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T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

4 üncü Birleşim 

27 . 9 . 1988 Salı 

İ Ç I N D E K I L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN K Â Ğ I T L A R 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) G ü n d e m Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Bingöl Milletvekili İlha-
mi Binici'nin Bingöl İli, Kiğı İl
çesi, Yeldeğirmeni Köyündeki 
toprak kaymasına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

2. — Sakarya Milletvekili 
Ahmet Neidim'in Naim Süley-
manoğlu'nun Seul Olimpiyatla-
rındaki başarısı ve yurda dönü
şündeki karşılama törenine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

Sayfa 

83 
83 
85 

85 

85 

85:88 

88:89 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Çorum Milletvekili 

Mithat Balak'm vefatına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/644) 

2. — Yunanistan'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'ye, Devlet Bakanı Yusuf Boz-
kurt Özal'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/635) 

3. — İtalya ve Fransa'ya gi
decek olan Millî Savunma Baka
nı Ercan Vuralhan'a, Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/636) 

4. — İran'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'a, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin 

Sayfa 
89 

89 

89:90 

90 
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uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/637) 

5. — Irak'a gidecek olan 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'e, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü-
rür 'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/638) 

6. — Fransa'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'a, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı ismail Safa Giray'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/639) 

7. — Yunanistan'a gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'a, Devlet Bakanı Ali Bo-
zer'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/640) 

8. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt Özal'a, Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı tezkeresi 
(3/641) 

9. — Amerika Birleşik Dev-
letleri'ne gidecek olan Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'a, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/642) 

10. — Finlandiya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'a, Devlet Bakanı Mehmet Ya-
zar ' ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/643) 

11. — Hollanda Meclis Başka
nının davetine icabet etmesi Ge-

Sayfa 

90 

Sayfa 

90 

90:91 

91 

91 

91 

91:92 

nel Kurulca uygun görülen 
T B M M Başkanına refakat etmek 
üzere siyasî parti gruplarının gös
terdiği adaylara ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/645) 

12. — Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği Teşkilat Kanunu
nun 4 üncü Maddesinin Değişti
rilmesiyle İlgili Başbakanlık Teş
kilatı Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının yeniden ince
lenmek üzere geri gönderilmesi
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/646) 

V. — SEÇİMLER 
1. —Dışişleri Komisyonun

da açık bulunan üyelik için seçim 
VI. — GENSORU, GENEL 

GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
T U R M A S I VE M E C L İ S 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörü şmeler 
1. — Eskişehir Milletvekili 

M. Cevdet Selvi ve 44 arkadaşı
nın, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi konusunda Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili 
Mehmet Gölhan ve 18 arkadaşı
nın, ülkemizin sanayileşmesi ko
nusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/4) 

VII. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 

1. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisince 
buğday satış fiyatlarına zam ya
pılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve 

92 

92 
92 

92 

93 
93 

93:117 

117:131 

131 

131 
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Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'm yazılı ce
vabı (7/153) 131:132 

2. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, 1986-1988 yılla
rında Irak'a ihraç edilen mallara 
ve ihracatı gerçekleştiren firmala
ra ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal ' ın yazılı cevabı (7/175) 132:133 

3. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, 29.5.1988 tari
h inde yay ın l anan " G e l i ş e n 
Türkiye" adlı televizyon progra
mının gerçekleri yansıtmadığı id
diasına ilişkin Başbakandan soru- l 
su ve Devlet Bakanı Yusuf Boz
kurt Özal ' ın yazılı cevabı (7/176) 133:136 

4. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk 'ün, Selevir Bara
j ından bırakılan suyun Afyon İli 
Çay Kazası Karamık Karacaören 
Kasabasındaki ekili arazide zara
ra neden olduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı 
cevabı (7/184) 136:137 

5. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, 1984-1988 yılla
rında hayalî ihracat yaptıkları 
tespit edilen kişi ve firmalar hak
kında ne gibi işlemler uygulandı
ğına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal ' ın yazılı cevabı (7/191) 137:138 

6. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın, Hatay Amik Ova
sında daha önceki yıllarda toprak
sız köylillere dağıtılan toprakların 
bir kısmının geri alındığı iddiası
na ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm yazılı cevabı (7/199) 139:140 

7. — Adana Milletvekili M. 
Selahat t in Kı l ıç 'm, Süloğlu-

27 . 9. 1988 O : 1 
Sayfa 

Lalapaşa yolu ile Edirne İlindeki 
köy yollarının asfaltlanmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân ve Tarım 
Orman ve Köyişleri bakanların
dan sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'm yazılı cevabı (7/203) 140 

8. — Adana Milletvekili M. 
Se laha t t in Kı l ı ç ' ı n , H a t a y -
Dörtyol İlçesindeki kuşaklama ka
nalının neden olduğu taşkından 
zarar görenlere ne gibi yardımda 
bulunulacağına ve kanalın yeni 
taşkınlara neden olmaması için 
alınacak tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in yazılı cevabı 
(7/205) 140:142 

9. — Adana Milletvekili M. 
Selahattin Kılıç'ın, Edirne İli 
Merkez İlçesine bağlı Taşlısekban 
köyünün içme suyu sorununa iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'm yazılı cevabı (7/206) 142 

10. — Sakarya Milletvekili 
Mehmet Gölhan'ın, Edirne İline 
bağlı bazı köylerin su sorununa ve 
Lalapaşa-Sülbğlu yolunun stabi
lizesine ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H.-
Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/209) 142:143 

11. — Balıkesir Milletvekili İ. 
Önder Kırlı 'nın, Millî Savunma 
Bakanı Ercan Vuralhan'ın Dışiş
leri Bakanlığından görevleri sıra
sında gerçekleşen zırhlı araç ve 
gereç alımlarıyla ilgili yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle açtırılan tah
kikatın sonucuna ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/210) 143:144 

12. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Tekirdağ İli 
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Sayfa 

Saray İlçesi Edir Köyündeki Lin
yit İşletmesi için kamulaştırılan 
tarım arazilerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Fahrettin Kurt'un yazılı ceva
bı (7/221) 144:145 

13. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Sosyal Sigor
talar Kurumu Çerkezköy Dispan
serinin bina ve araç-gereç sorun
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut'un yazılı cevabı (7/222) 146 

14. — İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarı gül'ün, özel hastane
lere ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nihat Ki-
tapçı'nm yazılı cevabı (7/235) 146:148 

15. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, genel af yasa
sı çıkarılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Topaç'in 
yazılı cevabı (7/242) 148:150 

16. - Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli 
Beytüşşebap İlçesine bağlı Ilıcak 
Köyünde tespit edilen toprak kay
ması ve heyelan tehlikesine karşı 
önlem alınmadığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'in yazılı 
cevabı (7/244) 150;151 

17. — Kars Milletvekili 
Mahmut Almak'in, Kars Devlet 
Hastanesindeki sorunlara ve ba-

27 . 9. 1988 0 : 1 
Sayfa 

zı uygulamalara ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Nihat Kitapçı'nın yazılı cevabı 
(7/251) 151:155 

18. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, Cenevre buluşması öncesin
de Kıbrıs konusunda verilen be
yanata ilişkin Başbakandan soru
su ve Dışişleri Bakanı Vekili Dev
let Bakanı Ali Bozer'in yazılı ce
vabı (7/259) 155:157 

19. — Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin'in, Salihli Tekstil 
Sanayi Anonim Şirketi İplik Fab-
rikasındaki sosyal haklarının ve
rilmediği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut'un yazılı ce
vabı (7/261) 157:158 

20. — Aydın Milletvekili 
Hilmi Ziya Postacı'nın, yabancı 
şirketlerin petrol ithalatı ve dağı
tımı konusundaki taleplerine karşı 
izlenecek Hükümet politikasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın. yazılı cevabı 
(7/263) 158:159 

VIII. — TEŞEKKÜR, TEB
RİK, TEMENNİ VE TAZİ-
YETLER 159 

1. — Çorum Milletvekili 
Mithat Balak'in vefatı nedeniyle, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 
taziyet telgrafı. 159 
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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Başkanlıkça, Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı tespit edildiğinden, 

1 Eylül 1988 Perşembe günkü 1 inci Bir
leşimde alman karar gereğince, 27 Eylül 
1988 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 15.06'da son verildi. 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

II . — 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktas 

GELEN KÂĞITLAR 
27.9.1988 Sah 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanunu ile, 2377 sayılı Öğ
retmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı 
Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dâir Kanun Hükmünde Karar
name (1/484) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1988) 

Tasan 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polon

ya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.9.1988) 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl

maz ve 67 Arkadaşının; Kırıkkale İlçesin
de Yesilkırıkkale Adı ile bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/84) (İçişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.9.1988) 

Tezkereler 
1. — Malatya Milletvekili İbrahim 

Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/629) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) ' (Başkanlığa geliş tar ihi : 
16.9.1988) 

2. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/630) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karnın Ko
misyona) (Başkanlığa gdi.ş tarihi 
16.9.1988) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Estr ' -
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/631) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1988) 

4. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/632) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1988) 
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5. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1988) 

6. — İstanbul Milletvekili Ali Topuz 
ve Kenan Sönmez'in Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/634) Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.9.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş 

Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.9.1988) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasında
ki mera davası ile ilgili mahkeme kararı
nın infazı sırasında meydana gelen olayın 
sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (Başkanlığa ge

liş tarihi : 12.9.1988) 
Ya'züı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Anıtkabir ve çevresinin aydın
latılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Ba
kanından yazılı som önergesi (7/270) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.9.1988) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.9.1988) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale ge
tirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı som önergesi (7/272) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.9.1988) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan'in, Türkiye Vaki 11ar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.9.1988) 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili İlyas Aktaş 

K Â T İ P Ü Y E L E R : Mustafa Sarıgül (İs tanbul) , Cemal Özbilcn (Kırklarel i) 

- + = 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4 üncü Birleşimini açıyorum. 

I I I . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle 
yoklama yapacağız. Hazır bulunan sayın 
milletvekillerinin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bingöl Milletvekili Il/ıami Binici'nin 

Bingöl ili, Kiğı ilkesi, Yeldeğirmeni Köyündeki 
toprak kaymasına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bingöl İli Kiğı Kazası 
Yeldeğirmeni Köyündeki toprak kayması 
ile ilgili, Sayın ilham i Binici gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Binici. 
İ L H A M I BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 

Başkan, Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; 
hepinizi saygı ile selamlarım. 

Öncelikle sözlerime başlamadan ön
ce, bir hususu hatırlatmak istiyorum. Üç 
dört ay önce burada yaptığım konuşmam
da yörenin sorunlarını dile getirirken, 
okulların açılmadığını, köy okullarının ka
palı olduğunu söylemiştim. Sayın içişleri 
Bakanı Kalemli de, okulların ve yolların 
açık olduğunu bildirmek suretiyle bir ya
nılgıya düşmüşlerdi. Bu yanılgıyı huzur
larınızda kendilerine hatırlatırım efendim. 

(Ankara Milletvekili Hazım Kutay'a 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yeldeğirmeni 
Köyümüz —eski adı Zermek— Bingöl İli
ne bağlı Kiğı İlçesine 6 kilometre mesafe
de olan, 314 nüfuslu, 50 hanelik bir köy. 
Daha önceki konuşmamdan da hatırlaya
cağınız gibi, köyün arkasındaki mevcut 
2 300 rakımlı dağın çökmesiyle birlikte 
köy tamamen yok olmuş, 10 vatandaşımız 
da ölmüştü; ayrıca, köylünün, küçüklü bü
yüklü 250 baş hayvanı da bu arada kay
bolmuştu. O gün, yol olmadığı için 
bölgenin valisi helikopterle havadan iniş 
yapmış, köye her türlü yardımın yapılaca
ğını bildirmişti; ama o günden bu yana 
bakıyoruz ki, devlet 10 vatandaşımızı kay
bettiğimiz bu köyde hiçbir önlem almadı
ğı gibi, bugüne kadar hiçbir çözüm de 
getirmemiş ve Kiğı'nın Yeldeğirmeni Kö
yü halkı kendi kaderiyle başbaşa kalmış
tır. 

Bu kaderi onlara Tanrı yazmamıştır, 
bu kaderi, bugüne kadar yöreyi ihmal 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U L A SUNUŞLARI 
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eden siyasî iktidarlar yazmıştır; ama bu
güne kadar da bu halkın kaderini değişti
recek başka bir siyasî iktidar da henüz da
ha çıkmamıştır. Halen bu köy ve buna 
benzer, doğunun bütün köyleri kendi ka
derleriyle başbaşadırlar. 

