lirası dolayında kâr edeceği 'beklenmek
tedir. Bu kâr, tek düzen hesap planı ve 
Bankalar Kanunu ile genel kabuıl gör
müş muhasebe kuralarına göre ısaptan-
mıştır. 

İddia edildiğinin aksine, (bahsettiğim 
konu tamamıyla gerçeği yansıtmakta ve 
ayrıca bağımsız dış denetimle de doğ
rulanabilecek ıbir nitelik taşımaktadır. 
Dolayısıyla, Anadolu Bankasının 1987 
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yılı dönem bilanço ve kâr-zarar cetveli
nin hayaılî olarak güzelleşltirillme'si ve ger
çeklerin kamuoyundan gizlenmesi iddia
ları mesnetsizdir. 

Yukarıda da ifade etiğim gibi, henüz 
kaitileşmemiış 1987 yılı sonu bilanço ve 
kâr^zarar cetvelleri, Bankalar Kanunu
na uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu 
konuda en 'küçük bir kuş'ku duymamak 
gerekir. Bankanın, 1987 yılı faaliyet so
nuçlar; açıklandığında, bu husus <bk ke
re daıha ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklama
lardan da görüleceği gibi, Anadolu Ban
kasının, 8.1.1988 tarihinde Türkiye Em
lâk Kredi Bankasıyla (birleştirillmesinden 
önce, malî bünyesi yönünden -iddiaların 
itam 'tersine- güçlendiği ve 1987 yılı faa
liyetini kârla kapatacağı açıktır. 

Banka, gerek yurt içi, gerekse yurt 
dışı (taahhütleri yönünden birleşme önce
sinde hiçbir sekilide güç durumda kalma-
ımışjtır-

Bankanın Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasıyla birleştirilmesi olayı, iddia edildi
ği gibi, bankanın malî ıblünyesiyle ilgili 
değildir. Bu birleştirme, Türk (bankacılık 
sektöründeki ilk cilddî reorganizasyon ha-
rekdtidir. ı(SHP sıralarından «Çağ aıtla-
!ma(!)» sesleri) 

Bu birleştirmeden güdülen amaç, sek
törle 'ilgili olarak, özellikle kamu (banka
cılığı yönünden bir güç birleştirme ve sek
törü 1990'lara doğru Avrupa ülkeleri 
karşısında hazırlamaktır. 19911de, AET x 

ülkeleri, bankacılık sektörlerini biribirle-
rine açacaklardır. Türk bankacılık sek
törünün de, 1990lara doğru, bu ülkeler
le reka'bet edebilir bir duruma getirilmesi 
gerekir. Bu yönlden, sektörle illgili olarak 
gerekli düzenlemelerin zamanında yapı
lacağı ve sektörün özkaynaklarının güç-
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lendirilmesi yönünden gerekli tüm tedbir
lerin alınacağı tabiîdir. 

MtLMlt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Kaç ıbanka daha kapatacaksınız? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Gerekli olan 
bütün tedbirleri aldığımız gilbi, daha da 
alacağız inşallah. (SHP sıralarından «ıîn-
şaıllar» sesleri) işte Könultbank bunun ilk 
somut örneğidir. Niltekim, banka özkay-
nakları bu ıbirleşjtirme suretiyle 5 kat da
ha artırılarak 250 milyar Türk Lirası do
layına yükseltilmiştir. Bu, sektör yönün
den olumlu bir gelişme olduğu kadar, ulus
lararası rekabet gücünün kazandırılması 
yönünden de önemli ıbir adımdır. 

IÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ziraat 
Bankasını ne zaman kapatıyorsunuz? 

(DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yönetim, 
Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuatta be
lirlenmiş esas ve usullere göre yürütül
mek zorundadır. Her iki bankanın -hir-
leşmeden sonra- tüm kadroları muhafa
za edilmiştir. Şu veya ıbu bankanın yö
netim kadrolarından bahsetmek, birleş
me dolayısıyla mümkün değildir. Orta
da ıb iri eştirilmiş bir banka vardır ve Ban
kalar Kanunu ve ilgili mevzuata göre 
de bu bankanın yönetim organlarının ne 
olacağı ve nasıl işleyeceği belirlen'm'işitir. 
Banka üst yönetimi, bu konuda sorum
luluğunu müdriktir. 

Birleşme, bilindiği gibi, zaman alan 
'hir hadisedir. Banka, birleşme dolayısıy
la, statüsünde kendisine verilen görev
leri başarmak için yeniden yapılanmak 
durumundadır. Bu konuda, banka yöne
timi .gerekli bütün tedbirleri almaktadır. 
Dolayısıyla, birleşmenin ortaya çıkara
cağı sorunlar, her halükarda çözümlene
cektir; esasen, çözümlenecek niteliktedir
ler. ıŞu anda, birleşme dolayısıyla çözüm 
bekleyen önemli bir sorun da yoktur. 
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Değerli milletvekilleri, bankalar, va
tandaşın mevduatını en iyi sekilide değer
lendirmek medburîyeftindedirler. Bizim 
anlayışımıza göre, bankalar, kredi ve
rirken, ıher şeyden önce, kendilerine ema
net edilen vatandaşın mevduatının em
niyetini sağlamak ve ayrıca bu mevdu-
aıta iyi bir gelir sağlamak zorundadır
lar. Bizim anlayışımıza ıgöre, bu maksat
la çalışan banka (yönetimlerine müdaha
le dtadk değil, yardımcı olmak gere
kir, 

'Kanaatümitece, ıbu konuda Meclis araş
tırmasına gerek yoktur. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(lANAiP 'sıralarından alkışlar) 

•BAŞKIA'N — Teşekkür ederiz sayın 
özal, 

ÛDbğru Yol Partisi Grubu adına, İs
parta Milte'Bveikili Sayın (Aykon Doğan. 

Buyurun Sayın Doğan. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
öngörüşoıesini yapmakta olduğumuz Mec
lis araştırması önergeleri üzerinde gru
bum adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bankalar, para hareketlerinin cereyan 
ettiği, idare edildiği kuruluşlardır. Vücut
taki kan para, kalp ve damar sistemi ise 
banka sistemidir. Ülke ekonomi politika
sının yönlendirilmesinde bankaların önem
li görevleri vardır. Bankalar, ülke içinde 
ve dışında yapılan spekülasyonlardan ça
buk etkilenirler. iBu sebeple, Bankalar 
Kanununun 84 üncü maddesinde, ban
kaların •itibarlarını, kamuoyundaki güven 
duygusunu sarsacak haberlerin verilmesi 
özellikle suç sayılmıştır. Buna karşılık, 
Birinci ve ikinci özal Hükümetleri, ge
rek beyanlarıyla gerekse icraatlarıyla, 
Türk bankacılık sektörünün itibarını sar-/ 

sıcı bir politikayı izleyegelmişlerdir; bu
gün bu politika aynen devam etmektedir. 

Sayın Baş/bakanın ve Merkez Banka
sı Başkanının, bazı bankaların güvenli ol
madığını ima eden beyanları ve Sayın 
Başbakanın sağlam banka kavramını or
taya atması, çürük bankaların hangisi ol
duğu tartışmasını başlatmıştır. Bu tar
tışma bugün kamuoyundan kolay kolay 
silinemeyecektir. 

öte yandan, bazı bankaların canının 
yanacağıı şeklindeki, siyasî mahreçli ve 
sık sık tekrarlanan beyanlar, sektöre du
yulan güven duygusu üzerinde tereddüt
ler yaratmaktadır. «Acaba, Anadolu Ban
kasında olduğu gibi, Hükümet bazı ban
kaları da batırmak suretiyle sistem dışı
na mı çıkarmak istemektedir?» soruları 
sorulmaktadır. 

Son günlerde bankalarla ilgili siyasî 
beyanlara, yurt dışından, devlet bankala
rının başına getirilen genç banka müdür
lerinin beyanları eklenmiştir. Ayrıca, bu 
genel müdürlerin, akıl almaz ve bankacı-
lıkla bağdaştırılamayan icraatları, uzun , 
süredir Türk basınının sansasyon serma
yesini oluşturmaktadır. 

Bunlardan birisi, genel müdürü ol
duğu bankayla ilgili dlarak, «Bundan 
böyle, her şey kitabına uygun olacak» 
diyerek, bankasının geçmiş yönetimini ve 
itibarını kamuoyunda tartışmaya açabil-
miştir. Bu tartışma bugün kamuoyunda 
ve Yüce Meclisin Plan ve Bütçe Komis
yonunda devam etmektedir. 

