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Sayfa 
Bülent Akarcalı'nııı dönüşüne ka
dar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürür'ün vekillik et
mesinin uygun 'görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/518) 290 

5. — Belçika'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'm dönüşüne kadar 'Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Yusuf 'Bozkurt özal'ın ve
killiik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişTcin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/517) 290:291 

6. — Belçika ve Lüksemburg'a 
gidecek olian Dışişleri 'Bakanı A. 
Mesut Yıtmaz'm dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Ha
san Celâl GüzeFin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğünle ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/516) 291 

C) Gensoru, Genel Görüşme, 
Meclis Soruşturması ve Meclis 
Araştırması 291 

1. — Kocaeli Milletvekili 
Ömer Türk'çakal ve 42 arkadaşı
nın, talih oyunları işletmelerinin 
neden olduğu olumsuzlukları ve 
Türk toplumunu kumar alışkan
lığından uzaklaştırmak için alına
cak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi (10/22) 291:293 

•IV. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 294 

1. — İzmir Milletvekili Bir-
gen Keleş ve 39 arkadaşının, yük
sek faizin ekonomik malî ve top
lumsal etkileri konusunda Meclis 

Sayfa 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/13) 294:316 

2. — Kars Milletvekili Mah
mut Almak ve 12 arkadaşının, tu
tuklu ve hükümlülere cezaevlerin
de yapıldığı iddia olunan haksız 
ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda 'Meclîs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (İ0/1 4) 316:326 

V. — \SORULAR VE CE
VAPLAR 326 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 326 

1. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmiaz'ın, Kütahya ÎTİ 
çevre, yolu yapımına ne zaman 
başlanacağına ve bu îl'e doğal gaz 
getirilmesi için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/93) 326:327 

2. — Gaziantep Milletvekili 
Abdulkadir Ateşlin, 1984-1987 yıl
larında ertelenen vergi borçları
na ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/101) 327: 

329 
3. — Hatay Milletvekili Mus

tafa Murat Sökmenoğlu'nun, enf
lasyonu ve fakirliği önleyici ne 
gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/102) 329:331 

4. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nunda toplanan kaynak miktarı
na ve bu fondan 1987 ve 1988 yıl
larında yapılan harcamalara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Ce
mil Çıçek'in yazıh cevabı (7/111) 331:339 

— 268 — 

file:///SORULAR


T. B. M. M. B : 63 3 . 5 . 1988 O : 1 

Sayfa 
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TUTANAK ÖZETt I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat 1.4.301da 
açıldı. 

İstiklâl Marşı çalındı. 
Genel Kurulun 18 Nisan 1988 ta rM 

58 inci BMeşim'inde aldığı karar gereğin
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşunun 68 inci yıldlönülmünün ve Ulu
san Egemenlik Ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının be
lirtilmesi amacıyla yapılan birleşimde1: 

TBMM Başkanı Yıldırım Aklbulut'un 
bir sunuş konulmasından sonra; 

ANAP Genel Balkanı ve Meclis Gru
bu Başkanı Turgut özal, 

Tasarılar 

1. — Maluller 'ile Şehit Dul ve Yetim
lerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış 
Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı '(11/429) (Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.4.1988) 

2. — ölçüler ve Ayar Kanunu Tasarısı 
(1/430) (Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1988) 

3. — Çok Taraflı Yatırını GaraniDi Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/431) (Dışişleri; Plan ve Bütçe Komis-

SHP Geneli Başkanı ve Meclis Gruıbu 
Başkanı Erdal înönü, 

DYP Genel Balkanı ve Meclis Gruibu 
Başkanı Süleyman Demirel ile 

Kutlama törenlerine davet edilen ya
bancı ülke parlamenterlerinden en kıdem
li parlamenter ısıfaitıyla Malezya Millet 
Meclisi Başkanı Tan Sn Dalto'Mıohamed 
Zahir; 

Birer konuşma yaptıllar. 

Alınan karar gereğince 3 Mayıs 1988 
Salı günü saat 15.001:6 toplanmak üzere 
(birleşime saat 15.47̂ 1© son verildi. 

yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.4.1988) 

4. — Devletler ve Diğer Devletlerin 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuş
mazlıklarının Çözümlenımesi Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/432) 
(Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1988) 

5. — Uzman Jandarma Kanunu Ta
sarısı (1/433) (Millî Savunma; İçişleri; 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.4.1988) 

Tezkere 
1. — Serdar Baş Hakkındaki Ölüm Ce

zasının Yerine Getirilmesine Dair Baş-

?7Ö — 

Başkan 
Yıldırım Afcbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Edirne 

Cemal Özbilen İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 4 . 1988 Pazartesi 
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bakanlık Tezkeresi (3/515) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.4.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili irfan Gür

pınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile mü
cadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Koyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 18.4.1988) 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'ıin, Karaıbük Demir - Çelik Fab
rikası İç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddialsına lilişkin Devlet 
Bakanından sözlü sioru önergesi (6/90) 
(Başkanlığa gel'iş tarihi: 23.4.1988) ' 

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al-
tınerln, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakan
lığın Ankara Eğitim Şulbes'inde kurs gör
dükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 
(Başkanlığa gel'iş tarihi: 23.4.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

il. — Adana Mliliervekilı Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçlan-
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı İddiasına ilişkin Mıillî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazık soru 
Önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.4.1988) 

2. — Hatay Milletvekilli Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, İstan/bul Mimar Si
nan Köyündeki Çimento Falbrikasından 
çıkan dumanların çevredeki vatandaşlar

da kanser tehlikesi yarattığı iddiasına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanın
dan yazılı soru önergemi (7/143) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.4.1988) 

3. — İstanibul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Erzincan İli Kuruçay Nahiye
si Güngören Köyünün Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünce 1988 yılı inşaat progra
mına alınıp alınmadığına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından yazılı soru 
Önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.4.1988) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, kamu kurum ve kuruluşların
ca son bir yıl içinde yapılan araştırma
lara ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.4.1988) 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al-
tıner'in, Türkiye Demir ve Çelik tşletme-
Ierınin 1987 yılında spot alım yöntemiy
le gerçekleştirdiği kömür alımına ve 1988 
yılındaki metalurjik kömür ithalatına iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.4.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çafcal ve 42 arkadaşının, talih oyunları iş-
letmelerİn'in neden olduğu olumsuzlukla
rı ve Türk toplumunu kumar alışkanlığın
dan uzaklaştırmak için alınacak tedibir-
lleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-
ideleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/22) (Baş
kanlığa gel'iş tarihî: 22.4.1988) 
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Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/434) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.4.1988) 

Tasarılar 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü 
Karayolu (OTOYOL) Yapımı, Bakımı ve 
îşletimesi ile Görevlendinilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/435) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ko
misyonlarınla) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.4.1988) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Datif Kanun Tasarlısı (1/436) 

3 . 5 . 1988 O : 1 

Sah 

(Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1988) 

Rapor 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1987 Malî 

Yılı Kesimhesabıma İlişkin Tünkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (3/464) (S. Sayısı : 48) 
(Dağıtma tarihi : 3.5.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Mıiıltetvekili K. Kemal 

Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karako
luna intikali eden olaya ve Karakol ami
ninin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlı
ğa geliş tarihli : 26.4.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Mardin Milletvekili Süleyman 

Çelebi'nin, Diyarbakır - Kurtalan ekspres 
ve posta treni seferlerine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yapılı soru önergesi 
(7/147) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1988) 
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BÎRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanveklM Abdulhaüm lAras 

KÂTtP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKIAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisin in, 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İn
şallah son olmaz. 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır; sı
rasıyla, Sayın Erdal İnönü, Sayın Süley
man Demirel ve Sayın Ali Tanrıyar'a 
söz vereceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü 
ve İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel'in, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 
Trabzon'da yaptığı konuşmanın kamu
oyunda uyandırdığı kaygılara ilişkin gün
dem dışı konuşmaları ve Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Erdal İnönü, Sa
yın Cumhurlbaş'kanının son konuşmasıy
la ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın İnönü. (SHP sıraların
dan ayakta alkışlar) 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın m'iletivekilleri; birkaç gün
dür, Sayın Cumhurbaşkanı, turizm mev
siminin açılışı nedeniyle Karadeniz'de bir 
gezi yapmakta îdi. Bu gezisi sırasında 
uğradığı şehirlerde büyük açık hava top
lantılarında vatandaşlara hitap etmiştir. 
Gezinin ilk günü Trabzon'da yaptığı ko
nuşmada söylediği bazı sözler, kamu
oyunda, geniş ilgi ile beraber, önemli 

kaygılar da uyandırmıştır. Bu kaygılara 
gerek olmadığını; ama Cumhurbaşkanı
nın da böyle yersiz kaygılar doğuracak 
konuşmalar yapmaması gerektiiğin'i belirt
mek için söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygı ile selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
anlaşılıyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı bir 
suredir 12 Eylül 1980 harekâtına ve bu 
harekâtla kurulan ara rejimde yapılan 
icraata yöneltilen eleştirilerden rahatsız 
olmuştur. 12 Eylül harekâtının başında
ki insan olarak, bu harekâtı ve sonuçla
rını savunmak işitiyor. Bu davranışı ta
mamen normal karşılarım. Eleştiri de 
olacaktır, savunma da olacaktır, karşı 
eleştiri de olacaktır; ancak, bu savunma
yı yaparken, Sayın Cumhurbaşkanının 
«İleride bir gün yine Türkiye 12 Eylül 
öncesine benzer bir kargaşa ve ıstırap 
dönemine düşerse, eninde sonunda kur
taracak güç Silahlı Kuvvetlerdir» deme
si... (ANAP 'sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri, SHP sıralarından gürültüler) 
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CÜNEYT CANIVER (Adana) — Ne 
işin Var o zaman burada? (Gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
... âdeta yeni bir müdahale hazırlandığı 
havasını veren, Anayasa ile bağdaşma
yan son derece yanlış ve yakışıksız, hiç-

' Iblir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir 
iddiayı ileri sürmek olmuştur. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

iBu talihsiz ifadeyi yorumlamak, bu 
'İfadenin uyandırdığı şaşkınlığı ve telaşı 
gidermek için ikinci ve üçündü gün ko
nuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı 'söz
lerinin yanlış .anlaşıldığını, ülkede bir 
müdahaleyi gerektirecek şartlar bulun
madığını açıklamış, demokratik düzene 
bağlılığını belirtmiştir; ama, bunları ya
parken yeniden kuşku uyandıran 'bir ifa
de de kulllanmışitır. 

«Gene aynı durumlarla karşılaşırsak, 
görevini yapması gereken kuruluşlar, gö
revlerini yerime geçirmezlerse Silahlı 
Küvetler, bundan bana ne diyemez» de
miş, «Haksız mıyım?» diye vatandaşlara 
sormuştur. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bu yaklaşım, temelin
den yanlıştır. Bu yaklaşımı, bu anlayışı 
hep birlikte değiştiremezsek, bir müda
hale İhtimalini hiçbir zaman ortadan 
kaldıramayız. (SHP sıralarmldan «(Bravo». 
sesleri, alkışlar) 

Silahlı Kuvvetler, her zaman söyledi
ğimiz gibi, milletin gözbebeğidir. Milleti 
her düşmana karşı koruyacak, 'üzerine 
titrediğimiz örgütlü gücümüzdür; ama, 
bu güç, millî iradenin temsilcisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üze
rinde değildir. (SHP 'sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hay
di buna da «doğru» deyin. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ana
yasanın 117 nai 'maddesi; «Millî güven
liğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvet
lerin yurt savunmasına hazırlanmasın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur» der. 

104 üncü madde, Cumhurbaşkanının 
yürütme görevleri arasında, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil 
etmek» bulunduğunu yazar. Türkiye Bü
yük Millet .Meclisine karşı değil, Tür
küye Büyük Millet Meclisi adına bu gö
rev yapılacaktır. Silahlı Küvetler, ülke
yi düşmanlardan koruma .görevini, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına komu
tanlık eden başkomutanın emri ile ya
pacaklardır. 

Anayasanın 122 inci maddesi, savaş 
durumlarında, ayaklanma halinde, yay
gın şiddet hareketleri olduğunda Silahlı 
Kuvvetlere nasıl (görev verileceğini an
latır. Son sorumluluk daima Türkiye Bü
yük Millet Meclİisindedir. Devletin, de
mokratik düzenin karşılaşabileceği bü
tün güçlükleri »bunalımları aşacak te
mel irade, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde toplanmıştır. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) Anayasanın ne başlan
gıç bölümümde, ne de başka herhangi bir 
yerinde, 'buna aykırı bir hüküm yoktur. 

Sayın Cumhurbaşkanının da konuş
malarında, Büyük Millet Meclisinin ira
desinin her güçlüğü yenebileceği inan
cını, her fırsatta desteklemesi gerekir. 
Darbe ihtimalleri, milletin Büyük Millet 
Meclisine güveni artırılarak önlenir, 
azaltılarak değil, hele, Silahlı Kuvvetlere 
Anayasa dışı müdahaleler yapma gerek
çesi hazırlar görünen demeçler vererek 
hiç değil, değerli mille tıvekiılleri. (SHP 
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ve DY1P sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
ık ıışiar) Böyle demeçlerin m'il'letimize hu
zur verdiğini sanmak da büyük bir ya
nılgıdır, 

Böyle demeçler, aslında milletin bağ
rından çıkmış Silahlı Kuvvetlerle mille
tin arasını açmak ,gilbi bir felaketi hatıra 
.getirerek, herkesi kaygıya düşünmekten 
başka bir sonuç vermez. (SHP ve DYP 
'sıralarından alkışlar) 

Şunu da söyleyeyim ki sayın millet
vekilleri, geçmişe bakmak, sadece 12 Ey
lül öncesi döneminde Meclisin çalışama
dığını hatırlamak sonucunu vermez. Ya
kın geçmişte, en büyük bunalımları Bü
yük Millet Meclisi iradesi ile aşabildiği
mizi gösteren birçok örnek vardır; en 
Ibaşta, I. Dönem Meclisi. Muntazam or
duyu kurarak, Kurtuluş, Savaşını zafere 
götünrrîüş olan Meclis vardır. 

YILMAZ HOOAOÖLU (Adana) — 
O Mecliste kırmızı karanfiller de var 
mıydı? (SHP Sina'larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, Sayın Yılmaz Hocaoğlu... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Da
ha yakınlarda, sayın milletvekilleri, 22 
Şubat, 21 Mayıs silahlı darbe giriş'imle-
rini, anayasaya sadık Silahlı Kuvvetlerin 
desteğiyle önleyerek, demokratik düzeni 
ve kendi onurunu korumasını bilmiş XII. 
dönem Meclisi vardır. XVIII. Dönem 
iMeclisinin de, demokratik düzenin aynı 
derecede sağlam, yılmaz ve başarılı bir 
'koruyucusu olmasını sağlamak, bize dü
şen ve Sayın Cumhurbaşkanının da bü
tün gücüyle desteklemesi gereken bir yü
ce görevdir. 

Sayın Başkan, «ayın mile'üvekilleri; 
19451ten beni geçen kırküç yıllık çok 
partili demokratik yaşamımızın, üç defa 
anayasa dışı müdahalelere uğramış olma
sı, açık söylemek gerekir ki, bugün bütün 

dünyanın bize şüpheyle bakmasına neden 
olmaktadır. «Türkiye'de yakında yeni 
bir müdahale olacak mı?» sorusuyla 
sı'k sık karşılaşıyoruz. Bu sorunun ceva
bı, demokratik düzenin gücüne inandı
ğımızı her fırsatta söyleyerek, göstere
rek önemli ölçüde verilebilir. Asıl inan
dırıcı cevap ise, bundan sonra karşımıza 
çıikalbilecek bir büyük bunalımı, demok
rasi içinde açtığımız gün verilmiş ola
caktır. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, 
ıböyle bir sınavı geçirecek gücümüz ve 
inancımız olduğunu, dosta, düşmana sü
rekli anlatmak zorundayız. Sayın Cum
hurbaşkanının Trabzon konuşması, bu 
(bakımdan çok yanlış izlenim uyandıra
bilecek talihsiz bir konuşmadır; muhak
kak düzeltilmelidir. Sayın Cumhurbaş
kanı Tralbzon konuşimasındaki ifadesinin 
maksadı aştığını, ülkeyi bunalımlardan 
kurtaracak son çare olarak Silahlı Kuv
vetlerin müdahalesini düşünmediğini 
açıkça söylemek zorundadır. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Yoksa, Ana
yasa dışı .bir davranışı özendirmek duru
muna düşer. 

Burada, Sayın Bvren'in Devlet Baş
kanı sıfatıyla 18 Eylül 1980 günü içtiği 
andın metninin, 1982 Anayasasındaki 
Cumhurbaşkanlığı andı metn!inden fark
lı olduğunu, o zamanki antta «Anayasa
ya bağlı kalmak» değil «yeni bir anaya
sa düzenlemesi için çalışmak» bulundu
ğunu ve Anayasanın 1 inci geçici mad
desiyle, 18 Eylül 1980'de içilen andın 
yürürlükte kaldığını hatırlıyorum, ama 
bu, Cumhurbaşkanımızı Anayasaya bağ
lı kalmak zorunluluğundan uzak tuta
maz. (SHP sıralarından alkışlar) Yürür
lükteki Anayasa, özel bir yemin etse 
de etmese de herkesin uyması gereken 
temel yasadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının Karadeniz 
iBölgesinde yaptığı konuşmalar, demok-

— 275 — 



T. B. M. M. B : 63 

rasimiizin temel yapışıyla ilgili bu yay
ığın tartışmaları doğurmuşken, Hüküme-
ıtin bugüne kadar sessiz kaldığını anla
madığımızı da söylemek isterim. (SHP 
.sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Başlbakan, müdahale ihtİ'malıinln 
oan tutulmasından memnun mıidur, de
ğil midir? (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Demokrasi anlayışı, müdahalele
re izin veriyor mu vermiyor mu? Bun
ları hâlâ açıklamamıştır. (Gürültüler) 
Yoksa, bu belirsiz durumdan bir yarar 
sağlamayı mı ummaktadır? SHP sırala
rından alkışlar) 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
(ANAP sıralarından «1 Mayıs, 1 Mayıs» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendiım... Lüt
fen... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın m'illeltvekiilleri; bütün 
dünya bilmelidir ki, bugün, Türikiyelde, 
demdkraisiye bağlı halkımızı kaygıya dü
şürecek hiçbir durum yoktur. (SHP sı
ralarından «Bravo» .sesleri, alkışlar) ile
ride bir gün, 12 Eylül öncesine benzer 
veya daha da vahim bunalımlarla kar
şılaşırsak, bu bunalımları, Anayasanın 
'belirlediği demokrattık düzen içinde, 
Meclis iradesiyle aşacağız. (SHP sırala
rından «İBravo» sesleri, alkışlar) Bunun 
yolunu, iktidarıyla muhalefetiyle, elbir
liğiyle muhakkak bulacağız. (SHP sıra
larından alkışlar) 

MilletJiimizin, demokrasiye bağlılığı ve 
demokratik düzene inancı, her zorluğu 
yenecek güçtedir. Anayasa dışı müda
haleler dönemi artık kapanmrşltı>r, tarihe 
karışmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Kimse, ıböyle yollara hevesi entnes in, boş 
hayallere kapılmasın; hiçbir güç, Türki
ye Büyük Millet Meclisini bir daha ka
patamaz. (SHP sıralarından «Bravo» ses-
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leri, alkışlar) Sosyal Demokrat Halkçı 
'Partıi olarak kelsin inancımız budur. Sa
yın Cumhurbaşkanının da bu sözleri söy
lemesini bekliyoruz, tçine düştüğümüz 
gereksiz kaygı havasından, demokrasimi
zi güçlendirerek çıkmanın yolu budur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından «iBravo» sesleri, ayakta al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
İnönü. 

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
İSayın Süleyman Demire! de Sayın Cum-
hurhaşkanının son beyanlarıyla ilgili 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendileri
ne söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Demirci. (DYP sı
ralarınldan ayakta alkışlar) 

SÜLEYMAN DeMÜREL (Devamla) 
Sayın Başkan sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, herke-
ısjin bildiği gibi, bir Anayasa devletidir. 
Anayasa, kişilerin hakları, yükümlülük
leri, devletin çeşitli organlarının yetki 
ve sorumluluklarını belirleyen temel b'ir 
ıbelgadlir. Anayasa, devletle vatandaş ara
sında bir mukaveledir. 

1982 Anayasasının 5 inci maddesin
de, «Devletin temel amaç ve görevleri» 
başlığı altında, Türk milletinin bağım
sızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin 
görevi olarak zikredilmektedir. 

Anayasanın 2 nci maddesinde ise, 
«Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzu
ru, millî dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde, inisan haklarına saygılı... demok
ratik,'laik ve sosyal bir hukuk devleti
dir» denilmektedir. 
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Devlet, kişinin güvenliğini ve toplu
mun huzurunuz sağlamakla yükümlüdür; 
ancak, bunun nasıl sağlanacağı bizatihi 
sağlanması kadar önemlidir. Kan dö
külmesi istenmez, fcforase islemez; iısten-
memiştir de, kimse istememiştir de. 

Toplumun huzuru ve güvenlik; de
mokratik hukuk devletinin esaslarına 
isaldık kalınarak sağlanacaktır. Bunun ya-
ıpıtom'ayacağını Jdldia etmek, demokra-
tiik hukuk devlerine inanmamak olur ve 
dolaylısıyla onu işletmek için gayret sarf 
e'Cmemdk demektir. Kan dökülmesinin, 
demokrasinin ve hukukun tatili, rejimin 
ilgası ile önleneceğini iddia etmek veya 
'ima etmek veya böyle bîr yolu çare ola
rak görmek demektir bu. 

Bir ülkede -istenmez; ama- huzur
suzluklar olabilir; nitekim olagelmiştir 
idle. Atatürklün Cumhurbaşkanı bulun
duğu Türkiiyelde de huzursuzluklar ol
muştur, her devirde ve her ülkede de 
lolmuştur. Devlettin güvenlik kuvvetleri, 
devlettin Mare ve adalet mekanizması 
evvela huzursuzlukların çıkmaması içfin, 
isonra da çıkınca onterın tesirsiz hale 
ıgetirlmıesi için vardır. Anayasada,' suç 
ve suçlu varsa ne yapılacağı da belirlen
miştir. 

Anayasanın 122 nci maddesinde, 
«Anaysanın tanıdığı hür demokrasi dü-
zıenlni veya temel biaik ve hürriyetleri 
>ortedan kaldırmaya yönelen ve olağan
üstü hal ilanını gerektiren hallerden da
ha valbıim şiddet hareketlerinin yaygın
laşması veya savaş hali, savaşı gerektire
cek bir durumun başigöstermesl, ayak
lanma olması veya vatan veya Cumhu
riyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışmanın veya ülkenin ve milletin bö
lünmezliğim içten veya dıştan tehlikeye 
düşüren şi'djdet hareketlerinin yaygınlaş
ması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı baş-
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kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü 
aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak 
üzere yuıdun bir veya biriden fazla böl
gesinde veya Bütününde sıkıyönetim ilan 
'edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gaze
tede yayımlanır ve aynı gün Türkiye 
Büyük Millet Meclfeinin onayına sunu
lur. Türkiye Büyük M ilet Meclisi top
lantı halinde değilse hemen toplantıya 
çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gs:''e!klı gördüğü takdirde sıkıyönetim sü
resini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyö
netimi kaldırabilir. 

iSıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşka
nının başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıl
dığı konularda kanun hükmünde karar
name çıkarabilir» denilmektedir. 

Demek ki, vahim şiddet hareketleri 
olabileceği, bunların yaygınlaşalbileceği, 
vatan ve oumhuriîyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma olabileceği, ülke
nin ve milletin bölünmezliğini içten ve 
dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareket
lerinin yaygınlaşabi'leceği ihtimal dahi
lindedir ki, buna karşı ne yapılacağı bu 
maddede yer almıştır. Böyle bir hal 
olunsa sıkıyönetim ilan edilecektir, dev
lerin güvenlik kuvvetleri bu hali ortadan 
kaldıracaktır; tedbir budur. 

Böyle bir halin meydana gelmesi; 
Anayasanın askıya alınmasını, Atatürk' 
ün, «ıEn büyük eserimdir» dediği seçil
miş meclislerin kapatılmasını, anayasa
ların demokratik siyasî hayatın ayrılmaz 
parçası saydığı partilerin ortadan kaldı
rılmasını, ülke İdaresinin güvenlik kuv
vetlerince deruhte deilmeslni gerekti recek 
olsa, teldbir bu olsa, Anayasada böyle 
yer alırdı. «Müdahale» denince akla ge
len budur. Bu, hiçbir şeyin tedbiri de
ğildir; olmamıştır da. 
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Türkı'ye Cuunihuriyetİ Anayasasında ' 
«müdahale» diye bir müessese yoktur. 
Müdahale, ne bir millet için, ne de bir 
rejim için teminat sayılmaz; sayılırsa, o 
rejimin demokrasi ile bir alakası kal
maz. 

Hür milletlerin, haoiisü ve kurtarıcısı 
olmaz, kendi emrinde müesseseleri olur. 
Türkiye, «gel kurtar» diyecek yerden 
«Igel, herkes görevini yapsın» deme nok
tasına gelmiştir. (DYP ve SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

IDevlet ve rejim işleyecek, her organ 
görevini yapacak, böylece kanun ve ni
zam hâ'ki'rriilyeti: sağlanacak; bu yapıla
cak. Yoksa, «ıbu yapılmazsa, müdahale 
olur» denecekse, bu yapılmaz ve müda
hale beklenir. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Talbiî ki, devleti ve rejimi koruma, 
kollama gönevlni güvenlik kuvvetleri ya
pacaktır; ama, güvenlik kuvvetleri buna 
kendiliğinden karar vermeyeeektlir. Ken
disine Türkiye Büyük Millet Meclisince 
verilen görevi, verildiği zaman yapacak
tır. Birisi güvenlik kuvvetlerine «yap» 
'diyecektir, onlar da yapacaktır; o birisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo sesleri, al
kışlar) 

(İç Hizmet Kanununun 35 'inci mad
desi, hiçlbir sekilide, güvenlik kuvvetleri
nin kendiliğinden hareket edebileceği an
lamına gelmez; çünkü, Anayasa, İç Hiz
met Kanununun üstündedir. Anayasa 
böyle bir yetkiyi güvenlik kuvvetlerine 
/vermez. Ayrıda, İç Hizmet Kanununun 
41 inci maddesi de, iç Hizmet Kanunu
nun 35 inci maddesinin böyle anlaşıl
masına man'İdir. 

Türkiye Cumhurlyetlinln güvenlik 
küvetleri bir tanedir; ister muayyen bir 
'tarihten evvel, ister muayen bir tarihten 

sonra, görevi yapacak olan aynı kuv
vettir. Önemli olan husus, devlet yıkıl
ma noktasına gelinceye kaldar beklenile
cek, sonra «Rejim ve devlet elden gidi
yordu, ne yapalım...» deyip devlete el 
konulacak ,ondan sonra bu görev yapı
lacak... Bunu anlamak mümkün değildir. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bu takdirde, bu devlet ne anayasa 
devletidir ne de rejim demofcrasildir. Esa
sen, 'böyle bir devlet de işlemez. Nasıl 
olsa görev aynı kuvvetlerce yapılacağı
na göre, devlet yıkılma noktasına gelin
ceye kadar nüye beklenlilecektir? 

iSayın Evren'in 30 Nisan 1988 tari
hinde Traibzonida yapmış olduğu ko
nuşmada şöyle deniliyor: «Arzu edilime-
tnesine rağmen, bir zaman gelir Türkiye 
yine aynı durumla kaırşı karşıya gelirse, 
Ibundan kurtaracak kuvvet, Silahlı Kuv
vetlerdir...» 

'(ANAP sıralarından «Doğru» sesi) 
>(SİHP ve DYP sıralarından gprültfa-

ler) 

iBAŞKlAN — Bir şey yok efendim, 
Ibir şey yok. 

Devam edin efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — O, 

Iburada oturmaya layık değil, at şunu 
dışarıya. 

BAŞKAN — Efendim, ben sükûnetti 
sağlarım. Lütlfen... Sükûneti sağlamak 
(bana aittir. 

Devam ediniz Sayın Demlrel. 

SÜUEYMAN DEMJREL (Devamla) 
—- «... eğer, bunu durduracak olan güç
ler vazifesini yapmaz, görevini yerine 
getirmez ise, o zaman, Silahlı Kuvvetler, 
«ıNe yapayım, ne kadar adam ölürse 
ölsün, ben buna seyirci kalırım» diye
mez. Çünkü, Silahlı Kuvvetler ülkeyi 
hem dış, hem iç zor durumlara karşı 
korumakla mükelleftir, onun vazifesi 
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odur.» Böyle deniyor, böyle b'ir beyan 
var. Evvela burada.... (ANAP sıraların
dan «Doğru» sesi, DYP sıralarından 
«Dinle, dinle» sesleri, gürültüler): 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ediniz efendim. 
ISÜLEYIMAN DEMİREL (Devamla) 

— Evvela, burada bir büyük yanılma 
ve bir büyük yanıltıma var. Kimse, ne 
kadar adam ölürse ölsün, buna seyirci 
kalınısın demliyor; aksine, kan dökülme-
isine seyirci kalınmasın, rej'im ortadan 
kaldırılacağına, kan dökenler ve döktü
renler tesirsiz halle getirilsin deniyor; kan 
dökülmesi rejime müdahalenin değil, dö
kenlere müdahalenin sebebi sayılsın de
niyor. Bunu kini yapacaktır? tştle burada 
da bir durum ortaya çıkıyor. 

IBu beyana dikkatle bakıldığında, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 122 
nci maddesinin Sayın Evren tarafından 
hiç anlaşılmadığı görülüyor. (DY1P sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Zira, 
Türkiye Vİe 122 nci maddede tasvir edi
len bir durum meydana gelirse, 'bunu 
durduracak olan Silahlı Kuvvetlerdir. 
verildiğine göre; Silahlı KuMvetler, Sa-
maddeye göre yapacak'Iardıır. Sayın Ev
ren öyle demiyor, «Eğer bunu durdura-
ciak olan güçler vazifesini yapmaz, gö
revlerini yerine getirmez ise, o zaman, 
Silahlı Kuvvetler ben buna seyirci kalı
rım diyemez» diyor. Böyle bir durumu 
durduracak olan, vazifesini yapmayan 

^ güçler acalba kimdir? Bu güçler kim? 
{DYP ve SOP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVOR (Adama) — 
Yüzjbaşı, anladın mı? 

BAŞKAN — Devan ediniz efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devanlla) 

—tSil'alhlı Kuvvetler bir tane olduğuna 
,göre, böyle bir durum meydana gelince, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu du

rumu önlemek için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, «'Silahlı Kuvvetlere gö
rev veririiz» dediğine göre ve bu görev 
verildiğine göre; Silahlı Kuvvetler, Sa
yın Bvren'in tasvir ettiği şekilde bir hal 
meydana gelinceye kadar niye bekleye
cektir? (DYP ve SHP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) îşte mesele bu. 
Çünlkü, Silahlı Kuvvetlere verilen görev, 
Ibekleme görevi değil, Silahlı Kuvvetlere 
verilen görev, o olayı önleme görevi, o 
olayı ortadan kaldırma görevi. Halbuki, 
Sayın Evren, «Silahlı Kuvvetler, başka
ları görev yapıp, bunu enlemezlerse, o 
zaman, duracak değiller ya» diyor. Gö
rev, Silahlı Kuvvetlerin, tşte bu, çık
mazıdır. 

YAlSlfN BOZKURT (Kars) — Mev
zuat eksik; Meclis, mevzuatı çıkarma
mıştı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla): 
Silahlı Kuvvetler bir tane olduğuna gö
te, böyle bir durum meydana gelince 
kendilerine görev verileceğine göre, riiye 
Ibekleme pozisyonunda olacaktır? Niye, 
Sayın Bvren'in tasavvur et'tüğ'i gilbli bir 
durum ortaya çıkacaktır? Anayasada böy
le bir duruma cevaz yok. Böyle bir du
rum yok orfa yerde. Yani, Sayın Evren' 
litt, milletin önüne tehlike olarak koyduğu 
durum, Anayasada da tasavvur edilmi
yor. 

Silahlı Kuvvetler, kendilerine görev 
verilince, devletin yıkılmasına varacak 
durumu niye bekleyeceklerdir? Nasıl olsa, 
'görevi Silahtı Kuvvetler yapacağına göre, 
taJbiî ki, bekleyip bekleyip değil, zama
nında yapacaklardır. Sayın Evren*in ka
fasındaki gifci bir kurtarma görevi de, 
Iböylece söz konusu olrnayaeakltır. (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Silahlı Kuvvetlerin Anayasanın 
122 nci maddesindeki görevi böyle anla
şılmazsa, Türk Devleti işlemez. 
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Sayın Bvren'in, 12 Eylül savunuculu
ğu yapacağım derkten, hörn de kendisi
nin, 12 Eylül öncesinin Genelkurmay 
Başkanı olduğunu unutarak (DYP ve 
SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) bunu yaparken ve herkesi suçlar
ken, Türkiye Cumhuriyeti Devleri Ana
yasasının 6 ncı ve 11 indi maddelerini ih
lal etliğini, huzurunuzda iddia ediyorum. 
'(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Esasen, 12 Eylül tek taraflı olarak 
tartışılmış olduğundan, daha doğrusu, tek 
taraflı olarak ifade edildiğinden ve tar-
tışılatmadığından, pek çok gerçek bulgun 
meçhulün karanlığınfdadır. Bugünkü so
run, geride ne kaldığı değildir, ileride ne 
olması gerektiğidir. Onun içindir ki, 
bumda bir 12 Eylül tartışmasına gidiyor 
değilim. 

Müdahalle anlamına gelebilecek bir 
yol açık tutullduğu talk/dinde, bunun geç
mişe zararı olmaz, bunun geleceğe za
rarı olur.' Geçmişi Übra edeceğiz diye, 
geleceği berlbat etmenin manası yoktur. 
(DYP ve SHP sıralarından «'Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bö'yle bir yol, müdahale yolu açık 
tutulduğu takdirîde, bunun nereye kadar 
gidebileceğini kestirmek mülmkün değil
dir. Bunun zararlarının Türk Devletini 
nereye kadar götüreceğini de kestirmek 

, rriü'mkün değildir. Bunun zararlarının 
kimlere kadar varalbileceğini kest'iırhıek 
de mümkün değildir. Bu yol açık tutu
lursa her zaman gerekçe bulunacaktır. 

'Kanunların işlemeyeceğini değil, iş
leyeceğini varsaymak, onları istetmek. 
için gayret göstermek varken, sıkışık 
bir durumda, halkı güvenlik kuvvetlerini 
ve idareyi müdahale beklentisine sokan, 
devleti felç ©den bu çeşit beyanları ve 

düşünceleri Türkiye'nin yararına bululu
yorum ve kınıyorum. (DYP ve SHP sı
ralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Önemli olan, rejimi işletmektir. Hem, 
Sayın Evrendin «IB'ir daha müdahale ih
tiyacı olmayacak; bu şekilde, bir daha 
müdahale ihtiyacı olmayacak şeikilde dev
letin yeniden düzenlendiği» biçiminde be
yanları yaridir. O zaman, bunca fedakâr
lık niye? 

Türkiye, devlet inançsızlığından, anar
şi korkusundan, müdahale korkusu ve 
beklentisinden kurtulmadıkça ileriye gü
venle bakamaz. 

Müdahaleler, Türkiye'nin sorunları
nı azaltmamış, çoğaltmıştır. Müdahale
ler sorun çözlse, birinci müdahale olun
ca ikinciye gerek olmazdı, ikinci olunca 
da üçüncüye gerek olmazdı. 

Susan ve susturulan Türkiye, «açız» 
diye bağırılan Türkiye'yi doğurmuştur. 
Bulgürikıü hayat pahalılığı canavarının, bu 
ateşten gömleğin b'it sahibi olması la
zımdır. 

Güdümlü ve imtiyazlı rejimin mey
veleri alınmış, vatandaşın canıyla ekme
ği ve hürriyeti takas ddilmiştıir. (DYP sı-
ralarıridan «IBravo» sesleri, alkışlar) Oy
sa ki; güvenlik de, ekmek de, hürriyet 
de vatandaşın hakkıydı, bu bir lütuf de
ğildi.... 

iMillî Hâkimiyet Bayramının 68 inci 
yıldönümünün üzerinden bir hafta geç
meden, böyle bir tartışmaya .sebep olun
masını üzüntüyle karşılıyorum. Bu tar
tışma, şu duvarda olan yazıyı, yani «Bge-
menlilk kayıpsız şartsız milletindir» yazı
sını, «Egemenlik kayıtlı şartlı milletindir» 
haline getirir; böyle de bir * egemenlik 
olmaz. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

Milletin, himaye ve kurtarılmaya 
imuhtaç bir varlık olmadiğmı; Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin emrinde; mil
letin sinesinden çıkan güvenlik kuvvet
leriyle her türlü tehlikenin bertaraf edi
lebileceğini, Meclike müdahalenin kim
senin düşünemeyeceği bir suç teşkil ede
ceğini beyan ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Türkiye, bir müdahaleler ülkesi de
ğil, hür ve demokrat bir ülke olarak 
dünyaya tanıtılmalı ve bunun gereği ya
pılmalı idi. Zaman geç değildir, hâlâ bu 
yapılırsa, sanıyorum ki Türkiye'ye Hiz
met edilmiş olur. 

Hepimize saygılar sunuyorum. (DYP 
ısıralarından «Bravo» sesleri ayakta al
kışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demirci. 

Her iki gündem dışı konuşmaya ce
vap vermek üzere, Sayın Bozer; buyuru
nuz efendim. ANAP sıralarından alkış
lar) 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(İçel) — Sayın Başkan, çok değerli mil-
letvekileri; Sayın Cumhurbaşkanının 
Trabzon ve Rize 1de yapmış olduğu ko
nuşmaları ve bu konuşmaları takip eden 
günlerde yapılmış olan açıklamaları ve
sile ittihaz ederek, demokratik parlamen
ter düzen Hakkındaki görüş ve tutumu
muzu; bu arada, Sayın Başbakanın mü
dahale tehdidinin devamımda yarar gö
rüp görmediği hususundaki görüşlere 
•açıkça cevap vermek üzere huzurlarınıza 
ıgeltrtiş bulunuyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın mlUetvekiiIerl... (SHP ve DYP 
ve .sıralarımdan gürültüler, ANAP sırala- , 
rıridan «Dinle, dinle» sesleri) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(Üeviamla) — Sayın Cumhurbaşkanımı

zın Trabzon ve R'izetde yapmış olduğu 
'Konuşmaları kendileri adına yorumla
mak, bizim görevimizi ve yetkimizi aş
maktadır. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) Bununla beraber... 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Yuh 
olsun sana! 