İklim gereği yarın öbür gün yağışlar 
başlayacak, kar yağacak, yol olmayacak ve 
oradaki köylüler yine göçük altında kal
mış olacaklar. Göçük gelmiş, köyün yarı
sını alıp götürmüş, diğer barınakları da ta
mamen oturulamayacak duruma getirmiş
tir. Bütün araştırma ve soruşturmalarımı
za rağmen, yetkililerden tek bir kişi, köy
de halkın bu kışı geçirebileceği bir barı
nağı yapmak için herhangi bir teşebbüste 
bulunmamıştır; ama radyo ve televizyon
larda devletin o günkü yetkilileri, duru
mu yine güllük gülistanlık göstermiş, va
tandaşı en kısa zamanda barınağa kavuş
turacaklarını söylemişlerdi. Aradan beş ay 
geçti; hiçbir şey yapılmamıştır ve vatan
daş, kötü kaderi ile karşı karşıyadır. 

Bugün köyde 29 hane kendi gücü ile 
köyü terk etmiş, geride kalan 24 hane de, 
parası pulu olmadığı için geçim derdine 
düşmüş, evini barkını, hayvanını kaybet
miş; devletin kendisine uzanacak elini 
beklemektedir. Bu ne biçim siyasî iktidar 
ki, vatandaşı, devletten birtakım yardım
lar bekler; vatandaş bizar durumda, va
tandaş evsiz barksız ve siyasî iktidarımız 
hiçbir önlem almamaktadır! 

Yine Bingöl'ün diğer 55 köyünde 
yaptığımız inceleme sonucunda, görüyo
ruz ki, devlet, bugüne kadar bu köylere 
milyarlarca lira masraf etmiş; daha önce 
oraya yol, elektrik, çeşme götürmüş; ama 
öyle bir duruma gelmiş ki, iklim ve yağan 
yağmurlar nedeniyle yollar harap olmuş, 
elektrikler yanmamakta ve köylere verilen 
telefonlar da, seçim arifesi günleri hariç, 
birer süs kutusu olarak durmaktadır. Eğer 
şimdi sayın bakanlarımızdan biri kalkar, 
bu konuda bir beyanda bulunursa, isim 

vereceğim, şu anda telefon açsın o köyler
deki telefonları kontrol etsin. Seçim bitti; 
bakalım o köylerdeki telefonlar çalışıyor 
mu, çalışmıyor mu? (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Binici, talep etti
ğiniz konuyla ilgili lütfen... 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — 
Evet, değineceğim. 

Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekil
leri, konuşmamın başlangıcında dedim ki, 
göçük olan köye devlet hâlâ yol götürme
miş. Bizzat kendim giderek incelemede de 
bulundum. Bir dozer getirmişler, göçüğün 
üzerinden hafifçe, biraz geçmek suretiy
le, akıllarınca, güya bir yol açmışlar; ama 
o yoldan vasıta değil, ancak keçiler geçe
bilecek durumdadır. 

Yüce milletvekilleri... 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bu ar

kadaş ne anlatıyor?.. 
İLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — An

lattıklarımı biraz dinlerseniz, ne anlattı
ğımı biraz anlamış olursunuz beyefendi. 

Yüce milletvekilleri, köy hizmetleriyle 
ilgili müdüre bunun sebebini sorduğu
muzda hiçbir müspet cevap almadığımız 
gibi, bu 55 köyün neden bugüne kadar 
yollarının açılmadığını, çeşmelerinin ak
madığını sorduğumuzda da, iklim şartla
rından bahsetmektedir. Sanki bugüne ka
dar burada kar yağmamış da, bundan 
böyle yani bir sene önce bu kar dışarıdan 
ithal edilerek yağdırılmış gibi bir havay 
bürünmüştür oradaki saygıdeğer müdür. 
Yine oradaki müdüre göçük köy yolunur 
açılmadığını söylediğimizde, cevaben, bü
tün köylere birer genelge göndermek su
retiyle —anarşiyi bahane ederek, anar, 
olması nedeniyle— bu köy yollarının açıl 
mayacağını bildirdiğini söylemiştir. Huzu 
runuz da, kendi imzasıyla yayınlanmı: 
belgeyi okuyorum efendim: 

"Sabırtaşı, Demirdöş, Bülice, Çatal 
kaya, Çalıkağıl, grup köy yolları 1987 yi 

— 86 — 



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

onarım programına alınmış; ancak, anarşi 
nedeniyle uygulamaya geçilmemiştir." 

İşte, devletin ilgili biriminin başında 
bulunan bir müdürün aczi ve köylere gön
derdiği yazı! Kaldı ki, yine 1988 yılında 
programa alınan köylerin yollarının açı-
lacağtnı söylemiş ve köylere bu şekilde bir 
genelge göndermişse de, yaptığımız ince
lemede bizzat köyleri tek tek gezmiş ve 
görmüşüzdür ki, Çalıkağıl Köyü hariç, 
hiçbir köyün 1968 yılından bu yana ne yo
lu onarılmış, ne de yeni bir yol açılmıştır. 

Yine partizanlık öylesine almış gitmiş 
ki, Bingöl'e bağlı, 30 kilometre uzaklıktaki 
Dallıtepe Köyünün Göl Mezrasına olan 
750 metrelik yolu açılmamış: bu yol bu
güne kadar Köy Hizmetleri tarafından de
falarca açılmasına rağmen, köy muhtarı 
defalarca, valiye, ilgili diğer bakanlıklara 
yazmasına rağmen,bu yolu açmamakta di
renmişlerdir. 