ıBir diğeri ise, müşterilerine uygula
dığı haciz işlemlerini her gün gazetele
rin baş sayfalarına devamlı olarak getir
mekten çekinmemektedir. 14 Mart 1988 
günlü gazetelerin manşetlerinde, yine, ban
kalar ve bankalardaki suiistimal iddiaları, 
çift pasaportlu banka genel müdürlerinin 
boy boy fotoğrafları ve sansasyonel be-
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yanları vardır. Bu genel müdürlerin ban
kacılık alanındaki bilgileri, birikimleri, 
tecrübeleri nedir ki, Türkiye'de adam 
yokmuş gibi, Amerika'dan alıp Merkez 
Bankasının, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının ve nihayet Konutbank'ın ba
şına getirilmişlerdir? (DYP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

HÎLMİ BlÇER (Sinop) — Terbiyesiz
lik etme. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla)— Bütün bunlar, bankacılık sek
törüne olan güveni her gün sarsmakta, 
sistem her gün bu beyanlarla ve bu ic
raatla büyük yaralar almaktadır. Son 
günlerde, Hükümet kanadındaki beyan
lara, özel sektörün aldığı yüksek faizli 
kredilerin geri ödenmeyeceği beyanları 
eklenmiştir. Bu halberler sistemi büsbü
tün karıştırmış ve güven ortamını altüst 
etmiştir. 

Bankacılık sektörünün içinde bulun
duğu ortam, sadece bu beyanlarla de
ğil, Hükümetin sık sık değişen faiz, kre
di ve para politikası ile de sarsılmak
tadır. Defalarca değiştirilen faiz ve kredi 
politikasına, bankacılık sektörü bir türlü 
ayak uyduramamaktadır. 1984 yılı baş
larında, Hükümet, enflasyonun süratle 
düşürüleceği düşüncesi ile, kısa vadeli 
mevduata yüksek, uzun vadeli mevduata 
düşük faiz uygulamıştır. Bugün ise bu 
politikanın değiştiğini görüyoruz, özel
likle şimdi, vadesiz mevduata verilen yüz
de 36 faiz uygulaması ve bu uygulama
nın getirdiği 3 trilyonluk malî külfet* 
bankaları kara kara düşündürmektedir. 
Beş yıldır, Hükümet, müdahaleci veya 
serbest faiz politikasında bir türlü kara
ra varamamıştır. Serbest faiz sistemini 
esas aldığını her gün beyan eden Hükü
met, faiz, kredi, disponibilite, mevduat 
munzam karşılıkları ve faiz tutma hadle-
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rinde aldığı kararlarla, banka sistemine 
müdahaleciliğin en büyük örneklerini 
vermiştir. Bundan daha müdahaleci bir 
(bankacılık politikasını düşünebilir misi
niz? Sık sık değişen bu kararlarla, ban
kacılık sisteminin, geleceğe ait tahmin 
yapma imkânı kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türk 
bankacılığının en büyük sorunu, istikrar
sız hükümet politikasıdır, sorumsuz be
yanlarla sarsılan güven ortamıdır; uzun 
süren yüksek enflasyon ve yüksek faiz 
politikası sebebiyle, bozuk ekonomik ya
pı içerisinde donmuş kredilerin çığ gibi 
büyümesidir. Türk ekonomisi, bu faiz 
yükünü kaldıramamaktadır; Türk ban
ka sistemi; bu yüksek faizin getirdiği 
malî külfetleri bir türlü kaldıramamak-ı 
tadır. 

Dönüşü olmayan kredilerle, Türk 
bankacılığının kaynakları zayıflamıştır; 
sektör süratle bir nakit açmazına sürük
lenmektedir. Son, 4 Şubat kararlarıyla, 
(kötü gidiş hızlanmıştır. 

önergemizin birinci bölümünün ama
cı, bankacılık sektörünün içine düştüğü 
bunalımın sorumlusunu aramak ve bul
maktır. ©izim kanaatimizce, bu sorumlu, 
Hükümet ve onun uyguladığı yanlış po
litikadır. 

Biraz önce Sayın Devlet Bakam ko
nuştular; bizim önergemizle ilgili konuya 
bir defa dahi temas etmek lütfunda bu
lunmadılar. Biz burada, kendisinden, 
bankacılık sektörünün içinde bulunduğu 
sorunlar yerine, Türk banka mevzuatını 
dinledik; ama, bu sorunlarla ilgili ola
rak kendisinden, en ufak bir bilgi ala
madık. 

Sayın milletvekillari, Türk bankacılık 
sistemi, 1980'M yıllardan sonra, Hisar-
baınkın, istanbul Bankasının, Odibankın 
tasfiyesi, öğretmenler Bankasının kurta-
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riması olaylarını yaşamıştır. Bu dört ban
kanın tasfiyesi ve kurtarılmasının, Türk 
kamu maliyesine mıaıliyeti 400 milyar lira
yı aşmıştır. Bu kadar kamu kaynağı, sırf 
bu yanlış hükümet politikasının, sonucu 
olarak, banka kurtarmalarına, banka tas
fiyelerine tahsis edilmiş ve israf edilmiş
tir. Şimdi ise, devlet, Anadolu Bankası
nın iflası olayıyla, sözde, iki bankanın 
birleştirilmesi olayıyla karşı karşıyadır. 
Esas olan, Anadolu Bankasının iflas et
tiği ve bunun kamuoyundan gizlendiği
dir. Gerçek olan, Anadolu Bankasının 
batışıdır. Bu batışın öyküsü, «Devlet ma
lı deniz, yemeyen domuz» tekerlemesine 
taş çıfcartırcasına, bir kamu bankası kay
naklarının, nasıl beli kişilere pervasız
ca dağıtıldığının, kamu yönetiminin ne 
derece bozuk, çarpık ve sorumsuz hale 
dönüştüğünün, hükümetin gerçekleri ne 
şekilde kamuoyunun gözünden kaçırmak 
istediğinin yaşanmış hikâyesidir. 

Bu hikâyeyi size, kısaca, madde mad
de burada açıklayacağım. 

Anadolu Bankası, 1984 yılı başların
da, mütevazi bir devlet bankası görünü-
mündediır; kendi imkânlarıyla ayakta dur
maktadır. 1984 yılı başında, Anadolu Ban
kasının kaderi sanki belli olmuştur; bir 
güç, gizli bir güç sanki bankayı batır
maya karar vermiş, dönüşü olmayacağı 
belli olan kredilerin açılmasını emretmiş 
ve bu şekildeki kredi uygulamasına, 
1984, 1985 ve 1986 yıllarında pervasız
ca devanı etmiştir. 

Başbakanlık Denetleme Kurulu ra
porlarına göre, 1984, 1985, 1986 ve 1987 
yıllarında kredi açıılan firmaların özellik
lerini sizlere sayıyorum: 

Firmalar; 

1. Genelde yeni kurulmuşlardır, 
2. İstihbarat raporlarının tamamı 

olumsuzdur, 
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3. Özvarlıfclıarı yetersizdir, borçlan
ma oranları yüksektir. 

Sayın milletvekilleri, 1 milyon lirası 
olan bir işletmeye, milyarlarca liralık kre
di açılabilmiştir. Bu işletmenin özvarlığı 
aranmamıştır, aldığı bu kredilerle ne ya
pacağı sorulmamıştır; yüksek tutarlarda 
protestosu olan firmalara tereddüt etme
den kredi açılmıştır. Bu firmalardan bazı
larının kredileri, önce yönetim kurulunda 
reddedilmiş; ama hangi sebeple olduğunu 
bilmiyoruz, kısa bir süre sonra, aynı yö
netim kurulu, reddettiği kararı değiştire
rek, aynı firmalara, protestolu firmalara, 
işletme sermayesi olmayan firmalara, is
tihbarat raporu olumsuz firmalara sorum
suzca kredi açmaktan çekinmemiştir. İş
te, banka politikasının esası burada yat
maktadır; Anadolu Bankasının batışının 
sebepleri burada yatmaktadır. 