BAŞKAN —Lütfen!.. 
DEVLET BAKANI ALt BOZER 

(Davamla) — Değerli arkadaşlarım, biz 
dizleri sükûnetle dinledik. Bizim görüş
lerimizi paylaşırsınız, paylaşmazsınız; 
arna, sükûnetle dinlersiniz. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

KADÎR DEMİÎR (Konya) — Sayın 
Başkan, biz onları gayet güzel dinledik; 
•sükûnete daver eder misiniz? Terbiyeye 
davet edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, gündem dışı konuşma yapan iki 
Sayın Genel Başkanı sükûnetle dinle
dik. Lütfen, Sayın Bakanı da aynı sü
kûnetle dinleyelim efendim. Lütfen... 
Rica ediyorum efendim... (SHP ve DYP 
ısıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Genel 
Başkan' çıksın. 

BAŞKAN — Sizlin görücünüze uy
gun, herkes aynı sözleri beyan etmek 
mecburiyetinde değil. Herkes... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkeslir) — Ka
patalım o zaman bu Parlamentoyu. 

BAŞKAN — Karşı görüşleri de din-
leyece kisin iz efendim, dinleyeceksiniz. 

H. PEORt ALPASLAN (Ağrı) — Ne 
Parlamento kaptması? Otur dinle be 
kardeşim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bo
zer. 

Demokrasiye inanıyorsak, herkesin 
sözünü dinleyeceksiniz; burada demok
rasiyi müdafaa ediyoruz. (SOP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 
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Devam edin efenldim. 
İLHAN AKÜZÜM (Kara) —'Hem 

ıdemdkriaısiıden bahlse'dlyorlar, hem d'in-
lemi'yorkr; niyetleri nedir bunların Sa
yın Başlkan? 

DEVLET BAKİANI ALİ BOZER 
(Devaimla) — Bununla beraber, bu ko
nuşmaların ve bu konuşmaları takip 
eden açı'klamaliarın hepsini diklkafe ala-
ralk, bunlların bizim üzerimlizlde nasıl bir 
izlenim bıraktığına da değinmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Par
tisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
olarak, çeşitli vesilelerle dile getirmiş 
olduğumuz bir hususu, huzurlarınızda bir 
kez daha ıteyiden ifade etmek isterim : 
Biz, insan haklanma dayalı demofcratik 
parlamenter düzene, egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk Milletine ait olduğu ilkesi
ne ve bu yönde çıkarılmış bulunan Ana
yasamıza yürekten 'bağlıyız. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nitekim, Anayasamızın başlangıç kıs
mında, 12 Eylül 1980 Harekatına kısaca 
değinildikten ısonra, miilılet iradesinin mut
lak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şart
sız Türk Milletine ait olduğu ve bunu 
millet adına kullanmaya yetkili kılman 
hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun 
icaplarıyla belidenim iş hukuk düzeni dışı
na çıkamayacağı açıkça hükme başlan
mış bulunmaktadır. Görüldüğü gibi... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O 
zaman, kınayın. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) 
— Yanlış söylüyorsun, «Milletindir» di
yor. ^ W r j f l 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(Devamla) — Müsaade edin, dinleyin; 
evvela dinleyin. 

BAŞKAN — Niçin sabırsızlık göste
riyorsunuz efendim? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Böyle konuşamaz; burası sınıf değil Sa
yın Başkan; emredemez. 

BAŞKAN — Efendim, sen de tale'be 
değilsin, milletvekillisin; öğrenci değilsin 
sen, milletvekilisin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Bu
rada böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Otur! 
ÎLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ne de

mek konuşamaz? Sen nasıl konuşuyor
sun? 

BAŞKAN — O zaman, sen milletve
killiğini öğrenememişsin. Otur! (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O 
da öğrenememiş. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI ALt BOZER 

(Devamla) — Görüldüğü gibi, Anayasa
mızın başlangıç kısmında, millet irade
sinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin (ka
yıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu 
ilkesi vaz edilmiş ve Anayasamızın mü
teakip hükümleri bu temel ilke etrafında 
şekillenmiştir. 1983 yılında kurulmuş 
olan yepyenfı bir parti olarak, demokrasi
nin ıbu temel ilkesini yürekten benimse
miş ve icraatımızı bu yönde gerçekleştir
mek hususunda özel biır itina göstermiş 
bulunuyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
MDP'den mi bahsediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ALt BOZER 
(Devamla) — Arkadaşlarım, evvela birbi
rimizi dinlemek ilkesini harfiyen gerçek
leştirelim. Demokrasilerde bu şarta hep 
beraber uyacağız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İh
tilal artığısınız. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekili, sayın 
milletvekili... Sayın Ali Bozer, bir da
kika... 

Muhterem arkadaşım, bu sözünüzü 
beğeniyor muşumuz? O zaman ben de ih
tilal artığıyım. 1983 Meclisinde burada 
bulunmuş ve şu anda da Başkanlık ya
pıyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 
Ben size ayın: cevapları veririm; fakat bu 
kürsüden verme imkânına haiz değ:lim. 
O itibarla, milletvekili olarak söyledilgi
niz sözlerin mesuliyetini idrak edin. Hem 
de bir hukukçusunuz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI ALI BOZER 
(Devamla) — Ülkemizin sorunlarının, 
aziz milletimizin gerçek temsilcisi olan bu 
kutsal çatı altında çözümlenebileceğime 
olan inancımızı vurgulamak istiyorum. 

Biz, demokratik parlamenter rejimi
mizin bütün müesseselerine saygı duyar 
ve kanunlar içinde kalarak, meselelerimi
zi çözüme götürmek gayretini gösterimiẑ  
Rejıim konulanı dahil, tüm müesseseleri 
gerçekçi bir açıdan ve soğukkanlılıkla de
ğerlendirmeyi, hukukun üstünlüğü ilkesi
ne uymayı şiar edinmişizdir. Bu samimî 
düşünce ve anlayış içinde, uluslararası 
platformda ilişkilerimizi sürdürmüş ve bu 
anlayışın gereği olan önemli bazı tasar
ruflara da teşebbüs etmiş ve bunları ger
çekleştirmiş bulunuyoruz, insan haklarına 
dayalı demokratik parlamenter rejimin ge
reği olarak, Avrupa insan Hak1!arı Ko
misyonuna ferdî müracaat hakkını tanı
mış ve Yüce Meclisin tasvibine mazhar 
olan, Avrupa Konsey indeki ve Birleşmiş 
Milletlerdeki işkenceye karşı anlaşmaları 
imzalamış 'bulunuyoruz. Söz konusu an
laşmaların Yüce Meclis tarafından onay
lanmış olması dolayısıyla da sizlere şük
ranlarımızı sunarız. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Öğ
renci dernekleninden öğrenciler alınıyor, 
elektrik şoku veriliyor. Olmaz... Hâlâ ya
lan söylüyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ALI BOZER 
(Devamla) — tç politikada da, demok
ratik parlamenter rejim yönünde önemli 
adımlar atmış ve Yüce Meclisin tasvibin
den geçen referandum ile siyasî parti li
derleri için öngörülen yasaklan kaldır
mış ve yasaksız genel seçimleri gerçekleş-
tirmişizdir. (DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Hükümet kaldırmadı, ak
sine, millet kaldırdı. 

İBRAHİ MGÜRDAL (İsparta) — Ya
lan söylüyor. Millet kaldırdı, siz «hayır» 
dediniz. 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Yüce Meclisi oluşturan... 

Dinleyiniz, dinleyiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt

fen... Dinleme nezaketini gösterelim efen
dim lütfen! 

Size göre yalan, Sayın Bozer'e göre 
doğru. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Millet kaldırdı, millet; nesi doğru! 

BİR AHIM GÜRDAL (İsparta) _ Ya
lan konuşuyor, millet kaldırdı, siz «hayır» 
dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen,.. Lüt
fen efendim... 

DEVLET BAKANI ALI BOZER 
(Devamla) — Referandumdan söz edi
yorum. (DYP sıralarından gürültüler) Ay
nı değer hükümlerini... 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
Sayın milletvekili, sizi'n aşağıdan söz 

atma hakkınız var mı? Dinlemek vazi
feniz değil mi? O zaman, sen yalan söy
lüyorsun; sayın hatip de diyor ki, «Sen 
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yalan söylüyorsun» diyor. Bunun ortasını 
kim bulacak? Nezaketle dinleyeceksin 
efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne
zakete davet et. 

EROL AÖAGİL (Ankara) — Taraf
sız olun lütfen, 'avukatlık yapmayın, 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Yüce Meclisi oluşturan si
yasî partilerin de, aynı demokratik değer 
'hükümlerini paylaştığı görüşündeyiz. Bu 
itibarla, demokratik parlamenter düzene 
sadakatimiz ve milletimizin üstün iradesi
ne "saygımız, hiçbir şüpheye yer bırakma
yacak şekilde açıktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli, {milletvekilleri, demokrasin :n 
bu temel 'hükümlerini içeren 1982 tarihli 
Anayasamızın, Millî Güvenlik Konseyi 
döneminde yapılmış okluğunu hatırlat
mak istiyorum. 

ORHAN ŞENDAÖ (Adana) — Sizin 
katkınız neydi? 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER 
(Devamla) — Bu itibarla, Sayın Cum
hurbaşkanımızın, Trabzon ve Rize'de 
yaptığı konuşmalarını ve bunları takip 
eden açıklamalarını, bu açıdan 'değer
lendirmek gerektiği düşüncesinden hare
ketle, bu konuşma ve açıklamaların biz
de yarattığı tizlenimi dile getireceğim. 

Sayın Cumhur başkanım iz Trabzon'da 
yapmış olduğu konuşmada, kanaatimizce 
bir ihtarda bulunmamış, Silahlı Kuvvetle
rimize davetiye çıkarmak istememiştir... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Mu
hafızlara yer yok burada. 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bu beyanlarını, 1980 öncesi olayları genel 
bir açıdan değerlendirerek, demokartik 
parlamenter düzenin muhafazasında, ken
dileri dahil, hepimizin kıskanç davranma

mız vs demokratik parlamenter rejimi 
yıkmaya matuf hareketlerin, hukuk dü
zeni içinde akamete uğrayacağını ve bu 
hususta bütün kuruluşların hassas davran
maları gereğine bir işaret olarak sayı
yoruz. 

İLHAMI BÎNİCÎ (Bingöl) — Olmaz 
öyle şey. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz pro
fesörsünüz, böyle imi anlıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, profe
sör olarak değil; ama, bir milletvekili 
olarak ben de fikirlerimi ifade edeyim, 
siz de 'bunları dinlemek sabrını gösteri
niz; beğenirsiniz, beğenmezsiniz... 

RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Hocam, 
okulda böyle Öğretmediniz bize, başka 
türlü öğrettiniz; talebemi: zim ben. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri... 

Sayın Bozer... 
Bundan önce iki tane genel başkan 

burada konuştu, en ufak bir müdahaleye 
tepki 'gösterildi, bendeniz bunları da ön
lemeye çalıştım; bu sükûneti sayın ha
tipten de esirgememenizi rica ediyorum. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Doğru ko
nuşsun o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, doğru konuş
masının ölçüsünü nasıl tayin edeceğiz, kim 
tayin edecek? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Par
lamentoyu savundular, ölçü bu; sizi de 
savundular, sizin orada oturmanızı sa
vundular Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben sizi biraz dah sü
kûnet buldu zannediyordum, ama, bugün 
o sükûneti devam ettirin. 

Devam ed;n efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, mü-
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saade buyurun biz de görüşlerimizi .söy
leyelim, her görüşü tasvip etmeniz gerek
mez; 'ama, 'birbirimize olan anlayışı, say
gıyı ihlal etmeyelim; istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Devanı edin efendim, 
devam edin lütfen. 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER 
(Devamla) ~— Nitekim, Sayın Cumhur
başkanımız Rize'de yapmış olduğu ko
nuşmada, Trabzon konuşmasının yanlış 
yorumlandığını belirtmiş. Aynen cümle
sini ifade ediyorum, «Hamdolsun, şimdi 
ülkemizde demokrasi var» demek sure
tiyle, Anayasanın temel ilkelerine ve de
mokrasiye olan inancını dile getirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın 
İnönü'ye verilen cevap dolayısıyla yap
mış olduğu beyan da bu teşhisimizi doğ
rulamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, Sa
yın İnönü'nün, «Biz, iktidar, muhalefet 
bir araya gelir, durumu düzeltiriz» doğ
rultusundaki görüşüne de takdir ve teşek
kürle muka'bele etmiştir. 

Bu, demokrasinin muhafazası ve ge
liştirilmesi hususunda iktidar ve muhale
fetin aynı sorumluluk duygusu içerisin
de ve birlikte hareket etmeleri gereğine 
verilen önemin bir ifadesidir. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği de 
gerekli açıklamalarda bulunmuştur. 

'Değerli milletvekilleri, sizlere, insan 
haklarına dayalı, demokratik parlamen
ter rejim hakkındaki görüşlerimizi ve bu 
çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Tralbzon ve Rize konuşmalarıyla, müteakip 
günlerde verdikleri cevapları dikkate ala
rak, bu 'husustaki değerlendirmemizi açık
lamaya çalıştım. 

Sözlerime son verirken «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» ilkesine ve 
insan haklarına dayalı demokratik düzene 
olan duyarlılığımızı bir kere daha teyit 
eder ve bu tür olayların bizi 1980 öncesi 
ortamına getirmemesini içten dilerim. 

'Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — 
Amin, amin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bozer. 

2. — İstanbul Milletvekili Ali Tanrı-
yar'ın, 1 Mayıs 1988 günü meydana gelen 
öğrenci hareketleri ve çeşitli eylemlere iliş
kin gündem dışı konuşması. 

»BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sa
yın Ali Tanrıyar, 1 Mayıs 1988 günü ile 
alakalı gündem dışı söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ALÎ TANRIYAR istanbul) — Sa

yın Başkan, çok muhterem üyeler... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Aile 

meclisi değil yalnız... 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Demir, 
bugün çok formundasınız, takdir ederim 
SİZİ. ı 

HBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ar
kadaşınız mı Sayın Başkan, hukukunuz 
mu var? 

ALÎ TANRIYAR (Devamla) — 1 Ma
yıs tarihinde Türkiye'nin muhtelif ille
rinde ve özellikle İstanbul İlinde meydana 
gelen öğrenci hareketleri ve çeşitli eylem
lerle ilgili olarak şahsî görüşlerimi arz ve 
ifade etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, aslında, 1 Ma
yıs vaktiyle masum bir balhar bayramı 
iken, daha sonra, kapatılmış, sözde Dev
rimci İşçi Sendikalarının aldığı bir karar
la işçi bayramı adı altında... (SHP sıra
larından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Devrim
ci İşçi Sendikalarıdır. 

TEVFtöK KOÇAK (Ankara) — Sözü
nü geri al. 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, de
vam edin. 

ALİ TANRIYAR (Devamla) — ... 
düşündükleri devrimin gerçekleşmesi ama
cına yönelik eylemlerin yapıldığı, hadise
lerin çıkartıldığı, hatta insanların öldürül
düğü; hulasa, devrimci ihtilal provaları
nın yapıldığı bir eylem günü haline dönüş
türülmüştür arkadaşlar. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

'1 Mayısın ülkemizde çok acı hatıraları 
vardır. 1977 yılının 1 Mayısında, İstan
bul'daki devrimci ihtilal provasında 34 va
tandaşımız hayatını kaybetmiş, 12'si po
lis olmak üzere 32 kişi yaralanmıştır. Sa
kat kalan insanlarımız olmuş, demokrasi 
rejimimiz yara almış; hulasa, ülkemiz bir 
günlük iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış, bu hareketlerin ülkemize kazandır
dığı hiçbir şey olmamıştır. Bize zarar ver
miştir arkadaşlar. 

VBLÎ AKİSOY (İzmir) — öldürenler 
sizlerdiniz. 

ALİ TANRIYAR (Devamla) — Bahar 
bayramı iken ağaç dikmeye vesile olan 
bu güzel günler, daha sonra fidan gibi 
gençlerin, işçilerin ve öğrencilerin öldü
rüldüğü kanlı eylem günleri haline getiril
miştir. 

Arkadaşlar, 1 Mayıs deyince artık, 
kır yemeklerini hazırlamış, çocuklarıyla 
birlikte piknik yapan mutlu aileler değil; 
korkudan sokaklara çıkılamayan, polisi, 
askeri alarmda, işçisi, öğrencisi yollar
da; tüm vatandaşları felaketli bir haber 
işitme endişesiyle tedirgin olan; kan dökü
len, can alınan karanlık günler olarak 
hafızalara geçmiştir. Esaîsen, bu özelliği se
bebiyle, artık, 1 Mayıslar özlenen, bekle
nen, istenen günler olmaktan çıkmış, kor
kulan, endişe edilen günler haline gelmiş
tir; ümit veren değil, ümit söndüren gün
ler olmuştur. 

Bu özelliği göz önünde bulundurula
rak, iç barışı sağlamak, kardeşi kardeşe 
düşman olmaktan kurtarmak maksadıyla, 
1 Mayıs, kabul edilen bir kanunla, bay
ram olmaktan çıkartılmış ve her yıl tek
rarlanan bu kanlı eylemler sona erdirilmek 
istenmiştir. Bunda da başarı sağlanmış, se
kiz yıldan beri hemen hemen hiçbir ha
dîse meydana gelmemişken, geçtiğimiz 
1 Mayıs günü, özellikle İstanbul'da, eski 
olaylara benzer hadiseler başlatılmak is
tenmiştir arkadaşlar. Maalesef, bu olay
ların nüksetmesinde, Anamuhalefet Par
tisine mensup bazı milletvekillerinin rolü 
olduğu, SHP il ve ilçe merkezlerinde ka
nunsuz 1 Mayıs yürüyüşünün tertip edilip 
planlandığı yolunda basınımızda haberler 
çıkmıştır arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Kanunsuz 'olma
sına ve yürüyüş izni bulunmamasına rağ
men, SHP'ye mensup bazı milletvekilleri
nin kanunsuz yürüyüş yaptıkları ve hadi
selerin tekrar nüksetmesine sebebiyet ver
dikleri, resimleriyle birlikte balsınımızda 
yer almıştır. 

KÂMİL ATEIŞOĞULLARI (Ankara) 
— İyi akil almışsın. 

ALİ TANRIYAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; huzur ve gü
venin tesisinde sadece iktidar partisi de
ğil, muhalefet partileri de sorumludur; hu
zur ve güvenin temini, millî bir görevdir. 
Muhalefet partileri, bu vazifeden müs
tağni değildir. Yıkmak kolay; ama, yap
mak zordur. Muhalefet partileri, İsterler
se ülkeye huzur'suzluğu getirebilirler. Bu 
hiç de zor değildir. Belki, iktidar partisi 
olarak bizim gayretlerimiz huzur ve güve
nin sarsılmasına imkân vermeyecektir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 
Enflasyonu da yükselttiniz bu arada. 

ALİ TANRIYAR (Devamla) — Ama, 
huzur ve güveni bozmak isteyenlerin faa-
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iiyetleri, aziz milletimizin gözünden hiçbir 
'surette kaçmayacaktır arkadaşlar. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir noktaya 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu yıl 
yapılmak istenen, ancak, devletin güven
lik kuvvetlerince engellenen, kanunsuz 
1 Mayıs eylemine sayıları 300'ü bulan öğ
rencimiz ve vatandaşımız katılmıştır. Bun
ların sayısının az olduğuna (bakarak ola
yı küçümseyenleyiz. Ancak, olaydan ev
vel Sayın Cumhurbaşkanının anarşik olay
lara dikkati çeken ikaz edici konuşmasının 
(bu bölümünde haklı ve isabetli tespitler 
içerisinde olduğunu, gelişen olaylar doğ
rulamıştır. 

Bura'da özellikle bir noktayı vurgula
mak istiyorum: Anavatan Partisi, gücü
nü milletten alan, demokrasi dışı hiçbir 
eyleme alkış tutmayan yöpyeni bir siyasî 
teşekküldür. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Milletçe üzerinde düşünmemiz gereken 
nokta, 11 Eylülün şartlarına geri dönme
mektir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri) Yüce Allah bu milleti o günlere geri 
döndürmesin. (ANAP sıralarından 
«Amin» sösleri) Aslölan, Türkiye'yi ve 
genç demokrasimizi her türlü tehlikeye 
karşı korumaktır. 

Anavatan Partisi, Türk milletinin bir
liğinin, bütünlüğünün teminatıdır arka
daşlar. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) Devletin bekası, Türk Mil
letinin refah ve saadeti için bu Parlamen
toda bulunan herkes and içmiştir. Türki
ye'nin şartlarını unutarak, geçmişte yaptı
ğımız acı olaylardan ibret almayarak, öğ
renci ve işçiyi tahrik edip sokaklara dök
menin, hiç kimseye faydası yoktur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Öğrenci bi
zim öğrencimizdir, işçi bizim işçimizdir, 
polis bizim polisimizdir. Bunların birbirle
riyle karşı karşıya getirilmesinden, muha

lefetin de kazançlı çıkamayacağını bir 
kez daha hatırlatmak isterim arkadaşlar. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Atma, at
ma. 

ALÎ TANRIYAR (Devamla) — «Ya
şasın 1 Mayıs; kabrolsun polis, tek yol 
devrim» sloganlarıyla sokaklara dökü
lenlerin, Türk Milletinin güçlenmesini iste
meyen dış mihrakların oyununa alet ol
dukları aşikârdır. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sa
yın Başkan, konuşma süresi yarım saat 
mi?| 

ALİ TANRIYAR (Devamla) — Ar
kadaşlar, Kızıl Çin'de, Sovyet Rusya'da 
bile komünizmin farklı yorumlarının ya
pıldığı bu günlerde, Türkiye'deki komü
nistlerin hâlâ 1970'Jii yıllardaki metotla
rı tatbik etmeleri, az gelişmiş komünist 
olduklarını göstermektedir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu Yüce 
Meclisin yaş vaSatiyesinin üzerinde olan 
'bir arkadaşınız sıfatiyle, milletlerin geç
mişlerinden İbret alan zarureti olduğunu 
hatırlatmak durumundayım. Milletler, ta
rihte istedikleri ihataları tekrar edemez
ler arkadaşlar. 

Bu konuşmamı bitirirken, hepinize sev
gi ve saygılarımı bildiririm. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın Tanrıyar konuşmasının 
bir yerinde, Anamuhalefetin ilçe ve il ör
gütlerinin rolü olduğu hakkında beyanda 
bulunarak grubumuza sataşmada bulun
muştur. Söz istiyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

KADİR DEMİR (Konya) — Yalan 
mı? Gazetelere bak. 
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BAŞKAN. — Sayın Çetin, sadece bu 
beyanınıza münhasır kalmak üzere cevabı
nızı veriniz efendim. 

HİKMET ÇETİN .(Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; çok 
önemli bir konunun, Türkiye'de- demok
ratik rejimi ilgilendiren ve hepimizin, 
grup ve parti farkı gözetilmeden sahip 
çıkması gereken bir konunun görüşüldüğü 
bir günde, yine zaman zaman yapıldığı 
gibi, konuyu başka tarafa saptırmanın 
yolları aranmıştır. 

Bir konuyu çok: açıklıkla ortaya koy
makta yarar görüyorum. 1 Mayıs, dün
yanın lOO'den fazla ülkesinde, işçilerin, 
çalışanların partisi olarak kutlanıyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Komünist parti mi, ne partisi?.. 

HÜKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, oradan laf atanlar bi
raz dünyayı görsünler. Başvurduğumuz 
ve başvurmakla övündüğümüz, Hüküme
timizin de övündüğü, bizim de katıldı
ğımız Avrupa Topluluğunun tüm üyele
rinde, 1 Mayıs, İşçi Bayramı, çalışan
ların bayramı olarak kutlanır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bun
lar az gelişmiş faşistler, bunları bilmez
ler. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Onun 
için, laf atan arkadaşlarımız, bilmeden, 
öğrenmeden oturduğunuz yerden «1 Ma
yıs komünist bayramıdır» diye cehalet 
örneğini lütfen göstermeyiniz. (SHP sıra
larından alkışlar) 1 Mayısın... 

'BAŞKAN — Sayın Çetin, siz, il ve ilçe 
örgütleri tarafından bu kanunsuz yürüyü
şün hazırlandığı konusunda söz aldınız... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ta
mam, oraya geliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
maalesef, 1 Mayıs, Türkiye'de anlamsız, 

yersiz ve gereksiz bir biçimde bir korku 
günü haline getirilmiştir. Üzülerek söy
lüyorum ki, Hükümet 1988 1 Mayısında 
Sosyaidemokrat Halkçı Parti Genel Baş
kanının 100 - 200 kişilik bir topluluğun 
yer alabileceği bir salonda yapacağı ko
nuşmasını da engellemiştir. Aslında, ayıp 
olan budur; demokrasinin önündeki bir 
utanç belgesi olan durum budur. (SHP 
sıralarından alkışlar) Bunların, bu baskı
ların, bu korkuların, bu yıldırmaların bizi 
demokrasiye götürmeyeceğini hep birlik
te kabul etmemiz lazımdır. 

1 Mayısın işçi bayramı olarak gerçek
leştirileceği, Sosyaidemokrat Halkçı Par
tinin programında açıkça yer almıştır. 
(ANAP sıralarından «Bizde yok» sesleri) 
Ve elbette ki, biz iktidara geldiğimizde 
milletimize, halkımıza verdiğimiz bu sözü 
yerine getireceğiz ve 1 Mayısı, çalışanların, 
işçilerin bayramı olarak kutlamayı sağla
yacağız değerli arkadaşlarım. Üstelik, 
Anayasamızın 138 inci maddesi gayet 
açık; Türkiye Devrimci İşçi Sendikala
rıyla ilgili dava halen yürümektedir, he
nüz, dava sonuçlanmamıştır, bu madde
ye göre yürütülen bir dava konusunda 
konuşmak yetkisini, hakkını Sayın Tanrı-
yar nereden alıyor da, bu kürsüye gelip, 
yürütülmekte olan bir dava hakkında ko
nuşabiliyor? Bu, Anayasanın 138 inci 
maddesine aykırıdır; görüşülmekte olan 
bir dava hakkında hiç kimse konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin... Sayın Çe
tin... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu 
nedenle, değerli arkadaşlarım, Hükümet, 
1 Mayısta bir korku, bir baskı dönemi 
yaşatmıştır ve Türkiye'de Sosyaidemok
rat Halkçı Partinin kendi çok masum 
ve açıkça programında yer verdiği ilke
ler çerçevesinde kendi örgütlerinde 1 Ma
yısı kutlamak İstediği zaman, bunu bile 
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konu yapmak suretiyle engellemeye kal
kışmıştır. Bununla biz, demokraside bir 
yere gidemeyiz. Bu nedenle, Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin örgütleri de, millet
vekilleri de, ilçe örgütleriyle, il örgütleriy
le yasaların gerektirdiği şekilde hareket 
etmişlerdir ve son derece masum bir dav
ranışta bulunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, üyelik için baş
vurduğumuz Avrupa Topluluğu ülkele
rine bakınız, o ülkelerin durumuna 'bakı
nız; eğer demokrasi olacaksa, eğer Av
rupa Topluluğunun onurlu, demokrat bir 
üyesi olacaksak, hiç unutmayalım ki, Tür
kiye'de 1 Mayıs olacaktır ve 1 Mayıs 
meydanlarda da, alanlarda da kutlanacak
tır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz... 
ABDULLAH BAŞTÜRK (istanbul) 

— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) 

— Ben SHP'nin milletvekiliyim, aynı za
manda halen DÎSK'in Genel Başkanıyım; 
Ali Tannyar arkadaşımız, doğrudan DİSK 
ve dolayısıyla bana sataşmada bulunmuş
tur, söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sadece, sizin 
yürüyüş yaptığınızı beyan ettiler... 

ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) 
— Hayır efendim, DISK'ten bahsetmiştir,, 
kanlı eylemden bahsetmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, ben Sayın Ali 
Tanrıyar'ın DİSK hakkındaki beyanları
nı dikkatlice dinlememiş bulunuyorum. 
Bu itibarla Sayın Ali Tanrıjgtr DİSK 
hakkında bir beyanda bulunmuşsa, zabıt
ları getirtip tetkik edeceğim. Şu anda 
70 inci maddeye göre size söz vermem 
mümkün değil... 

CÜNEYT CANVtER (Adana) — Ayıp 
sana Başkan, ayıp. 

BAŞKAN — Bu itibarla, zatı âlinize 
de bu konuda söz veremeyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) 

— Sayın Başkan müsaade eder misiniz 
efendim? Ali Tannyar profesör olabilir; 
ama, cahil olduğunu, Meclisin huzurun
da bütün dünyaya ilan ediyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Kepolu'nun vefatına dair... (SHP 
sıralarından gürültüler, sıralara vurma
lar) 

BAŞKAN — Oturun efendim, otu
run... efendim... 

ABDULLAH BAŞTÜRK (İstanbul) 
— İşçiyi bilmeyen, işçinin hakkını bilme
yen... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Baştürk... Sayın 
Baştürk oturun. 

Efendim, basın mensupları vazifeleri
ni tamamlamışlardır; rica ediyorum... 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Kepolu'nun vefatına ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/20) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Kepolu'nun vefatıyla ilgili bir 
Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Ke-
polu, 28.4.1988 günü vefat etmiştir. Mer
huma Tanrıdan rahmet, yakınlanna baş
sağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatıra'sı önün
de Genel Kurulu bir dakikalık saygı du
ruşuna davet ediyorum. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
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BAŞKAN — Allah rahmet eylesin, ru
hu şadolsun, 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/520) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutuyorum-: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ma
yıs 1988 tarihinde Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Veysel Ata
soy'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Evren. 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri 

Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/519) 

BAŞKAN — Diğer tezJkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Konseyi 82 nci Dönem Ba
kanlar Komitesi Toplantısına katılmak 
üzere, 3 Mayıs 1988 tarihinde Fransa'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı' 
nın dönüşüne kadar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürürün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/518) 

'BAŞKAN — Diğer .tezkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kırkbirinci Dünya Sağlık Asamblesi
ne katılmak üzere, 1 Mayıs 1988 tarihin
de İsviçre'ye gidecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nın 
dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Belçika'ya gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın dö
nüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/517) 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İ lgi : (a) 18 Nisan 1988 gün ve Kan. 
Kar. : 39 - 06 - 48 - 88 - 212 sayılı yazı
mız, 

l('b) Başkanlığın 21 Nisan 1988 gün 
ve 08 - 3 - 308 - 08940 sayılı yazıları. 

ittgi (a) yazımızla Danimarka'da yapı
lacağı bildirilen Nükleer Planlama Gru
bu (NPG) 1988 İlkbahar Bakanlar Top
lantısı, Başbakanlıktan alınan İlgi (b) ya-
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zıda Belçika'da yapılacağı belirtildiğinden, 
25 Nisan 1988 tarihinde bu ülkeye gide
cek olan Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın dönüşüne »kadar; Millî Sa
vunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Yu
suf Bozkurt pzal'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Belçika ve Lüksemburg'a gidecek 

olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmazın 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Ha
san Celâl Güzelin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/516) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum i 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ni
san 1988 tarihinde Belçika ve Lüksem
burg'a gidecek olan Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması. 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 42 arkadaşının, talih oyunları iş
letmelerinin neden olduğu olumsuzlukları 
ve Türk toplumunu kumar alışkanlığın
dan uzaklaştırmak için alınacak tedbirle
ri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Yasasının 19/b maddesi hükmüne 
dayanılarak, 8 Ocak 1983 tarihinden beri 
yürürlükte olan Talih Oyunları Yönetme
liğine göre izin verilen, 27 oyun makine
leri işletmesinde oynanan talih oyunları
nın Türîc toplumu üzerinde yarattığı olum
suz etkilerin çığ gibi büyüdüğü, insanları
mızın üretmeden para kazanma alışkanlık
larını olumsuz yönde etkilediği gözlen
mektedir. 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi, talih 
oyunları işletmelerinin dış turizme hizmet 
veren her ay için ortalama en az 30 bin 
Amerikan Doları veya karşılığı dövizi ka
zanmış olan turizm işletme belgesine sa
hip işletmelerin bünyelerinde kurulabile
ceği; 

7 nci maddede, buralarda oynanacak 
talih oyunlarının yalnız konvertibl döviz
le oynanabileceği; 

'13 üncü maddesinde, talih oyunları 
oynanan bu yerlere yabancı pasaport ta
şıyanlar dışında, yabancı ülkelerde ikâ
met eden ve yıllık kazançları toplamı 
20 bin ABD Doları veya karşılığı dövizi 
aşan Türk vatandaşlarının da girebileceği 
'hükmünü getirmiştir. 

Yönetmeliğin 18 inci maddesi ise, bu 
yerlerin salon girişlerinde oyuncunun adı, 
soyadı, uyruğu, yaşı ve pasaport numa
rasının tüm sayfaları her yıl noterde tas
dik ettirilecek bir deftere kaydedilerek il
gilinin imzasının alınmasının gerektiği 
hükmünü içermektedir. 

Uygulamanın hiç de böyle olmadığı, 
bu tür yerlerde talih oyunu oynayanların 
yüzde 99'unun yönetmelik dışında kalan 
Türk Vatandaşları olduğu ve sayılarının 
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hızla arttığı, bu yerleri denetimden uzak 
tutalbilmek için önemli miktarda rüşvetin 
döndüğü, hatta çok büyük bir rakama ula
şan rüşvetin müsteşar yardımcılarından 
birine 'kadar ulaştırıldığı, oyunların döviz 
'karşılığı değil, Türk parası ile oynandığı, 
Hazinenin döviz kayıplarına uğradığı, de
netim yetersizliği nedeni ile hasılatın ek
sik gösterildiği, hayalî isimlere ikramiye 
çıkmış gibi gider makbuzu düzenlenerek 
vergi kaçırıldığı, makinelerin ayarlanması
nın 'kontrol edilmediği, diğer ülkelerde 
yüzde 85 verime ayarlanırken bizde yüz
de 30 verime ayarlandığı, numaratörlerin 
devre dışı bırakılarak sayıların değiştiri
lebildiği, hafızalarındaki büyük ikrami
yelerin silindiği, bu nedenlerle zaman za
man ikramiye konusunda oyuncu ile işlet
meci arasında ihtilafların çıktığı, hatta bu 
konuda davaların açıldığı kamuoyuna 
yansıyan durumlardır. 

Özellikle, uygulanan ekonomik model 
sonucu değer yargılarının hızla değiştiği, 
paranın egemen olduğu, havadan para ka
zanma alışkanlığının giderek arttığı günü
müzde, bu tür talih oyunu işletmelerinin 
kumar alışkanlığını giderek arttırdığı he
men her yerde gözlenmektedir. Nitekim, 
bu tür 27 işletmede 1985 yılındaki hâsılat 
16 260 619 944.— TL. iken, 1986'da yüz
de 300 artışla 53 827 719 043.— TL.'sine, 
1987'nin ilk üç ayında 21 860 157 256.— 
TL.'sine ulaşmıştır. Son rakamlar, oyun 
makineleri işletmelerinin hâsılat yönünden 
M illî Piyangodan sonra ilk gelen talih 
oyunları sektörü olduğunu göstermekte
dir. 

Talih oyunları işletmelerinin getirdiği 
olumsuzluklar, kuşkusuz sadece bunlar 
değildir. Talih oyunları işletmelerinin or
taya koyduğu bu olumsuz gelişmeler, 
Türk toplumunu ve özellikle gençlerimizi 
olumsuz yönde etkilemiş, hemen her yer

de oyun salonları açılarak, buralarda da 
bu tür aletlerle oyun oynama sürecine gi
rilmiştir. Aile faicaları artmış, kahveha
nelerimiz, artık dostlukların değil, kumar 
masalarının kurulduğu yerler haline geti
rilmiştir. Son düzenlemelerin de konuya 
sağlıklı çözümler getirmesi beklenmeme
lidir. Esasen, olayı, salt talih oyunları iş
letmeleri olarak almak da doğru değildir. 

Türk toplumunu kumar alışkanlığın
dan uzaklaştırarak onu, üretmeden değil, 
üreterek ve ürettiğini insanca paylaşarak 
yaşamasını bilen insanlardan oluşan bir 
toplum halinde görmenin yolları aranıp 
'bulunmalıdır. 

'Kısacası, talih oyunları işletmelerinin 
getirdiği olumsuzlukların ve kumar alış
kanlığının toplumumuzu tahrip noktası
na getirdiği bir dönemde konunun üzerin
de tartışmak, bu soruna Türkiye Büyük 
Millet Meclisini sahip kılmak amacı ile 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını saygı ile arz' ede
riz. 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

M. Erdoğan Yeten ç 
Manisa 

Birgen (Keleş 
İzmir 

Cemal Seymen 
'Nevşehir 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Erol Köse 
Kocaeli 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mehmet TaJhir Köse 
Amasya 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Adnan Keskin 
Denizli 

t. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Arif Sağ 
Ankara 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
E'dirne 

Öner Miski 
Hatay 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Veli Aksoy 
İzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Tufan Doğu 
Muğla 

Mahmut Keçeli 
Adana 

F«hmi Işıklar 
Bursa 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

tlhami Binici 
Bingöl 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Eşref Erdem 
Amcara 

Aytekin Kotil 
. İstanbul 

Beşer Baydar 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Erol Ağalgil 
> Ankara 

BAŞKAN — Önerge, gündemde yeri
ni alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hususundaki öngör üşme, sıra
sında yapılacaktır. 

Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngö-
rüşmeler» kısmına geçiyoruz. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

/. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/13) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, İzmir 
Milletvekili Birgen Keleş ve 39 arkadaşı
nın, yüksek faizin ekonomik, malî ve top
lumsal etkileri konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmesi-
ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1980 sonrasında sürekli olarak gün
demde tutulan konulardan birisi faizler
dir. Faizler, önce tasarrufları değerlen
dirme gerekçesi ile yükseltilmiş; sonra 
da enflasyonun aşağıya çekildiği ileri sü
rülerek bir kaç puan düşürülmüştür. Da
ha sonra serbest faiz savı ortaya atıla
rak uzun süre tartışılmıştır. Üç aylık, al
tı aylık vadeli mevduata uygulanan faiz
ler Merkez Bankasınca; serbest olduğu 
ileri sürülen 1 yıl ve da'hJa uzun vadeli 
mevduat faizleri 'ise büyük 'bankalarca be
lirlenmiştir., 10 milyon Türk Lirasının üze
rindeki mevduat sertifikalarına ise pa
zarlıkla serbest faiz uygulanmıştır. 

4 Şubat kararları ile vadesiz ve vade
li! mevduata uygulanan faizlerin tavan
ları, vadesizde yüzde 36, 1 ay vadeli 
olanlarda yüzde 40, 3 ay vadeli olanlar
da yüzde 45, 6 ay vadeli olanlarda yüz
de 52, 1 yıl vadeli olanlarda yüzde 65 
olarak yeniden belirlenmiştir. Dana son
ra pazarlıklı serbest faiz uygulaması da 

kaldırılmıştır. 4 Şubatta yapılan değişik
liğin gerekçesi ise Türk Lirasından kaçı
şın önlenmesidir. 

iBilindıği üzere, faiz politikası ile enf
lasyon oranını, tasarrufları, yatırımları, 
gelir dağılımını, bütçeyi ve sermaye pi
yasasını doğrudan veya dolaylı olarak et
kilemek mümkündür. Çeşitli alanlarda 
elde edilecek sonucun olumlu olması için; 
herşeytfen önce, yapılan değişikliğin ge
rekli, yararlı ve bu değişiklik ile yapıl
mak isteneni gerçekleştirecek nitelikte ol
duğu konusunda kamuoyunda güven ya
ratması 'gerekir.; Oysa, son kararlardan 
sonra kamuoyunda yapılan tartışmalar, 
alınan kararların gerekliliği ve yaran ko
nusunda pek çok kişide kuşkular oldu
ğunu göstermektedir.. 