Yine,huzurunuzda bir fotokopisini 
sunduğum, içişleri Bakanlığına yazılan şu 
yazıda, Köy Hizmetleri Müdürünün bu 
konuda particilik yaptığı, kendi köyünde 
siyasî iktidara oy çıkmadığı için 750 met
relik yollarının bugüne kadar grayder gön
derilip açılmadığı belirtilmektedir. Bugü
ne kadar da,ne içişleri Bakanlığından,ne 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından, ne de 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından 
—Köy muhtarı dilekçe vermesine 
rağmen— herhangi bir cevap alınmamış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Binici, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 

Saygıdeğer milletvekilleri, İçişleri Ba
kanlığına yazdığı yazıda, bakın, muhtar 
ne diyor: "Yalnız Göl Mezrasına kadar 
dozer ve grayder gelmiş. Göl ile Dallıtepe 
Köyü arasındaki yolu bugüne kadar açtır
mak bir türlü mümkün olmamıştır. Ka
naatime göre, bu durum, tamamen siyasî 

nedenlerden ileri gelmektedir; çünkü, ya
pılan genel seçimde Göl Mezrası ANAP'a 
22 oy vermiş, bizim köy oy vermediğin
den ileri geldiği apaçıktır, hatta 1988 yı
lında Göl Mezrasının yol onanmı başla
dığında bizim köyle Göl Mezrası arasın
daki yolun açılmasını söyledim ise de, ba
na, dozer bozuktur diyerek çekip gittiler. 
Hatta bu konuşmamda da ilgililer bana 
gülüyorlardı." İlgililer, evvela, köyünün 
yolunun açılmasını isteyen bir köy muh
tarına güleceklerine, dönüp de kendi hal
lerine gülsünler; bu ülkeyi nereden nere
ye getirdiler... 1974 yılında bir mühendis 
elinde üç dozerle bütün köy yollarını aç
tı, 1988 yılında 13 dozeri, 13 greyderi, bir 
o kadar da masraflı olan bir Köy Hizmet
leri müdürü, bir tek yolu açık tutmamak
tadır. Kârer yolunu sorduğumda; "Kışın 
buraya 5 metre kar yağmakta" diyor. Mü
düre döndüm dedim ki, Tövbe Yarabbi, 
sen Tanrıyla anlaşıp buraya kar mı ithal 
ettin? Bu memleketin çocuğu benim, ne 
zaman 5 metre kar yağdı? Ama oradaki 
ilgili birimin başında olan müdür hiçbir 
gün hiçbir köye gitmediği gibi, köye gön
derdiği teknik elemanını, teknik araç ve 
gerecini de hiçbir zaman kontrol etmemiş
tir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu yazıdan 
da anlaşılıyor ki, anarşiye sebep olan, dev
letin temeline dinamit koyan dediğiniz, 
dağdaki adam değil, devletin temeline, 
ekonomik alanda da olsa, siyasî alanda da 
olsa dinamiti koyan, devletin, bizzat ma
aş vererek, devletin milyarlarını har-hur 
savurup, iş yapmayan birimlerin başında 
bulunan kişilerdir. 

i Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri, bu ülkenin insanını siyasî düşünce
sinden dolayı cezalandırmakla, yükümlü 
olunan hizmetleri götürmemekle hiçbir 
yere varamayız; varılacak tek nokta var
sa, devleti bu kadar kötü idare edenlerin 
bir gün hesap vereceğidir. 

— 87 — 



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

Hepinizi saygıyla selamlarım efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bu ne biçim 5 dakika? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Siz, 

o 5 dakikaları çok 10 dakikaya çıkardınız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Binici. 
2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-

in Naim SuUymanoğlu'nun Sevi Olimpiyatların-
daki başarısı ve yurda dönüşündeki karşılama tö
renine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Naim Süleymanoğlu'-
nun, madalya alışı ve karşılanışıyla ilgili, 
Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim, 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Neidim, süreniz beş dakikadır. 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; altın ço
cuğumuz Naim Süleymanoğlu'nun, muh
teşem gücü ile 6 dünya, 9 olimpiyat reko
ru kırmasının gururu hakkında söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Naim, Seul'de 
inanılmaz dereceleri ile tüm dünyada şaş
kınlık ve hayranlıkla izlendi. Yayın organ
ları hep bir ağızdan itiraf ettiler: "Dün
yanın en güçlü adamı", "En büyük 
Türk", "Efsane sporcu" 

Bu durum, Türk Milleti olarak biz
leri tarif edilemez şereflere, gururlara yük
seltti; her vatandaşımızın göğsü kabardı 
ve Büyük Önder Atatürk'ün, "Ne mutlu 
Türküm diyene" sözü, dünya kamuoyu 
önünde hedefini bulmuş oldu. 

Helal olsun Naim sana; sen o ağır
lıkları kaldırırken ağlayan milyonların göz
yaşları sana helal olsun. Sen olmazı ba
sardın; sen zoru yaptın; çünkü sen Türk-
sün, Türk gibi kuvvetlisin. Bizler senin 

büyüklüğünden emindik; sen büyüklüğü
nü, sporun er meydanı olimpiyatta dosta 
düşmana eze eze kabul ettirdin. Eminiz, 
Türkiye'de televizyon başındaki milyon
lar Seul'de seninle beraber olan Türkler 
gibi, senin üst üste patlayan, rekorları par
ça parça eden 6 dünya, 9 olimpiyat reko
runu gördükçe sevinçten birbirlerine sa
rılarak doya doya ağladılar. Altın madal
ya ve bayrağımızın şeref gönderine çeki
lerek İstiklal Marşımızın çalmışına özlem
lerini giderdiğin için Türk halkı seni kalp-
lerindeki en yüksek yere koydu. Sana mil
yonlarca teşekkürler, sana milyonlarca 
şükranlar. 

Sayın milletvekilleri, Naim, gazeteci
lerle yaptığı basın toplantısında, "Bulgar
lar ismimi değiştirmek istediler; ama ka
bul ettiremediler" dedi. Bir başka gaze
tecinin sorusuna da, Bulgaristan'da yaşa
yan bütün Türklerin baskı gördüğünü ve 
isimlerinin değiştirildiğini söyledi. Naim'e, 
bütün dünyaya, Bulgaristan'daki mezali
mi duyurduğu için de teşekkür ediyor, en 
kısa zamanda^ ailesinin de Naim'e kavuş
masını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Naim'i karşı
lama töreni, coşkun sevgi gösterisinin ya
nında, siyasî bir şova dönüştü. Naim'in iki 
gün gecikme ile gelmesi, referandum ola
yının sona ermesi, karşılama törenlerine 
Sayın Başbakan ile ANAP'in damgasının 
vurulmasını önleyemedi. Ankara cadde
leri, karşılama hazırlıklarından, ANAP 
bayrakları ve Başbakanın posterleri ile dol
duruldu. Bununla da kalınmayıp, Sayın 
Başbakan, Süleymanoğlu'nu uçağın mer
divenlerinden itibaren başlayarak, objek
tiflere gülücükler saçarak, tam sekiz defa 
öptü. Sayın Başbakan bununla da yetin
meyip, yanına eşini alarak, bol bol, aile fo
toğraflarını çektirdi ve bir süre de siyasî 
şovuna helikopterle havadan devam etti, 
sonra da gözlerden kayboldu. 
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ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sizin 
de heyetiniz vardı orada. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Kıskançlıktan çatlayacaksınız. 