Bazı firmalara açılan krediler karşılı
ğında hiçbir maddî teminat alınmamış, 
şahsî kefalette yetinilmiştir. Bazı haller
de, teminat olarak gösterilen gayrimen-
kuller sağlıksız ekspertizlerle yüksek de
ğerlendirilmiş ve teminat açıkları doğmuş
tur. Mevcut risk ve depasmanlar yeni kre
dilerle kapatılmaya çalışılmıştır. Döviz 
kredisi de ödemeyen firmaların borcu, ön
ce orta vadeli krediye, daha sonra uzun 
vadeli krediye çevrilmiştir. Kredilerin tah
sili için, müşterilerle faiz iyileştirilmesi pa
zarlığına gidilmiş, faiz oranı düşürülme
sine rağmen, büyük miktarda (milyarlarca 
lira) kredi alan müşteriler, bir türlü, ban
kaya borçlarını ödemeye yanaşmamışlar
dır; bu borçlar hâlâ da tahsil edilebilmiş 
değildir. Basına yansıyan haciz işlemleriy
le ve Sayın Bakanın ifade ettiği gayri
menkul ıteminatlarından da, bugüne ka
dar, kayda değer bir tahsilat yapılama
mıştır. İhracatın finansmanı» adı altında, 
hiçbir ihracat tecrübesi ve bağlantısı bu-
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'luntmayan firmalara prefinansman ve dö
viz kredileri bile bile açılmış ve bu kre
diler amaç dışı kuHandırılmışıtır. Döviz 
kredileriyle prefinansman kredilerinin bü
yük bir kısmı döviz ile tasfiye edileme
diği için, banka tarafından, dış taahhüt
ler de dövizle ödenmek zorunda kalınmış
tır. işte, Sayın Devlet Bakanının, 40 mil
yon dolarlık, yurt dışından döviz arama 
mecburiyeti bunun için doğmuştur; Sayın 
Bakanın beyanıyla da burada bağlantı ku
ruyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız kredi uygulamasını, sadece iki 
örnekle vermek istiyorum : Bu örneği; Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporundan aynen alıyor ve sizlerin vic
danlarını bir nebze yumuşatması açısın
dan ve zabıtlara geçmesi bakımından ay
nen okuyorum: 

Birinci örnek : istanbul Osmanbey 
Şubesince 5.12.1985 tarihinde 1 milyon 
dolar preflinıansman kredisi teklif edilen 
firma hakkında düzenlenen 11/1985 tarih
li malî tahlil ve değerlendirme raporun
da; firma sahibinin, kendi ve yeni kur
muş olduğu firmalar adına 53 adet pro
testoya rastlandığıdır. Ayrıca, aynı kişi 
hakkında Anadolu Bankası Galata Şube
si tarafından, 9 milyon liralık riskin öden
memesi nedeniyle, kanunî takibata geçil
diği; halen yatırım aşamasında olan fir
manın üretimde bulunmasının sözkonusu 
olmadığı gibi, hiçbir ihracat bağlantısı da 
bulunmadığından, bankadan talep ettiği 
prefinansman kredisini yatırımlarda kul
lanacağı kanaatine varıldığı belirtilmiş, 
yönetim kurulunun 13.12.1985 tarih ve 
25/790 sayılı kararıyla sözkonusu kredi 
reddedilmiştir; ancak, bu kararın üzerin
den 56 gün geçmişken', durumu hangi se
beplerle tekrar görüşme gereği duyduğu
nu bilmiyoruz, ama, bunu duyan yönetim 
kurulu, 6.2.1986 tarih ve 3/82 kararıyla, 

firmaya 1 milyon dolar prefinansman kre
disi açılmasını kabul etmiştir, işte bu kür
süde tartışacağımız olay budur. 

Bunları çoğaltmak mümkün, zamanım 
yeterli değil; ancak, ikinci örneği de bu
rada sizlere takdim etmeyi gerekli görüyo
rum : 

İlk defa 2.5.1985 tarihinde kredi açılan 
diğer bir firma için Şişli Şubesince ya
pılan 250 bin dolarlık prefinansman tek
lifi, genel müdürlükçe özvarlığm yeter
sizliği ve geçmiş yılların ihracat perfor
mansı dikkate alınarak reddedilmesine 
karşılık, yönetim kurulunun 3/1986 tarih 
ve 174 sayılı kararıyla, firmaya 2 mil
yon dolarlık prefinansman kredisi açıl
mıştır. Şubece, 2 milyon dolarlık prefi
nansman kredisinden, önfinans şeklinde, 
790 milyon lirası bizzat firmaya öden* 
mistir. 

Firmaya kullandırılan kredinin temina
tı olarak gösterilen mesken durumunda
ki gayrimenkule, zamanın iskenderun şu
be müdürü, şefi, belediye fen işlerinden 
bir inşaat mühendisi ve tapu sicil müdü
rü vekilinden oluşan dört kişilik heyet, 
2,2 milyar Hıra değer biçmiş; ancak - bu
raya dikkatlerinizi çekerim- Adana Şu
besi tarafından 18.6.1986 tarihli ikinci 
ekspertizde ise, aynı gayrimenkule 2,2 
milyar lira değil, sadece 213 milyon lira 
değer takdiri yapılabilmiştir. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Harika!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — ilk ekspertizde, gayrimenku
lun değeri 10 kat fazla gösterilerek buna 
göre ipotek alınması sonucunda, Mayıs 
1986 tarihi itibariyle banka kredisinde 496 
ımiyon iira teminat açığı doğmuştur, iş
te, Sayın Devlet Bakanının «Teminat» de
diği gayrimenkuller bunlardır değerdi ar-
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kadaşlıarım. (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bankanın bağlı olduğu ilgili Bakanlı
ğa, Başbakanlık Denetleme Kurulunun 
değerli elemanları, bu gibi olayların yüz-
ılercesini, 1984 ve 1987 yılları arasında 
resmî raporlarla bizzat bildirmişlerdir. 

Şimdi soruyorum : Bu bildirmelere, 
bu Başbakanlık Denetleme Kurulu rapor
larına, bugüne kadar, Hükümet ne yap
mıştır? Bu ekspertizi yanlış yapan devlet 
memurları hakkında ne yapmıştır? Kredi 
açan banka şube müdürleri hakkında ne 
yapmıştır? Birinci kararını ikinci kararıy
la değiştiren, usulsüz kredi açan yönetim 
kurulu hakkında ne yapmıştır? Bunla
rın bu kürsüden sorulmasını kendim için 
bir görev, cevaplandırılmasını da Hükü
met için bir vazife sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri!, kısaca özetledi
ğim yönetim sonunda, Anadolu Bankası 
1983 -1988 yılları arasında, kademe ka
deme iflasa sürüklenmiştir. Bankanın 1984 
yılında tahsili gecikmiş alacakları 34 mil
yar liradır; 1985'te bu 62 milyar liraya, 
1986'da 160 milyar liraya, 30.9.1987'de 
de 194 milyar liraya yükselmiştir. Şimdi, 
bunların tahsil edileceğini söyleyeceğimiz 
yerde, gelin, bunların 1984 yılından bu
güne kadar 34 milyar liradan 194 milyar li
raya neden yükseldiğinin sebeplerini ve 
bunların mesullerini araştıralım. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Söyle
yeceğiz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bunları da dinleyeceğiz inşal
lah. 

Ayrıca, gelin burada, 1984 yılında 429 
milyon lira kâr eden bankanın, 1985 yı
lında 3,2 milyar, 1986 yılında 30 milyar, 
30.9.1987 tarihi itibariyle de resmî bilan
çosuna göre 87 milyar lira zarara neden 
düştüğünü hep birlikte araştıralım. Neden 

zarara düşmüştür? Çünkü, bankanın kre
di verecek kaynağı kalmamıştır. 

Açılan kredilerin dönüşü olmayacağı
nın daha baştan bilindiğini ve yönetim 
kurulunun bunun bilinci içinde olduğu
nu, açılan kredilerin dönmeyeceğinin! eks
pertiz raporlarıyla apaçık anlaşıldığını ifa
de etmiştim. Bugün şurada ifade ettiğim, 
bankanın tahsili gecikmiş alacaklarının, 
1984ten 1987'ye kadar 194 milyar lira
ya ulaşması, ayrıca 1987 yılında banka
nın yekûn 110 milyar liralık bir zarara 
maruz kalması olayı da, benim yukarıda
ki iddialarımı ispatlayan, inkâr edilemeye
cek maddî delillerdir. 

Kanunî takipteki alacakların muhata
bı borçlu firmaların sayısı da çok de
ğildir, bu hususa dikkatinizi çekmek isti
yorum. 31.12.1986 tarihi itibariyle, 100 
milyon liranın üzerinde riski olan firma 
adedi 130'dur, 1 milyar liranın üzerinde 
riski olan firma adedi: ise 28'dir. Bu fir
maların kime yakın olduğu kamuoyunun 
malumudur. Banka kaynakları, ağırlığı 28 
firma olmak üzere geri dönüşünün olma
yacağı bilinerek bu 28 firmaya insafsız bir 
şekilde dağıtılmıştır. Bankanın kredi po
litikasının da, 4 yıllık genel yönetiminin 
de özü işte budur değerii arkadaşlaom. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu Ban
kasının blançosundaki yabancı kaynaklar 
kalemini; mevduat, Merkez Bankasından 
aldığı krediler, diğer bankalara olan borç
ları ve yurt dışına - Sayın Devlet Bakanı
nın ifade ettiği - 40 milyon doladık dö
viz borcu teşkil eder. 