Yüksek faizin hızlı enflasyon ve sü
rekli devalüasyon kısır döngüsünü sür
düreceği, ekonomik ve toplumsal sorun
ları ağırlaştıracağı, iç borç faiz ödeme
lerini artırarak bütçe açıklarını yükselte
ceği, geri dönmeyen batık krediler soru
nunu daha da ağırlaştıracağı ve malî dü
zeni sarsacağı, yatırımları olumsuz yönde 
etkileyeceği ve Türk Parasından kaçışı 
önleyemeyeceği ifade edilmektedir, öte 
yandan, Avrupa Topluluğunda faiiz oran
ları çok düşüktür ve yüzde l'in altında 
değişiklikler bile önemli hareketlere yol 
açmaktadır. Tam üyelik başvurusu yap
mış olan Türkiye'nin aldığı son kararla
rın, ekonomi politikalarını Avrupa Top
luluğunun ekonomi politikalarına yaklaş
tırmasına katkıda bulunup bulunmayaca
ğı da tartışmalıdır, öte yandan, devlet 
harcamalarının giderek artian oranı faiz 
ödemelerine gitmektedir. Devlet gelirleri, 
borçların faliz ve anapara ödemeleri ka-
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dar hızlı artmadığı için, mevcut 'borçların 
faiz ve anapara ödemeleri için de her sene 
daha fazla 'borçlanma gerekmektedir., 

Bütün bu konuların açıklanması, faiz 
konusunda alınan kararların etkileri ile il
gili olarak kamuoyunun aydınlatılması ge
rekir. SHP olarak bu konunun TBMM'de 
tartışılarak açıklığa kavuşturulmasını ge
rekli görmekteyiz. Kamuoyunun aydın
latılmasının istikrarın sağlanmasına kat
kıda 'bulunacağını düşünmekteyiz. 

Bu nedenlerle, yüksek faizin ekonomik, 
malî ve toplumsal etkileri konusunda 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince Meclis araştır
ması açılma'sını arz ve teklif ederiz. 

Birgen Keleş 
izmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet 
Bakanı Sayın Yusuf Bozfeürt özal; buyu
run, 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAİL (Malatya)— Sayın Bal
kan, değerli milletvekıilleri; Sayın Birgen 
Keleş ve arkadaşlarının verdiği, «yüksek 
faizin ekonomik, malî ve toplumsal et
kileri» konusundaki Meclis araştırması 
önergesi hakkında Hükümet görüşünü be
lirtmek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Geçen yıl, ertelenen seçimler nede
niyle zamanında yapılamayıp, aralık 
ayında yapılan fiyat ayarlamaları, cari 
enflasyon oranının, büyük ölçüde, 'bek
lenen enflasyon oranının üzerine çıkma
sına sebep olmuştur. Böylece, reell mev
duat faizleri negatif olmuş ve mevduatın 
getirişi enflasyonun gerisinde kalmış; ne
tice olarak, 1987 yılında mevduat artış 
oranında, özellikle vadeli mevduatta ya
vaşlama görülmüş, piyasada likit para 
miktarı artmıştır. Buna paralel olarak, 

başta döviz olknak üzere, alternatif plas
man araçlarına olan talepte artış olmuş
tur. Ayrıca, reel devalüasyon oranı da 
düşük kalmış ve resmî döviz kurları ile 
serbest piyasa kurları arasındaki fark 
açi'lmıştiır. 

Piyasada, yüksek oranlı devalüasyon 
ve enflasyon beklentileri İle konvertibili-
teye geçiş söyi'.entileri birtakım spekülas
yonların yapılmasınla yol açmıştır. Bili
yorsunuz, bunlar, bu senenin başında 
olan hadiseler. 

Bütün bu gelişmelerin sonucunda TL. 
tasarruf mevduatı yerine, devalüasyon 
beklentisinin de etkisiyle, döviz tutma 
davranışı hız kazanmıştır. 

Serbest piyasa döviz kurları ile resmî 
kurlar arasındaki farkın devam etmesi ve 
hızüanması, döviz kuru ve para politika
larının işj'erliğini olumsuz yönde etkile
miştir. Bu nedenle, Hükümetlimiz yeni bir 
grup ekonomik kararlar almış ve bu ka
rarları 4 Şubat 1988'de açıklamıştır. 

Bilindiği gibi, bu kararlarlla mevduata 
uygulanacak faiz oranları yeniden düzen
lenmiştir. Buna göre, en yüksek faiz oran
larının, vadesiz mevduat için yüzde 36; 1 
ay vadeli mevduat için yüzde 40; 3 ay va
deli mevduat için yüzde 4(5; 6 ay vadeli 
mevduat için yüzde 52 ve 1 yıl vadeli 
mevduat için de yüzde '65 oranları aşıl
mamak üzere, bankalarca serbest olarak 
tespit ©dilmesi kararlaştırılmıştır. Resmî 
mevduata uygulanacak yıllık azamî faiz 
oranı da yüzde 10'a indirilmiştir. Mev
duat sertifakalarına da, aynı vadelere te
kabül eden mevduat faizi oranları uygu
lanacaktır. Ayrıca, mevduat munzam kar-
şı'lıkları yüzde 14'ten yüzde liö'ya, dispo-
nibilite oranı da yüzde 23'ten yüzde 27'ye 
yükseltü'miştir. 

Bunlara ek olarak da, ithalattan alı
nan teminat oranlan da bir takvim içeri -
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simde yükseltilip, sonra tekrar eski sevi
yelerine indirilmiştir. Ayrıca, ihracat dö
vizlerinin erken getir ilmesini teşvik edlici 
tedbirlere de yer yenilmiştir. 

Bu düzenlemelerden beklenen amaçlar 
şunlardır : 

Reeî fazlerim yeniden pozitife dönme
si yolu ile tasarruf mevduatının atması
nı sağlamak ve buna bağlı olarak spekü-
lat'f döviz talebini önlemek. 

Piyasadaki likidite fazlasını çekmek. 
Geniş para arzının (1M2) yapısını; daha 

az likit olan vadel: mevduata kaydırmak. 
Bu düzenlemeler, bazı arızî gelişme

lerin meydana getirdiği olumsuz etkileri 
ortadan ka'dıraralk, ekonomiyi spekülatif 
etkilerden korumak üzene yapılmış ve 
amaçları kısa vadeli olan tedbirlerdir. 
'Bunlar, yapısal bir değişiklik öngörme
mekte ve geçici bir nitelik taşımaktadır. 
'Böylece, kambiyo ve para politikalarına 
yeniden rş,,ıer,JÎik. kazandırılması ve piyasa-
rurda istikrarın sağlanması hedef alın
mıştır. 

Belirlenen faiz oranlarının yüksek 
olup Olmadığına karar verinken göz önü
ne acınması gereken husus, bu oranlarını 
mut1 ak büyüklükleri, değil, ekonomimin 
içinde bulunduğu şartların da dolaylı 
atarak hesaba katıldığı reel büyüklükler 
olmalıdır. 

Avrupa ülkelerinde nominal faiz oran
larının büyük o'madığn doğrudur; ancak, 
bu ülkelerde enflasyon oranlan da dü
şüktür. 

Ayrıca, yeni faiz oranlarının olumsuz 
etkilere yol açacağını söylemeden önce 
bu düzenleme yapılmasaydı, meydana ge
lebilecek olumsuz gelişmeleri de düşün
mek yararlı olacaktır. Yüksek faizin hız-
ılı enflasyon ve sürekli devalüasyona yol 
açması, her zaman beklenen bir gelişme 
değildir. İçinde bulunulan şartlarda yeni 
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faiz oranlar undan, tam tersine bir etki 
beklenmektedir. 4 Şubat kararlarından 
beklenen etkilerden bazdan da, bilindiği 
gibi, vadeli mevduatı artırmak ve piyasa
daki likidite fazlasını çekmektir. Faizle
rin etkisi, bu yönüyle talebi kısıcı ola
caktır. 

4 Şubat kararlarının bir başka amacı 
ise, serbest piyasa ve resmî döviz kuru 
arasındaki; farkın açılmasını ve speküla
tif döviz talebini önleyerek, devalüasyon 
bsk'eyişini kırmaktır. »Böylece, yüksek 
oranlı devalüasyon yapıma zorunluğu da 
ortadan kalkmıştır. 

ıÖte yandan, başta tarım ve imalat sa
nayii yatıranları ile ihracat olmak üze
re, çeşitli atanlarda uygulanmakta olan 
faiz oranları, piyasa faiz oranlarının ol
dukça altında kalmaktadır. Bu uygula
manın yanı sıra, yatırımcılarla, çeşitli fon
lardan ilave limkân ve destek sağlanması 
sürdürülmektedir. Bu nedenle, yeni faiz 
oranlarının yatırımlar üzerinde yapabile
ceği olumsuz etki asgarî düzeyde kalacak
tı ı*. 

Ayrıca, kredi, ucuz kaynak olmaktan 
çıkacağı için, ekonomik birimlerin faali
yetlerinde kendi kaynaklarına ağırlık ver
meleri ve kaynakları daha rasyonel kul
lanmaları. da söz konusu olacaktır. 

1988 yılı; bütçesi hazırlanırken yeni 
faiz oranı arının, iç borç faiz ödemeleri
ne getireceği yük göz önüne alınmış ve 
hesaplar buna göre yapılmıştır. 1988 yı
lında bütçe açığının değer olarak bir ön
ceki yıl seviyesinde tutulması ve reel 
olarak azaltılması, buna paralel olarak, 
1987 yılında yüzde 4,4 olan bu rakamın 
yüzde 2,8'e düşürülmesi hedef alınmıştır; 
bunu gayri safi millî hâsılanın içindeki 
nispeti olarak ifade ediyorum. Bu, önü
müzdeki yıllarda borç anapara ve faiz 
ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki 
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payını azaltıcı bir etki yapacaktır. Alınan 
'kararlar, etkilerini kısa zamanda zaten 
göstermiştir. Resmî döviz kurlarıyla ser
best piyasa döviz kurları arasındaki fark 
tamamen kapanmış, hatta serbest piya
sadaki döviz daha ucuz hale gelmiştir di-
yeb'i'iriz. Diğer taraftan, mevduat artışın
da da büyük gelişmeler vardır. 

Sayın Başkan, değerli ımıillletvekilleri; 
faizlerim yüksek olması, elbette ekonomi
de yatırımları müspet yönde etkilemez; 
ancak, daha önoe de beîirttiğt'ım gibi, biz, 
yat; rvmların yavaşlamaması 'için özel: teş
vik tedbirleri almış ve yatırtımüıarın finans
manında kul!anılmak üzere düşük faizli, 
orta vadeli kredi sistemi getirmişizdir. 
Mühim o'an hadise, faizlerin, ülkede, 
mevcut enflasyon i'e ilişkili olmasıdır. 
Eğer faizler, enflasyon bir tarafa bırakı
lıp, gelişigüzel, düşük . bir şekilde tespit 
edilirse, işte o zaman çok büyük haiksız-
1 k'ar meydana ge'ebilir. Niteki'm, 19'70'li 
yı'-'arda, be'e 1978, 1979 ve 1980'in baş
arında -24 Ocaktan önce- enflasyonun 
mem'eketi kasıp kavurduğu günlerde -ki, 
1980 enflasyonu bugünkü enflasyonun 
hemen hemen iki ımislı'ne çıkmıştı- 1978' 
de ve 1979'da bu rakamlar yüzde 80 se-
viyd'erimdeydi. O zaman, mevduat faizi 
-altı aylık için söylüyorum- yüzde 6 idi. 
Bankada parası bulunan insanlar, genel
lik'e orta gelirli vatandaşlardır. Bu, eski
den de böy'e idi, bugün de böyledir. Ni-
tek'im, banka mevduatlarının yüzde 90 ci
varındaki kısmı, 6 milyon liradan aşağı 
o|Van mevduatlardır. Esasen sanayicimin, 
tüccarın, zenginin bankada parası değil, 
bankaya borcu vardır. Bankada parası 
olan insanlar emekliler, orta gelirli 'insan
lar, esnaflardır. 

Şimdi, bu vatandaşın parasını alacak
sınız, 100 lirasını koyacaksınız, sene so
nunda 6 lira faiz vereceksiniz, 106 lira 

olacak; ondan sonra enflasyon bunun 
yüzde 80'ini yiyecek, geriye elinde 26 
lira kalacak... Kaba hesap yapıyorum. 
Peki, banka, bu aldığı parayı ne yapa
cak?.. Yüzde 18 falz'îe götürüp işadamı
na verecek.. Böyle yapılıyordu 1980 ön
cesi. Mevduatı yüzde 6 ile alıyordunuz, 
yüzde 18 ile götürüp -iş çevrelerine veri
yordunuz. Yani, orta gelirli vatandaşlarım 
gelirleri üst gelirlilerim ceplerine aktarılı
yordu. Ben bunu, bir ara karşı görüşte 
o'an bir arkadaşıma «Niye böyle yapıl
dı?» diye sorduğumda, «Efendim, başka 
türlü nasıl sermaye terakümü yapabilirdik 
Türkiye'de?» dediler. Daha acı tarafımı 
söy'eyey'm : Bu paralar ucuz olursa; yüz
de 18 ile para alıyorsunuz bankadan, enf
lasyon o'muş yüzde 70 - 80, alırsınız beş 
on ton demiri veya malı, atarsınız depo
nuza, bir sene beklersiniz, 100 liralık mal 
o'ur 170 - 180 lira, s'z verirsiniz anapara 
ile, faizle birlikte 118 lira ve aradaki far
kı da ceb;nize atarsınız; 'işte bunun adı 
slokçu'uktur. Hiçbir işlem yapmadan pa
ra kazanırsınız. Şimdi, biz de tabiî yük
sek faizi istemiyoruz, ama, hiç olmazsa 
ekonominin gereğini yapıyoruz, haksız 
kazançları, önlüyoruz. Bugün sıkı mı; bir 
işadamı kalıksın da malı alsın, bir sene de-
poLasın... Yok öyle şey; o paranın faizi 
böyle bir şeye müsaade etmez. Ama, alı
nan tedbirlerin başka bir yönü; yami biz, 
ekonominin gerektirdiği faiz politikasını 
uyguladığımız zaman -ki, faiz bugünlerde 
tabiî yüksek seviyelere gelmiştir- bunun 
iç talebi kısıcı yönü de vardır. İç talep 
kısıldığı zaman ne olur?.. İşte o zaman, 
fiyatların artışına bu büyük etki yapar, 
yani aşağıya indirmeye doğru etki yapar. 
Nitekim, bakımız, bizim «4 şubat karar
ları» dediğimiz kararlar, eskiden çok ten
kit ediliyordu; bugün tamamen etkisini 
göstermiş, bizleri istenilen noktaya getir
miştir. 
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Diğer aklığımız kararlardan ımaksat 
-!ki, bunlar bütçe ve iktisadî devlet teşek
küllerinin fiyatlarıma yapılan zarcılardır; 
bunları da açıkça ifade ediyorum- kamu1 

finansman gereği açığını azaltmaktır ve 
biz bunu da yapmışızdır. Bu da çok ten
kit ©di'lımiştir; «Efendimi, Hükümet fiyat 
artışlarını kontrol edemiyor, bu artışlar 
durdurulamayacak» denmiştir. Hayır 
efendim; biz gayet iyi bir şekilde buna 
hâlkiımiz. Elbette ki, belli malıların fiyatla
rınla zam yapılırsa, bu, geçici bir süre için 
enflasyonu artırır. Nitekim 1980'de de öy
le olmuştur; ama, kamu finansman ge
reği azaldığı, için, devlet 'daha fazla borç
lanma gereği duymayacağı için, Merkez 
Bankası, çok daha esnek bir şekilde para 
politikasını yürütebilmektedir. İşte balkı-, 
mız, bu tedbirler de tesirlerimi göstermeye 
başladı. 

Ben bu kürsüden daha önceki konuş
mamda da söyledim, «Sayın muhalefete 
alkil vermek g-ibi olmasın...» 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sizde 
akil yok ki, ne vereceksiniz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — «... iBizi enf
lasyon konusunda tenkit edimiz, daha çok 
tenkit ediniz; çünkü, yaz aylarına kalma
dan bu cephaneniz de bitecek, tenkit ede
meyeceksiniz» demiştim... (ANAP sırala
rımdan alkışlar) 

M. TURAN İBAYAZrr (İzmir) — 
Tabiî, mahsul) artacak. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi söy-
ilüyorum; emlak fiyatlarında düşmeler 
başlamıştır... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
UU (Bursa) — Bakanlar niye yuhalamı
yor o zaman? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Eğer gaze-
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te okuyorsak -ki okuyoruz- beyaz eşya fi
yatlarımda da artık yumuşamalar başla
mıştır ve... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Dünkü zamlar ne oldu? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL '(Devamla) — Şu kadarı
nı ifade ediyorum ki, ilkbaharda çok gü
zel yağmur yağdığı 'için, Allahım vergisi-
dlr, inşallah mayıs ayımda da güzel bir 
yağış olur... 

M. TURAN BAYAZIT i(lzmir) — 
Siz de enflasyonu önlersiniz... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — ... Çok gü
zel ürün geldiği zaman, büyük bolluk ge
lecektir ve yaz aylarından itibaren göre
ceğiz, enflasyonda büyük yumuşamalar 
olacaktır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İnşallah, çiftçinin parasını verirsiniz. 

'DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAIL (Devamla) — Bern, onun 
için, sayın muhalefete o zaman da isöyle-
ımiştim, «Devam ediniz; bir an evvel bu 
enflasyon meselesi de ortadan kalkacak
tır, neyimiz varsa çabuk söyleyiniz, boş 
durmayımz» demiştim. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Borç para buldum mu?... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ama, ne 
kaldı iki, bu günler ide bitmiştir, şimdi 
başka mevzular getirilmesi lazımdır; bu 
başka mevzular da, zannediyorum pek 
çok değMir. Böyle bir konuda, biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi bu, esas itiba
riyle 4 Şubat kanarları için buraya geti
rilmiş bir araştırma önergesidir ve tarihi 
oldukça eskidir; sayım muhalefet gün-
'dem'lmize pek çok araştırma önergesi, 
pek çok soru önergesi getirmesi sebebiyle 
gündem tıkandığımdan, bugüne kalmıştır 
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ve arada da bütçe görüşmeleri! vardı tabiî. 
Şu kadarını ifade edeyiım; biz 4 Şubat 
kararlarının neticesini aldık. Biraz önce 
de ifade ettim, bunlar fevkalade güzel 
ve yerine gedmiş neticelerdir; bu sebeple 
bu konuda herhangi bir 'Meclis araştır-
ıması açı'îmasına gerek ve sebep yoktur. 

Yüce 'Meclise en derin saygılarımı su
narım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
isesleri, akışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Devlet Bakanı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu , 
adına, Sayın 'Birgen Keleş; buyurun. 
(SOP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BİRGEN 
KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
mıilletvdkillteri; SHP Grubu olarak, yük
sek faizlin dkonomik ve toplumsal etki
leri konusunda ibir Meclis araştırması 
önerdik. Amacımız, 1980'den beri gün
demde olan; bazen 'bir araç, bazen bir 
amaç olarak tartışılan faiz konusunda 
kamuoyunu aydınlatmaktır. Ben, SHP 
Grubunun bu konudaki görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzda bul unu yorum 
ve sizleri grubum adına saygıyla selam
lıyorum. (SHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

1980'den sonra yapılan faiz tartışma
larında, yüksek faizi savunanlar, yük
sek faizin talebi kusacağını, enflasyon 
oranını aşağıya çekeceğini, tasarrufları 
ve yatırüabilir kaynakları artıracağını 
ve zamanla özkaynak kullanımım yüksel-
iterek, faizlerde 'bir düşüş sürecini baş
latacağını ileri sürmüşlerdir. 4 Şubat ka
rarlarının gerekçesi olarak da, piyasadan 
fazla paranın çekileceği ve Türk Lira
sından kaçışın önleneceği ileri sürülmüş
tür. 

4 Şubat kararları, ilk .günden itiba
ren yoğun tartışmalara Ikonu olmuştur. 
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Kararları tartışanlar, sadece sanayioilör 
ve yatırımcılar değildir; bankacılar, ik
tisatçılar, aydınlar ve nihayet, bizzat ka
rarı alanlar da eleştirmektedirler. 

Aslında, yüksek faizin özel sektör 
tarafından çok daha önce tartışılması ge-
rdKİrdl; ancak, ne var ki, 24 Ocak ka
rarları, özel sektörün büyük bir kesimi
ne çok önemli miktarda kaynak aktar
dığı için ve o tarli'hlerde kapasite bu sı
kışıklık olmadığı için, özel sektör, yük
sek faize, daha önceden, (bugünkü reak
siyonu göstermemiştir. Kaldı ki, 1980 
Haziranı ile Şubat 1988 arasında, ülke
nin içinde bulunduğu ekonomik ve sos
yal koşullar bakımından da farklılıklar 
vardır. Bugünkü koşullarda, yüksek fai
zin tüketimi kısıp, iç talebi azaltması, 
tasarrufları artırarak, enflasyon oranını 
aşağıya çekmesi mümkün müdür?... Bu
gün, Türkiye'de' geniş halk kesimlerinin 
talebinden kaynaklanan enfılasyonist bir 
baskıdan söz etmek mümkün değildir. 
,1980 sonrasında uygulanan düşük ücret 
politikası nedeniyle ve çoğu kez mali
yetleri bile karşılayamayacalk kadar dü
şük tutulan destekleme fiyatları nede
niyle, geniş halk kesimleri, zaten, har
camalarını büyük ölçüde kısmış durum
dadırlar. Kendilerinin en temel ihtiyaç
larını karşılayamayacak kadar düşük ge
lir sağlayan insanların, faiz yükseldi di
ye tasarruflarını artırmalarını beklemek, 
gerçekçi 'bir yaklaşım değildir. Buna kar
şılık, yüksek faiz, büyük tasarruf sahip
lerine çok miktarda kaynak (transfer et
tiği için, bu kesimlerin lüks tüketim ma
lı talepllerini, bu kesimlerin ithal malına 
karşı olan taleplerini kamçılamaktadır, 
artırmaktadır. Dolayısıyla, bugün için 
Türkiye'de yüksek faizin geniş halk ke
simlerinin tasarruflarını artırması değil, 
fakat lüks tüketimi kamçılaması, küçük 
bir gruba 'büyük kaynak aktarması ve 
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©şasen hızla bozulan gelir dağılımını da
ha da bozması söz konusudur. 

Yüksek faiz, ayrıca maliyetleri ar
tırdığından, bir maliyet enflasyonuna 
yol açmaktadır. Bunun dışında, tüketim 
ve yatırıma gidecek olan fonları, tüke
tim ve yatırıma gitmekten alıkoymaklta-
dır; çünkü, risk almadan yüksek gelir 
sağlatmak, insanları, risk alarak yatırım 
yapmaktan caydırmaktadır. 

Elk olarak, yüksek faiz, bütçedeki gi
der kalemini artırmakta, faiz giderleri 
kalemini yükseltmekte, bütçe açıklarına 
yol açmakta; ek zamları, para basılması
nı ve iş 'borçlanmayı gündeme getirmek
tedir. 

Yüksek faizin tasarrufları artırdığı
nı, geçmiş uygulamalara 'bakarak söyle
mek de mümkün değildir, çünkü, 1970'li 
yılların başında kaydedilen yurt içi ta
sarruf - gayri safi millî hâsıla oranı, ban
ka mevduatları ve gayri isafî millî hâsıla 
oranı gibi büyüklükler, 1980 sonlarında 
ancak aşılabilmiştir. Diğer bir deyişle, 
bugün için, Türkiye'nin bugün içinde bu
lunduğu koşullarda, yüksek faizin tasar
rufları artırması, enflasyon oranını aşa
ğıya çekmesi değil, tam tersine, birkaç 
ayrı nedenle, ehflasyon'ist (baskıyı artır
ması, çoğaltması söz konusudur. Kal
dı ki, Türkiye'de bugün enflasyon ora
nını artıran, çok daha başka politikalar 
da uygulanmaktadır; hesapsız para ba
sılması, savurganca yapılan harcamalar, 
denk bütçe yapımına özen gösterilme-
ımesi bu politikalardan bazılarıdır. Üst 
gelir gruplarından 'yüksek vergi alına
rak, devletlin ihtiyacı olan kaynak sağlan-
mamakta; tam tersine, bu kesimlere 
«Vergi iadesi, vergi indirimi ve vergi ba
ğışıklığı» adı altında büyük kaynak ak
tarılmaktadır. Ayrıca, bu kesimlerden 
kaynak sağlanmadığı için, devletin ihti

yaç duyduğu kaynak, artan boyutlarda 
iç borçlanmaya giderek ve bunun için 
yüksek faiz vererek sağlanmaktadır. 

Ku durum, bir yandan piyasadaki faiz 
oranlarını yukarı çekmekte, öte yandan 
da, büyük kaynak transferi yüzünden, 
enfiasyonist baskı yaratmaktadır. 1980' 
den beri uygulanan Türk Lirasının sü
rek1! olarak değer yitirmesi, Türk Lirası
nın sürekli olarak değer kaybetmesi po
litikası da, birkaç ayrı nedenle, tıpkı 
yük«ek faiz gibi, enflasyonist baskı yarat
maktadır. Herşeyden önce, başta petrol 
ve petrol ürünleri olmak üzere, ithal edi
len ara malı ve yatırım mallarının fi
yatlarını yükselttiği için, bu malları kul
lanan üretimin ve yatırımın da pahalı ol
masına yol açmaktadır. Ayrıca, dış borç
ların Türk Lirası karşılıklarını artırmak
ta ve bu kanalla enflasyonist ek bir bas
kı yaratmaktadır. Sürekli olarak Türk Li
rası değer yitirdiği için ve Türk Lirası
nın değerinin bir süre sonra ne olacağı 
bilinmediği için, ileriye dönük olan bu 
belirsizlik, yatırımcıları da olumsuz yön
de etkilemekte, orta dönemli ve uzun dö
nemli ciddî sanayi yatırımları yapmama
larına yol açmaktadır. Kamu iktisadî,te
şekküllerinin zamlarının âdeta teşvik edil-
mes, de enflasyonu artıran, enflasyon ora
nını yukarıda çeken diğer bir politikadır. 

Sonuç olarak, bütün bu politikalar 
yıllardır uygulandığı halde ve uygulan
maya devam ettiği halde, bir tek faiz 
oranıyla oynayarak, enflasyonu aşağıya 
çek;nek mümkün değildir. Aynı şekilde, 
Türk Lirasından kaçışa yol açan, Türk 
Lirasını tutmayı önleyen politikalar sü
rerken, yüksek faiz kanalıyla Türk Lira
sından kaçışın önlenmesi de mümkün de
ğildir. Bir türlü aşağıya çekilemeyen enf
lasyon da, Türk Lirasından kaçış da, biz-
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zat iktidarın uyguladığı politikaların do
ğal bir sonucudur. 

Eğer, iktidar, bir yandan otel fiyatla
rını dolar olarak tespit e'diyor, aynı za
manda insanların arsalarını, evlerini do
lar üzerinden kiraya vermelerine göz yu
muyor, öte yandan da Türk Lirasının de
ğerini sürekli olarak düşürüyorsa; o za-
maı Türk Lirasından kaçış doğal değil 
mid;r? 

Eğer iktidar, getirilen her dolara res
mî kurun üzerinde, hem de yüzde 40 - 60 
gibi bir oran üzerinde daha fazla bir öde
me yapıyorsa, o zaman insanların dolar 
arayışına girmeleri, bunun için hayalî dış 
satımlara yönelmeleri ve Türk Lirasın
dan kaçmaları, beklenen bir sonuç değil 
midir? 

Eğer iktidar, döviz tevdiat hesapları 
açtırıyor, buna yüksek faiz uyguluyorsa 
ve bir yandan da sürekli olarak Türk Li
rası değer yitiriyorsa, insanların tasarruf
larını korumak için dolar bulmaya yönel
meleri, Türk Lirasından kaçmaları, ger
çekçi bir tutum değil midir? 

Eğer, iktidar, dövize endeksli hisse 
senetleri çıkarıyorsa, o ülkede insanların 
Türk Lirasına güvenmeleri, Türk Lirasın
dan kaçmamaları mümkün müdür? 

4 Şulbat kararlarından sonra, özel sek
tör, «Yatırımlarının durduğunu, kapasite 
kullanımında en üst noktalara ulaşıldığı
nı ve eğer kendilerine yeni yatırım yap
ma imkânları tanınmazsa, dışsatım artı
şının da sağlanamayacağını» söylemiştir 
ve bunu çeşitli formlarda ifade etmişler
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu, gerçekçi bir 
değerlendirmedir. Çünkü, maliyetlerin çok 
arttığı dönemlerde ve ileriye doğru belir
sizlik olan ortamlarda özel sektörün, or
ta ve uzun vadeli ciddî yatırımlara yönel
mesi ciddî sanayi yatırımları yapması, 

beklenen bir sonuç değildir. Nitekim, 
1980 sonrasında da böyle olmuştur. 1980 
sonrasında yüksek faiz, maliyetleri çok 
artırdığı için, Türk Lirasının sürekli ola
rak değer kaybetmesi de ileriye doğru bir 
belirsizlik yarattığı için, özel sektör, dar
boğaz giderme ve kapasite artırma yatı
rımları dışında, ciddî hiçbir sanayi yatı
rımına girmemiştir. Rakamlar da bunu 
doğrulamaktadır. 1980 yılında özel sek
tör yatırımları yüzde 15,4 oranında art
mıştır; ancak, özel sektörün imalat sa
nayii yatırımları yüzde 8,9 oranında azal
mıştır. 

Kamu sektörünün yatırımları, reel 
olarak 1987 yılında yüzde 4,4 oranında 
azalmıştır; ancak, kamu sektörünün ima
lat sanayii yatırımları, bu yıl da yüzde 
43,5 oranında azalmıştır. 1980 yılında 
imalat sanayii yatırımlarının toplam sa
bit sermaye yatırımları içerisindeki ora
nı yüzde 27 iken, bu oran 1987'de yüz
de 15,2rye inmiştir. 

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen, 
«imalat sanayii yatırımları sadece oran 
olarak değil, aynı zamanda, mutlak ra
kam olanak da azalmıştır. 1980 yılında, 
1987 yılı fiyatlarıylıa, 2 trilyon 768 mil
yar Türk Lirası olan imalat sanayii ya
tırımları, .1987 yılında 2 trilyon 111 mil
yar Türk Lirasına düşmüştür. Kamu sek
törü yatırımları içerisinde, imalat sana
yii yatırımlarının payı 1980 yılında yüz
de 27.4 iken, bu oran dramatik bir şe
kilde düşmüş, 1987 yılında yüzde 6.1'e 'in
miştir. Aslında bu gelişme, Beşindi Beş 
Yıllık Kalkınma Planına ve iktidarın po
litikasına uygun bir gelişmedir. Çünkü 
iktidar, kamu sektörüne sanayi yatırımı 

i yaptırmamayı amaçlamaktadır.. Ama, ne 
; J var iki, özel sektör de uygulanan politi-
lm kalar nedeniyle sanayi yatırımı yapma-
W maktadır. 
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Şimdi, bu noktada iktidarın yanıtla
ması gereken çok önemli 'bir soru vardır. 
Bu ülkede sanayi yatırımını kim yapa
caktır? iSayun milletvekilleri, dikkatinizi 
çekmek için soruyu tekrarlıyorum; bu 
ülkede sanayi yatırımını kim yapacaktır? 
Bu soruya «Yabancılar» diye yanıt ye
nebilirsiniz ve dünya görüşünüz nede
niyle de bundan hıiç rahatsız olmayabi
lirsiniz. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Ama sayın milletvekillileri, bir ül
kenin kaderini, 52 milyonun geleceğini 
birkaç yabancı firmanın kâr etmek ama-
sıyla verecekleri kararlara terk edemezsi-
niiz. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar), 

Kamu sektörüne sanayi yatırımı yap
tırmıyorsunuz, özel sektör, uyguladığınız 
faiz politikası, kur politikası, iç borçlan
ma politikası ve diğer politikalıar nede
niyle yatırım yapmıyor. Biz SHP Grubu 
olarak bundan daha vahim bir durum 
düşünemiyoruz, Çünkü, imalat sanayi ya
tırımları, sanayileşmek demektir; çünkü, 
sanayileşmek, kalkınmak demektir. Sa
nayileşmek, sadece kalkınmak ve geliş
miş ülkelerle aramaızdaki -gelişmişlik far
kını aşmak için değil; ama, başta işsiz
lik olmak üzere, tüm ülke sorunlarımı 
çözmek için de gereklidir. Dışsatımın ka
lıcı ve sürekli olarak artması da sanayi 
yatırımlarına 'bağlıdır; çünkü, biır yandan 
kapasite kullanımınım üst ısınırına gelin
miştir, öte yandan da dünya ticaretinde 
sanayi ürünleri ticareti diğer ürün tica
retimden daha hızlı artmaktadır. Ayrıca, 
sanayi ürünleri içimde de ileri: teknoloji
ye dayanan sanayi ürünlerinim ticareti 
daha da hızlı artış göstermektediır. Ayrı
ca, Türkiye'nin tam üyelikten yararlan
ması, Avrupa Ekonomik Topluluğu için
de bu ülkelerde uygulanan politikalardan 
zarar görmeden varlığımı sürdürmesi de sa
nayileşmeye bağlıdır. 

.Sayın milletvekilleri, Türkiye, ekono
mik açıdan son derece kritik bir dönem 
geçirmektedir. Bu dönemi 1980 sonrasın
daki politikalarla aşmak mümkün değil
dir. Uygulanan yüksek faiz politikasının 
enflasyon oranını aşağıya çekmesi ve 
Türk Lirasından kaçışı önlemesi mümkün 
değildir; çünkü, hem bizzatihi yüksek 
faiz birkaç ayrı nedenle enflasyonist 'bas
kı yaratmaktadır, 'hem de esasen enflas
yon oranını yukarı çeken pek çok başka 
politika uygulanagelmeıktedıir. Aynı poli
tikalar, Türk Lirasından kaçışı da hız
landırmaktadır. Söz konusu politikalarım 
en olumsuz sonuçlarından bini sanayileş
meyi durdurmasıdır. Türkiye'nin geleceği 
sanayileşmeye bağlıdır. İktidar, kamu sek
törüne, bilerek, isteyerek, politikası ge
reği sanayi yatırımı yaptırmamaktadır. 
Özel sektör de bir yamdan yüksek faiz gelir
ler?, spekülatif kazançlar ve ticaret daha 
kârlı olduğu için, öte yandan da uygula
nan diğer politikalar sanayi yatırımı yap
mayı caydırdığı için, sanayi yatırımı yap
ın amaktadur; bu durumda, ülkenin kalkın
ması, yabancı şirketlerin kemdi çıkarları 
doğrultusunda verecekleri kararlara terk 
edilmiş ollmaıktadır. İktidarım bu noktada 
tarihî bir sorumluluğu olduğuma inanı
yoruz. Bizim, muhalefet partisi olarak 
görevimiz, iktidara bu sorumluluğunu! ha
tırlatmak ve kamuoyunu, uygulanan po
litikalarla ilgili olarak aydınlatmaktır. 

Bütün bu noktaların değerlendirilme
si içim önergemize destek vermenizi diler, 
grubum adına sizlere saygılar sunarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Tevfik Ertüzün; buyurum efendim. 
(DYP sıralaırundam alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ER
TÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
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değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti tarafından, «yüksek faizin 
ekonomik, malî ve toplumsal etkileri» 
konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerinde, Doğru Yol Par
tisi Meclis Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünya üzerin
de iktisadî ilişkilerin paralı hale gelme
siyle. beraber, faiz de toplum hayatına 
girmiştir. Faiz, sadece iktisadî ve ticari 
taralı olan bir kavram olmayıp, huku
kî, sosyal, moral ve felsefî yanları da en 
az iktisadî yanı kadar önemli olan bir 
enter disipliner kavramdır. Toplum ha
yatındaki bu derece önemli yerinden do
layı, bütün semavî dinler de faize geniş 
yer vermişlerdir ve prensip olarak, hak
sız kazanç saydıkları faizi yasaklamışlar
dır. Buna rağmen, bütün toplumlarda ve 
her zaman faiz işlemiştir. 

Faizi açıklamak maksadıyla, iktisatçı
lar 400 yıldan beri değişik teoriler orta
ya koymaktadırlar. Bunlar içinde en çok 
taraftan toplayan teori, faizi, likiditeden 
vazgeçmenin bedeli veya tasarruf feda
kârlığına katlanmanın mükâfatı olarak 
açıklayanı olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
günümüz ekonomilerinde, sermayenin ki
rası veya kira bedeli olan faiz, para po
litikasının son derece önemli bir aracı
dır. Öyle ki, serbest piyasa ekonomisinin 
geliştiği ve yerelştiği ekonomilerde faiz 
haddindeki otonom değişmelerle, yani 
piyasa güçleri yoluyla meydana gelen de
ğişmelerle para ve sermaye piyasaların
da dengeler aşağı yukarı kendiliğinden 
sağlanır ve tam istihdam denge gelir se
viyesini sağlayan faiz haddine de denge 
faiz haddi denir. Klasik iktisat, bu den

genin kendiliğinden sağlanacağını savu
nur; çünkü, klasik varsayımlara göre, 
bütün tasarruflar yatırıma dönüşür, spe
külatif para talebi söz konusu değildir. 

Antienflasyon'ist veya antideflasyonist 
politikaların uygulanmasında, faizi önem
li bir araç olarak kullanan teoriler ise, 
harcamaların değişmesinde, kaynakların 
dağılımında, kaynakların ülkeye giriş ve 
Çıkışında; yani, uluslararası sermaye ha
reketlerinde faizi bir politika aracı ola
rak kullanmaktadırlar. Ancak, faizin bu 
işlevini yerine getirebilmesi için, kurum
sal yapının hazır olması ve işlerlik için
de bulunması gerekir. Bir başka ifadeyle 
ekonominin, gerekli hassasiyete, gerekli 
duyarlılığa sahip olması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan Partisi İktidarı uyguladığı eko
nomik politika çerçevesinde faizi geniş 
bir biçimde kullanmaktadır. Bunun eko
nomi üzerindeki yansımalarına geçmeden 
önce, iktidarın faiz politikasındaki temel 
hatasına değinmek istiyorum. O hata da 
şudur : iktidar, faizi ekonomik politika 
içinde kullanılması gereken bir araç olma 
yerine, bir amaç haline getirmiştir. Öyle 
ki, bu amaç halka, tasarruf sahibinin ve
ya mevduat sahibinin enflasyonun üze
rinde gelir sağlaması olarak anlatılmış; 
ama, gerçekte kamu finansman açıkları
nı, yüksek faizli iç borçlanma ile kapat
ma olarak geniş biçimde yararlanılmış
tır; îabiî, bu arada talebin kısılması mak
sadıyla da kullanılmıştır. Böylece, kamu
nun cari harcamalarının ve altyapı yatı
rımlarının borçlanma ile finansmanı yo
luna gidilmiştir. 