AHMET NEİDİM (Devamla) — 
Merak etmeyin, biz kıskanmayız; biz mil
liyetçi muhafazakârız... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

Devam edin Sayın Neidim. 
AHMET NEİDİM (Devamla) — 

Süleymanoğlu'nun "spora siyaset 
karıştırıldığı" şeklindeki beyanı tüm dün
yayı şaşırttı. Gazetecilerin bu konudaki so
rulan devam ederken, basın toplantısı ani
den kesildi. 

Sayın milletvekilleri, bunlar hep dün 
oldu. Acaba, milletimize mal olmuş bü
yük şampiyonun kendisine bir şov hazır
layıp, siyasetten sporu uzak tutmak gerek
mez miydi? Başbakanımız, Batı Trakya ve 
Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlarımızın 
da hakkını korumayı basarsa; Bulgaris
tan'da yaşayan Türklerin isimlerinin de
ğiştirilmemesi, mezar taşlarındaki isimleri 
değiştirilmemesi için yollara dökülüp si
yasî şov yapsaydı, kendisini alkışlardık; 
ama Bulgaristan'daki Türklerin meselesi 
gündeme geldiği zaman "2000 yılına ge
lince 70 milyon olunca onlann hakkından 
geliriz'' diyen ve bu olaylara en ufak bir 
tepki göstermeyen Sayın Başbakanımız; 
canımız, ciğerimiz olan büyük şampiyo
nu da sadece gösterişten ibaret olan ve 
sandıkta azınlığa düşen siyasetine alet ede
rek ayakta durmak istemiştir. (DYP sıra
larından alkışlar) Türk kamuoyu, yukarı
da da anlattığım gibi, Naim Süleyman-
oğlu'nu şefkatle, sevgiyle bağrına basmış; 
fakat Başbakanın yaptığı şovu, spora si
yaset karıştırıldığı için, üzülerek izlemiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, Naim, Türk 
Milletinin evladıdır; hepimizin canıdır, 
hepimizin gururudur. Kendisini kutluyor, 

başarılarının devamını diliyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Çorum Milletvekili Mithat Balak'tn 
vefatım ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/644) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde, Başkanlığın sunuşları vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Çorum Milletvekili Mithat Balak 
8.9.1988 günü vefat etmiştir. Merhuma 
Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası 
önünde Genel Kurulu bir dakika saygı du
ruşuna davet ediyorum. 

Yıldınm Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Değerli arkadaşımızın 

ruhu için sizleri 1 dakikalık saygı duruşu
na davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Allah rahmet eylesin. 
2. — Yunanistan'a gidecek olan Devlet Ba

kanı Adnan Kahveciye, Devlet Bakam Yusuf Baş
kurt Ozal'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/635) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 
Eylül 1988 tarihinde Yunanistan'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Adnan Kahveci' nin 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'ın ve-
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killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

3. — italya ve Fransa'ya gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ercan Vurdhan'a, Bayındır
lık ve iskân Bakanı ismail Safa Giray 'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

NATO Savunma Koleji'nin açılış tö
renine Bağımsız Avrupa Program Grubu 
(IEPG) Bakanlar Toplantısına katılmak 
üzere, 8 Eylül 1988 tarihinde italya ve 
Fransa'ya gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı Ercan Vuralhan'ın dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık 
ve İskân Bakanı I. Safa Giray'in vekillik 
etmesinin,Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

4. — iran'a gidecek olan Devlet Bakanı Yu
suf Bozkurt Ozal'a, Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/637) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 
Eylül 1988 tarihinde İran'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal 'm dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy

gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

5. — Irak'a gidecek olan Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'e, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/638) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
toplantısına katılmak üzere, 6 Eylül 1988 
tarihinde Irak'a gidecek olan Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in dönüşüne kadar; Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür 'ün vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

6. — Fransa'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Ercan Vurallıan'a, Bayındırlık ve is
kân Bakanı ismail Safa Giray'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı 
tezkeresi (3/639) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 25 Ağustos 1988 gün ve KAN. 
KAR: 39-06-92-88-44 sayılı yazımız. 

Millî Savunma Bakanı Ercan Vural
han' ın NATO Savunma Koleji'nin açılı. 
törenine katılmak üzere; 8 Eylül 1988 ta
rihinde İtalya'ya yapacağı seyahat zorun
lu sebeplerle iptal edilmiş olduğundan, 10 
Eylül 1988 tarihinde Bağımsız Avrupa 
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Program Grubu (IEPG) Bakanlar Toplan
tısına katılmak üzere; sadece Fransa'ya gi
decek olan Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm dönüşüne kadar; Millî Sa
vunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı I. Safa Giray'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

7. — Yunanistan'a gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'a, Devlet Bakam Âli Bo-
zer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/640) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Rodos'ta yapılacak olan Avrupa De
mokratik Birliği toplantısına katılmaküze-
re, 21 Eylül 1988 tarihinde Yunanistan'a 
gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'in 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 sunulmuş
tur. 

8.—Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal'a, Devlet Bakanı Ad
nan Kaheci'nin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/641) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 
Eylül 1988 tarihinde Federal Almanya'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal ' ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

9. — Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yûmaz'a, Millî 
Eğilim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Gü-
zel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/642) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler 43 üncü Genel 
Kurulu Toplantılarına katılmak üzere, 25 
Eylül 1988 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri'ne gidecek olan Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne kadar; Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

10. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay 'a, Devlet Bakanı Mebnct Ya
zar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/643) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 
Eylül 1988 tarihinde Finlandiya'ya gide
cek olan Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik 
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etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

11. — Hollanda Meclis Başkanının daveti
ne icabet etmesi Genel Kurulca uygun görülen 
TBMM Başkanına refakat etmek üzere siyasî parti 

gruplarının gösterdiği adaylara ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/645) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Hollanda Meclis Başkanının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, re
fakatinde bir heyetle birlikte Hollanda'yı 
ziyaret etmek üzere davetine icabet edil
mesi Genel Kurulun 1.9.1988 tarihli 1 in
ci birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri ge
reğince siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adayların adları Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İsmail Üğdül Anavatan Partisi Edir

ne Milletvekili, 
Lutfullah Kayalar Anavatan Partisi 

Yozgat Milletvekili, 
İlker'Genlik Anavatan Partisi Çanak-

kakale Milletvekili, 

1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin "Seç im" 
kısmına geçiyoruz. 