Anadolu Bankasının Merkez Banka
sına olan borçları da, yıllar itibariyle de
vamlı artış göstermektedir. Eğer bu ban
kanın durumu iyileşiyorsa, neden Merkez 
Bankası yıllar itibariyle bu bankayı de
vamlı olarak kredi ile takviye etmek du
rumunda kalmıştır? 1984 yılında 29 nıil-
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yar lira borcu olan bankanın, 8.1.1988 
tarihinde Merkez Bankasına olan borcu 
70 milyar liraya ulaşmıştır. Banka yöne
timi, sadece vatandaşlardan topladığı mev
duatı, yurt dışından ödünç aldığı döviz
leri değil, Merkez Bankası kaynaklarını 
da sorumsuzca israf etmiştir. Merkez Ban
kasının bu gidişe seyirci kalması, üzerin
de durulması ve araştırılması gereken 
önemli bir husustur. Merkez Bankasının . 
görevi, bankaları uzaktan seyretmek değil
dir. Bu kredilerin artışı, Anadolu Ban
kasının nereye gittiğimi açıkça göstermek
tedir. 

Bankanın takipteki alacakları yıllar 
(itibariyle çığ gibi büyürken, kredi' imkân
ları daralmış, kredi maliyetleri artmış, yıl
lar itibariyle, bilanço zararları büyümüş
tür. Bankanın ticarî kredilerinden, 
30.9.1987 tarihi itibariyle, 194 milyar li
rasının takipte olduğunu biliyoruz. Bi
rikmiş gerçek zararının ise 110 milyarı 
aştığını dıa biliyoruz; ancak, normal ti
carî kredi hesaplarındaki bir kısım kre
dilerin de, bunların dışında olarak, tahsil 
imkânının kalmadığını istihbar etmiş bu
lunuyoruz. Banka yetkilileri tarafından 
gizlenen bu batık kredilerin ortaya çıka
rılmasını da bu araştırma önergemizle is
tiyoruz. 

öte yandan, bankanın ticarî kredileri 
dışında, teminat mektubu, prefinansman 
ve döviz kredisi olarak gayri nakdî kre
dileri de vardır, gayri nakdî taahhütleri 
de vardır, gayri nakdî borçları da vardır. 
Döviz ve prefinansmanlarla ilgili olarak 
bankanın garanti ettiği kredi riski, bilan
çolarına göre -31.12.1986 tarihinde- 145 
milyar liradır. Bu rakamların 1987 yılı 
sonunda hangi miktarlara ulaştığını; taz
min etmekte bulunduğu borçların 1987 
yılında hangi miktarlara ulaştığını, Yüce 
Mecliste Hükümetten öğrenmek istiyo
ruz. 
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1987 Eylül ayında iflas ettiği bilinen 
Anadolu Bankasının bu durumunu kamu
oyundan gizlemek için, Hükümet, Ban
kalar Kanununun 64 üncü maddesinin 3 
numaralı fıkrası hükümlerini uygulama
ya sokmuş, Emlak Kredi Bankası ile 
Anadolu Bankasını birleştirme yoluna git
miştir. Aslında, Hükümet, bu tarihte yok 
olan bir müesseseyi, gayet sağlıklı işle
yen bir müessese ile birleştirmek gibi yan
lış bir politika izlemiştir. 

Bankalar Kanununun 64 üncü mad
desinin 3 numaralı fıkrası hükümlerine 
göre yapılacak birleşme işleminin diğer bir 
yönü ise, ne yazık ki, uygulamaya konul
mamıştır. Bankalar Kanununun 69 uncu 
maddesinin 1 numaralı fıkrası bakın ne 
diyor: «Yönetim kurulu ve kredi komi
tesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, 
genel müdür yardımcıları ve imzalan 
bankayı ilzam eden memurları, kanuna 
aykırı karar ve işlemleriyle bankanın if
lasına ve hakkında 64 üncü maddenin 3 
numaralı fıkrasının uygulanmasına sebep 
olmuşlarsa, Bakanın talebi üzerine bunla
rın şahsî sorumlulukları cihetine gidile
rek, şahsen iflaslarına mahkemece karar 
verilebilir. 64 üncü maddenin uygulandığı 
hallerde bunların şahsî sorumluluğu çıka
rılacak ara veya devir bilançolarına gö
re tayin olabilir. Bugüne kadar bu hük
mün uygulanmadığını biliyorum. Bu hü
küm, Anadolu Bankasının yukarıda açık
ladığım ekspertiz yapan görevlilerine, 
usulsüz kredi açan şube müdürlerine ve 
baştan bile bile batık kredi açan yönetim 
kuruluna uygulanmayacak da kime uygu
lanacak? Acaba, Bankalar Kanununun 
69 uncu maddesi neden dikkate alınma
mıştır da, sadece 64 üncü maddesinin 3 
numaralı fıkrasının bir bölümü uygula
maya konulmuştur? Bunu da Sayın Hükü
metten öğrenmek istiyoruz? 
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Anadolu Bankasının yaptığı diğer bir 
işlem de, Küçükbakkalköy'deki Hazine
ye ait arsa olayıdır, istanbul'daki, Ha
zineye ait Karaman Çiftliği adıyla maruf 
Hazine arazisi, önce Anadolu Bankasına 
Hazine tarafından 20 milyar liraya dev
redilmiş, diki ay gibi kısa bir süre sonra 
bu Hazine iarazisi, Anadolu Bankası ta
rafından 132 milyar liraya, 4 yılda öden
mek üzere - bir ödeme yok, bankanın ka
sasına bir para girmemiş ki banka kuv
vetlendirilsin - Anadolu Bankasının kendi 
iştirakine satış gösterilmiştir. Bu, sadece 
fiktif bir satıştır. Bu satışla bankanın da
marlarına taze para mı girmiştir? 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Va
deli satıştır, ticarette vadeli satış diye bir 
şey vardır. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — «Vadeli satıştır...» Bankanın 
kaynaklarına ne girmiştir? Hiçbir şey gir
memiştir. «Vadeli satıştır...» Bakın, va
deli satış olduğu için de, bu işlem Ban
kalar Kanununa göre suçtur; onu da açık
layacağım. (DYP sıralarından alkışlar) Si
zin sözlerinizle, sizin beyanlarınızla bu iş
lemin suç olduğunu açıklayacağım. 

Bakın Anadolu Bankası, kendi iştiraki 
olan Anadolu Teks firmasına, bankaya 
mevcut borçlarını dahi ödeyemeyen bu iş
tirakine... Firmanın (Anadolu Teks) 1986 
sonu itibariyle, Anadolu Bankasına, ida
rî takipte bulunan 479 milyon lira borcu 
vardır. Bankalar Kanununa göre, idarî 
takipte olan bir müesseseye - iştirakiniz 
olsa dahi - bir kuruş kredi açamazsınız; 
ama, siz 132 milyar liralık kredi açmış 
bulunuyorsunuz. Sizi kutlarım. (!) 

ikinci olarak, Anadolu Teks firması 
adına kredi açılması suretiyle arazi satı
şı, Bankalar Kanununun 38 inci madde
sinin 2 - A ve 39 uncu maddelerinin de 
ihlalidir. Zira, 38 inci maddenin (2-A) 

fıkrasına göre, «Bir banka gerçek veya 
tüzel bir kişiye, nakit, mal, kefalet ve te
minat şekil ve mahiyetinde veya herhangi 
bir şekil ve surette kendi özfcaynaklari1 

toplamının yüzdeı lO'undan fazla kredi 
veremez.» Ama verdiniz!.. Anadolu Teks 
firmasına 132 milyar lira kredi açılabil
mesi için, bankanın özkaynağınııı 1,3 tril
yon olması lazımdır. Bankalar Kanununun 
38 inci maddesinin 2-A fikrası ve 39 
uncu maddesi, bütün bankalar için cari
dir ve devlet bankası için ve Hükümet 
için- geçerli değil midir değerli arkadaş
larım? (DYP ve SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Öte yandan, Anadolu Bankasına 20 
milyar liraya devrettiğiniz bir arazinin, 
132 milyar liraya Anadolu Bankasının 
bir iştiraki olan firmaya satılmasının so
nucu, bence hiçtir; olay sadece bir bi
lanço maskelemesidir, bilanço güzelleşti-
riılmesidir. 20 milyar liraya Hazinece dev
redilen arazi 132 milyar liraya satış gös
terilerek 112 milyar (lira kâr ©İde edilmiş, 
bankanın birikmiş kârları olan 110 mil
yar 272 milyon lira bundan mahsup edi
lerek, banka, sözde, kamuoyuna, birleş
me sırasında 2 milyar lira gibi fiktif bir 
kânla takdim edilmiştir; ancak, bu neyi 
değiştirmiştir? Bugün, bankanın takipteki 
alacakları 200 milyar liranın üzerinde
dir. Bankanın yurt dışı taahhütlerinin, dö
viz tahhütlerinin, teminat mektubu taah
hütlerinin ve döviz kredisi taahhütleri
nin ne kadar olduğunu şu anda bilmiyo
ruz; ama bunu, bize yol verilirse, bize 
imkân verilirse, bu araştırmamızda su yü
züne çıkaracağız. 