İktidar, uyguladığı ekonomik politika 
içince serbest faiz politikasına, zaman za
man geçme teşebbüsünde bulunmuş; fa
kat bunu bir türlü başaramamıştır. Faiz 
politikasında iktidarı devamlı olarak zik-
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zaklar içinde görüyoruz. Öyle ki, enflas
yon beklentisi yenilmeden ve enflasyon 
tam olarak kontrol edilmeden 1986 yılı 
ortalarından itibaren faiz haddi zaman 
zaman düşürülmüştür; ama bir süre son
ra yeniden yükseltildiğini görüyoruz. îş-
te, hükümet, uyguladığı ekonomik poli
tika içinde faizi gerçekçi bir araç olarak 
kulianamamıştır. 'Tabiî bunun sebepleri! 
var; ama, bu sebeplere şimdi girmek is
temiyorum; çünkü zaman alacak. 

Değerli milletvekilleri, faiz politikası
nın Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini 
bell: başlı başlıklar altında toparlamak 
gerekirse, önce mevduat üzerinde ne et
ki yapmıştır buna bir bakalım : Mevduat 
üzennde uygulanan yüksek faiz politika
sının yaptığı etki, reel bir artış sağlana
maması olmuştur. 1983 ila 1987 yılları 
arasına baktığımız zaman, vadeli tasar
ruf mevduatı 1983'te 1 trilyon 200 mil
yardan 1987 yılında yaklaşık 6 trilyona 
gelmiş, 4,8 kat artmış; toplam tasarruf 
mevduatı 1 trilyon 900 milyardan 8 tril
yona yaklaşmış, 4,4 kat artmış; toplam 
mevduat ise 3 trilyondan 14 trilyona gel
miş, 4,5 kat artmış. Hemen fiyat endeks
lerine baktığımız zaman, 1983 ila 1987 
yıllan arasında Devlet istatistik Enstitüsü 
tüketici fiyat endekslerinin 4,5 kat ve top
tan eşya fiyat endekslerinin de 4 kat 
arttığını görüyoruz. Yani, yüksek faiz 
politikası mevduat üzerinde reel bir ar
tışa yol açmamıştır. Sadece vadeli tasar
ruf mevduatındaki reel artış yüzde 8'dir. 
1983 - 1987 yılları arasındaki ekonomi
deki reel büyümenin yüzde 25 civarında 
olduğunu dikkate alırsak, bu artış reel 
büyümenin de gerisinde kalmaktadır. 

Vadeli tasarruf mevduatının dağılımı
na baktığımız zaman; yüzde 45'inin 3 
milyon liranın altında olduğunu görü
yoruz. Yüzde 33'ü - 3 - 6 milyon İra 

arasında ve 3 milyon liranın altında he
saba sahip olanların hesap adedi, top
lamı hesap adedinin yüzde 94'ü. Demek 
ki, vadeli tasarruf mevduatına gidenler, 
dar gelirli, çok sınırlı imkânlar içkide 
tasarruf yapabilen geniş halik kitleleri. 
Bunların elde 'ettiği 'gelir nedir? 

Bunların, ortalama olarak yaklaşık 
1,5 milyon liralarının olduğunu düşüne-
oek olursak, faiz olarak elde ettikleri 
gelir aylık 60 bin liradır. Eğer Hükü
met bu gerekçeyi ileri sürüyorsa, eko
nomi, bunlara nominal olarak bir nevi 
ek kaynak sağlamak için (Ayda 60 bin 
lira), biraz sonra işaret edeceğim gibi, 
fevkalade ağır bir borç, ağır bir faiz 
yükü altına sıckulmuştur. 

Değerli milfetvekilleriğ 1984 ve 1985 
yularında toplam mevduat yüzde 60 ci
varında artmıştır. Bu aşağı yukarı enf
lasyon oranına eşittir; ama özellikle 
1986 ve 1987 yıllarında toplam mevdu
at artışı ciddî olarak azalmıştır. Top
lam mevduat artış hızı 1986'da yüzde 
30 civarında olmuştur. Vadeli mevdu
at artış hızı da 1987'de yüzde 26'ya 
kadar düşmüştür. Tabiî bunda 1986 ve 
1987 yıllarında döviz tevdiat hesapla
rındaki çok hızlı artışın etkisi olduğu 
muhakkaktır. 

Değeri milletvekilleri, Türkiye son 
iki yılda döviz ikamesi olayını yaşıyor, 
yani Türk Lirasından kaçış, yabancı pa
ralara yatırım olayı yaşanmaktadır. Bu 
gidişin farkında olan Hükümet, bu gi
dişi ancak 1987 Haziranında, yani biraz 
geç fark eden Hükümet, faizlerin yeni
den yükselmesini sağlamak amacıyla bir 
yıl ve daha yüksek vadeli mevduat faizi
ni serbest bırakmıştır; ancak, bankalar 
bu serbestiye riayet etmemişler ve faiz
leri yüzde 52 ilâ yüzde 56 arasında tut
mak liçdn anlaşmışlardır. 
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Hükümet, 'bu kararıyla, kısa vadeli 
mevduatın da en azından bir yıl vadeli 
mevduata dönüşeceğini ümit etmiştir; 
ama, !bu da gerçekleşmemiştir. Nihayet, 
bildiğimiz yakın geçmişte yaşanan 4 Şu
bat (kararlarıyla, bir yıl vadeli mevduat 
faizi 'yüzde 65 olarak belirlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, mevduat fai-
zindelki bu yükselmeye rağmen, mevdu
attaki azalma eğilimi devam ediyor. 
Mart 1988 sonunda 15,5 'trilyon liraya 
ulaşan toplam mevduatın reel değeri, yıl
başındaki seviyenin yüzde 10 altındadır. 
Enflasyon tırmandılkça bu eğilimin de
vam etmesi de tabiîdir. 

Ayrıca, 'kredi faizlerinin yükseldiği 
bir konjonktürde, mevduattaki reel azal
ma son derece endişe vericidir. 

Sayın Başkan, değerli (milletvekilleri; 
Türk ekonomisinde en büyük faktör ge
liri, faiz geliri haline gelmiştir. Öyle ki, 
bugün millî gelirin yalklaşılk yüzde 30' 
unu faiz geliri teşkil ediyor. Bu da 57 
trilyonluk millî hâsıla içerisinde yaklaşık 
17 'trilyon liralılk bir bölümdür. Geçen 
yıl Türk ekonomisinin yaptığı yatırım 
tutarının - ikamu ve özel sektör da
hil - 14 trilyon lira civarında olduğunu 
düşünecek olursak; bu 17 trilyonluk fai
zin ne derece ağır bir yük olduğu çok 
açık olarak anlaşılır. Buradan biraz önce 
bahsettiğim o geniş kitlelerin sağladığı 
gelir 2 trilyon lira civarındadır ve özel
likle, işletmeler ve devlet tarafından öde
nen 17 trilyon lira, devletin, ürettiği mal 
ve hizmetlere yaptığı zamlar yoluyla ve 
istetmelerin, ürettikleri ürünlere yaptık
ları zamlar yoluyla, yani kısaca, enflas
yon yoluyla, yine geniş halk kesimlerine 
ödettirilmektedirj Yani, bu 17 trilyon
luk faizi ödeyen, sonuçta, halktır. 

O halde, talep enflasyonunu önlemek 
»maçıyla uygulandığı iddia edilen yük

sek faiz politikası, maliyet enflasyonu
nun önemli sebeplerinden biri haline gel
miştir; ikincisi, faiz yükünün veya faiz 
gelirinin bu dağılımı, gelir dağılımı ada
letsizliğini, daha da büyütmektedir. 

Brüt mevduat faiz hadleri üzerinden 
yapılan hesaplamalara göre, 1981, 1983 
ve 1985 yıllarında, yüzde 5 ilâ 6 arasın
da; 1982, 1984 ve 1986 yıllarında da 
yüzde1 11 civarında bir reel gelir sağlan
dığı görülüyor. Ancak, 1987'nin Mayıs 
ayından itibaren, negatif faize geçilmiş
tir. öyle İki, Hazinenin ve istatistik Ens
titüsünün uyguladığı fiyat endekslerine 
göre, 1987 yılının Aralık ayında, 3 ay 
vadeli mevduatta negatif faiz, yüzde 12 
ila 17 arasında; - 6 aylık vadeli mevdu
atta negatif faiz, yüzde 10 ila 16 arasın
da - ve T yıl vadeli mevduatta da nega
tif faiz, yüzde 0,5 ilâ 7 arasındadır. 
Bu bilgiler, Merkez Bankasının hazırla
dığı özel bir raporda yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer ekonomik 
politikanız sağlam değilse, ekonomiye 
sağlıklı bir biçimde yalklaşamıyorsanız, 

faizi ne1 kadar yükseltirseniz yükseltiniz, 
mevduatları erozyona uğramaktan yine 
kurtaramazsınız. Yani, uygulanan mo
del, biraz sonra biraz daha detaylı ola
rak ifade etmeye çalışacağım, temelde 
yanlıştır. Yanlış olduğu için, bugün 
faizler de mevduatı korumada yetersiz 
kalmaktadır. Çare, tabiî ki, hiç şüphe
siz enflasyonu kontrol etmektir. 

Kaldı ki, bu dönemde yaşanmış olan 
banıker krizlinin etfeileri de hâlâ sürmek
tedir. Yedi yıldan beri bankerzedelere 
vaat edilen birer milyon lira daha henüz 
ödenmemiştir. 3 Mayıs 1987'de Sayın 
Kaya Erdem'in başkanlığında yapılan 
toplantıda 1988 Haziranına kadar 500'er 
bin lira daha ödeneceği vaat edilmiş, 
ancaik bugüne kadar henüz böyle bir 
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ödeme gerçekleşmemiştir. Yaklaşık, ana 
parası 5 mlilyar lira tutarında olan bu 
büyüklüğün bir an önce ödenmesi ve 
oldukça geniş bir kitleyi ilgilendiren bu 
konunun çözümü fevkalade önemlidir. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
zaman zaman sayın Hükümet üyeleri 
«Geçmişte negatif faiz politikasının uy
gulandığını ve bunun son derece yanlış 
olduğunu» ifade ediyorlar., Tabiî ki, 
negatif faiz politikasını savunmak müm
kün değildir; ancak, geçmişte, özellikle 
1960'iı yılların ortasından 1970'li yılla
rın ortasına kadar kurulan sanayi ve 
gerçekleştirilen kalkınma için ucuz kay
nak kullanmak ıbir zaruret halindeydi; 
çünkü, Türkiye'de, bilindiği gibi, en 
önemli kaynak sermayedir; yani, bütün 
az gelişmiş ülkelerde, bütün gelişmekte 
olan ülkelerde kıt kaynak sermayedir; 
ancak, o yıllarda uygulanan ekonomi 
politikasıyla ekonomi ve sanayi bu ne
gatif faizi sübvanse etmiştir. Gözden 
kaçırılan nokta burasıdır. 

Ayrıca, mevduat bir gönüllü tasar
ruftur. Yani, kimse, o yıllarda vatanda
şa «Efendim, siz bankaya paranızı yüz
de 6 veya yüzde 12 faizle yatırın» gibi 
bir zorlamada bulunmamıştır. O günkü 
politikalar içinde ve bankaların da takip 
ettikleri bazı ikramiye politikaları vesa
ire nedeniyle vatandaş gönüllü tasarru
funu mevduat faalinde bankaya plase 
etmiştir; ancak, biraz önce de ifade et
tiğim gibi, sanayideki gelişme ve refa
hın hızla tabana yayılması, toplumun 
refah düzeyinin yükselmesi, bu nelgatif 
faizi bir yerde geri ödemiştir, Bakınız, o 
yılarda iki aylık maaşıyla bir buzdo
labı alabilen ortalama ücretli, bugün 
ise ancak beş altı maaşı ile bir buzdo
labı alabilir hale gelmiştir. Yine o günler
de, emekli ikramiyesi ile bir ev satın 

alabilen orta gelirli ıbir vatandaş, bugün 
emekli ikramiyesi ile o evin bir odasını 
dahi alamaz hale gelmiştir; hatta bunu 
hayal dahi edememektedir. 

Kısaca; özellikle 1965 ilâ 1977 yılla-
ırı arasında sağlanan enflasyonsuz büyü
me ve hızlı sanayileşme, halikın refah 
düzeyini yükseltmiştir. Netice de zaten 
budur. Onun için diyoruz ki, faiz bir 
amaç değil, faiz bir araçtır. Eğer faiz, 
işte bu sonucu yaratıyorsea, demek ki 
iyi kullanılmış ve iyi uygulanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
faiz politikasının ekonomi üzerindeki et
kilerinden bahsederken, iç borçlanmadaki 
gelişmelere de değinmemek mümkün de
ğildir. 

1984 yılından itibaren kamu harcama
larındaki aşırı büyümeye karşılık, vergi 
gelirlerinin yeterli düzeyde toplanamama
sı sebebiyle artan bütçe açıklarını fi
nanse etmek ve vadesi gelen anapara 
ve faizleri ödemek maksadıyla, kamunun 
giderek daha çok iç borçlanmaya baş
vurduğu görülüyor. Özelikle, iç borçlan
ma senetlerinin ihale yoluyla satışına 
geçilmesinden sonra, kamu finansman 
açıkları, para ve sermaye piyasasından 
karşılanmıştır. Kamu finansman açıkları
nın temel sebebi ise, artan cari harcama
lar ve altyapı yatırımlarıdır. Bunlar için 
kamu, kısa vadeli ve pahalı bir borç
lanma içine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kaldı ki, köye 
giden telefon altyapı olarak düşünüle
mez. Bir yatırımın altyapı olabilmesi içlin, 
mutlaka, üretim üzerinde uyarıcı, moti
ve edici, harekete geçirici etkisi olması 
lazımdır. Yani, teknik ifadeyle, dışsal 
ekonomi yaratmalıdır. Köye giden tele
fonun, otomatik telefonun böyle bir et
kisinin olmadığı veya böyle bir etkisinin 
ihmal edilecek kadar küçük olduğu şüp-
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hesizdir. Dolayısıyla, Türkiye belki de 
dünyada kamu hizmetini, ikısmen altya
pıya kısa Vadeli ve pahalı borçlanmayla 
finanse eden tek ülkedir, ender ülkeler
den biridir. Bu haliyle Türk ekonomıisi, 
zannediyorum ki, iktisat politikası lite
ratürüne girecektir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 1983'te 
net iç borçlanma, yani devletin borçlan
masından yaptığı geri ödemeler çıktıktan 
sonra kalan net borçlanma 100 milyar li
ra civarında; 1984'te 400 milyarı aşmış; 
1985'te net iç borçlanma -altını tekrar 
çizmek istiyorum- 700 milyarı aşmış, 1986' 
da 1,5 trilyona yaklaşmış ve 1987'de de 
2 trilyon lirayı aşmıştır, öyle zannediyo
rum ki, 1988'de (içinde 'bulunduğumuz 
yılda) net iç borçlanma 5 trilyon 'lira 
civarında olacaktır. Bir başka ifadeyle, 
1983 yılında millî hâsıla içinde 'binde 9' 
ıluk paya sahip olan iç borçlanıma 1987!de 
yüzde 4'e çıkmıştır. 'Hızlı iç borçlanma, 
ticarî bankaların ve tasarruf sahiplerinin 
kaynaklarının kamu kesimine aktarılma
sına yol açarak özel kesimin finansman 
imkânlarını büyük ölçüde daraltmıştır. 

Sayui milletvekilleri, iç 'borçlanmada 
uygulanan yüksek faizler ülkede bir nevi 
faiz tabanı oluşturmaktadır; yani taban 
faiz, hazine bonolarında uygulanan faiz 
haline gelmektedir ve hu faiz yükseldik
çe, özel sektör kredi faizleri de katlana
rak yükselmektedir. Bakınız, son olarak 
Nisan 1988'de yapılan ihalede dokuz ay
lık hazine bonosu için uygulanan faiz 
'yüzde 66Mir ve bu faiz nettir. 

Sayın Başkan, değerli milüetvekiılleri; 
.1987 sonu itibariyle tahvil ve bonodan 
oluşan liç borç stokumuz 4 trilyon lirayı 
aşmıştır, toplam iç borç stokumuz ise 
12 trilyon lirayı aşmıştır; bir başka ifa
deyle, toplam iç borç stokunun millî hâ
sılaya oranı 1983 sonunda yüzde 15 iken, 
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1987 sonunda yüzde 22'ye yükselmiştir. 
Gerçi, Batı ülkelerinin .bazılarında bu 
oran daha yüksektir; ancak o ülkelerde, 
iç borçlanmada tatbik edilen ortalama 
vade oniki yıldır -bunun çok daha üs
tüne çıktığı ülkeler vardır- ve ortalama 
faiz üse yüzde 10 civarındadır; yani o 
ülkeler, bu şartlarla borçlanıyorlar. Tür
kiye'de ise, iç 'borçlanmanın yaklaşık yüz
de 45'i, bir yıldan daha kısa vadelidir; 
bir yıldan uzun vadelilerin oranı ise yüz
de 25'tir. 

Sayın millet vekileri, iç borç faizleri
nin yüksekliği, 'bütçe harcamaları içinde 
-bir iki hafta önce burada müzakere et
tiğimiz gibi- faiz ödemeleri payının hızla 
yükselmesine yol 'açmıştır. Bakınız, iç borç 
faiz ödemeleri 1983 yılında sadece 80 mil
yar 'lira iken, 1987 yılında 1 trilyon 600 
milyar lirayı aşmıştır; 1988'de sadece iç 
borçlar için yapılacak faiz ödemesi 3 
trilyon liranın üstünde öngörülmüştür. 
Dolayısıyla, iç borç faiz ödemelerinin 
bütçe harcamaları içindeki payı ise 1983' 
te yüzde 3 iken, 1988'de yüzde 15'tir. İç 
ve dış borç faiz ödemeierıinin 'bütçe için
deki payı ise, 1983'te yüzde 8 iken, 1987' 
de yüzde 18'e yükselmiştir; 1988'de yüz
de 26 olacağı öngörülmüştür. Yüzde 8'tik 
pay yüzde 26'ya kadar ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, toparla
yınız efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, kısa vadeli, yük
sek faizli iç borçllanma politikası bugün 
bir fasit daireye dönüşmüştür. Hızla artan 
faiz ödemeleri daha yüksek bütçe açığı
na, daha yüksek bütçe açığı daha yüksek 
faizle borçlanmaya ve daha yüksek borç 
taksitleri ise ya emisyona, ya sürekli zam
lara (yani, yüksek enflasyona) yol aç
maktadır. Bu bir fasit dairedir. Enfilas-
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yonu yenmeden bu daireden çıkmak 
mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çok kısa olarak, sermaye piyasasında dev
letim 'hâkimiyetine değindikten sonra söz-
lerimi bit ireceğim. Devletin, çeşitli biçim
lerde dikte ettiği yüksek faiz oranları ile 
iç tasarruf hacminin büyük bölümünü 
kendisimde toplaması, özel sektörün kay
nak maliyetini artırmakta, finansman kay
naklarını daraltmakta ve hatta özel sek
törün ayakta durmasını dahi imkânsız 
kılmaktadır. 

Yüksek kredi faizlerimin temel sebebi, 
devletim sermaye piyasasında özel sektö
re karşı giriştiği haksız rekabettir. Serma
ye piyasasında, bugün, serbest rekabet 
şartları değil, devletim tayin ettiği tekel 
şartlan caridir. Kamunun finansman açı
ğının, para ve sermaye piyasalarından kar
şılanmasını devletin yönlendirme fonksi
yonu ile izah etmek mümkün değildir. 
Bıu, doğrudan doğruya para ve sermaye 
piyasalarıma yapılan müdahaledir; çünkü, 
Hükümetin iddia ettiği piyasa ekonomi
lerinde, mal ve hizmetin akımıyla fon 
akımı arasında bir bütünlük ve uyum 
olması lazım gelir. İşte bu müdahale, bu 
uyumu ortadan kaldırmıştır. 

özel teşebbüsün önceliğini savunan 
Hükümet, özel sektörün yatırım kaynak
larını kurutmuştur; 1984-1987 ekonomi 
politikasının, zannediyorum ki, em 'büyük 
çelişkisi burada yatmaktadır. Üstelik, eko
nomi ekspansiyonist (genişlemeci) bir 
konjonktür içime girmişken, özel sektö
rün kaynaklan daraltılmıştır, İşte bakınız, 
1984'te 1 trilyon 100 milyar liralık ihraç 
edilen menkul kıymet içinde özel kesi
min payı sadece 75 milyar liradır. 

1987 yılında (geçtiğimiz yıl) para ve 
sermaye piyasasında ihraç edilen menkul 
kıymetler 7 trilyon 300 milyar lira civa-
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nmda iken, özel sektörün ihraç ettiği 
menkul kıymet, bumun sadece yüzde 9'u 
olan 680 milyar lira mertebesinde kalmış
tır. Düşününüz ki, bir yıl içinde ihraç 
edilen menkul kıymetlerin yüzde 90'ındaıı 
fazlası kamu sektörüne aittir, yüzde 10' 
undan azı ise özel sektörün kaynağı ola
rak toplanmaktadır. 

Dsğerli 'milletvekilleri, bu derece ir
rasyonel, bu derece gayri aklî ve gayri ik
tisadî bir finansman modeli dünya üzenim
de gösterilemez. Hiçbir iktisadî nosyonu 
olmayanların dahi bu derece büyük, va
him 'bir hataya düşmesi mümkün değildir. 

Bir yandan devletin sanayi yatırımı 
yapmayacağını, altyapı dışına taşımayaca
ğımı iddia etmek, diğer yandan para ve 
sermaye piyasasını büyük ölçüde kamu 
kesimine yönlendirmek, izlenen ekonomik 
politikanın açık tutarsızlığıdır. İşte bu 
sebeple, 19801i yıllarda Türkiye'de bir 
model tutarlılığı İçinde bir ekonomik po
litika izlenmemiştir diyoruz. Bugünkü sı
kıntıların temelinde bu modelsizlik yat
maktadır. 

Değerli millet vekiller i, her ekonomi 
politikası her şeyden ömce kendi içlinde 
tutarlı olmak zorundadır. 

BAŞKAN — Sayım Ertüzüm, birkaç 
sayfa daha gözüküyor; süreniz bir hayli 
geçti efendim; rica ediyorum... 

TEVFrK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim, bitiriyorum efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu tutarsızlıklar sonucunda parasal ve ma
lî devletçi'!ilk giderek güçlenmektedir. Özel 
sektörün kullanabileceği kaynaklar gide
rek daralmaktadır. Bankacılık ve serma
ye piyasasının etkinliği azalmaktadır. Kre
di maliyetleri giderek yükselmektedir; bu
gün yüzde 120'lere varmıştır. Yatırımlar 
ve gelir artışı giderek kamumun kontro-
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Kine girmektedir. Kamu, gerek doğrudan 
yaptığı harcamalar ve gerekse yönlendir
diği fonlar yoluyla ekonomiyi sürükleyen 
sektör 'halline gelmiştir. Kaynakların pa
halı elde edilmesi ve üretken olmayan 
alanlarda kullanılması enflasyonun teme'l 
sebebidir ve nihayet; özel tasarruflar fir
malar ve bankalar tarafından yönlendiri-
lemediği için, piyasa güçleri, Türk eko
nomisinde işleyemez hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümet, uyguladığı faiz politikası çer
çevesinde, işletmelerin giderek daha çok 
özkaynak kullanacağı iddiasında bulun
muştur. Bakınız size bu konuda İstanbul 
Sanayi Odasının 500 büyük firma çalış
masından .birkaç tipik rakam arz etmek 
istiyorum : 

Bu 500 büyük firmayı hiç küçümse-
meyiniz. Bakınız sayım milletvekilleri, 
1986 yılında Türkiye'nin yaptığı sanayi 
ürünleri ihracatının yüzde 50'sinden faz
lasını bu 500 firma yapmış. Bu 500 fir
manın Türkiye'nin toplam ihracatı liçin-
deki payı yüzde 37; Türkiye sanayiinin 
ıkatma değeri içindeki payı yüzde 44. Bu 
500 firma, yaklaşık 700 bin kişiyi istih
dam ediyor, sigortalıların 1/4İİ bu 500 
firmada; 1986'da da yaklaşık 600 milyar 
lira KDV ödemiş. 

Şimdi, bu 500 firmanın kaynak yapı
sına baktığımız zaman, 1983'te özserma-
ye'leri yüzde 25'miş, 'bu özsermaye 1986' 
da yüzde 30'a gelmiş, yüzde 5 yükselmiş, 
5 puan yükselmiş; ama, bu 5 puanluk yük
selme, kamu sektöründeki firmalardan, 
kamu firmalarından kaynaklanıyor. Zira, 
kamu firmaları, fiyat artışları yollarıyla 
kârlarını büyütmüşler ve özsermayeleri-
nıi yüzde 22'den yüzde 34'e getirmişler. 
Buna mukabil, özel firmaların ise, 1983' 
te toplam kaynakları .içinde özkaynakla-
rının payı yüzde 30 iken, yüzde 24.8'e 

düşmüş; yani, 1983'te yüzde 60 yabancı 
kaynak kullanan özel sektör, 1987ye 
yüzde 65 yabancı kaynak kullanır hale 
gelmiş ve ayrıca, borçları içinde kısa va
deli olanların payı da artmış. 1983'te 
borçları içinde özel firmaların, kısa va
deli borçlarının toplam borçları içindeki 
payı yüzde 62 iken, 1985'te bu pay yüz
de 75'e çıkmış. Demek ki, kaynak yapı
sında bozulma var. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bitirme
nizi sabırla bekliyoruz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümetin, özellikle 1984-1987 yılları ara
sında uyguladığı para, kredi ve faiz po
litikasının sonuçlarını şu 10 başlık al
tında toplayabiliriz : 

1. Uygulanan politikalarla serbest pi
yasa ekonomisi işlemez hale gelmiştir, ka
mu sektörü .güçlenmiştir. 

2. Devlet bütçesi, borca batmıştır. 
3. İşletmeler, ödeme güçlüğü ilcine 

düşmüştür, 
4. Bankalar, tefecilik yapan kurum

lar haline gelmiştir. 
5. Müteşebbisler, giderek yatırımdan 

uzaklaşmışlardır, 
6. İnsanlarımız tembelliğe itilmiş, ça

lışmadan kazanma alışkanlığı yerleşmiş
tir. 

7. Gelir dağılımı adaletsizliği büyü
müştür. 

8. Ücret, faiz arasındaki nispî den
ge perişan hale gelmiştir. Bugün, bir yıl
lık asgarî ücret yaklaşık 1 milyon liranın 
faizine eşittir. (DYP sıralarından alkış
lar) 

9. Enflasyon hızlanmış ve ekonomik 
'istikrar giderek bozulmuştur, 

10. Materyalizm: güçlendirilmiş, top
lumun ahlakî ve sosyal değerleri tahrip 
edilm iştir. 
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Sayın Başkan, değerli ımıilletvekilleri; 
Türk 'ekonomisinin 'bir Latin Amerika 
ekonomisi olmasına ramak kalmıştır. Bu
nu önlememin çaresi, en kısa zamanda, uy
gulanan politikalardan hızla vazgeçmek 
ve ekonomik istikrarı en kısa zamanda 
yeniden teessüs ettirmektir. 

ISosya'ldemokrat Halkçı Fantimin ver
diği önergeye 'katıldığımızı ve olumlu oy 
vereceğimizi ifade eder, Yüoe Meclisi 
saygıyla 'selamlarım. (DYP ve SHP şura
larımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın 
Elrtüzün. 

Anavatan Partisi Grubu adıma, Sayın 
Erol Zeytimoğlu; buyurun. (ANAP sıra
larından lalkışlaır) 

ANAP GRUBU ADINA EROL ZEY
TİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
saym milletvekilleri; İzmir Milletvekili 
Sayın Birgen Keleş ve 39 sayın arkada
şının 4 şubatta uygulamaya konulan faiz 
politikası hakkında Meclis araştırması 
isteyen önergeleri üzerinde Anavatan 
Partisinin görüşlerini belirtmek; üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce 
Meclisin siz çok değerli üyelerini şahsım 
ve partim adına saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, İzmir Milletve
kili Sayın Keleş ve 39 arkadaşı önergele
rinde Türk parasından kaçışın önlenmesi 
nedeniyle 4 Şubat kararlarıyla vadeli ve 
vadesiz mevduata uygulanan faiz oranla
rının yükseltildiğini; ancak, bu yükselt
menin enflasyonu ve sürekli devalüasyon 
kısır döngüsünü sürdüreceğini, devlet 
harcamalarının giderek artan oranda faiz 
ödemelerine gideceğini belirterek, Mec
lis araştırması açılmasını istemektedirler. 

Gerçekten de. Sayın Keleş ve arka
daşlarının önergelerinde söz ettikleri gi
bi, Sayın -Özall hükümeti tarafından, 4 
Şubatta para, kredi ve bankacılık alanın

da yoğunluk arz eden bir dizi kararlar 
alınarak uygulamaya konulmuş ve bu 
meyanda, vadesiz ve vadeli mevduat 
faizleri; vadesiz mevduata yüzde 36, 1 ay 
vadeli mevduata yüzde 40, 3 ay vadeli 
mevduata yüzde 45,6 ay vadeli mevduata 
yüzde 52, 1 yıl vadeli mevduata ise yüz
de 65 olarak belirlenirken; mevduat mun
zam karşılık oranlan yüzde 14'ten yüzde 
16*ya, disponibiilite oranları yüzde 23'ten 
yüzde 27'ye, ithalat teminatları yüzde 
7'den yüzde 15'e yükseltilmiş ve ihraç 
bedellerinin, ihraç tarihinden itibaren üç 
aydan sonra getirilmesi halinde, bunların 
bankalara bozdurulması ve vergi iadesin
den yararlandırılması gibi bir dizi hüküm
ler söz konusu olmuştur. 

Simdi, sormak zorunluluğu hâsıl olu
yor acaba, İzmir Milletvekili Sayın Ke
leş ve arkadaşlarının, Meclis araştırması 
istemelerine neden olan «4 Şubat karar
ları» neden alınmış, neden mevduat faiz
leri çeşitli vadelerde 9 ila 26 puan artı
rılmış, neden ithalat teminatları yüksel
tilmiş, neden ihraç bedellerinin üç ay 
içerisinde yurda getirilme zorunluluğu 
konulmuştur? 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
Türkiye, 1988 yılına, ihracatını 7,5 milyar 
dolardan 10,2 milyar dolara, ithalatını 11 
mih ardan 13 milyar dolara yükselterek, 
turizm gelirlerinde yüzde 35, işçi döviz
lerinde yüzde 28 artışlar kaydederek gir
mesine ve böylelikle cari işlemler açığını 
bir yıl öncesine kıyasla, yüzde 71 gibi 
çok önemli oranda düşürmesine rağmen, 
gelişmeyi canlandırmak, yatırımları hız^ 
landırmak ve özellikle ekonominin yapı
sını değiştirerek sanayileşmek ve sanayi
leşmiş bir ülke haline gelerek sanayi 
tisat politikası sonunda, son iki yılda bü-
ürünleri ihraç eden bir ülke haline gele
bilmek için uyguladığı ekspansiyomst ik-
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yüme hızlan 1979 - 1983 yıllarını kap
sayan 5 yıllık dönemde gerçekleşen yüz
de 2,1 oranındaki büyüme hızının üç 
misli büyüklüğünde, yani yüzde 8 ve yüz
de 4 olarak bir büyüme hızı gerçekleş
tirmiştir. Ancak, büyüme hızlarında elde 
edilen bu çok önemli gelişmeler kaçınıl
maz bir sonuç olarak, yurt içi talebin ve 
özellikle yatırım mallarıyla, ara malları 
talebinin artmasına, bu artış ise, fiyatlar 
genel düzeyinin belirlenen hedeflerin üze
rinde gerçekleşmesine neden olmuştur. 

1987 yılında, fiyatlar ortalama olarak 
yüzde 32 oranında yükseldiği halde* yıl 
sonunda yüzde 50'leri aşan bir düzeye 
ulaşmıştır. Böylelikle, fiyatlar genel dü
zeyinde, özellikle 1987 yılının aralık 
ayında, olağandışı bir artışa konu olma
sı, Türk Lirasının getirişine, yani faize 
negatif bir nitelik kazandırmış, faizler 
ile enflasyon arasındaki bağ kopmuş, 
tasarruf müessesesi zedelenmiş ve niha
yet, tasarruflar bankalar yerine spekülatif 
faaliyetlere yönelerek, özellikle altın ve 
döviz talelbi artmış, beklenti enflasyonu 
yeni bir boyut kazanmıştır. 

Bu olumsuz gelişme, yani Türk para
sının değer kaybetmesi sonunda ise, sür
dürülen esnek kur politikası nedeniyle kur 
politikasında aksamalar olmuş ve 1988 
yılı başlarında dövizin serbest piyasa ku
ruyla resmî kuru arasındaki fark hızla 
açılarak yüzde 20'lere ulaşmıştır. Kur 
makasının bu ölçüdeki açılışı ise, reel 
olarak Türk Lirası mevduat faizinin ne
gatife düşmesini daha da hızlandırmış ve 
Türk Lirası yerine, döviz tutmak daha 
cazip hale gelmiştir. Bu nedenle de, ban
kalar, transfer taleplerini karşılamaktan 
kaçınmaya başlamışlar, ancak, iyi müşte
rilerin, taleplerini yüzde 20 - 25 gibi yük
sek oranlarda komisyonlar almak sure
tiyle karşılar olmuşlar ve bankalar başta 

olmak üzere, ihracatçılar, ithalatçılar ve 
spekülatörler, kurlar daha da yükselecek 
beklentisi içine girmişlerdir. 

Nitekim, 1986'da 2,5 trilyon olan dö
viz tevdiat hesabı, 1987 yılında 5 trilyo
na yükselmiş, buna karşılık, vadeli mev
duatta artış hızı yüzde 26'ya düşmüş, va
deli mevduattan döviz tevdiat hesapları
na önemli kaymalar olmuştur. 

İşte, 4 Şubat kararları, söz konusu 
olan bu malî istikrarsızlığa karşı alın
mıştır. Kararların amacı, yüksek faiz 
politikası ve bankalar sistemine kısıtlayı
cı tedbirler uygulamak suretiyle Türk 
parasına değer kazandırmak, Türk para
sından kaçışı önlemek, Türk parasını ara
nan bir meta haline getirmek, Türk Lira
sının bolluğunu ortadan kaldırarak kıt-
laştumak döviz ve altına yönelik spekü
latif hareketleri önlemek, toplam talebi 
makul bir düzeye indirerek arz ve talep 
dengesini tesis etmek ve böylelikle enf-
lasyonist gidişi frenlemek ve makul bir 
düzeyde sabitleştirmektir. 

Bu nedenle de, 4 Şubat kararları, en 
az 24 Ocak kararları kadar çok yönlü, 
çok boyutlu ve çok önemli kararlar olup, 
zamanında ve sorunların iyi bir biçimde 
teşhis edilmesi sonunda isabetle alınmış 
ve başarı ile uygulanmış kararlardır; çün
kü, bir ekonomide para ve kredi politi
kasından sapmalar olduğu takdirde hâsıl 
olacak olumsuz durumu hızla düzeltebil
mek, ancak kîsa vadede parasal tedbirle
rin alınması ile mümkündür. Zira iyi bi
linir ki, para ve kredi politikalarının ma
liye politikalarından temel farklılığı alı
nan tedbirlerin daha çalbuk cevap verme
si vf çok kısa vadelerde arzulanan yön
de sonuçlar alabilmeye imkân hazına-
mas'dır. 

Nitekim 4 Şubat kararları da bekle-
nitenden çok daha kısa bir süre içinde 
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istenilen sonuçları vermeye başlamış ve 
bozulma teamülü gösteren ekonomik is
tikrar yeniden tesis edilerek, «kur maka
sı» tabir edilen resmî ve serbest piyasa 
döviz fiyat farkı yüzde 20 - 25'lerden sı
fıra inmiş, banka sisteminden kaçıp, spe
külatif faaliyetlere yönelen tasarruflar, 
tekrar normal mecrama yönelerek banka
lara geri dönmeye başlamış ve bankalar
daki vadeli mevduat üç ay içinde yüzde 
15'e yaklaşan artış kaydetmiş, bankaların 
ithalat işlemleri bekletilmeden yapılmaya 
başlanmış ve bankaların ithalat işlemle
rinden aldıkları komisyonlar, yüzde 20' 
lerden yüzde 5'lerin altına düşmüş; bek
lenti enflasyonunun önemli bir kaynağını 
oluşturan altın fiyatları gerilemiş ve da
yanıklı tüketim mallarındaki fiyat artış
ları durmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
nedenledir ki, 4 Şubat kararlarıyla ulaşı
lan sonucu övgüyle ifade etmemek müm
kün değildir. Kuşkusuz, 4 Şubat karar
ları henüz istenilen sonucu tam anlamıy
la gerçekleştirememiştir. Özellikle enflas
yon üzerinde beklenilen etkisi henüz da
ha tam olarak görülememiştir. Zira, za
man olumlu sonuçlar içih daha erkendir. 
Aynca; paranın kıtlaşması sağlanırken 
ticarî senet ve çek gibi diğer satın alma 
araçlarının tedavüldeki hızı artmış, bu 
nedenle de toplam talebin daralması, do
layısıyla fiyatlar genel düzeyinin inmesi 
gecikmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
4 Şubat kararları, muhalefet partilerimi
zi rahatsız ettiği gibi, bazı iş çevrelerini 
de rahatsız etmiştir, özellikle kendi öz 
sermayelerinden ziyade, banka kredile
riyle faaliyetlerini sürdürmeye ve kazanç
larını otofinansman yerine, üretim dışı 
alanlara kaydırmaya alışmış firmalar ile 

sermaye bulmak amacıyla halka açılmak 
istemeyen fert veya aile firmaları uygu
lanan para kredi politikasından fazla şi
kâyetçi olmuşlardır; çünkü, öz kaynak 
yerine banka kredilerini! tercih eden fir
maların yaşam kaynağı, daima, enflas
yondur. Bundan dolayıdır ki, enflasyonu 
önlemeye yönelik her önlem, özellikle 
sıkı para politikası bu tür firmaları çok 
rahatsız etmiştir; ama, hesabını kitabını 
iyi yapan, öz sermaye - kredi oranını öz 
sermaye lehine döndürebilen, üretim dı
şındaki varlıklarını üretime dönüştüren 
ve nihayet öz sermayelerini çoğaltabil
mek için halka açılan firmalar, sıkı pa
ra politikası içinde de her zaman yaşama 
ve daha da büyüme şansına kesinlikle sa
hiptirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
özet olarak söylemek gerekir ki, 4 Şubat 
kararlarıyla Türk ekonomisi yeniden sağ
lıklı bir biçimde büyüme ve gelişme ra
yına oturmuştur. Hiç kuşkusuz bütün di
leğimiz, bundan böyle büyümenin, müm
kün olabildiği kadar enflasyonist bir ya
pıda olmamasının sağlanmasıdır. Bunun 
için de, 1988 yılı için saptanan ekonomik 
programın saptırılmadan ve taviz veril
meden uygulanması, siyasî tercihlerin, 
ekonomik tercihlerin önüne geçmemesi, 
iç talebin kontrol altında tutulması ve 
iç tasarrufların artırılması, büyümenin 
daha çok dış talebe dayandırılması, ka
mu harcamalarının kontrol altına alınma
sı ve tedricen azaltılması, kamu gelirle
rini artırıcı politikaların öncelikle saptan
ması ve titizlikle uygulanması, kaynak
ların öncelikle imalat sektöründe kapa
site genişletmeye yöneltilmesi, mikro dü
zeyde sorun çözme yerine, sorunlara 
makro düzeyde çözüm aramaya çalışıl
ması ve nihayet enflasyonun dizginlenin-
ceye kadar bankacılık kesiminin kamu 
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kesimine finansman konusunda yardım
cı olması gibi önlemlere önem verilmesi 
kan mızca kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Zira. her gelişme halindeki ülkede oldu
ğu gibi, Türkiye'de de aynı anda ve ay
nı ölçülerde, hem kalkınmayı, hem refa
hı, hem de istikrarı birlikte gerçekleşti
rebilmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu gerçeğe rağmen, şu hususu memnuni
yetle ve övgüyle vurgulamak isterim ki, 
hükümetimiz, ekonomide, iç ve dış den
gesi/dikleri azaltmak ve kısa sürede ta
mamen ortadan kaldırmak için 4 Şubat 
tarihinde orta vadeli ve çok tutarlı bir 
para kredi ve banka politikası saptamış 
ve bunu başarıyla uygulamıştır. Bu po
litikanın amacı, dış dengeyi sağlamak ve 
enflasyonu makul bir düzeye çekmektir. 
Nitekim, 1988 Malî Yılı Bütçesinde de 
bu amacı realize edebilmek için, büyüme 
hızı yüzde 5, enflasyon oranı ise, yüzde 
33 olarak öngörülmüştür. Uygulanmakta 
olan faiz politikası da bu amaçları ger
çekleştirebilecek en önemli bir araçtır. 