Dışişleri Komisyonundaki açık üye-

Musa Gökbel Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Muğla Milletvekili, 

Orhan Veli Yıldırım Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Tunceli Milletvekili, 

Esat Yıldırım Avcı Doğru Yol Partisi 
Denizli Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

12. — Cumlıurbaşkanlığı Genel Sekreterli
ği Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesiyle ilgili Başbakanlık Teşkilatı Hakkın
daki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının yeniden ince
lenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/646) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 4.5.1988 t a r ih l i ve 
101-2161/02601 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığını
za sunulan, "Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ile Başbakan
lık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının" yeniden in
celenmek üzere İçtüzüğün 76 ncı madde
sine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komis
yonunda bulunan tasarı, Hükümete geri 
verilmiştir. 

lige, Doğru Yol Partisi Grubunca, Kütahya 
Milletvekili Sayın H. Cavit Erdemir aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tin 

V. — S E Ç İ M L E R 
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VI. — GENSORU 

MECLİS SORUŞTURMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milktvekili M. Cevdet Sel-

vi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüsleri
nin özelleştirilmesi konusunda Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

BAŞKAN — Gündemin, "Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılma
sına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçi
yoruz. 

Bilinci sıradaki, Eskişehir Milletve
kili Sayın M. Cevdet Selvi ve 44 arkada
şının, kamu iktisadî teşebbüslerinin özel
leştirilmesi konusunda, Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin öngörüşmelerine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizde ekonomik, sosyal ve siya
sal bakımdan onarılması çok güç yaralar 
açacak olan "KİT ' le r in özelleştirilmesi", 
üzerinde önemle durulması gereken bir 
aşamaya gelmiştir. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu 
yana, bir yandan dış borç ödenirken, bir 
yandan da kalkınma ve bağımsızlık uğru
na almteri ve vergilerle gerçekleştirilen bu 
dev kuruluşlar, halkımızın ecdadından 
kalma ve kendi katkılarıyla meydana ge
tirdiği öz malıdır, ortak mülküdür. 

KİT' ler; başından beri ülke kalkın
masına ve toplumsal yaşama büyük kat
kılar yapmışlardır. Yüzbinlerce insanımıza 
iş alanı yaratmış, savunma sanayinin ku
rulmasına, geri kalmış yörelere yatırımla
rın götürülmesine öncülük etmişler, ayrı
ca yaratılmak istenen özel sektöre eleman 
yetiştirme ve kaynak aktarma yolu olarak 

GENEL GÖRÜŞME, 

E MECLİS ARAŞTIRMASI 

da kullanılmışlardır. 
Ancak; bu gerçekler gözardı edilerek, 

KİT' ler in başarılı veya başarısız olması
nın, iktidarların elinde olduğu unutularak, 
KİT'ler aleyhine ülke dışında ve ülke için
de açılan kampanyalar, ekonomiye yük ol
duğu savları inandırıcı olmamakla birlik
te büyük çelişkileri de birlikte getirmiştir. 

Bugün KİT'lerin; yatırımların yüz
de 60 fazlasını gerçekleştirdikleri, verim
lilikte özel sektörü geride bıraktıkları, dev
letin resmî rakamlarında açıkça görülmek
tedir. bir yandan Asilçelik, Güney Sanayi 
gibi kuruluşlar kurtarılıp, KİT ' le r eliyle 
kârlı duruma getirilirken; özel bankaların, 
holdinglerin ardı arkası kesilmeyen iflası, 
özel sektörün ödemediği vergi ve prim 
borçları milyarları aşar, batık krediler tril
yonlara ulaşırken, KİT' ler i özelleştirme
ye kalkmak çok ciddi ve düşündürücü ol
maktadır. Hisse senetleri yoluyla özelleş
tirmenin olanaksız olduğu bilindiği halde, 
yine de "serbest piyasa ekonomisini güç
l e n d i r m e k " , " s e r m a y e piyasas ını 
geliştirmek" gibi gerekçeleri ileri sürmek, 
hiç kimseye hatta sermaye sahiplerine bi
le inandırıcı gelmemektedir. 

Öte yandan aileleriyle birlikte nüfu
sun yüzde 5'i, ulusal gelirin yüzde 29'unu 
elinde tutarken, özelleştirmenin gelir da
ğılımını iyileştireceği iddiasında bulunmak 
hiç de inandırıcı olmamaktadır. 

Aynı şekilde, işçilerin ve halkın KİT ' 
leri alacağını ya da trilyonluk bu kuruluş
lara, üç beş hisse senedi ile ortak olacağı
nı söylemek, geçim sıkıntısından bunalıp 
yoksullaşan insanlarla alay etmek demek
tir. 

Özelleştirmeyi zorlayanların IMF, 
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluş
ların; hazırlayıp yürürlüğe koyanların da 
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aynı doğrultuda hareket eden yabancı te
kellerin olduğu düşünüldüğünde ve ayrı
ca raporlarında yabancı sermayeye de sa
tılabileceği belirtildiğine göre, ekonominin 
motoru olan KİT'lerin doğrudan ya da 
dolaylı yollardan yabancı tekellerin eline 
geçme olasılığı, özelleştirmeye daha da 
ciddi boyutlar kazandırmaktadır. 

Böylece yerli ve yabancı tekellerin ve
ya yerli-yabancı ortaklı tekellerin, ekono
minin tamamına yön verecek güce erişme
leri de ülke geleceği açısından son derece 
endişe vericidir. 

Bütün bunların dışında ingiltere'de 
BP'nin özelleştirilmesinde devlet ve tasar
rufçular büyük zararlara uğradığından bu 
olayın adı "BP felaketi" olarak kalmıştır. 
Fransa'da en kârlı kuruluşların özelleşti
rilmesi de istenen sonucu vermemiş ve bu 
nedenle de özelleştirilmeden vazgeçilmiş
tir. 

İşte ülkemizde işsizliği artıracak, ya
tırımları daha da azaltacak, tekelleşmeyi 
hızlandıracak, hayat pahalılığı ve enflas
yonu kalıcı hale getirecek, dışa bağımlılı
ğımızı yoğunlaştıracak olan özelleştirme 
macerası veya yağmalama anlamına gelen 
bu politika ve girişim, mutlaka yeniden 
gözden geçirilmeli ve halk adına parla
mento buna sahip çıkmalıdır. 