Değerli arkadaşlarım, burada çok 
önemli bir hususa değinmek istiyorum. 
Küçükbakkalköy'deki arsanın .değeri ma
demki 132 miyar lira idi, neden Maliye 
Bakanlığı bunu bankaya bu fiyattan sat-
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madı? Rayicin altındaki bir para, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının kişilik ve iti
barıyla nasıl bağdaştırılahilir? Vergi ziyaı 
kokan, vergi kaçakçılığı kokan bir mua
meleye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
maalesef taraf olmuştur. Yarın bu Ba
kanlık gelecektıir, vatandaştar vergi alın
masını isteyecektir, (DYP ve SHP sırala
rından ailkışlar) vergi kaçakçılıkları üze
rine süratle yürüyeceğini beyan edecektir; 
ama görüyoruz ki, vergi ziyaı kokan bir 
işleme pervasızca taraf olmuştur. Gönül 
•isterdi iki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
bu arsayı, 132 milyar liraya, bankaya; 
sermaye olarak versin; buna manı bir hü
küm yok. O vakit, 110 milyar liralık bi
lanço maskelemesi olmazdı; ama, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının - 27 yıl orada ça
lışmış bir insan olarak üzülüyorum - iti
barı ayaklar altına alınmazdı. İşlemler 
yapılırken bunljarı düşünmek durumunda
yız. 

Değerli1 arkadaşlarım, fiilen iflas etmiş 
bir banka ile... 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — 
27 değil, 37 yıl da çalışsan anlayamaya
caksın. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bakın size başka şeyler de 
anlatacağım; bu işlerden kimin anladığı
nı, kimin anlamadığını göreceksiniz. Be
nim anlamadığımı iddia ediyorsanız, ge
lin bu konuyu televizyonda tartışalım, ge
lin kamuoyunda tartışalım, her yerde tar
tışalım. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA KIZILOÖLU (Afyon) — 
Devri Süleyman'a geç, Devri Süleyman'a... 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, fiilen if
las etmiş bir banka ile, başarılı Türkiye 
Emlak Kredi Bankasının birleştirilmesi, if
lasın, güvensizliğin, hastalığın yeni ve sağ

lıklı, bir bünyeye bulaştırılmasından ileri 
gitmemektedir. Türkiye Emlak Kredi 
Bankasının, 1987 yılı sonu itibariyle 1,5 
trilyon lira olan mevduatını, 1 trilyona 
yakın satışa hazır binalarını, istanbul, An
kara ve izmir'deki, trilyonluk arsa stok
larını, 130 milyar lirayı aşkın kârım, 307 
şubesini, 7 500 başarılı personelini ala
caksınız, takriben - benim tahminî hesap
larıma göre - 500 milyar lira borçla ba
tan Anadolu Bankasına, onun yönetim 
kadrosuna, başarısız kadrosuna teslim 
edeceksiniz; bu işlemin adını da kamu
oyuna «birleşme» diye takdim edeceksi
niz... Kamuoyu bunu yutmamıştır, buna 
aldanmamı ştır. 

Bankalar Kanununun, 64 üncü mad
desinin 3 No. lu fıkrasındaki hükme göre 
yapılan işlemin aslı budur. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen to
parlayınız efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, 8.1.1988 
tarihindeki Anadolu Bankası - Türkiye 
Emlak Kredi Bankası birleşmesi, Anado
lu Bankasının içine düştüğü sorunların 
çaresi değildir, Maalesef, Sayın Bakan da 
gerek banka sektörünün içinde bulundu
ğu sorunlara gerekse bu birleşmenin so
runlarına yeterli, inandırıcı ve tataıin edi
ci bir cevap vermemiştir. 

Anadolu Bankasının 1984 - 1987 yılları 
arasındaki yönetimi bütün açıklığı ile or
tadadır. Bu bankayı iflasa sürükleyen yö
netim, Konutbank'ı nereye götürecektir? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (De

vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Türkiye Emlak Kredi Bankasından, 

İstanbul, Ankara ve izmir'in en güzel 
semtlerindeki -dikkatlerinizi çekerim-
6 548 227 metrekare arsa Konutbank'a 
devredilmiştir. Yani, 6,5 milyon dönüm 
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arsa, istanbul'un en güzel yerlerinde 
(Boğaz'da, Ataköy'de), İzmir'de (Karşı
yaka'da) ve Ankara'da 6,5 milyon dönüm 
arsa devredilmiştir; bunların değeri tril
yonlarla ölçülmektedir. (ANAP sıraların-
dan «6,500 dönüm veya 6,5 milyon met
rekare?!» sesleri) 6,5 milyon metrekare, 
6 500 dönüm; düzeltiyorum. 

öte yandan, yeni yönetimin Küçük-
bakkalköy'deki Karaman Çiftliği olarak 
bilinen arsayı, hangi şartlarla ESKA İn
şaat Şirketine verdiği de malumlarKİır. 
1 trilyonluk inşaat gelirinin ancak yüzde 
12'siı karşılığı, arsa, banka tarafından 
bu inşaat şirketine bırakılmaktadır; bu
nun karşılığı ise 120 milyar lirayı geç
memektedir. Anadolu Bankası tarafından, 
iştiraki olan Anadolu Teks firmasına 132 
milyar liraya satılan bu arsanın, 120 mil
yar liraya, ESKA İnşaat Şirketine konut 
yapılmak üzere devredilmesi şayanı dik
kat bir olaydır. Bu işten kamunun hiçbir 
menfaati yoktur; sadece ESKA Şirketi 
ödüllendirilmiştir. Soruyorum, bugün An
kara'da, İzmir'de, İstanbul'da kim arsa
sını yüzde 12 ile müteahhite vermekte
dir? Kim vermektedir?.. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) ESKA Şirketinin ve 
onun ortaklarının kime yakınlığı bizce 
malumdur. (SHP sıralarından «Söyle, söy
le» sesleri) Banka genel müdürünün kar
deşinin de nerede müşavir olarak çalış
tığı herkesin malumudur. (DYP ve SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

ALİ ER (İçel) — Suç mu?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Suç değil, bu suç değil, ancak, 
yüzde 12 ile Hazine arsasının bu şirkete 
verilmesi en büyük insafsızlıktır! 

Hazine arsası, Anadolu Bankası ara
cılığı ille enikonu bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bir daki
ka efendim... Şimdi, önerge sahibi olarak 
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da, sonunda konuşma hakkınız var. Sanı
yorum ki, konuşmalarınız daha da uzun 
sürecek. Lütfediniz bağlayınız efendim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Banka
sının perdesini sadece araladık; bundan 
sonrası Yüce Meclisin görevidir; araştır
ma önergesine verilecek olumlu oy bunu 
sağlayacaktır; ancak, anahtar ANAP azın
lığının dindedir. Bir 'iktidar partisi Meclis 
grubunun temel görevi, kendi hükümeti
ne, programına ve siyasî tercihlerine des
tek vermektir. Ancak, bir iktidar partisi
nin bir devlet bankası kaynaklarının kü
çük bir çevreye göz göre göre peşkeş çe
kilmesini, ne pahasına olursa olsun ört
bas etmek, hiçbir araştırmaya geçit ver
memek gibi, her türlü kanunî yolları azın-
lığıyla kilitlemek gibi bir görevi de yok
tur. 

Her milletvekili, bir devlet bankasın
da 4 yıl gibi süre içinde takriben 500 mil
yarlık bir kamu kaynağının çoğu yeni ku
rulmuş 130 firma tarafından paylaşılma
sı olayını dinlemeli, değerlendirmeli, vic
danlarıyla hareket etmdidir. 

Ben bütün Meclis üyelerinin, burada 
bugün vicdanlarıyla konuyu değerlendire-. 
ceğine ve önergemiz yönünde oy kulla
nacağına inanıyorum ve Yüce Meclisi bu 
inançla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri; alkışlar, SHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Doğan. 

Değerli arkadaşlarım, bu görüşmeyle 
ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti ve Anavatan Partisi Gruplarıyla, öner
ge sahipleri konuşacaklardır. 