Eu nedenle, Anavatan Partisi olarak, 
hükümetimizin bu konudaki çalışmalarını 
ve başta 4 Şubat kararları olmak üzere, 
aldıjrı tüm kararlan övgüyle karşılıyo
ruz. Bundan dolayı da Sayın Keleş ve 
arkadaşlarının bu önergesini ve önerge
deki isteklerini tasvip etmiyor ve bu ko
nuda Meclis araştırmasına gerek duymu
yoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Zeytmoğlu. 

Hükümet ve gruplar adına konuşma
lar tamamlanmıştır. 

Şimdi, önerge sahibi veya göstereceği 
bir milletvekili konuşacaktır. Sayın Bir-
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gen Keleş, Tufan Doğu'nun konuşması
nı önermiştir, kendilerine söz veriyorum; 
buyurun. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerlıi millletvekilleri; İzmir Mil
letvekillimiz Sayın Birgen Keleş'in, «yük
sek faizin ekonomik ve toplumsal etki
leri» konulu araştırma önergesi üzerine, 
önergede imzası 'bulunanı milletvekili sı
fatıyla söz almış bulunuyorum; sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli miiHetvekilleni, önce bir doğ
ruyu ortaya koymak istiyorum. Önerge
nin amacı, doğrudan ve yalnız, 4 Şubat 
kararları ile yaşama geçirilen yüksek faiz 
politikalarını incelemek, üzerinde durul
masını istemek ve bununla ilgili Meclis 
araştırması açılması dileğini öne sürmek 
değildir. Çünkü, Türkiye'de yüksek faiz 
uygulaması, 4 Şubat ekonomik önlemle
riyle binlikte başlamamıştır. İddiaımız, 
24 Ocak 1980'den beri süregelmekte olan 
yüksek faiz politikalar inin Türkiye'nin 
ekonomik, sosyal yapısına uymadığıdır ve 
o nedenle önergemiz, bu genel çizgi üze
rinde Meclis araştırması istemini içer
mektedir. Bu açıklamayı yapmak gere
ğini şuradan duydum. Öncelikle, Sayın 
Bakanın ve Sayın ANAP sözcüsünün, 
sanki bu önerge, sadece 4 Şubat karar
larıyla getirilen yüksek faiz uygulaması
nın araştırılmasını istiyormuş izlenimine 
kapıldıklarını zannediyorum ve konuş
malarından da onu anladığım için de dü
zeltmek istedim ve amacı daha açık bir 
şekilde vurgulamak istedim. 

Değerli milletvekilleri, Türk ekono
misi, Sayın Turgut Özal'ın müdahale 
şanssızlığına erdiği son 8 yıldır, serbest 
ve yüksek faiz gibi, ekonomik, malî ve 
•toplumsal yapımıza hiç de uygun düş
meye! bir uygulama ile iç içedir. 
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'«Ekonominiz, Sayın Turgut Özal'ım, 
ekonomi direksiyonuna geçtiği andan iti
baren bozulmaya başlamıştır» iddia ve sa
vında değilim; ama, artık her şey o denli 
açık ve seçik ortadadır ki, 1980'lerde 
mehter takımı yürüyüşü file yoluna devam 
etmekte olan ülkemüz ekonomisi, Özal 
ekonomi anlayışı ve mantığının neden ol
duğu her türden ekonomik ve buna bağlı 
olarak toplumsal bunalımları ile rayından 
çıkmıştır, iddiam ve savım budur. 

Görülmektedir ki, 1980 yılından gü
cümüze kadar uygulanmakta olan serbest 
ve yüksek faizili ekonomik politikalar, 
Türkiye ekonomisini, amaçlanan hedef
lere kesinlikle götürmemiştir. ISer'best ve 
yüksek faiz ülkemliz ekonomisinin temel 
sorunlarından olan etkin kaynak. tahsisi 
yapılmasını, verimliliğin artırılmasını ve 
gerçek anlamda tasarruf hacminin büyü
tülmesini sağlayamamıştır; ama bu man
tıkla bir şey kanıtlanmıştır, Türkiye'yi 
tanımayan, sadece dış fıinams kaynakla-
rınca teorik düzeyde yazılan, klişe eko
nomi reçeteleri uygullaımasımı becerebiilen 
prenslerle takviyeli bir kısım yönetici ve 
teknisyen kadrosunun ©İlimde, faizler, yan
lış ekonomik uygulamaların kaynağı ol
muştur. 

Birinci önemli yanlış 'bize göre şu
dur : Para ve sermaye piyasasının, dana
da önemlisi, serbest piyasanın tam anla
mıyla işlemediği, çağdaş bankacılığın yer
leşmediği ve önemli ölçüde tekelci piya
saların var olduğu ülkemiz ekonomisinde, 
optimum düzeyde 'bir araç olarak kulla
nılması; gereken faizler, bilinçsiz ıbir şe
kilde, 'belirleyici bir politika aracı olarak 
kullanılmak istenmiştir. 

ikinci önemli yanlış ise şudur : Reel 
faiz vermek uğruna enfılasyonist beklen
tiler tahrik edilmiştir. Zaman zaman da 
bu beklentileri aşan yüksek faiz uygulan-
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mış, bunum sonucumda da yüksek oranlı 
ve sürekli enflasyon spirali yaratılarak, 
antienflasyonist politika izliyorum zan
nıyla, talep enflasyonu, maliyet enflasyo
numa dönüşmüştür. Bununla da yetinilme-
miş, söyleınenlerlin aksime, hesapsız para
sal genişlemeler, oy ve seçim uğruna dü
şüncesiz harcamalar da yapıllmıştır. Bu 
anlayışla, son iki yııl içinde tekrar yük
sek talep baskısı yaratılmasına neden 
olunmuş ve böylelikle de hem maliyet 
baskısı ve hem de talep etkisi olan, yüz
de 70*lere ulaşan enflasyon yaratılmıştır. 

Sayın miilletvekiilleri, sonuç ortadadır; 
o çak övünülen pozitif faiz balonu 1980 
yılında artık sönmüştür. Bu işi çok iyi 
bildiğini öne süren Sayın özal, 1987 yılın
da negatif faiz vermiştir. Neresinden 'ba
karsanız bakınız, Sayın ÖzaTın faiz uy-
gu'lama'arı çelişkilerle doludur. Faiz uy
gulamasının gerek vade yapısına, gerekse 
düzeyinde görülen zikzaklara bakıllacalk 
olursa, burada da bir yanlışlığım olduğu1 

görülecektiır. Sayım Özal, bir zamanlar 
kısa vadeye yüksek, uzun vadeye düşük 
oranda faiz uygularken, İki burada ama
cın enflasyonu düşürtmek olduğu gözleni
yor, son alınan 4 Şubat kararlarıyla tam 
tersini yapmaktadır; yani uzum vadeye 
yüksek, kısa vadeye düşük faiz... Tam bir 
yaz boz tahtasıma dönen faiz onanları ve 
yapışımın son görünümü, fiyat artışların-
daki düşme ümitlerinim ve bekleyişlerimin 
tümden bittiği, enflasyonun süreceği an
layışına göre, yeniden belirliendiği biçi-
imindedir. Sayın özal, ikısa vadeye düşük, 
uzun vadeye ise yüzde 05 gibi yüksek 
oranda faiz uygulayarak en azından önü
müzdeki 1 yıl daha enflasyonun tırman
maya devam edeceğini şimdiden lilan ve 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Yüksek faiz uyguîıaımasınım en önemlli 
etkisi olarak gösterilmek istenen tasarruf-
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ların arttığı yolundaki değerlendirme de 
geçerli olmamıştır. 1970'li yılların ilk ya
rısı içinde erişilmiş bulunan yüzde 20 do-
layilarındaki toplamı yurt 'içi tasarrufların 
sayri safi milî hâsıla oranına, ancak 1986 
- 1987 yıllarında ulaşılabilmiştir. Söyle
mek istediğim şudur : O dönemlerdeki 
faiz oranlarının 3 - 4 katı düzeyine çıkıl
dıktan sonra, ancak 197011i yılların iç ta
sarruf oranı yakalanabitaiştir. Bir de, 
unutulmamalıdır !ki, yetkili ve ilgililerin 
.deyimiyle, o dönemde, reel faiz oranlan 
pozitif düzeyde bulunmaktaydı. 

Yieri gelmişken, önemili bir noktaya 
da değinmenin yerinde olduğu inancında
yım. O da, 1970'li yıllarda tasarruf arac
ıları toplaımı içinde yaklaşık yüzde 70 bir 
paya sahip olan banka mevduatlarının, 
1987 yılında gerileyerek yüzde 5ö'lere in
mesi; buna karşılık, yüzde 8 dolayında 
bulunan kamu menkul değerlerinin pa
yının ise, yüzde 30*lara çıkmış olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemiz ekonomisine yeni boyutlar ka
zandıran 4 Şubat kararlarından sonra bir 
köşe yazan, gazetesindeki köşesinde ba
kımız neler yazıyor; 

«Ekonomide her türlü önlem alına
bilir, her çeşit karar verilebilir, kimi za
man şok tedavisi de uygulanabilir; an
cak; şu gerçeği göz ardı etmeyerek, şok 
tedavisi ağır hastalara uygulanan bir 
yöntemdir. Son çare şok yöntemidir. Şok 
yöntemiyle hayatların! kurtarıldığı görül
müştür; ama ölümlerin çokluğunu da 
hesaba katmak gerek. En iyisi, hastamın 
şok yöntemine gerek görülımekecefc bi
çimde tedavisidir ki, bu da başlangıçta 
iyi bir teşhis ve yerinde müdahalelerle 
uzun bir sürede başarı sağlar. Sabır, akıl, 
bilgi, disiplin ister. Eğer uzun süreli teda
vinin grafiği olumsuzsa, son çare olarak 
kullanılan şok yöntemi, oan 'kurtarsa da 

kayıpları bütünüyle gi'dermeye yetmez. 
Hiçbir zaman eski duruma dönüş söz ko
nusu olamaz.» 

Bu satırların sahibi değerli yazarın 
da ima ettiği gibi, bizim hasta ekonomi
mize başlangıçta iyi ve yerinde bir teş
his konamamış, bu yanlışlık, şoklar da
hil, bir dizi öteki yanlış müdahaleleri de 
birlikte getirmiştir. Şimdilik yaşıyoruz, 
can kurtarılmıştır; ama, kayıplar nede
niyle bünyenin direnci tamamen azalmış
tır. Enflasyon ve hayat pahalılığı alıp 
başını gitmiştir. Enflasyonun tırmanışı-
hıepimıizin de kabul ettiği gibi- elan sür
mektedir. Ulusal gelirin dağılımındaki 
dengesizlik, emeğiyle geçinen geniş halk 
yığınlarını giderek yoksullaştırmıştır. 
Buna karşın, parasal birikimi elimde tu
tan mutlu bir azınlık ise, ekonomik gü
cüne paralel olarak siyasal gücünü de 
tehlikeli boyutlara vardırmıştır. Eğer bu
gün ülkemizde fuhuş batağına düşen ka
dın ve devletin denetimindeki fuhuş ev
leri sayısında, tüm cumhuriyet tarihindeki 
sayıyı birkaç kez katlayan artış oldu ise, 
nedeni, hiç kuşku yoktur ki, ekonomiımiz-
deki bunalımdır. Bu orandaki sayısal ar
tış, geçim sıkıntısı İçinde ölüp da kendim
de ve yakın çevresinide ve hatta «baba» 
bellediği devletinde çözümü bulamayan, 
çoluğunun çocuğunun karşısında eksikli 
ve onursuz duruma düştüğü düşüncesine 
kapılarak intihar eden, cinnet geçirerek 
aile içerisinde katliam yapan insan sayı
sında da kendisini gösteriyor ise ve rüşvet 
ve irtikâp devlet çarkının olağan dişiile-
ırinden birisi haline geldiyse, suçluyu 
uzakta aramamak gerek, suçlu buradadır. 
Bize göre suçlu, Ortaldirek edebiyatı yapa 
yapa, toplumun bir kesimini) dışlayan, 
kendi siyasal varlığımın bağlı olduğu azın
lıktaki diğer kesimini de koruyan ve kol
layan Sayın Turgut Özal ve Hükümetle
ridir. (SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, 
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hasta olan ekonomimize bu pratisyen he
kimler topluluğu, daha işin başında yan
lış teşhis koymuştur. Oysa, hasta ekono
mimiz iyi; ve yerinde bir teşhise ve bu 
teşhisin gerektirdiği yerinde müdahaleler 
sonucu uzun süreli tedaviye gereksinme 
duymaktaydı. Durum hâlâ bu aşamada
dır; ancak şok tedavilerinin kayıpları ke
simlikte göz ardı edilmemelidir. 

Rakam a'ldatmaea'arı, türlü çeşitli süs
lü laflar, boş vaatler, saltanat özentileri, 
çifte pasaporttu prensler ve öteki prens
ler ve papatyalar kesinlikle ekonomik çö
züm değildirler. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Bu mam'eıkette, bir düğünde, belline, 
boynuna ve eline, hatır ve gönül almak 
için 150 milyon liralık altın takılan gelin
ler iile yoksulluktan ve parasızlıktan sa
dece bir nikâh ile yetinen gelinler ara
sındaki farkı kapatamaz liseniz, bu ge-
Ülri'Jerin anne, baba ve yakınlarının mut
luluğu ile imutsuzT.uğu birbirinden ayıra-
mazsanız; ne bunalımı aşabilirsiniz, nıe 
çağı atlayabil irsiniz ve ne ide kaplımızda 
bekleyen olumsuz yöndeki ekonomik ve 
toplumsail patîıaıma tehlikesinden ülkeyi 
uzalk'ıaştırahilirsıiniz. 

Teşhis ve tedavide yanılgı vardır. Doğ
ru teşhis ve yerinde tedavi yöntemlerini 
bulmaktır, hasta olan ekonomimizin iyi-
leştirilmcsindeki en geçerli çözüm ve (mut
laka mütehassıs hekimlere gereksinme 
vardır. İnanıyorum ki, o mütehassıs he-
'k'm'ierin düzenleyeceği reçete; sabır, akıl, 
bilgi ve disiplin yüklü ollacaSktıri 

O nedenle diyoruz ki, yüksek faizin 
ekonomik malî ve toplumsal etkilerini 
Yüce Meclisimiz im kararıyla araştıralım. 
İktidar, muhalefetin de görüşünü alarak; 
sabır, akı'l, bilgi ve disiplin yüklü re
çeteleri e'de etsin; hastanın ölümüne ne

den olabilecek acemilik ve bilgisizlikten 
kur tulünsün. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Bir-
gen Keleş ve arkadaşlarının Meclis araş-
tırıması önergesinin öngörüşmeilıeri tamıam-
lanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olu
nan haksız ve insanlık dışı uygulamalar 
konusunda Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/14) 

BAŞKAN — İkinci şuradaki, Kars 
Milletvekili Mahmut Ahmak ve 12 arka
daşının, tutuklu ve hükümlülere cezaev
lerinde yapıldığı iddia olunan haksız ve 
insanlık dışı uygulamalar konusunda, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanlığıma 

Ülkemiz cezaevlerindeki haksız ve in
sanlık dışı uygulamalar, toplumumuzun 
kanayan bir yarası olarak varlığını devam 
ettiriyor. 

Bu basit insanî ve yasal1 hakların çiğ
nendiğinden yakınılıyor. 

Tutuklu ve hükümlüler, tedavi ola
madıklarından, yakınları ve avukatlarıyla 
uygun koşullarda görüşemediklerinden, 
havalandırmaya çıkarılmadıklarından, en 
basit ve sıradan nedenlerle hücrelere atıl
dıklarından ve infazlarının yakıldığından, 
başka cezaevlerine nakledilmekten, kendi-
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terine ıdayak atıldığından, yeteri kadar 
bestenemed ilklerinden ve benzeri birçok 
haksız uygulamadan yakınmaktadırlar." 

Nitekim, bu haksız uygulamalara tep
ki olarak, Sağmalcılar 2, Eskişehir, Buca 
ve daha birçok cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlüler ile yakınları açlık grevlerine 
başlamışlardır. 

Bazı açlık grevleri bir ayı aşkın za
mandan bu yana devam etmesine ve in
sanlar süratle ölüme yaklaşmalarına rağ
men, hükümet, ısrarlı bir şekilde önlem 
almamakta direnmektedir. 

Dahası, partilerinin yetkili kurulların-
ca görevlendirilen milletvekilleri cezaev
lerine alınmamakta ve böylece hem mil
letvekillerinin hem de kamuoyunun, ceza
evlerindeki -insanilik dışı ve kötü uygula
malar konusunda bilgilenmeleri önlen
mektedir. 

Bu nedenlerle, cezaevlerindeki haksız 
ve insanlık dışı uygulamalar konusunda 
Meclis araştırması yapılması gerekmekte-
ıdü\ 

Sunduğumuz gerekçelerimizin nazara 
alınarak, Anayasanın 98 inci, Meclis İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince, 
Meclis araştırması yapılarak, konunun in
celenmesini saygı ile arz ederiz. 

Mahmut Ahmak (Kars) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Kars Milletvekili) Sayın Mahmut 
•Almak ve diğer 12 sayın milletvekili ta
rafından verilen ve konusu itibariyle, ül
kemiz cezaevlerinde bulunan tutuklu ve 
hükümlülere insanlık dışı muamele yapıl
dığından, yeterli şekilde beslenemedikle-
rlnden, tutuklu ve hükümlülerin tedavi 
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olamadıklarından, yakınları ve avukatla
rıyla uygun şartlarda görüşemedıiklerin-
den, havalandırmaya çıkarılmadıkların
dan, basit ve sıradan sebeplerle hüorele-
re atıldıklarından ve infazlarının yakıldı
ğından, başka cezaevlerine ınakledildiikle-
rinden, kendilerine dayak atıldığından 
bahisle, Anayasamızın 98 inci, Meclis iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
ge konusunda Hükümet ve bakanlığım 
adına cevap arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Malumları olduğu üzere, bazı cezaev
leri ıı'kii yıl önce Cumhurbaşkanlığı Dev
let Denetleme Kurulu tarafından periyo
dik olarak tetkik edilmiştir. 

Ayrıca, 1987 senesinde, içlerinde anar
şi ve terör suçlarından hükümlü olanların 
bulunduğu cezaevleri olmak üzere, bil
hassa basınımızın! görmek istedikleri Şan
lıurfa kapalı ve yarı açık, Gaziantep özel 
tip, Dalaman tarım açık, İstanbul Bay
rampaşa kapalı ve Bartın özel tip ceza
evleri düzenlenen bir program çerçeve
sinde basınımız tarafından gezilip, görül
müştür. Bu, ilk defa Hükümetimiz za
manında vuıku bulan bir olaydır. Bunun 
dışında da, zaman zaman basın mensup
ları, benimle birlikte, cezaevlerimizi gez
mişlerdir. 

Filhakika, sayın mi lletvek illerimizin 
hatırlayacağı üzere, bu geziyle, biraz önce 
söylediğim geçen seneki (1987 yılı için
deki) geziyle ilgili olumlu izlenimler ba
sında da yer almıştır. Meclis 'Başkanlığı
mızca, milletvekillerinden teşkil edilen bir 
komisyon, cezaevlerini gezmiş ve sonuçta 
bir rapor tanzim ettiği gibi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Adalet Komisyonu
nun düzenlediği program çerçevesinde, 
yine cezaevleri, sayın mUletvekillierimizün 
tetkik ve görüşlerine arz olunmuştur. Ge-
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rek 1987, gerek 1988 yılında bu tetkikler 
başlamış ve devam etmektedir. 

'Bunların dışında, Bakanlığımın bütçe
sinin 'Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
zakeresi sırasında vaki bir soruya ceva
ben arz ettiğim gibi, bu programlar dışın
da, münferit bazı taleplerin is'afına tüzük 
hükümleri müsait olmadığı gibi, icranın, 
yasama organının denetim yolları da 
Anayasa ve içtüzük hükümlerine ayrıntı
lı bir şekilde tanzim edilmiş bulunduğun
dan, birçok milletvekilimize izin vermek 
imkânı olmamıştır. 

Ŝayını milletvekilleri, ağır ceza mer
kezlerindeki ceza ve tutukevlerimizin ta
mamında en az bir doktor fiilen görev 
yapmaktadır. Halen bu kurumlarımızda, 
176 doktor görevli olarak bulunmaktadır. 
Tüzüğün 227 ve 228 inci maddelerine gö
re, kurum tabipleri, hasta olduğu bindiri
len hükümlü ve tutukluları her gün mu
ayene ve tedavi ederler. Bundan ayrı ola
rak, kurum tabipleri her üç ayda biir de
fa, bütün hükümlü ve tutukluları genel1 

bir muayeneden geçinmektedirler. Ağır 
ceza merkezi dışında kalan ilçe cezaevle
rinde, bu hizmet, mahallî sağlık kurum
ları tarafından yerine getirilmektedir. 

Diğer yandan, tüzüğün 233 üncü 
maddesine göre, bir hükümlü veya tutuk
lunun sağlık sebeplerimden dolayı, başka 
bir hastaneye veya daha geniş sağlık teş
kilatı bulunan diğer bir kuruma nakli ge
rekiyorsa, kurum tabibi tarafından gön-. 
denileceği mahallin belirtilmesi üzerine, 
hükümlü veya tutukluların tedavi amaçlıy
la, belirtilen yer ve kurumlara şevkleri 
gecikmeden yapılmaktadır. 

özetle, sağlık açısından, ceza infaz 
kurumlarındaki sağlık personelinden fay
dalanılmakta; personel, araç ve gerecin 
yetersliz kaldığı hallerde, devlet hastane
lerine sevk edilen hükümlü ve tutuklula

rın hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin 
ücretsiz olarak yaptırılmasına özen gös
terilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hükümlü ve tu
tuklulara verilen günlük gıda, kurumlar
daki iş esası göz önünde tutulmak sure
tiyle bakanlığım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım .Bakanlığınca kararlaştırılan kalori 
esasına göre tespit olunmaktadır. Buna 
göre, infaz kurumlarında bulunan hüküm
lü ve tutuklulardan, çalışmayanılar 2 400, 
çalışanlar 3 200 kalori üzerinden iaşe edil
mektedirler. Keza, hasta hükümlüler de 
3 200 kalori üzerinden iaşe edilmektedir
ler. Hailen kapalı infaz kurumlarında bu
lunan hükümlü ve tutukluların günlük 
iaşe bedeli 400 lira, açık ve yarı açık in
faz kurumlarında bulunan hükümlülerin 
ise, 430 liradır. Bu rakamlar, 1 mayıs ta
rihine kadardır. 1 mayıs tarihinden itiba
ren yeni bütçe imkânları içerisinde bu 
•miktarlar »tekrar artırılmış, kapalı ceza
evlerinde 650, açık ve yarı açık cezaev
lerinde 700 liraya yükseltilmiştir. Bu su
retle, hükümlü ve tutukluların daha iyi 
beslenmeleri imkânı yaratılmıştır ve 1 ma
yıstan itibaren ide bu fark açıkça görül
mektedir. 

Ayrıca, infaz kurumlarında bulunan 
kantinlerden hükümlü ve tutukluların ar
zu ettikleri temel gıda ve ihtiyaç mad
delerini sağlamaları da her zaman müm
kün bulunmaktadır. Hükümlü ve tutuklu
ların buradan yapacakları alımlar için, 
yanlarında bulundurabilecekleri haftalık 
harçlık, 8 bin liradan 25 bin liraya yük
seltilmiştir. Bu, kendi paralarıdır. 

Sayın milletvekilleri, takdir buyurula-
cağı üzere, hükümlülerin dış dünya ile, 
aileleriyle vaki temasları, bunlara uygula
nacak iyileştirme amacı yanında, kuru
mun güvenlik ve düzeninin gerektirdiği 
şartlara da uygun olacaktır. Aynı husus, 
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tutuklular için de geçeri olmakla birilikte, 
bunlar hakkında henüz hüküm verilmedi
ği cihetle ceza adaletinin uygulanması 
amacına ters düşebilecek davranış ve ha
reketlerden kaçınılması] söz konusu ola
bilmektedir. 

Bu mülahazalar, Avrupa Konseyi Ba
kanlar Komitesince en son 12 Şubat 1987 
tarihinde kabul edilen 87/3 sayılı Avru
pa Cezaevi Kurallarının 43/2 ve 92/2 nci 
maddelerinde yer almıştıır. Nitekim, bu 
istikametteki görüşlerin 25.2.1988 tarihli 
3411 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan 
İşkencenin ve Gayri insanî ya da Küçül
tücü 'Muamelelerim önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesi metninde ide bulundu
ğu görülmektedir. 

Buna göre, sözleşmenin 2 nci madde
sinde belli edilen yerlere yapılacak ziya
ret istemleri karşısında, diğer hususlar 
yanında, kamu düzemi ve ziyaret yerlerin-
ide görülebilecek karışıklık sebebiyle ilgili 
devletin mukabil beyanda bulunması ve 
gerektiğinde, ziyaretin, hürriyeti tahdit 
olunan kişi bir başka yere nakledilmek 
suretiyle gerçek'leştirilmesi söz konusu bu
lunmaktadır. 

Burada kastettiğim mana şu ıidi : Bir
çok cezaevinde olaylar olduğumda, millet
vekilleri o cezaevlerine gitmek istiyorlar. 
Bilhassa olay olan cezaevine, bu anlaş
malar çerçevesinde dahi gidilemeyeceği 
açıkça belli iken, bütün dünyanın kabul 
ettiği kuralken, milletvekillerimizin bu ka-
hil taleplerimi iis'af etmemizin mümkün 
olmadığını ifade için belirtmiş bulunuyo
ruz- 1 

Ceza ve infaz kurumlarımda bulunan 
hükümlü ve tutukluların, kimler tarafın
dan, ne şekilde ve ne zaman ziyaret edi
lebilecekleri, tüzüğün 152 nci ve müteakip 
maddelerimde açıkça belirtilin iştir. Bu hü
kümler dairesinde ziyaret, kapalı fcurum-
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larda onbeş günde bir, açık, yarı açık 
ve çocuk ıslahevlerinde haftada bir güm 
yapılabilmektedir. Bununla beraber, ziya
ret günileri haricinde de hükümlü ve tu
tukluların, cumhuriyet savcısının izniyle, 
yakınlarıyla görüşmeleri de mümkün bu
lunmaktadır. Bu, savcının takdirine kal
mıştır ve cezaevi imkân'ları dahilinde ye
rine getirilmesi söz konusu olan bir ci
hettir. 

Ziyaretler, kurumların ziyaret (mahal
lerinde, maddî teması önleyecek şekilde 
yaptırılmaktadır. Ziyaret süresi, infaz ku
rumunun mevcut durumu nazara alına
rak, yarım saat ile bir saat arasımda tes
pit edilmektedir. Ayrıca, bilindiği üzere, 
25 Eylül 1987 günlü 'Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe giren tüzük deği
şikliğiyle de, ceza infaz kurumlarımda bu
lunan bükümlü ve tutuklularım, ulusal, 
resmî ve dinî bayramlarda, Anneler ve 
Babalar günlerinde ve yılbaşında, yakın
larıyla açık görüşme yapmaları imkânı 
da sağlanmış bulunmaktadır. Nitekim, 
bu defa Anneler Günü için ve bayram 
için, bu açık izin, Bakanlığımızca birkaç 
gün önce bütün savcılıklara tekrar genel
ge ile bildirilmiştir. Ancak, hücre disip
lin cezası almış oilup, bu cezanın infazı 
ziyaret gününe isabet edenler ile ziyaretçi 
kabulünden men cezası almış olanların 
belli süreler içinde, ziyaretcileriyie görüş
türülmelerine izin verilmemesi keyfî bir 
uygulama olmayıp, bu cezalların yasal so
nucudur. 

Nitekim, İşkenceye ve Diğer Zalima
ne Gayri İnsanî veya Küçültücü Muame
le veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinde de yasal müeyyidelerin ta
biatında olan veya buna bağlı olarak hu
sule gelem acı ve ıstırapların işkence tanı
mına »dahil edilemeyeceği belirtilmiş bu
lunmaktadır. 
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Diğer yandan, Ceza Muhakemeleri 
Usulü ıKanununun 144 üncü maddesi ge
reğince, tutukluların müdafileri ile özel 
bölümde ve uygun şartlarda görüşebüme-
ılerii daima mümkündür. Görüşmelerde 
uygulanan usul ve tedbirler, tamamıyla 
mevzuat hükümlerine uygun buüunımakta-
ıdu\ 

'Sayın ımilletvekillleri, cezaevlerinde tu
tuklu ve hükümllülerıin havalandırmaya çı
karılmaları da, iç yönetmeliklerde belir
tilmiş' olup, her hükümlü ve tutuklu, öğ
lenden önce yarım saat, öğlemden sonra 
yarım saat olmak üzere, günde en az bir 
saat havaHandırımaya çıkarılmaktadır. Bu 
süre, hükümlü mevcuduna göre, bazı ku
rumlarda daha da fazla olabilmektedir. 
Hükümlü ve tutukluların bu yömdieki sız-
ılaromaları, havailandırımıanım gün boyu 
sürmesini istemelleri gibi, mevzuata ay
kırı taleplerinden kaynaklanmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, hükümlü ve tu
tuklular yasa ve tüzük hükümlerinde be
lirtilen ve iç yönetmeliklerde gösterilen 
kurum düzen ve disiplinini sağlamaya 
matuf kuralara uymak zorundadırlar. 
Bu kurallara uymayan veya disiplinsiz 
davranış gösteren hükümlü ve tutuklula
ra, fiililerinin ağırlığına göre tüzüğün 
157 nci ve müteakip maddiden gereğince, 
kurum müdürü tarafından kınama, ku
rum disiplin kurulu tarafımdan da ziya
retçi kabulünden mahrumiyet, mektup 
yazmak ve 'almaktan mahrumiyet ve hüc
re hapsi! cezaları! verilmektedir. 

Tutuklular hakkında verilen disiplin 
cezalarının uygullanım&ya ıkonulabilmıesii, 
hâkim onayına bağlı olduğu gibi, hüküm
lü ve tutukluların yirmi dört ısaat içinde 
cumhuriyet savcılığı nıezdinde verilen di
siplin cezalarına itiraz etmeleri de müm
kündür. Diğer yandan, disiplin cezası ve
rilecek açık ve yarı açık kurumlardan ka

palı kurumlara iade edilmelerine karar 
verilen hükümdüler hakkındaki bu tasar
ruflar da Bakanlığın doğrudan denetimin
den geçmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 20.1.Î987 gün ve 
3/10 sayılı genelgemiz ile ağır ceza mer
kezîlerinde bulunan cezaevleri arasındaki 
•S'inıf farklılıkları giderilerek, anarşi ve te
rör suçlarından hükümlü olanlar hariç, 
diğer hükümlülerin tistedikleri ve aileleri
ne yakın cezaevlerine sevk edilmeleri ve 
cezalarının infazıma bu cezaevlerinde de
vam ediümesine Bakanlığımızca imkân 
sağlanmıştır. Hükümlülerin makillleri, ge
neli olanak kendi. talepleri üzerine ve is
tekleri doğrultusunda yapılmaktadır. 

Bununla birilikte, kurum disiplinini ih
lal etmeleri sebebiyle başka kurumlara 
sevk edilen hükümlüler de bulunmakta
dır. Bu tür nakiller, kurum müdürü ve 
cumhuriyet savcısının talebi üzerime, Ba
kanlığımızca yapınmaktadır. Ancak bu 
nakillerde de hükümlünün ailesine yakın 
cezaevlerine gönderillmelerine azamî özen 
ve dikkat gösterilmektedir. 

Anarşi ve terör suçlarından hükümlü 
olanlar; Malatya, Aydın, Eskişehir, Bur
sa ve Çanakkale özel tip kapalı oezaev-
lerinde muhafaza ©dinmektedirler. Bu tür 
hükümlülerin de, yargılandıkları yere en 
yakın olan bu cezaevlerinden birine sevk 
edilmelerine dikkat edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerinde bu
lunan hükümlü ve tutuklulara dayak atıl
dığı, işkence yapıldığı ve insan hakları
na aykırı davranışta bulunulduğu iddiası 
varit bulunmamaktadır. Bu konuda hü
kümlüler arasında cereyan etmiş -tekrar 
ediyorum; hükümlüler arasında cereyan 
etmiş- bazı münferit olaylar dışında, cum
huriyet savcılıklarına ve Bakanlığıma her
hangi bir konuda intikal etmiş oilay yok
tur. 
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Öteden beri yapılan uygulamalar, ya
sa ve tüzük hükümlerine tamamen uygun 
bulunduğu cihetle, insan haysiyetine uy
mayan herhangi bir davranış söz konusu 
olmadığı gibi, Anayasa ve Türk Oeza Ka
nunu ile yasaklanan kötü muamele ve ezi
yet fiillerine, hükümlü ve tutukluların ma
ruz kalmaları da mümkün değildir. 

Öte yandan, bilgileri olduğu üzere, bu 
tür olaylar Anayasamıza ve yasallara gö
re resen takibi gerekli birer suç teşkil1 et
mekte ve vukuunda herhangi bir merciin 
müdahalesine gerek kalmadan, cumhuri
yet savcılıklarınca resen kanunî muıkta-
zası yerine getirilmektedir. 

Sayın ımilletvekillleri, oeza ve infaz ku
rumlarımda haksız bir uygulamanın bu
lunmadığını, her türlü işlemlerim mevzua
ta uygun olarak yapıldığını belirttim. !Bu-
na rağmen, 1988 yılı içinde bugüne ka
dar anarj i ve terör suçlarından hükümlü 
ve tutuklu birçok kişi, bizce bilinen se
beplerle açlık grevine gitmişleridir. Bun
lardan, Edirne Kapalı Cezaevinde açlılk 
grevine giden 45 adli suçtan hükümlü ve 
hükmen tutuklunun açlık grevine gidiş 
sebebi, yurt dışında uyuşturucu madde 
bulundurmak suçundan dolayı mahkûm 
edildikleri ve cezalarını çektikleri halde, 
Türkiye'de yeniden yargıilanımalarına kar
şı çıkmalarıdır. 

Oysa, bu hal ülkemizin dahil olduğu 
uluslararası TEK sözleşmesinin gereği, 
ihraç, üthal, nakil, satış fiillerinin ayrı 
ayrı tecritti edilmesinden kaynalk'lanmak-
iadır. 

Anarşi ve terör suçlarından hükümlü 
ve tutuklu olan birçok ikisinin açlık gre
vine gidişleri ise, genel olarak, iDiyarba-
kır Askerî Cezaevindeki hükümlü ve tu
tukluların eylemlerini desteklemek ama
cına yöneliktir. 

!

Buna ilave olarak, Eskişehir Özeli Tip 
Cezaevinde açlık grevine giden anarşi ve 
terör suçundan hükümlü olanlar, tek tip 
elbise uygulamasından vazgeçilmesi, ha-
valandurmaya gruplar hailinde çıkarılma
ları amacıyla ve Sağmalcılar özel Tip 
Cezaevinde de açlık grevine devam eden 
aynı vasıflı 24 hükümlü ise, tek tip el-

i| î bise ve sevk zinciri uygulamasından' vaz-
j ; geçilmesi amacıyla açlık grevine gittik-
V ferini belirtmişlerdir. 
ç|f Tutukluların tak tip elbise sorununa 
M& çözüm getirilmektedir. Hükümlülerin ise, 
!§ | tüzüğün 139 uncu maddesi gereği [idarece 
M] verilen elbiseleri giymeleri zorunlu bu-
wm lunduğundan ve firarı önleyici ve disiplin 
^|j sağlayıcı bulunması sebebiyle, bu uygu-
m lama yapılmaktadır. ( 

i iDiğer yandan, duruşma, hastalık, top-
|f ) lu nakil gibi sebeplerle kurumlardan ya-
| ' pılan sevkiyat sırasında firarları ve mey

dana gelebilecek müessif olayları önle
mek için alınan tedbirler, 3 Kasım 1983 
Tarih ve 83-7362 sayılı Jandarma Yönet
meliği ile 15 Ocak 1987 gün ve Jandar
ma Komutanlığının 1 Sayılı Jandarma 
Talimatnamesinin ilgili hükümleri gere
ğince, zabıtanın sorumluluğu ve takdiri
ne bağlı bir husus bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, açıklandığı üze
re, açlık grevleri, yönetimin herhangi bir 
hareketinin sonucu değil, hükümlü ve tu
tukluların mevzuata uymayan ve yenine 
getirilmesi mümkün olmayan taleplerine 
dayanımaktadir. 

Özet olarak, bugün ülkemizde ceza ve 
tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tu
tuklular, yargının denetim ve teminatı1 al
tındadır. Ayrıca, ceza infaz kurumlarında 
uygulanmakta olan İdare ve infazla ilgilıi 
tüm kurallar Avrupa Konseyi kararlarıma 
da uygun bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, binnetice, mem
leketimiz cezaevlerinde haksız ve insanlık 
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dışı herhangi, bir uygulaıma buluMnıadi-
ğından bu hususta bir Meclis araştırmıasıı 
yapılmasına gerek bulunmadığı düşün-
oöljerimıizi Yüoe Meclise saygılarımızla 
arz ederim. (ANAP sıralarından a'llkıslar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sosyaldamolkrat Halkçı Partisi Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürıseler. 