Kimin malı kime, kim tarafından, 
nasıl satılmaktadır? 

Trilyonlara ulaşan bu tesisler hangi 
değer üzerinden satılacaktır? 

KİT'ler tüm varlıkları ile mi satıla
cak? Yoksa bu yolla yönetimi tekellere, za
rarı ve yükü halka ve devlete mi kalacak
tır? 

Bugüne kadar bankerlik olayından 
enflasyona, hayalî ihracattan dış borçlar 
ve yüksek faize kadar toplumca yaşadığı
mız büyük olumsuzluklardan sonra, çok 
yönlü tehlike ve çöküntü yaratabilecek 
olan "KİT'lerin özelleştirilmesi" konu
sunda Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İç

tüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergemizi saygı ile sunuyoruz. 

M. Cevdet Selvi (Eskişehir) ve arka
daşları 

BAŞKAN — Araştırma önergesiyle 
ilgili olarak, ilk defa, Hükümete söz vere
ceğim. 

Hükümet adına, Sayın Adnan Kah
veci, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün hu
zurlarınıza, Eskişehir Milletvekili Sayın 
Cevdet Selvi ve 45 arkadaşının KİT'lerin 
özelleştirilmesi konusunda Meclis araştır
ması açılmasıyla ilgili önergesi hakkında 
konuşmak için çıkmış bulunuyorum. 

Hükümetimizin, önemli, önemli ol
duğu kadar reformist bir uygulamasını 
izah etmek ve bu vesileyle de Yüce Heyi-
tinize bilgi verme açısından huzurlarınız
dayım. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Par
tisi, reformcu ve yenilikçi bir görüşü be
nimsemiştir. Yaptığımız işler, yapılması 
kolay olmayan işlerdir. Zaten, kolay olsa
lardı, bunların yapılması için teşebbüse 
geçilebilir ve geçmişte yapılabilirlerdi. Biz, 
yapısal değişikliği sağlamaya çalışıyoruz. 
Komşumuz Sovyetler Birliğinde, Gorba-
çov daha "Perestroika" sözünü kullanma
dan evvel, biz ondan çok yıllar önce, "ya
pısal değişiklik" demeye başlamıştık. İşin 
acıklı tarafı, daha doğrusu, traji-komik ta
rafı; eğer biz bu işe Gorbaçov'dan sonra 
başlamış olsaydık, bizim yapısal değişik
liğimize karşı çıkanların tavırları tamamen 
değişik olur ve tam tersine, biz bu yapısal 
değişiklik reformlarını başlatmadığımız 
veya geciktirdiğimiz için bizi tenkit eder
lerdi. Maalesef, bugün Türkiye'de durum 
budur. İlericiliği kendilerine yakıştıranlar, 
anlaşılmaz bir tavır içerisine girmişlerdir. 
Onlar, ilerici değil, tam tersine tutucu bir 
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kalıba sığınmışlardır; uluslararası düzey
de bir aydın olmak çabasını terk etmişler, 
1930'ların, 1940'lann düşünce düzeyinden 
öteye geçememişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, reform yap
mak her zaman cesaret ister: çünkü, re
formlar her zaman birçok kişiyi rahatsız 
eder, hatta reformlardan fayda sağlayacak 
olan insanlar bile, ilk başlarda reformlar
dan rahatsızlık duyar. 150 yıldır, Osman
lı imparatorluğundan beri, Avrupa'ya ye
tişmek, muasır medeniyet seviyesine çık
mak için gayret göstermişiz; ama gerekli 
malî, idarî reformlarda sebat gösterilemez-
se başarı sağlamak da zor olur. 

Bugün, Anavatan Hükümetinin en 
önemli özelliği, demokratik ortamda ya
pı değişikliğine teşebbüs etmesidir; çün
kü, ne yaparsak yapalım, karşımızda olan
lar kalkıp halka, "Ey vatandaş, bunlar sizi 
sevmiyor, sadece bizler sizi seviyoruz" di
yeceklerdir ve diyorlar da. 

Sayın muhalefet milletvekilleri, böy
le demiyor musunuz? "Yani, vatandaşı sa
dece ve sadece sizin sevdiğinizi söylemi
yor musunuz? Bu vatanseverlik ve vatan-
daşseverliği tekelinize mi aldınız? 

Vatandaşseverliği tekelinize almak is
temenizi yadırgamıyoruz. Yadırgadığımız 
olay, vatandaşseverlik yalnız lafla olmaya
caktır. Reform yapmak ve reformları de
vam ettirmek kolay değildir; cesaret ister, 
sabır ister, en önemlisi gayret ister. Biz de 
günümüzü gün edip, elde avuçta ne var
sa ulufe diye dağıtıp, kısa vadede vatan
daşın sempatisini kazanmaya çalışabilir
dik; ama bu ülke, hep bu gününü gün et
me sevdasıyla bu hale gelmedi mi? Bu 
memleket, hep, şunu yaparsam kısa vade
de oy alırım, uzun vadeden bana ne sev
dasıyla oy kaybetmedi mi? Biz, reform 
yapmaktan korkmayan, aman, koltuğu
muzu belki kaybederiz diye korkmayan bir 
anlayışa sahibiz. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme-
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nin ana gereklerinden bir tanesi, yapı de
ğişikliği mecburiyetidir. Niçin yapı deği
şikliği yapmak mecburiyetindeyiz? Önce
likle bunu izah etmeye çalışacağım. 

Yapı değişikliği, öncelikle verimliliği 
artırmak için şarttır. Verimli olmayan hiç
bir ülkenin, bugün dünyadaki yarışta öne 
geçmesi mümkün değildir. 

Yapı değişikliği, modernizasyondan 
dolayı da bir mecburiyet haline gelmiştir. 
Bugün teknolojisini modernleştirmeyen, 
fabrikalarını modernleştirmeyen ülkeler, 
geri kalmaya mahkûmdur. 