Süremizin bu görüşmenin bitimine 
müsait olduğu kanısında değiliz. 
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Çalışma süremizin de dolmakta olma
sı nedeniyle, gündemdeki kanun tasarıla
rı ile 24, 25, 26 sıra sayısıyla basılıp 
14.3.1988 Pazartesi günü dağıtılan, aynı 
gün gelen kâğıtlarda yayımlanan ve 
16.3.1988 Çarşamba gündemine girecek 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gür-* 
pınar'ın, Dereköy Gümrük kapısının TIR 
trafiğine kapatılmasının nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı tarafından «yazılı» ola
rak cevaplandırılması için gereğine emir
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

«Gerek Orta Avrupa Ülkeleri ile ula
şımın. sağlanmasında getirdiği rahatlık ve 
gerekse Kapıkule Gümrük Hudut Kapısı
nın yükünün azaltılması bakımından in
kâr edilemeyecek faydalar sağlayan Kırk
lareli Dereköy Gümrük Hudut Kapısının, 
1.3.1986 tarihinden itibaren TIR trafiğine 
'kapatılmasının sebebi nedir? 

Kapatmaya sebep olan gerekçelerde 
düzeltme yapılması ve Dereköy Gümrük 
Kapısının tekrar TIR trafiğine açılması 
düşünülüyor mu?» 

olan kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek 
için, 16 Mart 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi 'kapa
tıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.35 

TC. 
Maliye ve Gümrük 11.3.1988 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : Güm-TIR : 
3025744-10 - 11645 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 12.2.1988 gün ve 7/53-290/ 
01617 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Kırklareli Milletvekili Sa
yın trfan Gürpınar tarafından sorulan il
gi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Dereköy Gümrük Kapısı 1969 yılında 
Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan 
mutabakat uyarınca yolcu giriş ve çıkış 
işlemi yapmak üzere 1970 yılında faaliye
te geçirilmiştir. 

Gümrük Kapısı 1976 yılında TIR nak
liyatına açılmış, 1986 yılında da Dışişle
ri ve îçişleri BaikaftlıMan ile Genelkur
may Başkanlığının mutabakatına binaen 
bu faaliyetine son verilmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Dereköy Gümrük Kapısının TİR nak
liyatına 'kapatılmasının gerekçeleri, 

1. Bulgaristan Hükümetinin 1985 yı
lında tek taraflı bir karar ile Dereköy 
Gümrük Kapısını Türk işçilerinin geçişine 
kapatması ve geçişlerin Kapıkule Gümrük 
Kapısından yapılması zorunluluğunu koy
ması, 

2. Dere'köy Gümrük Kapısından ge
çen TIR'ların % 95'inin Bulgar plakalı 
TIR olması ve Bulgar makamlarının di
ğer ülke TTR'ları için güçlük çıkardıkla
rının ileni sürülmesi, 

3. Türkiye - Romanya arasında TIR 
nakliyesinde RO-RO taşımacılığının baş
latılması, 

4. Kapıkule Gümrük Kapısının alt
yapı, araç-gereç ve personel yönünden 
iyileştirilmesi sonucu gümrük 'işlemlerinin 
hız ve etkinlik kazanması, 

Şeklinde sıralanabilir. 
Dereköy Gümrük Kapısı yukarıda 

maruz gerekçelerle TIR trafiğine kapa
tıldığı cihetle şartlar değişmediği takdir
de yeni bir değerlendirme imkân dahilin
de görülmemektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
2. — Kırklareli Milletvekili İrfan 

Gürpınar'ın, ön lisans eğitimine tabi tu
tulan emekli öğretmenlerin durumuna iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in yazılı 
cevabı (7154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun iSayın M'illî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakam tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması 'için ge
reğine emirlerinizi saygılarımla arz ede-' 
lirr^ 

îrfan Gürpınar 
Kırklareli 
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«Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı çalışan ilkokul öğretmenlerine iki 
yıllık eğitim enstitüsüne eşdeğerde açık 
öğretim ön lisans yaptırarak, 657 sayılı 
Yasaya göre 1 imci dereceye kadar terfi et
me imkânı sağlanmıştır. 

Bu imkândan öğretmen okulu mezu
nu olup, emekli olmuş öğretmenlerinde 
yararlandırılması amacı ile, emekli öğret
menlerde ön lisans kapsamına alınmıştır. 
Tahminen onbeşbin civarında ön lisans 
yapan emekli öğretmen vardır. Bunlar 
1988 Temmuz ayında mezun olacaklar
dır. 

Sorular : 
1. Mezun olacak bu öğretmenlerin 

durumları ne olacaktır? 
2. Mezun olan bu öğretmenlerin inti

bakları göreve dönmeden yapılabilecek 
mi? 

3. Göreve dönmeleri gerekiyorsa 
bunların göreve dönmeleri ile ilgili esas
lar belirlendi mi? 

4. Bu öğretmenlerin intibakları ile 
'ilgili Emekli Sandığı Kanununda ne gibi 
düzenlemeler yapılması düşünülüyor? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 14.3.1988 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 
3ayı : 201.33. Mev. D. 

Bşk. Ym. Şb. 88/740-31282 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 12.2.1988 
gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı 7/54-291/01618 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar' 
in, Ön lisans eğitimine tabi tutulan emek-
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li öğretmenlerin durumuna ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve sorularla ilgi
li açıklama ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Celâl Güzel 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar' 
in ön Lisans Eğitimine Tabi Tutulan 
Emekli Öğretmenlerin Durumuna İlişkin 

Soru. Önergesi Hakkında Açıklama 

Ortaöğrenimli ilkokul öğretmeni iken 
emekliye ayrılan ve emekliliğinde Açık-
öğretim Fakültesinde ön lisans düzeyinde 
yükseköğrenim gören ve yaklaşık 619 ci
varında olduğu tespit edilen emekli öğ
retmenlerimizin mezuniyetlerinden son
raki durumları hususu, intibak ve göreve 
döndürülme olmak üzere iki boyutta de
ğerlendirilmiş, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü so
rular bu çerçevede cevaplandırılmıştır. 

1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununda, emekli iken üst öğretinimi 
bitirenlerin, bitirdikleri bu üst öğrenim 
sebebiyle haklarında intibak yapılmasını 
gerektiren bir hükme yer verilmemiştir. 

Bu durum karşısında, ortaöğrenimli 
ilkokul öğretmeni iken emekliye ayrılan 
ve emekliliğinde üst öğrenimi bitiren (ön 
lisans) öğretmenlerimiz hakkında intibak 
yapılmasına kanunen imkân bulunmamak
tadır. 

Üst öğrenim gören bu emekli öğret
menlerimiz hakkında intibak yapılabilme
si, ancak yeniden göreve döndürülmeleri 
ile mümkün olabilecektir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 93 üncü maddesi: 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uyarınca emekli olanlardan sınıfında ya
zılı nitelikleri taşımakta bulunanların 92 
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nci madde hükümlerine göre kurumların
da boş kadro bulunmak şartıyla yeniden 
memurluğa atanabileceklerini hükme bağ
lamıştır, 

Nitekim, 1987 atama döneminde ihti
yaca bağlı olarak Başbakanlıktan alınan 
açıktan atama amacıyla kadro kullanımı 
müsaadesi çerçevesinde Açıköğretim Fa
kültesi ön lisans eğitimini bitiren ve göre
ve dönmek için müracaatta bulunan 14 
emekli öğretmenimizin ataması ve buna 
bağlı olarakta intibakı yapılmıştır. 

Ancak, 1988 yılı için Başbakanlıktan 
açıktan atama amacıyla kadro kullanımı 
hususunda izin alınması ve atama planı 
hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürdürül
mektedir. Bu çalışmalar sonuçlandırıldı
ğında Açıköğretim Fakültesinde ön lisans 
eğitimini bitiren emekli öğretmenlerimi
zin yeniden göreve döndürülmeleri husu
su da açıklık kazanmış olacaktır. 

2. Emekli 'iken üst öğrenimi bitiren 
ve tekrar göreve dönen Devlet memurları 
hakkında 657 sayılı Kanunun değişik 36 
nci maddesi hükmünün uygulanacağı ci
hetle intibakları hususunda yasal yönden 
herhangi bir problem bulunmamaktadır. 
Ancak, göreve dönmeden de intibak ya
pılmasını sağlamak amacıyla 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununda değişik
lik yapılması hususu, Devlet memuru iken 
emekliye ayrılanların tümünü ilgilendiren 
genel mahiyette bir konudur. 