Sayın Gürseler, süremize az kalmış
tır; tamam'lıama imkânınız var mı? 

GÜNEŞ GÜRSELER '(Tekirdağ) — 
Bitiririm efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri,; hepinizi say
gıyla selamlayarak, araştırma önergesi 
hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini belirtmek istiyorum 
ve bu fırsattan yararlanarak, sadece araş
tırma önergesinde belirlemen durumları 
değil, Türkiye'deki cezaevi uygulamasını, 
infaz sistemini gündeme getirmek, o ko
nudaki düşüncelerimi, gurubumuzun dü
şüncelerini açıklamak istiyorum. 

Cezaevleri, devletin yargı görevi için
de bir organdır, bir kurumdur. Devlet, 
yakaladığını, suçladığını, yargıladığını ce
zaevinde tutmakta, mahkûm ettiği insan
ların cezasını burada infaz etmektedir< 
Yani, cezaevi bir infaz kurumudur. İnfaz 
ise, yargının devamıdır, bir adlî işlemdir 
ve ayrıca, infaz, toplumu çok yakındaın 
ilgilendiren, çok hassas toplumsal hare
ketlerle ve ceza adaletiyle doğrudan bağ
lı hiır kurumdur, infaz sistemi, toplumla
rın gelişen hayat şartları içinde, gelişen 
güvenlik koşulları içinde yeni düzenleme
lere tabi tutulur. Bizde ise, şunu açıklıkla 
söyleyebiliriz ki, tutarlı, homojen bir infaz 
sistemi oluşturıulmamıştır. Cezaevleriyle 
infaz sistemini birbirinden ayırarnayaca-
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ğımız için, hen öncelikle, Türk infaz sis
temi üzerindeki düşüncelerimi belirtmek 
istiyorum. 

Bizde, öncelikle, infazın derili toplu 
yapılmasını sağlayan bir yasa sistemi yok
tur. Bugün, dört tane önemli yasayla biz 
infazı yapmaya çalışıyoruz. Dört ayrı ya
sada infazla ilgili hükümler var. Bir ta
nesi, Ceza Kanunumuz. Ceza Kanununun 
11 ile 30 uncu maddeleri arasındaki mad
deler cezaları ve İnfaz şekillerini düzen
liyor. Ceza Kanununun yürürlüğü ile il
gili 825 sayılı Kanunun çeşitli maddele
ri, infaz için hükümler getiriyor. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 395 ilâ 
405 inci maddeleri, infazla ilgili hükümler 
içeriyor ve son olarak da, 647 sayılı Ka
nun infazla ilgili hükümler getiriyor. 

Aslında, infaz sistemi, topu topu 50 
maddeyi gerektiren bir sistem; fakat, dört 
ayrı yasa, 'birbirinli tamıamlayan, birbiriy
le çelişen hükümler içeriyor ve yatnalı 
bohça halinde infaz yapılmaya çalışılı
yor, Biz, 'öncelikle, bu infaz sistemini dört 
'başı mamur hale getirecek bir yasa üze
rinde çalışmalıyız ve infazı kolaylaştıran 
sağlıklı hale getiren bir yasal düzenleme
yi ortaya koymalıyız. 

Sayın milletvekilleri, meslekten olan
lar bilirler, bizim infaz kurumumuz için
de bir «Müşahede sistemi» var. 647 sayılı 
Yasada, müşahede düzenlenmıiş durumda; 
ama bu müşahedenin günümüzde herhan
gi bir öneminin kalmadığı açıktır. Daha 
sonra bazı yasal değişikliklerle ve Bakan
lığın yayımladığı tamimlerle, müşahede, 
düzenlemelere tabi tutuldu; fakat, müşa
hede bugün <bk formalite halindedir,- ge
reksiz bir formalite halindedir; çünkü, 
yasada belirtildiği şekilde, hükümlüleri 
müşahede altında tutacak, onları denet
leyecek 'bir kadroya sahip değil cezaevle
ri. Hiçbir kültürel birikimi olmayan, bir-
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kaç tane gardiyanla, cezaevi öğretmeniyle 
cezaevinin müdürüyle idarecisiyle böyle 
bîr müşahede yapmanın anlamsızlığı • or
tada. Kaldı iki, müşahede ite bir şey de 
halledilmiyor. Bizce, en doğru hükmü, en 
doğru müşahedeyi mahkûmun, hükümlü
nün cezaevinde -başlangıcından tahliyeye 
kadar- bulunduğu süre içindeki davranış
ları gösterecektir, onun yarattığı intiba 
gösterecektir. Bunun yolu da, yani ceza
evindeki hükümlüyü topluma ıslah edil
miş şekilde iade etmenin yolu da, eğit
mektir, onu açık ve yarı açık kurumlara 
ayırmaktır, iş esası üzerinde kurulu prog
ramlarda çalıştırmaktır, hükümlüden çok 
işçi statüsüne sokmaktır. Sistemimizdeki 
müşahede olayını, 'bu hale getirmemiz ge
rektiği kanısındayız. 

Ayrıca, bizde bir de sınıflandırma sis
temi var. Yami, mahkûmların, hükümlüle
rin bir arada bulundurulmalını! düzenle
yen sınıflandırma sistemi var. Son za
manda olumlu bir yaklaşımla, ayrı ceza
evleri halinde sınıflandırma değil de, ay
nı cezaevi içinde ayrı bölümlerle sınıf
landırma yapılmaktadır. Yani, kadınlar 
başka yerde, çocuklar başka yerde, itiyatî 
suçlular başka yerde, meslekî suçlular, 
mükerrerler, 'ilk defa suç işleyenler, tak
sirliler ayrılmaktadır aynı cezaevi içlinde. 
Bu, bizce doğru bir yaklaşımdır. Bunun 
dışında, sadece teröristler için ayrı ceza
evi, uyuşturucu alışkanlıkları olanlar için 
ayrı cezaevi gibi sınıflandırma yapılmak
tadır; hu doğrudur. Bu sisteme katılıyo
ruz, 'ancak bu sisteme bir ilave yapılma
sı gerektiği kanısın'dayız. O da şu, biraz 
sonra anlatacağım, ilçe cezaevleri masraf
lıdır. İlçe cezaevleri çok 'büyük har
camaları gerektirmektedir^ İlçede hem 
hükümlüyü, hem de tutukluyu ba
rındırma açısından, tlçe cezaevleri
ni, sadece tutukevi haline getirip hü
kümlüleri illerde kurulacak cezaevlerinde 
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barındırmak daha uygun olacaktır. Bunu 
ileride anlatacağım. Burada yeri gelmiş
ken şunu söylüyorum. Sınıflandırmada, 
hükümlü, seçme hakkına sahip olmalıdır. 
Yani, ailesine yakın, ilişkide olduğu in
sanlara yakın ildeki cezaevini seçebilme-
lidir ve çok zarurî sebepler olmadıkça, 
(yani, disiplin ve dijğer olaylar olmadıkça) 
sık sık yer değiştirme olanağı da bıra-
kıtaamalıdıır. Yer değiştirmeye olanak 
«ağlanmamalıdir, diyoruz. 

infaz sistemli' içinde, eleştirdiğimiz bir 
diğer olay da, mahkûmların cezaevi dışın
da çalıştırılmalarıdır. Hükümlülerin baş
larında gardiyanla, jandarmayla dışarıya 
gönderilip 'belirli işlerde çalıştırılmaları
nın, postallar halinde çalıştırılmalarının 
hem güvenlik açısından sakıncası vardır, 
hem de dışarıda zaten var olan işsizliği 
olumsuz yönde etkileme gibi 'bir durumu 
vardır. Ayrıca, 5 kişiyi çalıştırıp başına 10 
kişi dikmenin de bir anlamı yoktur. Doğ
ru olan, mahkûmları, hükümlüleri ceza
evi içinde kurulan atölyelerde, tesislerde 
çalıştırmaktır. Bunları, genel infaz siste
mimiz içindeki eleştiriterimliz olarak arz 
ediyorum. 

Biliyorsunuz, üç tür cezaevi var : Açık 
oezaevleri, yarı açık ve kapalı cezaevleri.: 
Kapalı cezaevinin özelliği, içeride gardi
yanlardan oluşan bir koruma teşkilatı, 
dışta jandarma tarafından 'bir koruma 
var. Yarı 'açık cezaevlerinde iç koruma 
var, dışarıda jandarma koruması yok. 
Açık cezaevlerinde, firarı engelleyecek dış 
engeller dahi yok. Eskiden, 'bu ayırım yok
tu; bölge cezaevi, mıntıka cezaevi gibi 
ıbir ayırım vardı. Bugün, inşa tiplerine 
göre cezaevleri aynlUyor; özel tip, (E) 
tipli ve diğerleri. 

Şimdi, bu çerçeve içinde benim getir
diğim ıbir diğer eleştiri daha var. Jan
darma, cezaevlerinde dış korumayı yapan 
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unsur olarak görevden çıkarılmalıdır. Jan
darma Teşkilat Görev ve Yetkileri Ka
nununun 7 nei maddesinin (a) bendi, 
«jandarmanın yaptığı görevlim mülkî» ol
duğumu belirtmiştir. Jandarmanın yaptığı 
bu görevin mülkî olması, sürekli sürtüş
me yaratmaktadır. Biraz önce söyledim, 
cezaevinin işleyişi yargımın içimdedir. Ce
zaevinin gerçek sorumlusu savcıdır; fa
kat, savcı, cezaevinin dış korumasıyla so
rumlu değildir, yetkili değildir. Jandarma, 
idarî yönden, valiye, kendi komutanına 
bağlıdır. Bu çelişkimin giderilmesi lazım
dır. Örmeğim, fıiraria ilgili dış korumanın 
ihmali olduğu zaman Memurin Muhalce-
mat Kanunuma tabi olacak şekilde düzen
lemeler vardır ve savcının o konuda bir 
yetkisi yoktur. 

Ne yapılmalıdır? Oezaevleriimim dış ko
runması da yeniden düzenlenmeli ve iç 
koruma ile birlikte koordineli olarak sav
cının denetimimde jandarma dışındaki bir 
örgüt taraflından çalışmaları sağlaınımalı-
dıır. 

Cezaevlerimizim sayısal durumlarına 
değinmek istemiyorum. Sayın bakanımı
zın Plan Bütçe Komisyonunda ve Genel 
Kurulda yaptıkları konuşmalarda, yakla
şık olarak 640 cezaevimizin olduğunu ve 
bu sene yemi cezaevi yapılmasının düşü
nülmediğini ifade ettiler, 

Burada şunun altımı çizmek istıiyo-
rum : Biraz önce söyledim, ilçelerde ve 
illerde ayrı ayrı cezaevi bulunması bü
yük masrafa yol açıyor. Gerçi, birkaç il
çede son dönemde cezaevleri kapatıldı; 
ama, buna rağmen, ilçelerdeki kurumun 
tutukevi halline getirilmesi! lazım ve İller
deki cezaevleri hükümlümün de barındı
rıldığı gerçek cezaevi ismi ile amılmalı. 

'Ne yapılacaktır bu olursa? Bir kere, 
ilçe cezaevleri için harcanan yatırımdan 
tasarruf edilecektir. İlçe cezaevleri tutuk-
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evi olunca, daha dar bir kadro ile daha 
az bir masrafla çalışacak; hem memur
dan, hem paradan ve hem de ilçe cezaev
lerine gönderilen yılık ödeneklerden ta-
sarrıuf edilecektir, koruma daha kolay 
olacaktır. Hükümlüler ile yansıdığı için, 
illerde linfaz daha kolay olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bunları söyledik
ten sonra, cezaevlerinin içinde, mahkûm
larım, tutukluların karşılaştığı durumlar 
ve araştırma önergesini lasıl ilgilendiren 
konular hakkında konuşmak istiyorum; 
ama, •öncelikle altını çizmek istediğimi bir 
olay var. Bu ülkede, ülkenin gelişmişlik 
düzeyi içimde, cezaevleri de aynı yapıya 
sa'hip; yani, Türkiye'de hastanelerde, okul
larda önemli sorunlar varken, cezaevleri
nin bunlardan ayrı olarak en iyileşmliş 
düzeyde olmasını bekleyemıiyoruz; tama, 
cezaevleri için beklediğimiz bir şey var 
ki, o da cezaevindeki insanların, o, ka
derin sillesini yemiş insanların daha lin-
ısamî şaırtlar içinde, daha insanî koşulllaır 
içinde yaşamasıdır. Beklenilen, istenen 
odur. 

Cezaevlenimde, geniş anlamında tret-
man olarak isimlendirilen, yedirme, içir-
rae, yatırma, temizlik, bakım, sağlık kont
rol ve tedavisi, kurumun yaşama stan
dardı ve şartları, ıslah ve eğitim faali
yetleri, sosyal ve psikolojik çalışmalar, 
bugün, Türkiye'de, aksini iddia edeme-
yeceiğiımiz derecede düşük seviyededir. 
Bunun aksini kimse söylememıelidir ve 
çağımızın anlayışınım da gerisindedir; 
ama söylediğim gibi, bu ülke koşullan. 
içimde çok daha yüksek düzeyde bir ceza
evi sistemi beklemiyoruz belki; ama, en 
insancılını, yapahileceğimizim en fazlasını 
yapma durumunda olduğumuzu söylüyo
ruz. Bakım, 1987 yılı bütçesinden mahkûm
lara ayrılan günlük iaşe bedeli, ekmek 
dahil, 325 liradır. Sayım Bakamım biraz 

324 — 



T. B. M. M. B : 63 3 . 5 . 1988 O : 1 

önce söylediği gibi, bu yıl 1 Mayıstan 
sonra, 650-700 liraya yükseltildiği söyle
niyor; ama 650-700 lirayla bu yıl mah
kûma ııder yedirilebilecektir ve 325 li
rayla geçen yıl meler yedirilöbilmiştiır? 
Bunları düşünımemiz gerekiyor ve aslında 
bu iaşe sistemine de bir çözüm bulmamız 
gerektiği kanısındayım. İşin lilgkıç yönü, 
devlet, verdiği 'bu 325 lirayı, verdiği 650 
lirayı tahliye olduktan sonra 2548 sayılı 
Yasaya göre, biliiyorsunuz, mahkûmdan 
geriye alıyor. 

Şimdi, burada yani öyle pek kesin, 
pek sağlam bir öneri olarak almayın; ama 
bazı adliyecilerin önerileri arasında da 
var; şöyle bir sistem düşünülemez mi? 
Maddî durumu iyi olan mahkûmların 
iaşe bedellerini kendileri karşılamaları, 
yani! verecekleri bir bedel karşılığında ce
zaevinde tabldottan yararlanmaları ya da 
dışarıdan yiyecek getirtmeleri; ama bu
nun dışında, maddî durumu iyi olma-
yanîardan hiç yemek parası alınmaması 
ve sonra da bu 2548 sayılı Yasayla geri 
alma durumuna da gidilmemesi... Bu, 
bizce düşünülmesi gereken bir öneridir 
ve adliyeciler arasında tartışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir 
işkence olayı var; ne kadar karşı çıksak, 
ne kadar inkâr etsek en son olarak ka
bul ettiğimiz iki sözleşmeyle ve ayrıca 
bir sürü mahkeme kararıyla ortaya çık
tığı gibi - ki sadece o mahkeme kararları 
üzerinde de konuşsak - işkence var ve bu 
işkenceyi önlemenin yolu da var aslında. 
Bunu, Türkiye Büyük Millet Meçlisi ola
rak biz yaparız. Nasıl yaparız? Adlî kol-
lük'u oluştururuz. Yani, sorgulamayı, sav
cının nezaretindeki adlî kollukla veririz. 
Bunu yapmalıyız. Ayrıca, sorguda, avu
katın bulunmasını sağlarız. Avukatın bu
lunduğu bir sorguda kolay kolay işken
ce olmaz, bunu sağiarız. Yani, «işkence 

var» dendiği zaman, öyle pek fazla tep
ki göstermek yerine, şu iki kalıcı çözümü 
getirmekte yarar olduğu kanısındayız. 

Cezaevlerimizde olay var. Bunu da 
kabu. etmemiz lazım. Sayın Bakanımıza 
çeşitli kereler ilettik; sağolsunlar, gerekli 
ilgiyi, gösterdiler; ama şöyle bir gerçek 
ortaya çıkıyor ki, cezaevlerinde olay çık
tık!0. P sonra üstüne gidiyoruz ve biliyor
sunuz Diyarbakır örneği yaşadık; Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı bir cezaeviy-
di; ama oradaki insanlık dışı davranış
ları, insanlık dışı yaşam düzeyini gördük 
ve ayrıca ben gözlerimle Mamak'taki du
rumu da gördüm. Yani, oralardan tepki 
gelmedikçe çözümü götürmüyoruz ve ba
kın bir yanlışlık oldu; Diyarbakır Ceza
evi konusunda gösterilen tepki diğer ce
zaevlerine sirayet etti, iyilik yapalım der
ken, bir sürü açlık grevleri ortaya çıktı. 
O zaman, Türkiye'de, cezaevlerinde bu 
anlamda bir olay olduğunu kabul etmek 
lazım. Böyle her olay çıkan yere geçici 
çözümler götürmektense, bu işi kökten 
değerlendirmek, kökten düzeltici önlem
ler almak gerektiği kanısındayız. Bunu, 
hükümet olarak, Meclîs olarak yapmalı
yız. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, 1 daki
kanız kaldı efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Pekf efendim. 

Bakın, bir yerde açlık grevi oluyor, 
orada şekerli su vermiyor bir savcımız; 
işi bu kadar insanlık dışı davranışlara 
götürmemek gerektiği kanısındayız. 

Cezaevindeki insanların, insan haysi
yetine yaraşır şekilde cezalarını çekmele
rini sağlamak, devletin asıl görevidir. On
ların sağlık ve şereflerini koruyarak, ıs
lah olmuş şekilde topluma dönmelerini, 
topluma uyum sağlamış halde dönmele
rini sağlamak, devletin görevidir. Peki, 
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bunlar nasıl yapılacaktır? Bizce, açık ve 
yarı açık cezaevlerinin sayıları artırılma
lıdır; mahkûmlara iş olanakları sağlan
malıdır ve bunun dışında, bence, Türki
ye'de bir huzur ortamı yaratacak bir ge
nel affı düşünmek gerekir. Türkiye'de ce
zaevleri, Sayın Bakanımızın komisyonda 
söylediği şekilde, yarı yarıya dolu; 92 
bin civarında bir kapasite, 49 bin civarın
da doluluk oranı var; ama yine de, da
ğılımda bir dengesizlik olduğu için, ceza
evlerine girdiğiniz zaman, insanlar sırf 
sırta yatıyorlar. 

Türkiye'de, biraz önce tartışması ya
pılan geçmişi büyük ölçüde unutmak, 
Türkiye'de insanlarımızı birbirlerine daha 

V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

I. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmazın, Kütahya İli çevre yolu ya
pımına ne zaman başlanacağına ve bu 
İle doğal gaz getirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in yazılı cevabı (7/93) 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına * 

Kütahya'ya doğal gaz getirilmesi ve 
çevre yolunun ne zaman başlatılıp, biti
rilebileceği konusunda aşağıdaki soruları
mın, Sayın Başbakan Turgut Özal tara
fından yazılı olarak açıklanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
1. 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan 

referandum öncesi Kütahya'da yaptığınız 
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sevecen gözlerle bakar, daha güvenir olan 
bir duruma getirmek için genel affı, hep 
birlikte düşünmeliyiz. 

Bu araştırma önergesinin kapsamı 
içinde, bunları Yüce Meclisin dikkatine 
sunmaya çalıştım, beni dinlediğiniz için 
hepinize saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürseler. 

Gündemdeki kanun tasarılarını sıra
sıyla görüşmek ve 4 Mayıs 1988 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

VE CEVAPLAR 

açık hava toplantısındaki konuşmanızda; 
doğal gaz getirileceği sözü verdiniz. Bu 
konuda herhangi bir çalışma başlatılmış 
mıdır? 

2. Çevre yolunun yapımına ne za
man başlanılacak ve ne zaman bitirilebi
lecektir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 3.5.1988 

Sayı : 03-2/2.02.2198 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 

21.3.1988 gün ve 7/93-534/02571 sayılı 
yazısı. 

ıb) Başbakanlığın 28.3.1988 gün ve 
K. K Gn Md. 07/106-163/02226 sayılı 
yazısı. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork-
maz'ın Kütahya'ya doğal gaz getirilmesi 
ve çevre yolunun ne zaman başlatılıp, 
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bitirilebileceğine ilişkin yazılı soru öne/-
gesire verilen cevaplar aşağıda belirtil-
müştıir. 

1. Kütahya'daki sınaî kuruluşların 
doğal gazdan yararlanması amacıyla ya
pılan pazar araştırması ve maliyet tespi
ti çalışmaları sonuçlandırılmış olup, mev
cut ve gelecekteki doğal gaz tüketim po
tansiyeli dikkate alındığında bu kentimi
ze bağlantı hattı yapılması fîzi'bil bulun
muştur, 

Ancak Etibank Kırka Boraks Tesisle
rine gaz verilmesi konusu gündeme gel
diği ve bu amaçla adı geçen kuruluşla 
görüşmeler başlatıldığı için, Kütahya'ya 
yapılacak bağlantının güzergâh tespiti ve 
hattın projelendirilmesi bu görüşmeleri 
takiben yapılacaktır. 

2. Kütahya geçişi Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 1988 yılı yatırım progra
mında Kütahya - Tavşanlı projesi kap
samında yer almaktadır. 

Bu projenin 1988 yılı ödeneği olan 
300 milyon TL.'sı ile yıl içerisinde Kü
tahya geçişinde iyileştirme çalışmaları ya
pılması ve yıl sonunda da ilave ödenek 
temin edildiği takdirde Kütahya - Tav-

Vergi 'borcu ertelenen Ertelemenin 
kişi, kurum ya da hangi makamca 

kuruluşun adı yapıldığı 

4. Vergi 'borcu ertelemelerinin yıllar 
nedir? (Değer olaralk) 

şanlı yolu, Kütahya geçişi de dahil ol
mak üzere ihale edilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş'in, 1984 -1987 yıllarında ertele
nen vergi borçlarına ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Aptemoçin'in yazılı cevabı (7/101) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Maliye ve 
Gümrük Balkanı Sayın Ahmet. Kurtcebe 
Alptemıoçin tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için (gereğini rica ederim. 

Abduılkadir Ateş 
Sorular : Gaziantep 
1. 1.1.1987 - 31.12.1987 tarihleri ara

sında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatı tarafından ya
pılan vergi borcu ertelemelerinin mikta
rı ayrı, ayrı nedir?> 

2. Anılan tarihlerde yapılan vergi 
borcu ebelemelerinin hangi yasanın, han
gi hükmüne göre, nasıl yapıldığı? 

3i Aynı tarihler içinde 10 milyon 
liranın üzerinde vergi borçları ertelenen 
kişi, firma, kurum ya da kuurluşların 
durumları aşağıdaki tabloya göre nedir? 

Ertelenen 
verginin Ertelenen Erteleme 

adı miktar süresi 

itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloya göre 
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Yıllar Gelir Vergisi Ert. 

1986 
1985 
1984 * 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : TRKN. : 2181783-80,27440 

25 . 4 . 1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlü
ğünün 24.3.1988 gün ve 7/101-578/02739 
sayılı yazısı. 

Merkezden 'ertelenen toplam ıborç miktarı 

a) KİT'lerin 168 994 317 308 TL. 
b) Belediyelerim 24 965 115 065 TL. 
e) Özel sektörün 27 170 151 904 TL. 

2. iVergi iertelemelerü 6183 sayılı 
amme alacaklarının tahsil usulü hakkın
da Kanunun 48 inci maddesi hükmüne 
göre yapılmaktadır. Buna göre; çok zor 
durumda olduğunu ileri süren mükellef
lerin ertelöme talepleri yapılan 'inceleme 
sonunda uygun görülmekte ya da red
dedilmektedir. 

NOT : 

Özel sektöre ait merkezden 1987 yı
lında ertelenmiş olan 27 170 151 904 
TL. amme alacağının 19 036 599 174 
lirası taşra teşkilatına ertelenmiş olan 
4 831 430 875 lira âmme alacağının da 
4 600 000 000 lirası aynı yıl içerisinde 
tahsil edilmiştir. 

Kurumlar 
Vergisi Ert. Toplam Ert. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Gaziantep Milletvekili Sa
yın Abdulkadir Ateş tarafından sorulan 
ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 1.1.1987 - 31.12.1987 tarihleri ara
sında 'Merkez ve Taşra Teşkilatımız ta
rafından yapılan vergi borcu erteleme-
'lerinin miktarı aşağıda belirtilmiştir. 

Taşra teşkilatınca 
ertelenen toplam borç miktarı 

4 831 430 «75 TL. 

Çok zor durumda olduğu tespit edil
dikten sonra borcunun ertelenmesi uy
gun görülen mükellefilerden borçları ka
dar kanunun öngördüğü teminat alın
makta ayrıca ibu şekilde ertelenen mik
tarlar için yıllık 1% 54 tecil faizi uygu
lanmakta, ayrıca ödenen tecil faizli gider 
olarak da kabul (edilmemektedir. 

3. Bilindiği üzere, Vergi Usul Ka
nununun 5 inci ımaddesinde « -ı 
mükellefin ve mükellefle ilgili kimsele
rin şahıslarına, muamele ve hesap du
rumlarına, işlerine, istetmelerine, servet
lerine veya mesleklerine müteallik olmaik 
üzere öğrendikleri sırları veya gizli kal
ması lazaım gelen diğer hususları ifşa ede
mezler ve kendilerinin veya üçüncü şa-
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'hiıskrın njef'ime kullanamazlar» denilmek
tedir. 

Bu nedenle, 100 000 000 tiranın üze
rinde 'veügi borçları! ertelenen kişi, firma 
kurum ya da kuruluşlar hakkında ayrın
tılı ibilgi vermek 213 ısayılı Vergi Vsul 

Kanununun 5 (inci maddesi uyarınca ver
gi mahırernıiyeıtinin Mali olacağından böy
le bir bilginin veriknıesi mümkün olama
mıştır. 

4. Yıllar itibariyle vergi borcu erte
lemeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Yıllar Toplam 

1986 

1985 

1984 

KİT'lerin 
Belediyelerin 
Özel sektörün 
KİT'lerin 
Belediyelerin 
özel sektörün 
KİT'lerin 
Belediyelerin 
Özel sektörün 

141 452 517 166 TL. 
7 824 976 101 TL. 

40 385 371 891 TL. 
174 723 238 367 TL. 
11 101 865 689 TL. 
29 569 045 458 TL. 
54 304 808 272 TL. 

7.716 068 561 TL. 
41 152 105 871 TL, 

189 662 865 158 TL. 

215 394 149 504 TL. 

103 172 982 704 TL. 

Ertelemeler mükelleflerce ; bildirilen 
ve toplam olarak belirtilen borçları dik
kate alınarak yapılmaktadır. Bu neden
le, ertelenen bu alacaklar vergi türü iti -
bariyle ayrı ayrı belirtilmemiştir. 

Bilgilierinli arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Balkanı 

NOT : 

Ertelemeler genel olarak içinde bulu
nulan malî yıl sonlarına kadar yapılmak
tadır. Özel Sektöre ait 1984 yı
lında ertelenen 41 152 105 871 liranın 
30 505 399 191 lirası, 1985 yılında er
telenen 29 569 045 458 liranın, 1984 yı
lından devreden 10 646 706 680 lira 
ile birlikte 24 725 904 420 lirası, 1986 
yılında ertelenen 40 385 371 891 liranın 
1985 yılından devreden 4 843 141 038 
lira ile birlikte 27 721 654 332 lirası aynı 
yıl içerisinde ödenmiştir. 

3, — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu' nun, enflasyonu ve fakir
liği önleyici ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Kaya Erdem'in ya
zılı cevabı (7/102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk milletini yoksullaştırmada âdeta 
zamanla yarışan hükümetin, giderek azan 
toplumu mahvetmeye yönelik enflasyo
nu frenleyememesi, aksine sürekli zam-
larkı vergilerle körüklemesi karşısında, 
aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygıyla rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

]. Fukaralığı kader olmaktan çıkarı
cı, ciddî ekonomik ne gibi tedbir aldınız? 
Türk milleti' iktidara geldiğinizden beri 
ne ölçüde fakirleşmiştir ? 
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2. Sürekli zamlarla, vergilerle Türk 
milletinin yöksullaştırılmâsına ne zaman 
son vereceksiniz? 

3. Enflasyonu frenleyici tedbir alın
mamasının sebepleri arasında, Filipin De
mokrasisi modelinde ısrarın etkisi var 
mıdır? Yoksa, sürekli zamlarla, vergiler
le varılmak istenen hedef nedir? 

4. Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve sa
natkârlar emekli, dul ve yetimin oluştur
duğu orta sınıfın yok olmasına yönelik 
ekonomik politikanın hızlandırıfldığı 1988 
yılında, enflasyon hangi noktaya varmış
tır? 

5. 4 Şubat kararlarıyla daha da yok-
sullaştırılan söz konusu kesime ilaveten, 
tüccar ve sanayicide «iflas et» yöntemi 
getirilmesiyle, tüm çalışan nüfusa el atıl
ması kime hizmet içindir? 

6. Türkiye sadece emeksiz para ka
zananların bankaya mevduat yapıp men
kul ve gayrimenkuilerinden dolayı ran
tiye yaşayanların ve hayalî ihracat zen
ginlerinin ülkesimidir ki, sistemde ısrar 
edip, iyileştirici tedbir almıyorsunuz? 

7. Türkiye nüfusunun yüzde yüzü
nün yaşayabilmesine imkân veren mut
faktaki yangını söndürecek pahalılığı dur
duracak somut tedbirleri, ülke yangın ye
rine dönmeden ne zaman alacaksınız? 
Nasıl alacaksınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 22.4.1988 
' Sayı : 03-1/002/0253 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ilgi : 29.3,1988 tarih ve 7/102-588/ 
02765 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen Hatay Milletvekili Sayın 

Mustafa Murat Sökmenoğluvnun yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat 
Sökmenoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi 
Cevabıdır : 

Hükümetimiz kalkınmanın insan için 
olduğunu, demokratik rejimin ise insan 
hak ve hürriyetlerini1 en iyi şekilde koru
yacak tek rejim olduğunu benimsemiş ve 
bu hususları her fırsatta açıklıkla dile 
getirmiştir. 

Bu görüşlerden hareketle, Türkiye için 
en uygun ekonomik sistemin, ekonomi
nin kendi tabiî kanunları içinde gelişme
sini sağlayacak, müdahale ve tahditlerin 
asgariye indirildiği ve rekabet şartlarının 
hâkim kılındığı, dışa açık piyasa ekono
misi olduğu kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde uy
gulanan politikalar birtakım sıkıntıları ve 
şikâyetleri de ortaya çıkarmış olabilir. 
Ancak meselelere kısa vadeli değil, or
ta ve uzun vadeli yaklaşan hükümetimi
zin görüşü, bugün ulaştığımız seviyede 
meselelere kalıcı çözüm yollarının açıldı
ğını da kabul etmek gerektiği şeklinde
dir. 

Birinci Özal hükümeti döneminde dı
şa açık piyasa ekonomisi sistemini tesis 
etme yönünde önemli mesafe alınmış 
bulunmaktadır. Bundan böyle sisteme 
oturmuş olup, şimdiye kadar çekilen -sı
kıntıların çoğunu ortadan kaldıracak şe
kilde imkânlar ortaya çıkmaktadır. Uy
gulanan politikalar sonucunda Türkiye 
yeniden istikrarlı ve hızlı büyüme süre
cine girmiştir. 1984 - 1987 dönemindeki 
yıllık ortalama kalkınma hızının yüzde 
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6,5'i açtığı hesaplanmaktadır. Bu hızlar
da büyüyen Türkiye, en önemli mesele
si olan işsizliği azaltmayı başarmış bu
lunmaktadır. Emek yoğun sektörlere 
önem verilmesi sonucu istihdam imkân
ları hızla artmıştır. İnsanlara öncelikle 
iş temin edebilmek hükümet için çok 
önemlidir. 

Bu arada, Türk insanının hizmetine 
terrûz içme suyu, kanalizasyon, elektrik, 
yol, telefon gibi çağdaş imkânlar sunul
maktadır. Bilhassa bu hizmetler, dar ve 
orta gelirliye dolaylı olarak yapılan yar
dımlardır. 

Gerçekçi kur ve faiz politikası, fatu
raya vergi iadesi, konut kredileri, konut 
edindirme yardımı, sosyal yardımlaşma 
amaçlı fon gibi uygulamalarımızda, insa
na değer veren, insanı yüceltmeyi hedef 
alan hükümetimizin sosyal adaletçi poli
tikalarından birkaç örnektir. 

Çekilen sıkıntıların bir bölümü de 
enflasyondan kaynaklanmaktadır. Zam 
yapmamakla enflasyonu geriletmeniz 
mümkün değildir. Esasen enflasyonla 
mücadelenin en temel prensiplerinden bi
risi gerekli fiyat ayarlamalarının gecik
meden yapılmasıdır. 

Bütçeden sübvansiyon vererek fiyat
ları sabit tutmak, bugün en gelişmiş ül
kelerin dahi yapmadığı uygulamadır. 
Türkiye gibi gelişmekte olan, bütçe ge
lirleri yeterince artırılamayan bir ülkede 
ilse böyle bir politika uygulamak hiç 
mümkün değildir. Elbette halkın çoğun
luğunun menfaatlerini ilgilendiren bazı 
istisnalar yapılmaktadır. Tarımda gübre 
ve yem sübvansiyonu gibi imkânlarının 
yaratılması da, başta vergi gelirleri ol
mak üzere bütçe gelirleri artırılmasını za
rurî hale getirmektedir. 

Uyguladığımız politikanın bir gereği 
olarak halkın alım gücünü geriletmeye-
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cek gelir artışları sağlamaya gayret edi
yoruz. Önceki hükümet döneminde dar 
gelirliyi, kamu çalışanını hayat pahalılığı 
altında ezdirmeyecek ücret ayarlamaları 
yapılmaya çalışılmıştı. 1988 başında sağ
lanan en az % 30'luk gelir artışı imkân
larının yılın ilk yarısı içindeki enflasyo
nun üzerinde kalacağı tahmin edilmekte
dir. İlk üç aylık enflasyon hızı yüzde 20 
civarındadır. Yılın ikinci yarısında ise, 
hem ilk yarıyıl gerçekleşmesi hem de ikin
ci yarıyıl enflasyon tahmini göz önüne 
alınarak ücret ayarlaması yapılacaktır. 
işçi; memur ve emeklilerin 1988 yılı enf
lasyonunun, hangi göstergeye göre olur
sa olsun, üzerinde bir gelir artışına ka
vuşturulmasına gayret ediyoruz. 

Dışa açık ekonomi bütün çalışanların 
emek ve sermayelerinin karşılığı haket-
tikleri en uygun gelire, sistemin gereği 
olarak kavuştukları ekonomik sistemdir. 

Bugün ulaşılan imkânlar sayesinde her 
gün yeni ihtiyaçlar karşımıza çıkmakta
dır. Gelişen Türkiye'nin vatandaşlarına 
sunduğu çağdaş hizmetler ve tüketim mal
larına sahip olmayı, herkes istemektedir. 
Bu tür talepleri biranda tatmin edecek 
gelir düzeyine kavuşmak zaman ister. 

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, enf
lasyon hakkında değerlendirmeler yapı
lırken yukarıdaki hususlar gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

4. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonunda toplanan kaynak 
miktarına ve bu fondan 1987 ve 1988 yıl
larında yapılan harcamalara ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in yazılı 
cevabı (7/111) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet (Bakanı 
Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı ola-
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rak cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Şendağ 

Adana 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonunda, kuruluşundan bu
güne kadar toplanan kaynak miktarı ne 
kadardır? 

2. Bu Fondan, 1987 yılında yapılan 
harcamaların tutarı ne kadardır, aylara 
ve illere göre dağılımı nedir? 

3. Bu Fondan, 1988 yılında yapılan 
harcamaların tutarı ne kadardır ve illere 
göre dağılımı nedir? 

T. C 
Devlet Bakanlığı 2.5.1988 

Sayı : 03.9.68/01113 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 26.4.1988 
tarih ve 7/111-609/02794 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma yöneltilen 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ'a ait 
yazılı soru önergesine ait not ve ekleri 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemil Çiçek 

Devlet Bakanı 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonunda, kuruluşundan 
5.4.1988 tarihine kadar toplanan kaynak 
tutarı 255 092 990 246 TL. dir. 

2. Bu Fondan il 987 yılında yapılan 
harcamalar toplamı 68 847 111153 TL. 
dir. Söz konusu para fon kurulunca ka
bul edilen kriterlere göre periyodik ola
rak illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıflarına gönderilmiştir. 1987 
yılında illerdeki Vakıflara Mart ayında, 
7 104105 153 TL., Nisan ayında 7 049 
300 000 TL., Mayıs ayında 13 985 600 000 
TL., Temmuz ayında 13 985 600 000 TL., 
Eylül ayında 13 985 600000 TL., Kasım 
ayında 7104 900000 TL., aktarılmıştır. 
Yine yatırımlar için 4 899 368 500 TL., 
muhtelif konular için (Tedavi giderleri, 
sel ve yangın felaketi ve mezralardan göç 
eden aileler için) 732 437 500 TL. da Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfla
rına gönderilmiştir. 

3. 1988 yılı Ocak ayında; fon kuru
lunca kabul edilen kriterler çerçevesinde 
illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Vakıflarına 13 978 740 000 TL. ve 
yatırımlar için de 11309 471260 TL. ol
mak üzere 24 288 211 260 TL. aktarılmış
tır. 
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İLLER İTİBARİYLE VAKIFL, 

1 9 8 7 
TL. 

01 
02 
03 
04' 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
>12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

- Adana 
- Adıyaman 
- Afyon 
- Ağrı 
- Amasya 
- Ankara 
- Antalya 
- Artvin 
- Aydın 
- Balıkesir 
- Bilecik 
- Bingöl 
- Bitlis 
- Bolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
- Hakkâri 
- Hatay 
- İsparta 
- İçel 
- İstanbul 

224 000 000 
111 000 000 
86 Q0O 000 

109 000 000 
69 000 000 

243 000 000 
115 000 000 
44 000 000 
98 000 000 

118 000 000 
20 000 000 
63 O0Q 000 
77 000 000 
65 000 000 
32 000 000 
85 000 000 
53 300 000 
53 000 000 

116 000 000 
87 000 000 

242 000, 000 
50 000 000 
93 000 000 
57 000 000 

167 000 000 
78 000 000 

124 000 000 
65 000 000 
73 000 000 
47 000 000 

130 000 000 
51 000 000 

134 000 000 
403 000 000 

TOPLAM 3 582 300 000 

Tablo : 1 

RA YAPILAN AKTARMALAR 

MART 
TL. 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

- İzmir 
- Kars 
- Kastamonu 
- Kayseri 
- Kırklareli 
- Kırşehir 
- Kocaeli 
- Konya 
- Kütahya 
- Malatya 
- Manisa 
- Kahramanmaraş 
- Mardin 
- Muğla 
- Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
- Tekirdağ 
- Tokat 
- Trabzon 
- Tunceli 
- Şanlıurfa 
- Uşak 
- Van 
- Yozgat 
- Zonguldak 

150 000 000 
187 000 000 
88 000 000 

110 000 000 
38 000 000 
33 000 000 
48 000 000 

229 000 000 
71 000 000 

129 000 000 
136 000 000 
162 000 000 
169 000 000 
63 000 000 
87 000 000 
37 000 000 
72 000 000 
99 000 000 
48 000 000 
80 000 000 

143 000 000 
217 805 153 

54 000 000 
150 000 000 
53 000 000 

133 000 000 
101 000 000 
40 000 000 

154 000 000 
34 000 000 

141 000 000 
107 000 000 
133 000 000 

TOPLAM 7 104 105 153 
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Tablo : 2 

İLLER İTİBARİYLE VAKIFLARA YAPILAN AKTARMALAR 

198 7 NİSAN 
TL. TL. 