Bu bakımdan münhasıran emekli öğ
retmenlerimiz hakkında sözkonusu Ka
nunda değişiklik yapılmasıyla ilgili ola
rak Bakanlığımızın herhangi bir teklifi 
bulunmamaktadır. 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, sepiolit maddesinin ülkemizdeki 
kullanım alanına ve bu maddeyi ihraç et
mek isteyen bir Japon firmasına ihracat 
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imkânı verilmediği iddiasına ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı (7165) 

Tunikliye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî 
Kaymaklar Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

19.2.1988 
Fethi Çelik baş 

Burdur 

15.12.1984 tarih ve 18606 No.lu Res
mî Gazetede yayınlanan ihracat rejimi 
kanarının 1 inci maddesinde; «... hiç bir 
görevli, görev yapma gerekçesi ile ihra
catçının faaliyetlerini engelletemez... İh
racatçının üretimini ve mal sevkıyatını 
durduramaz.» denilmesine rağmen Ma
den Kanununun şümulüne alınımıamış olan 
«sepiolit» maddesini ihraç etmek isteyen 
ve bu konuda yeni yatırımlar yapması 
D.P.T.'ca uygun görülen TOYOTO Ja
pon firmasına ihracat imkânı verilmediği 
söylenmektedir. 

1. Bu söylenti doğru mudur? 

2. Sepiolit maddesinin memleketi
mizde (kullanma alanı var mıdır? Varsa 
nerelerde kullanılmaktadır? 

3. Bu maddenin Maden Kanunu şü
mulüne ataması hususunda Bakıaniiğini
zin görüşü nedir? 

4. Memleketimize yeni bir döviz kay
nağı sağlayacak ve aynı zamanda istih
dam alanı açacak olan D.P.T.'ca uygun 
görülen mezkûr yabancı firma yatırımı
nın bugüne kadar gecikmesine sebep olan 
engeller nelerdir? Bu engellerin bertaraf 
edilmesi için Bakanlığınız ne düşünmek
tedir? 

— Iil2 

T.C., 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 14 . 3 . 1988 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-658-2603 
Konu : Yazılı soru önergesi

nin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : 23.2.1988 tarih ve 7/65-340/01863 
sayılı yazınız. 

tlgi yazı ekinde Bakanlığımla 'intikal 
ettirilen Burdur Milletvekili Sayın Fet
hi Çelikbaş'm yazılı soru önergesinde, 
«sepiolit» maddesini ihraç etmek isteyen 
Japon TOYOTO firmasına ihracat 'im
kânı verilmediğinin söylendiği bildirilerek; 
bu söylentinin doğru olup olmadığı, bu 
maddenin memleketimizde kullanma ala
nı bulunup bulunmıadığı, bu maddenin 
Maden Kanunu kapsamına alınması hu
susunda Bakanlığımız görüşünün ne ol
duğu, bu ıkonuda yapılması öngörülen ya-
tırımıların gecikmesine sebep olan engel
lerin nelerden ibaret olduğu ve bu engel
lerin bertaraf edilmesi için Bakanlığımı
zın ne gibi ted bider düşündüğü sorul
maktadır. 

Cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 
Bahse konu Sepiolit sanayi hammad

desi olup, sondaj çamuru yapımında, ay
rıca absorbsion olarak fabrika sahaların
da ıslak ve kaygan satıhların kurutulma
sında ve evlerde beslenen hayvanlardan 
hâsıl olan kokuların ve artıkların izalesi 
gibi işlerde kullanılabilen, memleketimiz
den ziyade dış ülkelerde tüketimi olan ve 
FOB bedeli 40-50 $/Ton mertebesinde bu
lunan bir maddedir. 

TOYOTO Japon firmasının bu mad
denin ihracı ile ilgili sorunları olmuş 'ise 
de, Bakanlığımızın bu firmanın ihracını 
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engellediği! yolundaki iddia varit değildir. 
Konunun esası şudur. 

Halen Sivrihisar dolaylarında üretil
mekte olan bu m'adde sepiolit ismi altın
da Maden Kanunumda yer almamaktadır. 
Bu maddemin bulunduğu sahada eski ma
den kanunundan gelen ilki ayrı ruhsat 
olup bu ruhsatlardan birisi «Bentonit» 
ruhsatıdır ve TOYOTO Japon firmasının 
ortak olduğu Turan Madencilik Limited 
Şiddetine aittir, Diğeri de Mayaş Şirketine 
ait «Lületaşı» ruhsatıdır. 

Sepiolit maddesi geçtİğim'iz yıllarda 
bentonit ruhsatıyla Turan Madencilik 
Ltd. Şirketi tarafından üretilegelmiştir. 
Anoaik daha sonraki yıllarda aynı saha
da bir «Lületaşı» ruhsatı almış olan Ma
yaş Şirketi bu maddenin ibentonıit ruh
satıyla üretilmesinin kanunî olmadığını, 
Sepiolitin Lületaşı ile aynı anlama gel
diğini, dolayısıyla bunu firmalarının sa
hip olduğu «Lületaşı» ruhsatı ile ancak 
'kendilerinin üretebileceğni İddia ederek, 
Turan Madenci!Jk Limited Şirketi tara
fından 1986 yılında üretilip ihraç edil-
mdk üzere Bandırma Limanına gönderil
miş bulunan bu maddenin üretim ve lihra-
oatının durdurulmasını temOnen Sivrihisar 
Mahkemesine başvurmuştur. 

Konunun Bakanlığımızla intikalini mü-
tealkip yapılan etraflı ıLnoeieme sonucu bu 
ımaddenin kimyasal formül, minerolojiık 
yapı, kullanım alanı ve oluşumu itiba
riyle bahse konu her iki maddeye ayrı 
yönlerden benzerlikıler gösterdiği ve fakat 
her ilki maddeden herhangi birisinin tam 
eşdeğeri olan bir madde olarak mütalaa 
edilmesinin mümkün olmadığı görüşü hâ
sıl olmuş; ancak Bentonit ruhsatının edin
me tarihi daha önce olduğundan, biır ne
vi müktesep halk gibi (kabul edilerek ruh

sat süresi bitimine kadar bu sahanın Tu
ran Madencilik. Limited Şirketi tarafın
dan işletilebileceği ve üretilecek madde
nin ihraç edilebileceği adı geçen firmaya, 
ayrıca mahkemeye ve mahkeme kararıyla 
durdurulmuş bulunan ihracata müsaade 
edilmesi bakımından Balıkesir Valiliğime 
blildirillmiştir. Lületaşı ruhsat sahibi fir
maya da, bu sahada varsa ancak süs eş
yası yapımında kullanılan «Lületaşı» çı
karabileceği bildirilmiştir. 

Bunun üzerüne 1986 yılında adı geçen 
firmaca bu (ihracatın büyülk bir kısmı ger
çekleştirilmiş, o tarihteki [ihracattan 'arta 
kalan ve stok sahasında bdkıleyen yakla-
kış 400 ton sepiolitin kırılmadan ihraç 
edilmesinde bir sakınca olmadığı da yet
kili mercilere biJdiriıltm'iştiır. 

Sepiolitin «Lületaşı» olduğunda ısrar 
eden Mayaş Şirketi yukarıda belirtildiği 
gibi Bentonit ruhsatiyle sepiyolltin üretil
mesine 'imkân tanındığı için bu 'defa da 
Eskişehir İdare Mahkemesi nezdinde Ba
kanlığımız aleyhrne dava açmıştır. 

TOYOTO Japon Firması bu üretim 
sahasında tesisler kurup büyük çapta üre
tim ve ihracat yapma eğilimindedir, an
cak konu ralkip firmaca mahkemeye inti
kal ettirildiği için Japon firması: mahke
mede aleyhlerine çıtkıabıjlecek bîr karar
dan çdfcinmıekıte, dava sonuçlanmadan 
böyle bir yatırıma başlamak istememekte
dir. 

Sepioliit, Lületaşı ve Bentonitten ayrı 
bir madde olması dolayısıyla Maden Ka
nunu şümulüne alınabilir. Ancak bu, 
mevcut sorunu halletmemektediır. Sorun 
sadece bu saha 'ile ilgili olup halli mah
keme kararına bağlıdır. 15.6.1985 tarihin
de yürüdüğe giren yeni Maden Kanunu
na göre verilen ruhsatlarda maden ismi 

— %U — 
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belir tMmediğinden bu ruhsat sahalarında 
Sepnoilit gibi Maden Kanunumda o'lımayan 
bir madde bulunsa dahi, bu maddenin 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kanun fcapsa-
mınıa alınması imkân dahilindedir. Konu 
yeniden ele alınıp ülke menfaatleri doğ
rultusunda çözüme kavuşturulacaktır. 

Bilgilerinize arz edenim. 

Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, TRT'de sözleşmeli 
olarak çalışan danışmanların ücretlerine 
ve «Ekonomi Dosyası» adlı program için 
yapılan ödemeye ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı ce
vabı (7166) 

Türifciye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Balka
nı Sayın Adnan Kahveci tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla 
arz ederim. 

19.2.1988 
M. Abdurrezak Ceylan 

Siirt 

L TRT'nin sözleşmeli kaç danış
manı mıdır? Kendisine şu ana kadar ne 
ücret ödenmektedir? 

2. Prof. Erdoğan Alkin TRT Danış
manı mııdrrç Kendisinıe şu ana kadar ne 
kadar ücret ödenmiştir? Ne zamandan 
beri görev yapmaktadır? 

3. Prof. Erdoğan Alkin ve Doç. Ke
nan M ortan tarafından son 3 yıldan beri 
her ay düzenlenen «Ekonomi Dosyası» 
programları için ne kadar ödeme yapıl
mıştır? 
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T.Ç. 
Devlet Bakanlığı 1,1.3.1988 

Sayı : 03-7/252-002 
Konu : Yazılı soru önergesi 

T.B.M.M. Başkanlığına 
ilgi : 23.2.1988 tarih ve Kan. Kar. 

Md. 7/66-341/01864 sayılı yazınız. 
Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre

zak Ceylan tarafından Bakanlığıma yö
netilen «TRT'de sözle'şmeli olarak çalı
şan danışmanların ücretlerine ve Ekono
mi Dosyası adlı program için yapılan 
ödemeye» ilişkin yazılı soru önergesi ce
vabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Mehmet Ab
durrezak Ceylan'ın Yazılı Soru Önergesi 
cevabı. 

1. Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu Genel Müdürlüğünde, önergede be
lirtildiği şekilde, «Danışman» unvanı ile 
kadrolu veya sözleşmeli herhangi bir per
sonel istihdam edilmemektedir. 

Ancak, halen, Öğretim Üyesi Meh
met Genç, ıbrüt, 450 000 TL. Doç. Dr. 
M, Kemal Bülent Öke 400 000 TL. Prof. 
Dr. Hayri Erdoğan Alkin 450 000 TL. 
Yardımcı Doç. Dr. Ahmet încekara 
350 000 TL. Dr. Ahmet İşeri 630 000 
TL. ve Prof. Dr. Mehmet Oluş Arık 
400 000 TL. aylık ücret ile, işçi sayıl
mayan sözleşmeli personel statüsünde 
uzman olarak görev yapmaktadırlar. 

2. Prof Dr. Erdoğan Alkin, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Genel Mü
dürlüğünde, 23 Ocak 1986 tarihinden bu 
yana, işçi sayılmayan sözleşmeli perso
nel statüsünde «Uzman» olarak görev 
yapmaktadır. 

Kendisine, 23.1.1986 - 31.12.1986 dö
neminde aylık 200 000 TL. 1.1.1987 -
31.12.1987 döneminde aylık 390 000 TL. 
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ve 1.1.1988 tarihinden itibaren de aylık 
450 000 TL. brüt ücret ödenmektedir. 

3. Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu, TV-1 ve TV-2'de, önergede belir
tildiği sekilide, son üç yıldan beri her 
ay «Ekonomi Dosyası» adıyla bir prog
ram yayınlamamıştır. 

Ancak, 1985 Ekim ayından, 1987 Ara
lık ayına kadar, her ay TV-l'de «Ekono
mi Dünyası» adlı bir program yayınlan
mıştır. Prof. Dr. Erdoğan Alkin, 1986 
Ekim ayına kadar bu programın hazır
lanmasında «Uzman» olarak görev yap
mıştır. Ancak, bu görevinden dolayı, ken
disine herhangi bir ödeme yapılmamış
tır. 

1986 Ekim ayından bu yana ise, «Eko
nomi Dünyası» adlı programın metin ya
zarlığını ve sunuculuğunu Prof. Dr. Er
doğan Alkin röportajların hazırlanması 
ve sunuculuğu da Doç. Dr. Kenan Mor-
tan yapmaktadır. 

Prof. Dr. Erdoğan Alkin'e, 1986 Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında yayınlanan 
her «Ekonomi Dünyası» adlı program 
için, TRT İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği 
hükümlerine göre, metin yazarı olarak 
18 000 TL. ve sunucu olarak (görüntü be
deli dahil) 18 000 TL. olmak üzere top
lam brüt 36 000 TL.; Doç, Dr. Kenan 
Mortan'a ise, sunucu olarak (görüntü be
deli dahil) brüt 18 000 TL. bedel öden
miştir. 

1 Ocak 1987 - 31 Aralık 1987 döne
minde yayınlanan her bir program için 
Kurum Yönetim Kurulunun TRT İstis
na Sözleşmesi Yönetmeliği Bedel Tarife
sinde kabul ettiği dıeğişikliıfcliğe uygun 
olarak, Prof. Dr. Erdoğan Alkin'e, me
tin yazarı olarak 72 000 TL. ve sunucu 
olarak (görüntü bedeli dahil) 54 000 TL. 
olmak üzere toplam brüt 126 000 TL.; 
Doç. Dr. Kenan Mortan'a ise, sunucu 
olarak (görüntü bedeli dahil) 54 000 TL. 
ve yaptığı röportajlar için (görüntü be
deli dahil) 27 300 TL. olmak üzere top
lam 81 300 TL. brüt bedel ödenmiştir. 

Bu durumda, Prof. Dr. Erdoğan Alkin'e 
15 program için toplam brüt 1 620 000 TL. 
net 1 257 120 TL. Doç Dr. Kenan Mor

tan'a, ise keza 15 program için toplam brüt 
1 029 000 TL. net 767 000 TL. öden
miştir. 

5. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş in, Vakıflar Bankasınca 1.1.1984 
-31.12.1987 tarihleri arasında kullandırı
lan denizcilik sektörü kredilerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazdı cevabı (7169) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Kâzım Oksay tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygı
larımla arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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Soru 1. 1.1.1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Vakıflar Bankasınca kullandırılan 
Denizcilik sektörü kredilerinin miktarı aşağıdaki tabloya göre ne kadardır? 

Kredinin hangi 
şahıs, firma ya 

da kuruluşa 
kullandırıldığı 

Kredinin ne za
man alındığı ve 

vadesinin ne za
man dolduğu 

Kredinin 
miktarı 

Hangi amaçla 
ya da neyin 
satın alınması 
için verildiği 

Soru 2. Söz konusu tarihler arasında kullandırılan bu kredilerin geriye dönüp, 
dönmeme miktarları aşağıdaki tabloya göre nedir? 

Aldığı krediyi 
geri ödemeyen 
şahıs, firma ya 

da kuruluşun adı 
Neden 

ödemediği 

Hakkında ne 
gibi bir işlem 

yapıldığı 
Sonucun ne 

olduğu 

Soru 3. Banka tarafından kullandırılan ama geriye dönmeyen Denizcilik sektörü 
kredilerinin bankanın tahsili gecikmiş, alacaklarına oranı nedir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 10 . 3 . 1988 

Sayı : 03-2/2.02.1710 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 26.2.1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/69-378/01990 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Ateş'in Türkiye Vakıflar Bankasının De
nizcilik sektörü kredilerine ilişkin yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Türkiye Vakıflar Bankasınca 
18.11.1983 - 14.12.1987 tarihleri arasında 
Denizcilik sektörü 'kredilerini 18 çeşitli şa
hıs, firma ya da kuruluşlara toplam 
16.671.527.300 TL. ve ayrıca 11.989.866 
$ olarak kısa ve orta vadeli süre ile işlet -

• « ı^*l 
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me ihtiyacı ve gemi alımı için kullandırıl
mıştır. 

2. Söz konusu tarihler arasında bu 
şirketlerden Şahlan Transmarin Gemicilik 
Ticaret ve Endüstri A. Ş., Navlun ücretle
rinin düşmesi nedeniyle, aldığı krediyi ge
ri ödeme güçlüğü içerisine girmiştir. Tür
kiye Vakıflar Bankasınca derhal firma ile 
temasa geçilmesi üzerine, verilen bu kre
dinin 1988 yılı içerisinde ödeneceği bildi
rilmiştir. Bankaca konu üzerinde önemle 
durulmaktadır. 

3. Türkiye Vakıflar Bankası tarafın
dan kullandırılan ama geriye dönmeyen 
Denizcilik sektörü kredilerinin bankanın 
tahsili gecikmiş alacaklarına oranı ise, % 
8,88'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

* * 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 3 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

l i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yolları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. .— Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre

di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

5. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 



mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan 'bir firmaya ver
gi Ladesi ödendiği iddiasına İlişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balrkesir MilletvekiM t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (.6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

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

8. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar 'Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

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

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

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

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 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) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta-



rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

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

15. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmehoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

17. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

18. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

19. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve fskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

2C. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos

yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önerge
si (6/32) 

21. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. îstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir fııkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

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



28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve-
I 

li Yıldırım'ın, Tunceli İtine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya iMilletvekili Hasan 
Namal'Mi, Antalya İli Bel'dlbi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazilerijüzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza liı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-

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

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi !(6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına üişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 

İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Saydı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-



desiiınıkı Değiştirilmesine Dair Kamun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

3. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 

ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ra (l/l) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 