01 • 
02 • 
03 • 
04 • 
05 
06 • 
07 • 
08 • 
09 • 
10 • 
11 
12 
13 
14 • 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

• Adana 
• Adıyaman 
• Afyon 
• Ağrı 
• Amasya 
• Ankara 
• Antalya 
• Artvin 
• Aydın 
• Balıkesir 
-, Bilecik 
• Bingöl 
- Bitlis 
- Bolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
- Hakkâri 
- Hatay 
- İsparta 
- İçel 
- İstanbul 

274 000 000 
111 000 000 
86 000 000 

109 000 000 
69 000 000 

243 000 000 
115 000 000 
44 000 000' 
98 000 000 

118 000 000 
20 000 000 
63 000 000 
77 000 000 
65 000 000 
32 000 000 
85 000 000 
53 300 000 
53 000 000 

116 000 000 
87 000 000 

242 000 000 
50 000 000 
93 000 000 
57 000 000 

167 000 000 
78 000 000 

124 000 000 
65 000 000 
73 000 000 
47 000 000 

130 000 000 
51 000 000 

134 000 000 
403 000 000 

35 • 
36 • 
37 • 
38 • 
39 • 
40 • 
41 • 
42 • 
43 • 
44 • 
45 • 
46 • 
47 • 
48 
49 • 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

• İzmir 
• Kars 
• Kastamonu 
• Kayseri 
• Kırklareli 
• Kırşehir 
- Kocaeli 
• Konya 
- Kütahya 
• Malatya 
- Manisa 
• Kahramanmaraş 
• Mardin 
- Muğla 
• Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
- Tekirdağ 
- Tokat 
- Trabzon 
- Tunceli 
- Şanlıurfa 
- TJşak 
- Van 
- Yozgat 
- Zonguldak 

150 000 000 
187 000 000 
88 000 000 

110 000 000 
38 000 000 
33 000 000 
48 000 000 

229 000 000 
71 000 000 

129 000 000 
136 000 000 
162 000 000 
169 000 000 
63 000 000 
87 000 000 
37 000 000 
72 000 000 
99 000 000 
48 000 000 
80 000 000 

143 000 000 
138 000 000 
54 000 000 

150 000 000 
53 000 000 

133 000 000 
101 000 000 
40 000 000 

154 000 000 
34 000 000 

141 000 000 
107 000 000 
133 000 000 

TOPLAM 3 582 300 000 TOPLAM 7 049 300 000 
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Tablo : 3 

İLLER İTİBARİYLE VAKIFLARA YAPILAN AKTARMALAR 

198 7 MAYIS 
TL. TL. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

• Adana 
• Adıyaman 
- Afyon 
- Ağrı 
- Amasya 
- Ankara 
- Antalya 
- Artvin 
- Aydın 
- Balıkesir 
- Bilecik 
- Bingöl 
- Bitlis 
- Bolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
- Hakkâri 
- Hatay 
- İsparta 
- îçel 
- istanbul 

447 300 000 
222 900 000 
172 500 000 
218 100 000 
139 000 000 
486 800 000 
230 500 000 

87 800 000 
192 400 000 
235 600 000 
41 700 000 

125 000 000 
155 600 000 
130 500 000 
64 100 000 

171 300 000 
108 000 000 
102 500 000 
232 500 000, 
172 600 000 
483 500 000 
100 800 000 
187 800 000 
116 400 000 
332 300 000 
154 500 000 
250 000 000 
129 900 000 
146 700 000 
94 500 000 

259 400 000 
99 000 000 

267 500 000 
. 804 000 000 

35 • 
36 • 
37 • 
38 
39 
40 
41 • 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61! 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

• İzmir 
• Kars 
- Kastamonu 
- Kayseri 
• Kırklareli 
- Kırşehir 
- Kocaeli 
- Konya 
- Kütahya 
- Malatya 
- Manisa 
- Kaihramanmaraş 
- Mardin 
- Muğla 
- Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- 'Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
- Tekirdağ 
- Tokat 
- Trabzon 
- Tunceli 
- Şanlıurfa 
- Uşak 
- Van 
- Yozgat 
- Zonguldak 

299 900 000 
373 700 000 
174 800 000 
223 500 000 

76 800 000 
67 300 000 
96 000 000 

457 900 000 
140 500 000 
258 400 000 
271 800 000 
326 300 000 
337 500 000 
125 700 000 
175 700 000 
72 100 000 

145 000 000 
197 700 000 
93 800 000 

158 000 000 
286 800 000 
271 500 000 
108 800 000 
299 800 000 
104 300 000 
263 700 000 
203 400 000 

78 700 000 
308 400 000 

70 300 000 
283 300 000 
211 700 000 
270 500 000 

TOPLAM 7 163 000 000 TOPLAM 13 985 600 000 
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Tablo : 4 

İLLER İTİBARİYLE VAKIFLARA YAPILAN AKTARMALAR 

198 7 TEMMUZ 
TL. TL. 

01 - Adana 
02 - Adıyaman 
03 - Afyon 
04 - Ağrı 
05 - Amasya 
06 - Ankara 
07 - Antalya 
08 - Artvin 
09 - Aydın 
10 - Balıkesir 
11 - Bilecik 
12 - Bingöl 
13 - Bitlis 
14 - Bolu 
15 - Bundur 
16 - Bursa 
17 - Çanakkale 
18 - Çankırı 
19 - Çorum 
20 - Denizli 
21 - Diyarbakır 
22 - Edirne 
23 - Elazığ 
24 - Erzincan 
25 - Erzurum 
26 - Eskişehir 
27 - Gaziantep 
28 - Giresun 
29 - Gümüşhane 
30 - Hakkâri 
31 - Hatay 
32 - İsparta 
33 - İçel 
34 - İstanbul 

TOPLAM 

447 300 000 
22 900 000 
172 500 000 
218 100 000 
139 000 000 
486 800 000 
230 500 000 
87 800 000 
192 400 000 
235 600 000 
41 700 000 
125 000 000 
155 600 000 
130 500 000 
64 100 000 
1711 300 000 
108 000 000 
102 500 000 
232 500 000 
172 600 000 
483 500 000 
100 800 000 
187 800 000 
116 400 000 
332 300 000 
154 500 000 
250 000 000 
129 900 000 
146 700 000 
94 500 000 
259 400 000 
99 000 000 
267 500 000 
804 000 000 

7 163 000 000 

35 - izmir 
36 - Kars 
37 - Kastamonu 
38 - Kayseri 
39 - Kırklareli 
40 - Kırşehir 
41 - Kocaeli 
42 - Konya 
43 - Kütahya 
44 - Malatya 
45 - Manisa 
46 - Kahramanmaraş 
47 - Mardin 
48 - Muğla 
49 - Muş 
50 - Nevşehir 
51 - Niğde 
52 - Ordu 
53 - Rize 
54 - Sakarya 
55 - Samsun 
56 - Siirt 
57 - Sinop 
58 - Sivas 
59 - Tekirdağ 
60 - Tokat 
61 - Trabzon 
62 - Tunceli 
63 - Şanlıurfa 
64 - Uşak 
65 - Van 
66 - Yozgat 
67 - Zonguldak 

TOPLAM 

299 900 000 
373 700 000 
174 800 000 
223 500 000 
76 800 000 
67 300 000 
96 000 000 
457 900 000 
140 500 000 
258 400 000 
271 800 000 
326 300 000 
337 500 000 
125 700 000 
175 700 000 
72 100 000 
145 000 000 
197 700 000 
93 800 000 
158 000 000 
286 800 000 
271 500 000 
108 800 000 
299 800 000 
104 300 000 
263 700 000 
203 400 000 
78 700 000 
308 400 000 
70 300 000 
283 300 000 
211 700 000 
270 500 000 

13 985 600 000 
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Tablo : 5 

İLLER İTİBARİYLE VAKIFLARA YAPILAN AKTARMALAR 

1987 EYLÜL 
TL. TL. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

- Adana 
- Adıyaman 
- Afyon 
- Ağrı 
- Amasya 
- Ankara 
- Antalya 
- Artvin 
- Aydın 
- Balıkesir 
- Bilecik 
- Bingöl 
- Bitlis 
- Bolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
- Hakkâri 
- Hatay 
- İsparta 
- İçel 
- İstanbul 

447 300 000 
22 900 000 

172 500 000 
218 100 000 
139 000 000 
486 800 000 
230 500 000 

87 800 000 
192 400 000 
235 600 000 
4 1 7 0 0 000 

125 000 000 
155 600 000 
130 500 000 
64 100 000 

171 300 000 
108 000 000 
102 500 000 
232 500 000 
172 600 000 
483 500 000 
100 800 000 
187 800 000 
116 400 000 
332 300 000 
154 500 000 
250 000 000 
129 900 000 
146 700 000 
94 500 000 

259 400 000 
99 000 000 

267 500 000 
804 000 000 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51' 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

- İzmir 
- Kars 
- Kastamonu 
- Kayseri 
- Kırklareli 
- Kırşehir 
- Kocaeli 
- Konya 
- Kütahya 
- Malatya 
- Manisa 
- Kahramanmaraş 
- Mardin 
- Muğla 
- Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
- Tekirdağ 
• Tokat 
• Trabzon 
- Tunceli 
- Şanlıurfa 
• Uşak 
• Van 
- Yozgat 
- Zonguldak 

299 900 000 
373 700 000 
174 800 000 
223 500 000 

76 800 000 
67 300 000 
96 000 000 

457 900 000 
140 500 000 
258 400 000 
271 800 000 
326 300 000 
337 500 000 
125 700 000 
175 700 000 
72 100 000 

145 000 000 
197 700 000 
93 800 000 

158 000 000 
286 800 000 
271 500 000 
108 800 000 
299 800 000 
104 300 000 
263 700 000 
203 400 000 

78 700 000 
308 400 000 

70 300 000 
283 300 000 
211 700 000 
270 500 000 

TOPLAM 7 163 000 000 TOPLAM 13 985 600 000 
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İLLER İTİBARİYLE VAKIFL 

1987 
TL. 

01 
02 
03 
04 
05, 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
114 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21' 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

- Adana 
- Adıyaman 
- Afyon 
- Ağrı 
- Amasya 
- Ankara 
- Antalya 
- Artvin 
- Aydın 
- Balıkesir 
- Bilecik 
- Bingöl 
- Bitlis 
- Bolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
- Hakkâri 
- Hatay 
- İsparta 
- İçel 
- istanbul 

108 600 000 
103 000 000 
128 700 000 
60 200 000 
48 700 000 

151 700 000 
100 100 000 
87 800 000 

162 600 000 
178 000 000 
41 700 000 
80 000 000 

114 700 000 
52 800 000 
64 100 000 

171 300 000 
108 000 000 
68 200 000 

159 700 000ı 
85 500 000 

227 200 000 
28 900 000 

187 800 000 
54 000 000 

194 700 000 
43 100 000 
57 000 000 

129 900 000 
59 200 000 
44 700 000 
94 200 000 
99 000 000 
92 800 000 

341 400 000 

TOPLAM 3 729 300 000 

Tablo : 6 

RA YAPILAN AKTARMALAR 

KASIM 
TL, 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
•511 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

- İzmir 
- Kars 
- Kastamonu 
- Kayseri 
- Kırklareli 
- Kırşehir 
- Kocaeli 
- Konya 
- Kütahya 
- Malatya 
- Manisa 
- Kahramanmaraş 
- Mardin 
- Muğla 
- Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
- Tekirdağ 
- Tokat 
- Trabzon 
- Tunceli 
- Şanlıurfa 
- Uşak 
- Van 
- Yozgat 
- Zonguldak 

126 000 000 
152 000 000 
95 100 000 
97 100 000 
76 800 000 
67 300 000 
96 000 000 

293 300 000 
74 300 000 

128 600 000 
150 300 000 
59 500 000 

200 900 000 
72 500 000 

— 
72 100 000 
42 900 000 

158 500 000 
56 600 000 
80 100 000 

103 500 000 
151 100 000 
108 800 000 
125 700 000 
79 300 000 

123 900 000 
124 700 000 
78 700 000 
77 700 000 
37 100 000 

110 300 000 
89 200 000 
67 700 000 

TOPLAM 7 104 900 000 
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İLLER İTİBARİYLE VAKIFLi 

198 8 
TL, 

01 
02 
03 
04 
05, 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15: 
16 
17 
18 
19 
20 
21: 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 • 
33 • 
34 • 

- Adana 
- Adıyaman 
- Afyon 
- Ağrı 
- Amasya 
- Ankara 
- Antalya 
- Artvin 
- Aydın 
- Balıkesir 
- Bilecik 
- Bingöl 
- Bitlis 
- fiolu 
- Burdur 
- Bursa 
- Çanakkale 
- Çankırı 
- Çorum 
- Denizli 
- Diyarbakır 
- Edirne 
- Elazığ 
- Erzincan 
- Erzurum 
- Eskişehir 
- Gaziantep 
- Giresun 
- Gümüşhane 
• (Hakkâri 
• Hatay 
• İsparta 
• içel 
• istanbul 

447 300 000 
222 900 000 
172 500 000 
218 100 000 
139 000 000 
486 SCO 000 
230 500 000 

87 800 000 
192 400 000 
235 600 000 
41 700 000 

125 000 000 
155 600 000 
130 500 000 
64 100 000 

171 300 000 
108 000 000 
102 500 000 
232 500 000 
172 600 000 
483. 500 000 
100 800 000 
187 800 000 
116 400 000 
332 300 000 
154 500 000 
250 000 000 
129 900 000 
146 700 000 
94 500 000 

259 400 000 
99 000 000 

267 500 000 
784 945 000 

TOPLAM 7 143 945 000 

Tablo : 7 

RA YAPILAN AKTARMALAR 

OCAK 
TL. 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58, 
59 
60 
61 
62 
63 
64 • 
65 
66 
67 • 

- İzmir 
- Kars 
- Kastamonu 
- Kayseri 
- Kırklareli 
- Kırşehir 
- Kocaeli 
- Konya 
- Kütahya 
- Malatya 
- Manisa 
- Kahramanmaraş 
- Mardin 
- Muğla 
- Muş 
- Nevşehir 
- Niğde 
- Ordu 
- Rize 
- Sakarya 
- Samsun 
- Siirt 
- Sinop 
- Sivas 
• Tekirdağ 
- Tokat 
• Trabzon 
• Tunceli 
- Şanlıurfa 
• Uşak 
• Van 
• Yozgat 
• Zonguldak 

299 900 000 
373 700 000 
174 800 000 
223 500 000 

76 800 000 
67 300 000 
96 000 000 

457 900 000 
140 500 000 
258 400 000 
271 800 000 
326 300 000 
337 500 000 
125 700 000 
175 700 000 
72 100 000 

145 000 000 
197 700 000 
93 800 000 

158 000 000 
286 800 000 
269 695 000 
108 800 000 
299 800 000 
104 300 000 
263 700 000 
203 400 000 

78 700 000 
308 400 000 

70 000 000 
283 300 000 
211 700 000 
270 500 000 

TOPLAM 13 978 740 000 
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5 .— İzmir Milletvekili M. Turan Ba-
yazıt'm, Foça Bağarası Köyündeki tarla
ların yeterince sulanamadığı ; iddiasına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı cevabı 
(71118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını dillerim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

tzmir 
Soru : 
Foça Bağarası Köyü tarlalarının bü

yük bir bölümünün, bürokratik davranış
lar nedeniyle yeterince sulanamadığı bil
dirilmiştir. 

Bakanlığınız; 
a) Bu istemi nasıl değerlendirmekte

dir? , 
b) Ne gibi önlemler almayı düşün

mektedir? 

T. C, 
Bayındırlık ve ts'kân 29.4.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : A-13/01/2050 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

ilgi: T.B.MJM. Genel Sekreterliğinin 
5 Nisan 1988 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/118-645/02967 sayılı yazısı. 

izmir Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yazu'ın, Foça Bağarası Köyündeki tar
laların yeterince sulanmadığı iddiasına 
ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru : Foça Bağarası Köyü tarlala
rının büyük bir bölümünün bürokratik 

davranışlar nedeniyle yeterince sulanama
dığı bildirilmiştir. 

Bakanlığınız; 
a) Bu istemi nasıl değerlendirmek

tedir, 
b) Ne gibi önlemler almayı düşün

mektedir? 
Cevap : tzmir - Foça İlçesi Bağarası 

Köküne ait söz konusu tarlalar DSİ Ge
nel Müdürlüğümüzce işletilen Menemen 
sulama şebekesi içinde cazibe ve pom
pajla sulanmaktadır. 

1987 yılında cazibeyle sulanan 487 
hekcar arazinin, 417 hektarı sulanmış olup, 
sulama oranı c/c 86'dır. Geriye kalan 55 
hektar arazi nadasa bırakılmış, 15 hek
tarında da susuz bostan ekimi yapılmış
tır. Pompaj şebekesi içinde bulunan 267 
hektar arazinin de 189 hektarı sulanmış
tır. Ayrıca 22 hektar tarım arazisinde 
de çiftçiler kendi mevcut kuyularından 
sulama yapmışlardır. Bunların dışında 
kalan bir kısım hububat ekili arazi, zey
tinlik ve bağ iklim koşulları nedeniyle 
sulama suyuna ihtiyaç göstermediğinden 
sulanmamıştır. 

Açıklandığı gibi; Bağarası Köyündeki 
«Cazibe ve Pompaj Sulama Tesisleri» 
içindeki toplam 754 hektar arazinin 606 
hektarı sulanmıştır. Sulama oranı ortala
ma % 80 olup, bu oran sulamalardaki 
genel ortalamanın oldukça üzerindedir. 
1988 yılı sulama mevsimi için çiftçilerden 
alınan «Sulayıcı Bilgi Formları» nın de
ğerlendirilmesine göre, pamuk ekim alanı
nın artacağı ve sulama oranının % 90 ci
varında olacağı tahmin edilmektedir. 

Gerek cazibe, gerekse pompaj sulama 
şebekelerinde herhangi bir tesis noksan
lığı ile bürokratik engeller çıkarılması söz 
konusu değildir. Proje karakteristikleri 
itibariyle tüm alana cevap verebilecek 
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nitelikte sulama tesisi mevcut olup, hiz
metler sağlıklı bir şekilde sürdürülmekte
dir. 

Bilginize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve îskân 
Bakanı 

6. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa İli ve çev
resine ait demiryolu projesinin ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sorusu ve Ulaştırma 
Bakam Ekrem Pakdemirli'nin yazılı ce-
vab> (7/120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
B. Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Konu : Bursa'nm demiryolu şebekesi
ne bağlanması hakkında. 

lUlindiği gibi, Bursa büyük tarım po
tansiyeli yanında, sosyo - ekonomik ba
kımdan da hızlı gelişme göstererek, ülke
mizin çok önemli bir endüstri ve turizm 
merkezi haline gelmiştir. 

Bursa ve çevresinin demiryolu şebeke
sine bağlanması konusunda güzergâh ve 
mühendislik etütlerinin bir an önce ya
pılması için, 1977 yıllarında Ulaştırma 
Bakanlığınca demiryolu yapımcısı ve pro-
jeci kuruluş olan Bayındırlık Bakanlığına 
teklifte bulunulmuştur. 

Yine aynı yıllarda konunun önemi 
dikkate alınarak, Ulaştırma Bakanlığı 
Bursa ve çevresinin demiryolu ulaşımının 
sağlanması için İstanbul Teknik Üniver
sitesine güzergâh etütleri yaptırmıştır. 

Bütün bu çalışmalar neticesi, Bursa' 
nın Eskişehir - Arif iye demiryolu kesi

mine, Kuzeyde Osmaneli'de Güneyde ise 
Bozüyük'de olmak üzere bir demiryolu 
çatalı ile iki yere birden bağlanması plan
lanmıştır. Bu şekilde, aynı zamanda Bur-
sa'mn bir taraftan tstanbul, diğer taraf
tan Ankara bölgelerine demiryolu ile en 
kısa yoldan bağlanması düşünülmüştür. 

Ayrıca, Bursa'ya kadar gelen demir
yolunun uzatılarak, Batıda Bandırma'da 
tekrar - Balıkesir - Bandırma şebekesine 
bağlanması, mevzubahis etütlerde dikka
te alınmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğünce hazırlanıp 
1981 yılında tamamlanan ve rantabl bu
lunarak proje ve inşaat işleri için Bayın
dırlık Bakanlığına intikal ettirilen Bursa 
ve çevresine ait hayatî öneme haiz bu 
projenin, bugüne kadar geciktirilmesinin 
sebepleri nelerdir? 

Marmara Denizinin bütün Güney bö
lümündeki insan, mal ve hizmet ilişkile
rine dolayısıyla sosyal ekonomik hayata 
büyük hareket ve dinamizm 'kazandıracak 
proje, hangi plan ve program çerçeve
sinde yürütülmekte, ne zaman tamamlan
ması düşünülmektedir? 

T. C. 
Ukştırma Bakanlığı 3.5.1988 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-28/519 
11745, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ligi : a) Bayındırlık ve İskân Ba-
kanılğma muhatap, 8.4.1988 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7/120-663/03011 sayılı yazı
nız. 

o"> Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
Bakanlığımıza muhatap, 13.4.1988 gün 
ve A-13/Ol/l 740 sayılı yazıları. 
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Bursa Milletvekili Sayın Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun Bursa ili ve çev
resine ait demiryolu projesine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığına ilgi (a) 
da kayıtlı yazınız ekinde gönderilen bila-
hara Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 
ilgi (b) de kayıtlı yazıları ekinde Bakan
lığımıza intikal eden «Bursa ili ve çev
resine ait demiryolu projesinin hangi plan 
ve program çerçevesinde yürütülmekte 
olduğu ve ne zaman tamamlanmasının 
düşürüldüğü» şeklindeki yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Bandırma - Bursa, Ayazma - Osman
eli, Ayazma - Bozüyük - inönü demir
yolu projesine ait fizibilite etüt çalışma
ları 1980 - 1982 yılları arasında istanbul 
Teknik Üniversitesine yaptırılmıştır. 

Pizibiîite sonuçlarına göre, fizibil 
özellik arz eden projenin etüt proje hiz
metlerinin yaptırılması için 1987 yatırım 
programına alınmış ancak, yılı ödeneği
nin yetersizliği nedeniyle ihale edileme
miştir. 

1988 yılı yatırım programında 87 E 
0210010 proje numarası ve 2,104 milyar 
TL. proje bedeli ile yer alan işe, 1988 
yılı ödeneği olarak 5 Milyon TL. sının 
ayrılması nedeniyle ihale edilememekte
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Musul - Kerkük 
bölgesinde yoğunlaşan savaşa ve {bu böl
gedeki soydaşlarımızın burumuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ye \Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
•Başkanlığına 

1,5 rriiiyon soydaşımızın bulunduğu 
(Musul-tKerlkSük petrol bölgesinde, bir 

3 . 5 . 1988 0 : 1 

müidlde'tltir yoğunlaşan acımasız harbin 
gelişmesi Ikjonuisunlda, aşağıdaki sorula
rımın, Başbakan Sayın Turgult Özal ta
rafımdan yazılı olarak Cevaplandırılma
sını saygıyla rica ederim. 

Mustafa Murat ıSökmenoğlu 
Hatay 

1. Oırtaldioğu Blölıgesîinfde meydana 
gelebilecek, coğrafî değişikliklere karşı 
Türkiye Cumhuriyetinin tutumu nedir? 
Ne olacaktır? 

2. 1,5 milyon s)oıy!daşı(mızın bulundu
ğu Musul-Kıerkülk petrol bölgesinde yo
ğunlaşan acımasız harbin gelişmeleri, bi
zi Kerkük'ün işgaline götürecek midir? 
Kerkük konusunda Cumhuriyet Hükü
metinin düşüncelsi nedir? Bu konuda al
mış olduğu teldlbir nedir? 

3. ıBu bölgedeki soydaşlarımızın ge
leceklerinin garantiye alınması için, Irak' 
la vakti bir temas var mıdır? Bu husus
ta hükümet ne gibi tedbir almıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı' 25.4.1988 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : lSİPL!D/riUO/100l 
Konu : Soru Önergesi Hakkında. 

Türkiye Büyiülk Millet Meclisi 
Başkanlığına 

lliLGt : a) TBMM Başkanlığının 
6.4.1988 tarih ve 7/121-666/03044 sayılı 
yazıları 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 13.4.1988 ta
rih ve 07/'l06-202/ö2S26 sayılı yazısı.. 

Hatay M'illdttvefküli Sayın Mustafa 
ıMurat Söklmenıoğlu'nun Ortadoğunun ve 
'Kuzey Irak'ın siyaısî coğrafyasın'da mey
dana gelebilecek değiş'ikikler; Kerkük' 
teki soydaşlarımızın geleceği konuların-
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da tevdi ettiği yazılı sioru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
(Dışişleri Bakanı 

Soru : 
Orta-Doğu bölgesînlde meydana gele-

.b'ileoek, coğrafî değişlikriklere karşı Tür-
Ikiye Cuımlhurliıyetinin tutumu nedir? Ne 
olacaktır?/ 

1,5 milyon soydaşımızın bulunduğu 
M usul-Kerkük petrol bölgesinde yoğun
laşan acıMaisız baribin gelişmeleri bizi 
Kerkük'ün işgaline götürecek midlir? 
(Kerkük konusunda Oimlhuriyeit Hüklü-
meDM'in düşüncesi nedir? Bu (konuda al
ınmış olduğu tedbir nddir? 

Bu höligedekli soydaşlarımızın gele
ceklerinin garantiye alınması için Irakla 
vaki bir temas var mildir? Bu hususta 
hükümet ne gilbi tedlbir almıştır? 

Cevap : 

Türlkiye Cumlhüriyeti'nin, Orta Doğu' 
nun siyasî coğrafyasının değişmesini ar
zu etoödiğü, bu çerçevede bölge ülkele
rinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü
ne büyük önem atfettiği çeşîtli vesilelerle 
açıklanmıştır. Türlkiye, dış politikasına 
yön veren temel ilkeler doğrultusunda 
Iböllgeyi ilgilendiren meselelerde serin
kanlı ve istikrarlı bir tutum sergilemeye 
devam edecelktir. 

(Klomşu ülkelerle karşılıklı saygı ve 
itimada dayalı olarak dostluk ve işbîrliği 
i lî skilerini .geliştirmek için azamî gayret 
sarifeden Türlkiye'nün, mîllî menfaatlerini 
ilgileridîren konulanda gerekli teyakkuz 
ve hasisa'siıyötü göyttermesi talbiildir. Bu an
layışla, Kuzey Iraktaki soydaşlarımızın 
uyruğu bulundukları devletlin kanunları
nla saygılı ve diğer Irak vatandaşlarıyla 
eşît haklara sahip olarak yaşamlarını sür
dürmeleri en halisane temennimizdir. Ku

zey Irakla güvenlik ve istikrarın tesis 
edilmesine ve oradaki soydaşlarımızın 
durumlarına atfettiğimiz önem son defa 
Sayın Başlbalkanımızın Irak'ı resmen zi
yareti .sırasında en üst düzeyde dile ge-
tirilmişitlir. 

IBu bölgedeki sıoydaşlarımızın, devam 
etoekte olan tran-Irak savaşından kay
naklanan koşullardan olumsuz yönde 
etkilendiklerini göz önünde bulunduran 
Hükümetimiz, bu konuyu izlemeye ve 
ıgerekli gördüğü takldirde dostane ğiri-
şîmlerıde bulunmaya devam edecektir. 

8. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, cezaevlerindeki olumsuz uygula
malara ve bu konuda alınacak tedbirle
re ilişkin sorusu ive Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlunun' yazılı <cevabı 

'(7/125) 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 

'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
ısını saygılarımla dilerim. 

Hasan Zenigini 
Manisa 

1. Balkan olarak verdiğiniz «Bakan
lığımıza bağlı cezaevlerinde tep t'ip el-
Ibiıse zorunluluğunu kaldırdık» şeklinde
ki demecinîze rağmen, Çanakkale ceza
evinde eıski uygulamanın sürüp gâtaekte 
olmasını, cezaevi doktorunun raporu 
uyarınca hastahaneye şevkleri gereken 
tutuklu ve hükümlülerin, tek tip elbise 
giymedikleri için hastahaneye sevk edil
memelerini, gene aynı gerekçe ite duruş
malara göJtüPülmemJelıerinl, böylece de 
tıltybî tedavi ve savunma haklarından 
yoksun bırakılmalarını nasıl açıklarsı
nız? 

2. Hastane ve mahkemeye ,gidiş, ge
lişlerde kaçış olasılığına karşı yeterli sa
yıda görevli jandarima bulundurulmak-
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ta, tutuklu ve hükümlüler kelepçelen-
ımektle, tüm bunlara ek olarak da za
man zaman «isevk zinciri» denilen zincir
le zintirlenmekıtedirler. Bu önlemlerle ka
çış olasılığı tümüyle ortadan kaldırılmış 
olduğuna göre, «Itek tip elbiseyi kaça-
tmasın'lar diye giydiriyoruz» defnenin, 
ıgeçmişte ölümlere ve sakatlıklara -neden 
olmuş olan tek tip elbise zorlamasında 
'diretmenin anlamı nedir? 

Cezanın işlavlerinden biri, «suçluyu 
topluma yeniden kazandırmak» değil mi
ldir?' 

Kişi, teşhir edilerek, onuru çiğnene
rek, kişiliği çökertilerek topluma kazan
dırılabilir mi? 

3. ıGünlümlüzlde, bir tutuklu ya da 
hükümlünün günlük iaşe bedelinin 400 
TL. olduğu doğru mudur? Doğru ise, 
içinde bulunduğumuz koşullarda, savaş 
/yıllarında dahi yaşanmamış olan bu pa
halılıkta, bu para ile bir insana sabah 
kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verile-
ıbilir mi? Böylesi bir uygulama, içerde
ki insanı gizli açlığa, çeşitli hastalıklara 
ve valkütlsiz ölüme tultsalk etmek değilse, 
nedir? 

4, Cezaevlerinde, «radyo, teyp yasa
ğı», «olası kaçışları önlemek» amacıyla 
•klonulmuışlsa, ki öyle söyleniyor, o tak
tirde radyo, teyp dinleme ile kaçış ara
sında nasıl olup da iliği kurulabildiğini 
açıklamak gerekmez mi? 

Tam üyesi olmak için başvurduğu
muz hanıgi Aivrupa ülkesinde, o ülkeler
deki hanigii cezaevinde «yabancı radyo-
lan dinlerler» gerekçesiyle radyo yasağı 
konulmuştur?! 

undan haklarına saygılı hangi ülkenin 
hangi cezaevinde, «suyundan gizli ha
berleşmede yararlanırlar» gerekçesiyle 
«limon yasağı» könulriıuşltur? 

5. , Çanakkale Cezaevinde uygulanan 
limon yasağının kaldırılması konusunda 
düşjünoeniz nedir? 

ı6< Bana ulaşan bir habere göre 
Metrisken kaçış olayı ile ilgili olarak, 
Çanakkale Cezaevinde yapılan bir ara
mada, açlık grevindeki hükümlülerin şe
kerlerine, bununla da yetinilmeyip ilaç
larına el konulmuştur. Böylesi bir dav
ranışın güvenlik önlemi almak ile ne il-
ıgiisi olabilir? Görevliler, hükümlülerin 
şekerlerini almakla «komaya girişlerini», 
'ilaçlarını almakla da «ölümlerini» çabuk
laştırmak dışında neyi amaçlamış ola
bilirler? 

7. Açlık grevi Adana Cezaevinde 
27, Çanalkkale cezaevinde 9 gündür sür
mektedir. Her an yeni ölüm haberleri 
ıgele-toilür. Bu durumda Bakanlığınız, ce
zaevi güvenliğini olumsuz yönde etkile
meyecek jıyileştitimeler üzerinde çalışıl
dığını, düşünülen iyileştirme önlemleri
nin, mümkün olan en kusa zamanda uy
gulamaya konulacağını açıklamayı dü-
şünmdkte midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı; 25.4.1988 

Sayı : 75(2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12 Nisan 1988 tarihli, Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifa
deli ve 7/125-687/031 '86 sayılı yazınız. 

tlıgl yazınız ekinde alınan ve Manisa 
Mille'tivdkıili Hasan Zenginin taraflımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 
önergesinin oevajbı, ilki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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T. C. 
Adatek Bakanlığı 

ıBa'kan 
iSayın Hasan Zenıgin Manisa Millet

vekili 
Şahsıma tevcih etltiğiniz ve tarafını

zdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
lediğiniz soru önergesinin cevabı aşağı-
Ida takdliım kılınmıştır. 

il. Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif-
evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfa
zına Dair Tüzüğün değişik 139 uncu 
ırnaidde&ne »göre, hükümlü ve tutuklula-
rın, idare tarafından verilen elbiseleri 
giymeleri zorunlu bulunmaktadır. Aksine 
(hareket söz kionulsu Tüzükte belirtilen 
disiplin cezasının uyıgulanımasını gerektir
mektedir. 

«Başkanlığımıza bağlı cezaevlerinde 
tek tüp elbise zorunluluğunu kaldırdık» 
şeklinde ıbir demeç tarafımdan verilme
miş, sadece, tutuklular hakkında tek tip 
eDbise zorunluluğunun kaldırıldığı beya-
nıdda bulunulmuş ve keyfiyet iljgili Cum
huriyet savcılıklarına duyurulmuştur. Bu 
itülbarla, tek tip e'llbiıse giymek iistemeyen 
'tutuklulara herhangi bir zorlama yap ıl
ıması söz konusu olmayıp, :'$teyenler si-
vil elbiselerini giyebilnıekted'irler. Hü
kümlüler hakkında ise, tek tip elbise 
uygulaması devam ermektedir. 

ıÇana'klklale cezaevinde, te!k tip elbise 
giymemeleri şöböbiyle hükümlü ve tu
tukluların haısitaneye sevkedilmedikleri 
ve duruşmalara (götürülmediklerine dair 
herhangi hir şikâyet Bakanlığıma inti-' 
kal etmemİştiir. 

'2< Hükümlü ve tutukluların kurum 
dışına çıkmaları halinde, finarı önleyici 
ne gibi tedbirlerin alınacağının takdiri 
'tamamen güvenlik kuvvetlerine aittir. 
Tek tip ellbilse uygulatması firar fikrini 
caydırıcı olmakla birlikte, kurum içeri

sinde disiplin ve düzenin sağlanmasında 
da bir öükendir. Bu uygulamanın, kişiyi 
ıteşhir etmek ,/onuru ve kişiliği ile oyna
mak amacına müteveccih bulunmadığı 
aşikârdır. Buıgün batı ülkelerinin çoğun-
luğunlda hükümlülere tek tüp ellbfise uy-
,gulamaisı yajpılmaktaldır. Yazılı soru öner
genizde de belirtildiği gibi, cezaevi fonk
siyonlarından en önemlisini, suçlunun 
ıtloplıima yerijdbn kazandın iması hususu 
teşkil ekmektedir. Diğer taraftan, hüküm
lü de; kanun, tüzük ve yönetaeîik hü
kümlerine uygun hareket etme bilimcinin 
yaraltılıması onların, topluma yeniden ka
zandırılmasında önemli bir rol oynadığı 
kuşkusuzdur., 

3a (Yüce Meclisin kabul ettiği 1987 
yıh Bütçe Kanunu ile hükıümlü ve tu
tuklulara verilen günlük iaşe bedeli, ka
palı ceza inlfaz kurumlarında 375 lira; 
'açık, yarı açık ve çocuk ıslahevlerinde 
'ilse 400 lira olanak belirlenmiştir. 1988 
yılı Bütçe Kanunu Tasarısında tahmi
nen % 75 artışla kapalı ceza infaz ku-
rumlarında 650 lira, açık, yarı açık ve 
çocuk ıslahevlerinde bulunanlar için 700 
lira olmak üzere tespit olunmuş ve büt
çe görüşmelerinde bu mitken kabul edil
miştir. 

4; Merkezî yayın sistemi bulunan 
ağır ceza merkezlerindeki cezaevlerimiz-
de, radyo yayınları cezaevi idaresince 
menkezî yayın sistemi ile yapı'lmatotadır. 
Merkezî yayın sistemi bulunımayan ceza 
infaz kurumlarında ise, merkezî yayın 
sis'temi kuruluncaya kadar, her koğuşa 
bir adeit olmak kaydı ile radyo bulun
durulmasınla müsaade edilmektedir. 

Radlyo ve teyp kısıtlamasının firar 
oHaylarını önleme amacı ile herhangi bir 
alakası bulunmadığı muhakkaktır. 

5. «Suyundan gizli haberleşmede ya
rarlanırlar» geneikçeı&iyle hiç bir ceza in-
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faz kurumunda limon bulundurma yasa
ğı konulmadığı gilbi, bugüne kadar Ba
kanlığa böyle bir kılsıtlama yapıldığı yo
lunda herhangi bir şikâyet de intikal et-
ımıemiiı̂ tir. Cezaevi kantinlerinde limon 
ıserib'es'tçe satılmaktadır. 

Çanakkale ceza infaz kurumunda böy
le bir kısıtlama konulup konulmadığı 
(hususu önemle araşltırılacalk'tir. 

ı6. Cezaevlerinde, yapılan kısmî ve 
umuimî aramaların, Metris Askerî Ceza
evinde meydana gelen toplu firar olayı 
iJ'e hiç :bir ilgtai 'bulunmaimak'tadıır. Söz 
Ikonuısu aratmalar tamamen Tüzük ve 
.genelgelere uygun olarak periıyoidifc şe
klide gerçdkle#ritaekltedir. 

Açlık grevleri, genellikle hükümlü ve 
Ituıtuklüların, kianun tüzük ve genelgelere 
aytkıırı olan ist^kleriinin yerine getirilme-
ısini sağlamalk amacı ile yaprlmalkftıadır. 
Açlılk grievi yapacak kişilerin1, bazı hal
lerde çoik önceden gerek, kantinden ve 
Igere-kse idarenin verdiği yiyeceklerden 
isitlok yaptıktan slonra, açlılk grevine güttük
leri gjönül'mdkıteldlir. Cezaeıvlinin iç disip
lin ve nizamını sarisan ve cezaevi idaresi 
üzerinde bir baislkı aracı olarak kulla
nılan açlık grevleriıriio bir an önce sona 
erimesıini sağliaimıalk bakımından aramalar 
yapılarak stöoMan<mrş şelker ve diğer yi-

Kired'inin hanigSi IKredinin ne za-
şahıis, firma ya da imanı alındığı' ve 

'kuruluşa vadesinin: ne za-
kullandırıldığı man dolduğu 
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yecek maddeleri toplanmakta ve muha
faza altına alınmakltadır. 

7. Oeza infaz kurumlarında düşü
nülen iyileştirme tedbirleri önem sıra-
ısına göre zaman içerisinde ve mülmkün 
olan en kusa zamanda alınacak ve alman 
bu tedbirler Bakanlığımızca kamu oyu
ma açıklanacaktır. 

(Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahlmut Oltan Sungurlu 

Adalet Balkanlı 

9. —Gaziantep \Milletvekili Abdulka-
dir Ateşin, \Anadolu \Bankasınca 1.1.1984 
31.12.1987 tarihleri arasında kullandırılan 
denizcilik sektörü [kredilerine ilişkin so
rusu ve Devlet [Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yazılı \cevabı (7/129) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı 
Sayın Yuisuıf Bozkurt Özal tarafından 
•yazılı olarak cevaplandırılması iç/in gere
ğini sayigılarıımla arz ederim. 

Abldulkadir Ateş 
Gaziantep 

Sorular : 
1.1.1984 - 31J12J1987 tarihleri arasın

da Anadolu Bankasınca kullandırılan 
Denizcilik sektörü kredi terinin miktarı 
aşağıdaki talbloya göre ne kadarıdır? 

Hlanıgi amaçla 
ya da neyin 

Kredimin satın alınması 
'miktarlı içlin verildiği 

file:///Milletvekili
file:///Anadolu
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2. 'ScteJklonulstı tjarîilhter arasında kul
landırılan bu kredilerin geriye dönüp 

dönmeme njükteirlıarı aşağıdaki talbtoya 
göre nedür? 

Aîldığı krekiiyi. 
geri ödemeyen 

şalhııs, firmia ya Ida 
kuruluşun aidi 

Nleden geri 
#demed!iği 

Hakkınida ne 
gibi 'bir 'işlem 

yapıldığı 
Sbnucun ne 

olduğu 

3. ıBanka taraf mdan kullandırılan 
ama geriye dönmeyen Denizeil'ük Sektfö-
rü kredilerinlin, bankanın talhlsiH gecikmiş 
alacaklarına oranı nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı :• 03-6/1179-7 

25.4.1988 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.4.1988 taırih ve 7/129/692/ 
03194 sıayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Afodulkadir 
Ateş'in yazılı soru önergıesine cevap teş
kil dtimek üzere Türlk'iıye Bmlak BanScaısı 
Genel MüteKirlüğüntden alman Raporun 
'bir misinası ekte gönderilmektedir. 

•Bilgilerine arz öderim. 
Dr. Yusuf Bozkurtt özal 

Devlet Balkanı 
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C, 1. 1.1,1984 - 31.12.1987 tarihleri arasında Anadolu Bankasınca kullandırılan Denizcilik Se 

Kredinin hangi şahıs, firma ya da 
kuruluşa 'kullandırıldığı 

SaMan Transmarin Gemi, Tic. ve 
End. A.Ş. 

Şafak Ulus. Nak. A.Ş. 

Ark, Deniz, ve Tic. A.Ş. 

Sedur Ulus. Deniz. Nak. A.Ş. 

Kredinin ne zaman 
alındığı ve vadesinin 
ne zaman dolduğu 

8,1.1982 - 4.5.1984 ta
rihleri arası açılan (5 
yıl vadeli) 
29.7.1983 - 13.12.1985 
tarihleri arası açılan (5 
yıl vadel) 
29.12.1982 - 8.7.1985 
tarihleri arası açılan 
Son açılan (3 yıl va
deli) 

26.10.1981 - 18.5.1984 
tarihleri arası açılan (5 
yıl vadeli 

Açılan kredinin 
miktarı 

(Bin TL.) 

3 090 000 000 — 

163.200 000,— 
1 000 000 

358 000 000,-

31, 

•bakiy 

8 883 

770 

847 

447 000 000, 1 392 

11 893 



C. 2, Söz konusu tarihler arasında kullandırıljan bu krekülerin geriye dönüp dönmeme 
Aldığı krediyi 
geri ödemeyen 

şahıs, firma ya da Neden geri 
kuruluşun adı ödemediği Hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı 

Şahlan Transmarin 
Gemi. Tic. ve End. A.Ş. Sektör Krizi 25.11.1986 (tarihlinde kaınunî ifeMbe geçildi. 25.3 
Şafak Ulus, Nak. A.Ş. Sektör Krizi 31.10.1986 tarihinde kanunî takibe geçildi, Kan 
Ark. Deniz, ve Tic. A.Ş. Sektör Krizi 
Sedur Ulus. 15.8.1986 tarihinde kanunî takibe geçildi. Kan 
Deniz. Nak. A.Ş. Sektör Krizi 31.3.1986 tarihinde kanunî takibe geçildi. Kan 

C. 3. Banka tarafından kullandırılan ve geriye dönmeyen Deniz Sektörü Kredilerinin B 
oranı : 

(31.12.1987 tarihi itibariyle) ı ' 
Geri dönmeyen denizcilik sek'törü kredileri/Tahsili gecikmiş alacaklar. ! 
28 458 235 000/225 910 498 0 0 0 = |% 12.5 
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İÖ. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Ziraat Bankasına devredilen 
bankaların yönetim kurulu üyelerinden 
bazılarına ayrıcalık tanındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal'ın yazılı ceva
bı (7/130) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İBaşkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Baş/bakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Oanver 
Adana 

1. Odilbank, Hisarfoank ve istanbul 
Bankasının Ziraat Bankasına devri son
rasında, gizli 'kararnameler çıkarılarak, 
sorumluluk açısından yönetim kurulu 
üyelerinden 'bazılarına neden ayrıcalık 
tanınmış ve 'kimler mahkeme kararı ol
maksızın suçlu ya da suçsuz diye sınıf
landırılmıştır? 

2. özel kararnameler ile ayrıcalık ta
nınan kişilerin emekli general oldukları 
doğru mudur? 

3. Gerek gizli kararnameler çıkaırmak 
suretiyle, gerekse bir müsteşarın «Taki
batı sona erdirin, yeni dava açmayın» 
buyruğu ile yargının bağımsızlığı ilkesi 
zedelenmemiş midir? Hukukun üstünlü
ğü prensibi çiğnenmemiş midir? 

4. Sizin yurt dışında bulunduğunuz 
'bir sırada, ibu konuda vekiliniz Kaya Er
demlin Cumhurbaşkanına onaylattırdığı 
üçlü kararnamelerden halberiniz var mı
dır? 

5. Bazı emekli generallerin mütalaa 
ve kararname ile yargılianılmalarından 
vaz geçilmesi, kanunlar önünde eşitlik il
kesine aykırı değil midir? 

6. Gizli kararname ve mütalaada, 'ba
zı emekli generaller hakkında iflas da
vasının kaldırılmasının gerekçesi «Dev

letin, bu kişilerin iflaslarından bir men
faat sağlamayacağıdır.» Oysa, bu kişilerle 
aynı maddî koşullarda olan birçok yö
netici iiçin ise, üflas ve buna toağlı haciz 
işlemleri sürmektedir. Bu işlemler tamam
landığında adı geçen bankaların alacak
ları tahsil edilebilecek midir? 

7. Haklarında iflas davası kaldırılan 
kişilerle, devam eden kişilerin, bu banka
ların yönetim kurulu üyeliklerimden elde 
ettikleri gelirleri kişi kişi açıklar mısı
nız? 

8. Batık kredilerin on trilyon lirayı 
aştığı basında yazılmış ve 'bugüne kadar 
hiç'bir resmî makam tarafından yalanlan
mamıştır. Trilyonları 'batıran ve halen gö
rev başında bulunan 'banka yöneticileri 
hakkında da 'benzer kanunî takiplerde ve 
suç duyurularında 'bulunacak mısınız? 

T.C. 
Başlbakanlik 28.4.1988 

Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü 

BAK - I - 3 
Sayı : 5298-215/59-8-

36001i 

Türkiye Büyük Mllet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.4,1988 gün ve 7/13O-695/O3208 
sayılı yazınız. 

ı 
Istanlbuü Bankası T.A.Ş., Hisarbank 

A.Ş. ve Ortadoğu Iküis'at Bankası A.Ş.' 
nin T.C. Ziraat Bankasına devrine 'ilişkin, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız bir 
Not hainde ilişikte sunulmuştur., 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr, Yusuf Bozkurt özal 

Devlet Bakanı 
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İstanbul 'Bankası T.A.Ş., Kisarbaak A.Ş. 
ve Ortadoğu İktisat Bankası AŞ.'nin T.C. 
Ziraat Bankasına Devri Sonrasında Ba
zı Eski Yönetim Kurulu Üyelerine Ay
rıcalık Tanındığına Dair, Adana 'MiMet-
veküi Cüneyt Canver'in Yazılı Soru 

önergesi Hakkında Not : 
1. İstanbul Bankası T.A.Ş., Hisar-

bank A.Ş, ve Ortadoğu İktisat Bankası 
A.Ş. '(p'dlbank), Bakanliar Kurulu'nun 
27.10.1983 tarih ve 83/7242 sayılı Kararı 
ile tüm aktif ve pasffieriyle T.C. Ziraat 
Bankasına devredilmiştir. 

2. 3182 «ayık Bankalar Kanununun 
69 uncu maddesi, «Bir 'bankanın % 10 
'hisselinden fazlasına sahip olan ortakları, 
yonetüm kurulu ve kredi komitesi başkan 
ve üyeleriyle, genel müdür, genel mü
dür yardımcıları ve imzaları bankayı il
zam eden memurları kanuna aykırı karar 
ve işlemleriyle 'bankanın iflasına veya hak
kında 64 üncü maddenin 3 üncü fıkrası
nın uygulanmasına sebep olanuşlarsa, Ba
kanın talebi üzerine bunların şahsî so
rumlulukları cihetine gidilerek, şahsen if
laslarına mahkemece karar verilebilir...» 
hükmüne amir olup, banka ilgililerinden, 
'bankanın (iflasına veya anılan Kanunun 
64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uy
gulanmasına kimlerin sebebiyet verdikle
rinin tespiti ile bunların şahsî iflaslarını 
isteme yetkisi ügiüdi Bakana verilmiştir. 
Bu husus Bankalar Hakkında 70 sayılı 
KHK'nin 68 inci maddesinde de aynen 
yer almıştır. 

3. Anılan Kararname'nin çıkarfma-
ısını müteakip, 1.12.1983 tarihinden itiba
ren Bankalar Yeminli Murakıpları koor
dinatörlüğünde T.C. Ziraat Bankası mü
fettişleri tarafından yapılan incelemeler 
sonucu düzenlenen raporlarda şahsî so
rumlulukları tespit edilen, anılan üç ban
kanın bazı şube müdürleri, genel müdür

leri ve yardımcıları, yönetim kurulu üye- , 
teriyle, ortakları hakkında şahsî iflas da
vaları açılması 29.1.1985 tarih ve 6410 
sayılı yazı ile iBaşhukuk Müşavirliği ve 
Mühakemat Genel 'Müdürlüğüne bildiril
miş olup, -davalar halen İstanbul Asliye 
I inci Ticaret Mahkemesinde devam et
mektedir. 

4. ıBanka üst yöneticileri ve imzala
rıyla bankayı ilzam eden memurların şah
sî sorumluluklarının belirlenmesinde; 

(1) Bankaların iflasına veya 3182 sa
yılı Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrasının tatbikine neden olan Kanuna 
aykırı karar ve uygulamalardan, birinci 
derecede sorumlu olarak, yönetim kuru^ 
lu başkan ve üyeleriyle, genel müdürler 
ve genel müdür yardımcıları ve şubelerde 
şube müdürleri ve yardımcılarının göz 
önünde bulundurulması, 

(2) Birinci derecede sorumluluğu bu
lunanların tespitinde ise; 

a) Kanuna aykırı karar ve işlemle
riyle harikanın iflası arasında bir illiyet 
bağı (neden-sonuç ilişkisi) bulunup bu
lunmadığının, diğer bir deyişle, söz konu
su karar ve işlemlerin bankanın iflasına 
neden olacak nitelik ve nicelikte olup ol
madığının tespit edilmesi ve bu tür karar 
ve işlemlerin mümkün olan en açık deli
lerle saptanması, 

b) Kanuna aykırı kararlar kimler ta
rafından alınmışsa yalnız o kişi ya da ki
şilerin birinci derecede sorumlu tutulma-. 
sı, genel müdürlüğün yazılı önerisi üze
rine alınan kredi komitesi ve yönetim 
kurulu kararlarında, genel müdür, varsa 
yönetim kurulu üyesi genel müdür yar
dımcıları ile karara katılan yönetim ku
rulu başkan ve üyelerinin sorumlu tu
tularak, söz konusu karar çerçevesinde 
işlem yapan şube elemanlarının şahsî if
las yönünden sorumlu tutulmaması, an-
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cak şube önerisi 'ile alınan kararlarda bu 
sorumluluğun aranması, şube müdürlük
lerinin yetkisinde yürütülen (işlemlerde 
ise, karar alian şu'be müdürünün, sulbe mü
dürünün olmadığı 'hallerde yardımcısının 
sorumlu tutulması, 

(3) Kanuna aykırı karar ve işlemle
riyle şahsî iflasları istenen 'banka üst yö
neticileri ve diğer memurların bu karar 
ve işlemlerden dolayı 'bir çıkar sağlayıp 
sağlamadıkları, 

(4) Kredi değerliliği bulunmayan şir
ketlere kullandırılan kredilerle yeterli te
minata bağlanmaksızın kullandırılan 'kre
dilerin, ekspertiz raporlarında riskli kre
di olarak tanımlanan ve kredi kalitesi dü
şük krediler olıup olmadığının açık delil
lerle tespit edilmesi, 

Yönünden tespit edilen esaslar uygu
lanmıştır., 

5. Anılan üç bankanın yönetim ku
rul üyelerinden bazılarının, (bu bankala
rın malî bünyelerinin güçlendirilmesi yö
nünden Maliye Bakanlığının önerisi üze
rine yönetim kurulu üyelkbrine getiril
dikleri, kendilerinin yönetim kurulu üye
leri olarak 'hisse senedi tevdi etme yü
kümlülükleri dışında anılan bankalarla 
bir ortaklık ilişiklisi içinde bulunmadıkla
rı, esasen kanun koyucunun asıl amacı
nın da sermaye 'hakimıiyeti yoluyla ban
ka yönetiminde etkinliğe sahip yöneticile
rin (basiretsiz hareketleri dolayısıyla ika 
ettikleri zararları müeyyide altına almak 
olduğu göz önünde tutularak, yukarıda 
'belirtilen esaslar yönünden 'bu kişiler ile 
(ilgili 'Olarak şahsî sorumluluk cihetine 'gi
dilmemiştir. 

6. Diğer yandan Banka üst yönetici
leri ile imzalarıyla 'bankayı ilzam eden 
memurların Bankalar Kanununa aykırı
lık oluşturan fiillerinden dolayı 3182 sayılı 

Kanunun 87/1 inci maddesi uyarınca Ba
kanlık tarafından, 9.10.1987 tarih ve 92830 
sayılı, 24.11.1987 tarih ve 107077 sayılı, 
7.12,1987 tarih ve 111393 saydı yazılar 
ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Ay
rıca.; T.C. Ziraat Bankası tarafından T. 
Ceza Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve 
'Borçlar Kanununa aykırılık oluşturan 
fiillerden dolayı sorumlular hakkında 
Ekim 1987 tarihinden itibaren ilgili sav
cılıklara ihbarda bulunulmuş ve icraî ve 
adli takibat başlatılmıştır. 

7. İstanbul Bankası, Hisaırbank ve 
Odibank'ın T.C. Ziraat Bankasına devri 
dolayısıyla gerek Bankalar Kanunu ge
rek T. Ceza Kanunu, T. Ticaret Kanunu 
ve Borçlar Kanunu çerçevesinde yürütülen 
'işlemlerde, yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaşılacağı gibi, ayrıcalıklı bir işlem bu
lunmamaktadır. 

Bankaların idarî ve kanunî takipteki 
alacaklarının «10 trilyon TL.'nı» aştığı 
doğru değildir; bu husus çeşitli vesilelerle 
Bütçe ve Plan Komisyonunda ve Genel 
Kurulda bütçe görüşmeleri sırasında ifa
de edilmiştir. Bankalar Kanununa aykı
rılık oluşturan hiçbir fiil kovuşturma dı
şında kalamaz ve dolayısıyla Kanunun 
verdiği yetki ve görev çerçevesinde suç 
duyurusunda bulunulması gerekiyor (İse 
bulunulur. Nitekim son 4 yıl içinde Ba
kanlıkça Bankalar Kanununa aykırılık 
oluşturan fiiller dolayısıyla Cumhuriyet 
Savcılıklarına 221 adet suç duyurusunda 
bulunulmuştur, 

11. — İstanbul Milletvekili Yüksek 
Çengel'in, TELETAŞ'da PTT'ye ait ol
duğu belirtilen % 40 hissenin bir kıs
mının özelleştirilmesinde izlenecek yön
teme ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı ceva
bı (7/136) 
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Türkiye Büyük ıMiiillet Meclisi 
'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Yüksel Çengel 
İstan'bul 

Hükümetin KİT'lerin özeHeştirilmesi 
ve bazı kuruluşlardaki Devlete ait hii'sse-

2, Esas müşterisi PTT ve Türk Si
lahlı Kuvvetleri olan şirketin 1987 yılın
da kârı 14,7 milyar Iraya ulaştığı doğru
mudur? 

3, Devlet takanları ile kurulup, yine 
Devlet imkânları ve çalışanlarının alın 
terleri ile büyütülmüş olan böylesine kâr
lı bir kuruluşta, çalışanlara verilmesi dü
şünülen hisse nispeti ne olacaktır? 

4, özelleştirme sırasında : 
— Şirkette çalışanlara, 
— Yurt dışında müküm işçilere ve yö

re halkına <bel'hiti bir oranda hisse verile-
cekmidiir? Yoksa parası olana mı verile
cektir? 

5, Çalışanlara şirket yönetiminde yer 
verilecek midir? 

6, Üke olarak çalışanların kuruluşla
rında yönetime ve sorumluluğa katılma
larından yanayız. Ancak, KttT'leriin ve 
'benzeri kamu kuruluşlarının özelleştiril
mesine temelinden karşıyız. Özelleştirme 
kisvesi altında şirketlerin yabancılaştırıl
mışı yolu açılacaktır. Bunun önlenmesi 
için önlemler düşünülüyor mu? 

lerin satılması konusundaki uygulaması
na istanbul Ümraniye de kurulu TBLE-
TAŞ'daki PTT'ye ait yüzde 40 hissenin 
yüzde 22'sinin satılması ile başlayacağı 
'basın ve televizyondaki reklam kampan
yasında anlaşılmaktadır. 

1. TELETAŞ'ın 14 milyar lira ser
mayesinin ortaklara dağılım oranlan : 

% 
% 
!% 
% 

• ' % 

: '% 
' !% 

39 
22 
18 
8 
7 
5 
l1 midlir? 

7. Bu derece kârlı bir şirketin Hissele
rini herkes almak ister. Aylardır sürdürü
len kampanyanın Hükümet propagandası 
niteliğinde olduğuda açıktır., Lüzumun
dan fazla yapıldığı aşikâr olan pahalı rek
lamlar hangi firmaya yaptırılmaktadır? 
Devlet eliyle hangi yandaşlar kayırıl-
maktadır? 

8. Hisselerin değeri hangi kıstaslara 
göre saptanmaktadır? Bu işlemi yapan 
müşavir firma kimdir? Bu firma yerli mi
dir, ya'bancı mıdır? 

T,C. 
Devlet Bakanlığı 25.4.1988 
Sayı : 03/794-002 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye »Büyük IMİlet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T B M M Başkanlığının 
10.2.1988 tarih ve 6/26-238/01442 sayılı 
yazısı. 

Ib) 'Başbakanlığın 15.2.1988 tarih ve 
07/106-85/01544 sayılı yazısı. 

— BELL Telefon 'Manufacturing Compuny 
— Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı (PTT) 
— Toplu Konut ve Kamu Ortalklığı (PTT) 
— PTT Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı 
— STFA (Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya) 
— T. Vakıflar Bankası 
— Ray Sigorta 
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c) Başbakanlık K. R. Gn, Md.'nün 
18.4.1988 tarih ve 07/106-85/02615 sayılı 
yazısı, 

İstanbul Miletvekili Yüksek Çengel'in 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği, ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırıl
ması tensip olunan «Hükümetin KİT'lerin 
'Özelleştirilmesi ve bu kuruluşlardaki Dev
lete ait hisselerin satılması konusundaki 
uygulamasına» ilişkin yazılı soru öner-
'gesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

İstanbul Miletvekili Sayın Yüksel Çen
gelin, TELETAŞ'la İlgili Olup Sayın 
Başbakan Tarafından Yazılı Olarak Ce
vaplandırılmasını İstedikleri Hususlar İçin 

Tespit Olunan Cevaplar : 
1. Sermaye yapısı 
TELETAŞ A.Ş.'riİn 14 milyar TL.'lik 

ödenmiş sermayesinin ortaklara dağılımı 
şöyledir : 

— Toplu Konut ve Kamu 
ortaklığı İdaresi Başkanlığı 40 

— Bell Telephbne 
Manufacturıng Co, 39 

— PTT Tasarruf ve Yardım
laşma Sandığı 8 

— STFA (Sezai Türkeş -
Fevzi Akkaya Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 7 

— T. Vakıflar Bankası 5 
— Ray (Sigorta 1 
2. Kâr durumu ve dağıtılacak temet

tü miktarı 

TELETAŞ A.Ş.'nin 31 Aralık 1987 ta
rihi itibariyle tahmini vergi sonrası kâ
rı 20.6 milyar TL.'dir. Dağıtılabilir kârı 
ise 17 milyar TL. olarak hesaplanmakta
dır. 1988 yılı içinde, bu dağıtılabilir kâ

rın tamamının temettü olarak ortaklara 
ödenmesi öngörülmektedir. Böylece, 1987 
yılı hisse başına tahmini yılık temettü 
geliri 1.214 TL. oflacata. 

3. Hisselerin ısatışa arz yöntemi 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda

resi Başkanlığının TELETAŞ A.Ş.'nin 
sermayesinin !% 22'sine tekabül eden her 
biri 1 000 TL. itibarî değerdeki 3 079 999 
adet hisse senedi öncelikle Şirket çalışan
larına, yurt dışındaki işçilerimize ve halka 
satılacaktır. 

önce şirket personelinin talebi kar
şılandıktan sonra, kalan hisseler yurt dı
şındaki işçilerimize ve Türkiye'de vatan
daşlara sunulacaktır. 

Yurt dışında satış, esas olarak B. Al
manya'da, bölgede birden fazla şubesi ve 
acentesi bulunan bir Türk bankası ara
cılığı ile yürütülecektir. 

Türkiye'de satış ise, yurt sathında tüm 
vatandaşların talebinin karşılianabilmesi 
için 21 banka ve 9 aracı kurumun top
lam olarak yaklaşık 5 000 şubelerinden 
yapılacaktır. 

4. Şirket çalışanlarına yönelik özel 
düzenlemeler 

Şirket personelinin, şirket hisselerini 
satın alabilmesi için şirket ile TKKOl bir 
personel pay planı hazırlamıştır. Bu pla
nın ayrıntısı aşağıda verilmiştir. 

TKKOl, Şirket sermayesinin ,% 10' 
una kadarlik kısmının personele öncelikle 
tahsis edilmesine karar vermiştir. Bü hîs^ 
selerin bedelleri dört eşit taksitte ödene
cektir. Her 'bir personel bu uygulama 
içerisinde en fazla 600 hisseye kadar sa
tın alabilecektir. Eğer bu şeklildb teklif 
edilen hissellerin tamamı personel tara
fından talep edilmediği takdirde, kalan 
hisselerden diğer personel bu plan içeri
sinde en fazla 1 000 hisseye kadar satın 
alabilecektir. Planda belirtilen >% 1.0luk' 
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sermaye limiti içerisinde kalan ve 1 000 
hisseyi aşan talepler 'için; personel, peşin 
olarak aracı kurumlardan hisse alabile
cektir, 

Şirket, 3 milyar TL. tutarında çalışan
lara satın alma kredisi açacak ve bu 'be
deli TKKOl'ne bir, yıl içerisinde dört 
<eşit taksitte ödeyecektir. Açılan kredinin 
üzerindeki personele ait 'borçlar ise nakit 
olarak Vakıflar Bankası (Mutemet Ban
ka) aracılığı life TKKOî'ne ödenecektir., 

Hisse senetleri personele "borç taksit
lerini tamamen ödedikten sonra teslim 
edilecektir. 

5. Satışa arz edilen hisse senedi sahip
lerinin şirket yönetimli ve deneimıindeki 
hakları 

Şirket yönetimi kurulu, hissedarlar ve
ya onların aday gösterecekleri kimseler 
arasından seçilmiş en az 6 en çok 9 üye
den teşekkül eder. Satışa arz edilen hisse 
senedi sahiplerinin, Şirket esas sözlleşme-
'sinin 8 inci maddesi uyarında, yönetim 
kurulu üyeliklerine, çoğunlukla alacakla
rı karar ile gösterdikleri adaylardan iki
si Genel Kurulca seçilecektir. Ancak, yö
netim kurulu Üyelerinin seçimlinin yapıla
cağı herhangi bir genel kurul toplantısın
da bu hissedarların 1/4'ünden fazlasının 
hazır bulunmaması halinde, bu hissedar
lar böyle 'bir ıgenel kurul1 toplantısında 
yönetim kurulu üyeliklerine 'aday gös
terme hakkını kaybetmiş olacaklardır. 
Ortakların Şirket genel kuruluna yüksek 
oranda katılmalarını ve ortakların ço-
ğunluğunca benimsenen kişilerin yönetim 
kuruluna seçimelerirni 'sağlamak için 'böy
le hır düzenleme yapmak gereği duyul
muştur. 

Şirket denetleme kurulu 'beş üyeden 
teşekkül erimektedir, Esas sözleşmenin 14 
üncü maddesine göre, denetleme kurulu
na bu hissedarların göstef dikleri adaylar
dan 'biri seçilecektir. 

6. TELETAŞ A.Ş,'nin Özelleştirme 
sonrası ortaklık yapısı ve Devletin şirket 
üzerindeki kontrolü 

TELETAŞ'ın mevcut ortaklık yapısın
da TKKOİ'nin payı [% 40, yabancı or
tağın payı'% 39, Türk kurulüşlarınm pa
yı ise % 21'dir. TKKÜÎ, Şirket serma
yesinin 1% 22'sine tekabül eden payını 
halka sattıktan sonra kalan % 18lik pa
yı mevcut veya yeni Türk kuruluşlarına 
satılacaktır. Böylece, yabancı ortağın i% 
39 payına karşılık Türk kuruluşlarına da 
aynı oranda pay verimiş olacaktır. Halka 
satılacak ;% 22 oranındaki hisseler dışın
dakiler nama yazılıdır ve hür başkasına 
devri için nama yazılı hisseler toplamının 
2/3'ünün müspet oyları ile onaylanmış 
olmalıdır, 

Ayrıca, Şirket esas sözleşmesine -göre 
devletin elnde bir Altın Hasse vardır. 
Altın Hisse, sahihine TELETAŞ Yönetim 
Kurulunda 'bir üye 'bulundurma ve tü
tün genel kurul1 toplantılarına katılma, 
söz alma hakkı verir. Şirketin hedefleri
nin ve amaçlarının değiştirilmesi ve mev
cut yabancı yatırımcı veya ortaklan dı
şındakilere hisse satılması gibi konuları 
içeren Şirkete ait stratejik konularda veto 
hakkına sahiptir. 

7. Reklam ve tanıtma kampanyası 

TELETAŞ A.Ş, hisselerinin satışı ilk 
Halka arz uygulamasıdır. Hisselerin müm
kün olduğu ölçüde yurdun her köşesinden 
vatandaşlar tarafından satın alınması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, özelleştirme uy
gulamasının nasıl olacağından tüm va
tandaşlara en iyi şekilde tanıtılması da 
icap etmektedir. Bu nedenlerle, geniş ve 
kapsamlı bir reklam ve tanıtma kampan
yası izlenmiş ve bu kampanyayı yürütme 
görevi de iş hactmıi açısından Türkiye'nin 
yaptıkları ciro bakımından en 'büyük fir
malardan olan Güzel Sanatlar A.Ş.*ye ve-
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rikniştir, Reklam ajansının seçimi için 
tdaremizce !bir ihale açılmış ve 5 reklam 
firmasına davet mektubu gönderimlştİir. 
Teknik ve malî değerlendirme sonucu 
en iyi teklif veren firma bu iş ile ^görev-
lendirilmiştir. 

8. Hisse senetlerinin değerlendirilmesi 

Şirketin malî tablo ve raporları, önce 
'bağımsız dış denetleme kuruluşlarınca de
netlenmiş; da'ha sonra, Chase Investment 
Bank Limited ye T.C., Ziraat Bankası ta
rafından hisse senetlerinin değerlendiril
mesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sıra
sında, tüm teknik hisse senedi değerlen
dirme yöntem'lerinden yararlanılmıştır. 

12.1 — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, şeker pancarı üreticilerine ürün 
bedellerinin geç ödendiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şük
rü Yürüdün yazılı cevabı (71138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın, Sanayi ve Ti
caret Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

irfan Demliraflp 
«Samsun 

1. Şeker pancarı üreticisinin pancar 
(bedelleri ne zaman ödenmiştir? 

2. Ödemelerin gecikmesi nedeniyle, 
gelir kaybına uğrayan pancar üreticisinin 
gelir kayibı'nasıl telafi edilecektir? 

3. Açıklanan yeni şeker pancarı fi
yatının, açıklandığı günden bugüne ka
dar, ne kadarı enflasyon erozyonuna uğ
ramıştır? 
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T,C. 
Sanayi ve Ticaret 27,4.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halikla 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-231 
Konu : Soru önergesi., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
B'aşk anlığına 

ligi ; T.B.'M.M. Genel Sekreterliğinin 
14.4.1988 tarih ve 7/138/721/03314 sayılı 
yazısı. 

Samsun Milletvekili, İrfan üemiralp'in 
şeker pancarı üreticilerine ürün 'bedelleri
nin geç ödendiği iddiasına ilişkin yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür, 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Samsun Milletvekili İrfan 'Demiralp'in 
Yazılı borularına Oevaplarımız : 

Soru 1. Şeker pancarı üreticisinin 
pancar bedelleri ne zaman ödenmiştir? 

Soru 2. Ödemelerin gecikmesi nede
niyle gelir kaybına uğrayan pancar üreti
cisinin gelir kaybı nasıl telafi edilecek
tik? 

Soru 3, Açıklanan yeni şeker panca
rı 'fiyatının açıklandığı günden bugüne 
kadar ne kadarı enflasyon erozyonuna uğ
ramıştır?. 

Cevap 1. 1987 yılı şeker pancarı be
dellerinin toplamı 290,3 milyar liradır. 
Bunun 129,9 milyar lirası aynî ve nakdî 
avans olarak ödenmişti. Bakiye kalan şe
ker pancarı 'bedellerinin tamamı da 15 
Nisan 1988 tarihi itibariyle ödenmiştir. 

Cevap 2. Geçmiş yıllardakil şeker 
pancarı bedelleri ödeme tarihleri dikkate 



T. B. M. M. B : 63 3 . 5 . 138« O : 1 

atadığında, 15 Nisan tarihinde bedel öde
melerinin tamamlanmış olmasını normal 
kalbul etmek: gerekir. 

Ayrıca, şeker pancarı fiyatları ince
lenirken mutlaka; 

— Pancar tohumluğunun ve tarımsal 
mücadele ilaçlarının 'bedelsiz verildiği, 

— Her yıl pancar bedelinin yaklaşık 
'% 40-50'si kadar aynı ve nakdî avans da
ğıtıldığı, avanslar için faiz tahakkuk etti-
rümediği, aynî avans olarak dağıtılan 
sunî gübre 'bedellerinin yaklaşık 15 ay 
sonra kesin bedel ödemeleri esnasında tah
sil edildiği, 

— Üretilen pancarın j % 30'u kadar 
yaş ve |% 05'i kadar kuru pancar küspe
sinin 'bedelsiz olarak verffldüği, 

— Ekimde ve mücadelede kullanılan 
alet ve makineler (için bedel alınmadığı, 

— Bkim yalpan personelin ücretünin 
yarısından fazlasının Şeker ^Şirketince 
karşılandığı, hususları dikkate alınmalı
dır. 

Bu destekler hesajba, katıldığında ger
çekleşen fiyatın, ortalama fiyatların dahi 
çdk. üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Cevap 3i 'Şeker Pancarı talban fiyatı, 
bir önceki yıla (göre 1988'de <% 75,6 ora
nında artırılarak 36,— TL./Kg olmuştur, 
Ayrıca; tazminat ve primler de önemi» 
oranlarda artırılmıştır.! 

Dolayısıyla pancar taiban fiyatına ya
pılan zammın enflasyon oranının çok da
ha üzerinde olduğu açıkça görülmekte
dir. 

75.ı — Çorum Milletvekili Rıza llt-
man'ın, 'Çorum îli Bayat ilçesindeki Ka-
rakaya Linyit İstetmesinde meydana ge
len kazaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal. Güvenlik Bakanı İmren Aykufun 
yazılı ceyabı (7/141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Enerji ve Tabiî 
(Kaynaklar Bakanınca yazılı yanıtlanması
na aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

Rıza Uman 
Corum 

1. Çorum t i Bayat İlçesi yakınında
ki Karakaya Linyit İşletmesinde 12.4.1988 
günü kaya düşmesinden iki 'kişi ölmüş bir 
kişi yaralanmıştır. 

Yine aynı yöredeki iki ocakta da üç 
kişi ağır yaralanmış, 10 (on) kişi ocakta 
mahsur kalmıştın 

a) Adı geçen işyerleri ruhsatlı imidir? 
•b) İşyeri güvenliği alınmış mıdır? 
c) İşçilerin sigortası var mıdır? Ça

lışan işçi sayısı ne kadardır? 
d) 'Bugüne dek 'buralardaki ölen iş

çi sayısı kaç tanedir? 
e) Kusurlular içtin bir işlem yapılmış 

midir? 
f) Ölen kaç işçi ailesine ne miktar 

tazminat verilmiştir? 

T.C, 
Çalışma ve Sosyal 29.4.Jİ988 
Güvenlik Bakanlığı 

îş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı •: 16.949/2621 

Tüririye Büyük (MİMlet Meclisi 
'Başkanlığına 

(Genel .Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
'Dairesi Başkanlığına) 

ligi ': 14.4İ1988 gün ve 7/141-731/ 
03342 sayılı yazı. 

İlgisi sebebiyle Bakanlığımıza 22.4.1988 
tarihinde intikal eden Çorum Milletve
kili Rıza Bıman'ın Çorum İli Bayat 11-
çesindekü Karakaya Linyit İşletmesinde 
12.4.1988 tarihinde meydana gelen kaza
ya ilişkin yazılı soru önergesi incelendi., 

— 3fZ — 
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a) Sözü edilen işyerlerinden Bayat 
Uinyit Işfetimeleri Ticaret Anonimi Şİrke-
<tifte ait olanınıh ruhsat numarasının İR-
270, Şefika Genç uhdesinde Ibulunanın 
ruhsat numarasının da ÜN-tR-261 oldu
ğu, 

Ih) JBaiyat Linyit işletmesinde ıiş gü
venliği açısından muhtelif tarihlerde de
netimlerin yapıldığı, ezcümle; 23.9.1986 
tarihinde yapılan denetim sonucunda iş
yerinin kapatıldığı, noksanların gideril
mesi üzerine Ijll .1.986 tarihinde işletme
ye açıldığı, 11-15.4.1988 tarihleri ara-
sırtda da işyeri kontrol teftişinin yapıldığı 
ye noksanlar için cezaî işlemlerin uygu
landığı, aynı mahaldeki diğer lişyerlerin-
db de sürekli denetimin yapılmakta ol
duğu, 

c) 'İşyerinde 460 işçi çalıştığı ve si
gortasız işçiye ralstianimıadığı, 

d) İş kazaları sonucu 7 işçinin, vefat 
etmiş olduğu, 

e) Dört işçi için kusurlu işveren aley
hine dava açıldığı diğer üçü için ise ince
lemelerin sürdürüldüğü, 

f) Vefat eden işçilerden, 'beşinin va
rislerine aylık bağlandığı, diğer İkisi için 
'İse aylık bağlama işlemlerinin sürdürül
düğü, hususları tespit edilmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 neı 
maddesine göre gereğine 'bilgi edinilmesini 
arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

VL — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEME2>*NÎ VE TAZtYETLER 

i. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Kepolu'nun vefatı nedeniyle Cumhurbaş
kanı 'Kenan Evren'in taziyet telgrafı 

Ank '1981 
Ankara Çankaya 9 000 29-4 1900+2200 
Sayın Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinim de
ğerli üyelerinden Diyarbakır 'Milletvekili 
Mahmut Kepolu'nım vefatım üzüntü ile 
öğreridim. Merhuma Tanrıdan rahmet di
ler, şahsınızda sayın üyelerinize taziyetle-
riımi sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

1»fc 

— 358 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Arattırması önergesi 

.(10/22) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak 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) 

3. — 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) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16). 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göihan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi (10/18) 



8. — Kars Milletvelkili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keıskin'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-
üüncü'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 iadesi ödendiği İddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişiklin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak 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
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet 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 İstikrar Fonun-



dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

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

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

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

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

14. — 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) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhaneierin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar-

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

haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — 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) 

17. — 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) 

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

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

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

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkimaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
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yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Necoar 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. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

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

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya 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 İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekilli Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önsrgesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal $a-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

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

32. — 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) 

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

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap-' 
tınlan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ih-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-. 
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 



Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

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

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larınla 28.11,1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milldtvdkiii Cüneyt Can-
vter'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
'(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Alıtınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 

ne zamâö ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon M'iIlöfcvek'M Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişîeri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Alıi Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he-< 
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon MlletVekil'i Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakliarıına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

SU. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırııknası için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi !(6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 



54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'mum, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemime ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Mıilleltlvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ye 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, .ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

•57. — Nevşehir Milletvekili Eisat Kı-
ratlıoğlu'nuın, patates üreticilerinim sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve KöyLşileri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. —- Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongufldak Minin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajının nıe zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

İ59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

' '61. — Kocaeli M'Iletvekil'i Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği. iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 
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'62. — Kocaeli Milleitvekili Aİaettiin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açıılmıasından sonra yaptırı
lan tamlirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak MiUdttvekil'i Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

'64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerhank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Baklanından sözllü 
soru önergesi (6/81) 

66. — Bursa Milletvekili Beytulah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükş'ehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/82) 

67. — Bursa Milletvekili Be'ytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

68. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 



69. — Bursa Milletvekili Beyitullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

70. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Ktooperatifince An-
ıkara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaa'tları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 
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KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı

lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine D*ir Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 