Yapı değişikliği, kaynakları verimli 
kullanmak mecburiyetinden dolayı gerek
lidir. Bugün kaynaklarını bizden çok da
ha verimli kullanan ülkelerde bile sorun
lar vardır. Türkiye gibi, nüfusu çok hızlı 
artan bir ülkede işsizliğin çözümü için, 
kaynakların, çok ama çok verimli kulla
nılması mecburiyeti vardır. Almanya'da 
bile işsizlik sorunu olduğuna göre ve Al
manya'nın kaynaklarını daha verimli kul
landığını varsaydığımıza göre, Türkiye'
nin kaynak kullanım verimliliğini hangi 
düzeye çıkarması gerektiğini, varın siz tak
dir edin. Verimliliğin getirdiği önemli bir 
sonuç da, sosyal kurumları güçlendirebil-
mektir. Verimlilik arttıkça, sosyal kurum
ları güçlendirmek, kuvvetlendirmek daha 
kolay olur; çünkü, harcayacağınız sosyal 
amaçlı kaynaklar artar. 

Değerli milletvekilleri, bugün, şunla-
rın hepsine karşı olduğumuzu biliyoruz: 
Bir malı l'e alıp 10'a satmak, bildiğiniz gi
bi satış tekeli kurmaktır. Bir malı 1 liraya 
imal edip, 10 liraya satmak, üretim tekeli 
kurmaktır. Bir de, bilmediğiniz iki olayı 
anlatayım müsaadenizle. Bir malı 10 lira
ya imal edip 1 liraya satmak, sübvansiyon
dur. 1 liraya imal edilebilecek bir malı ise, 
verimsizlik yüzünden 10'a imal etmek de 
ayrı bir çeşit sübvansiyondur. 
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Dünyada çok hızla zihniyet değiş
mektedir. Artık, sadece üretmek yeterli de
ğildir; üretmenin yanında, kaliteli üret
mek gerekmektedir, ucuz üretmek gerek
mektedir. Bugün üretimden daha önem
lisi, satış yapabilmektir. Bugün her üret
tiğimizi satamıyoruz. Bugün pazarlar açık 
olsa, dünya pazarlarındaki engellemeler 
cjaha az olsa, Türkiye'nin ihracatını çok 
daha hızlı artırması mümkündür. Dolayı
sıyla, bugün Türkiye'de sadece kamu ku
ruluşları değil, özel kuruluşlar da çok da
ha kaliteli ve çok daha ucuz üretim yap
mak mecburiyetindedirler. Bu sadece ken
dilerinin sağ kalması açısından değil, ay
nı zamanda Türk ekonomisinin gücünün 
artması açısından şarttır. Bugün dünya
da, sadece ve sadece —pazar kısıtlaması 
olmadan— ileri teknoloji ürünleri satıla
biliyor. Eğer, ürettiğiniz ürün, ileri tekno
loji ürünü ise, çok daha az pazar kısıtla- ' 
ması ile karşılaşıyorsunuz. 

Müsaadenizle, konunun biraz detay
larına geçeyim. KİT'leri niçin özelleştiri-
yoruz? Çünkü, KİT'ler özelleştiğinde, de
min bahsettiğini' verimlilik, daha kaliteli 
üretim, daha ucuz üretim yapabilecekler
dir. 

Şunu itiraf edeceğim: Özelleştirme, 
bir siyasî iktidar için güç kaybıdır. Kamu 
şirketleri özelleştikçe, siyasî iktidar, gücü
nü kaybeder. Bugün sadece iktidar parti
sinin milletvekilleri değil, muhalefet par
tisinin milletvekilleri de bana geliyorlar, 
"şu KİT'de şöyle bir işimiz var, bunun çö
zümlenmesine yardımcı olur musunuz?" 
diyorlar. Bu KİT'ler özelleştiği takdirde, 
bunların hiçbiri olmayacak ve bundan en 
fazla zararı da iktidar partisi görecektir. 

Bugün KİT'ler için bana geliniyor; 
fakat "Koç'un, Sabancı'nın şirketlerinde 
şöyle bir yakınım var, şunun tayini, terfi
si için uğraşır mısınız, şunun eş durumu
nu düzeltir misiniz?" diye bana hiç gelen 
yok. Dolayısıyla, KİT'lerin özelleştirilme

si, siyasî iktidar için bir güç kaybıdır; fa
kat memleketin hayrınadır. Çünkü, bu ku
ruluşlar hem devlet için, hem millet için 
çok daha fazla üretim yapacaklar, devlet 
ve millet çok daha kârlı çıkacaktır. 

Acıklı bir örnek vereyim : Doğu ille
rimizden birinde bundan otuz küsur yıl 
önce kurulmuş bir fabrika. Yıllarca, süb
vansiyon politikası sonucunda bu fabrika 
modernleştirilememiş; bu fabrikaya gere
ğinden fazla işçi alınmış ve bu, modern
leşmeyi daha da zorlaştırmış. 

Bugün bu tesisin içine düştüğü açma
zı anlatayım : Bugün bu tesis kâr edeme
diği için, öncelikle, çalışanına, arzu ettiği 
ücreti ödeyemiyor. Daha önemlisi, kendini 
modernleştiremediği için, Avrupa'da bir 
işçinin yaptığı işi burada belki altı yedi işçi 
yapıyor; çünkü tezgâhları modern değil; 
ama bu fabrika bundan on beş yirmi yıl 
önce özelleştirilebilseydi, siyasî müdaha
leler olmasaydı, ihtiyaçtan fazla işçi alın-
masaydı, modernleşir, modernleştiği için, 
bugün, işçisinin ücretleri, Avrupa düze
yine yakın olurdu; modernleştiği için da
ha fazla yatırım yapabilir, daha fazla işçi 
istihdam edebilirdi. Bugün tamamıyla bir 
açmazın içine düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme
de temel prensiplerimiz şunlardır : 

1. Halkın genel menfaati. Yani, va
tandaşımız her açıdan kârlı çıkmalıdır. 

2. Çalışanların menfaati. 
3. Sosyal adaleti gerçek anlamda ger

çekleştirmek. 
Sosyal adalet nasıl gerçekleşir? Bunu, 

müsaadenizle bir örnekle izah edeyim. 
Sosyal adalet, sübvansiyonsuz üretim 

demektir. Bir tesise sübvansiyon yaptığı
nız zaman, mikro çerçevede, yöredeki hal
kın kaynaklarını alıp, o tesise veriyorsu
nuz demektir. En güzel örnek izmit Şeh
ridir. İzmit çevresindeki sanayi yatırımları 
geçmişte daha iyi çalıştırılmış olabilseydi, 
daha modern hale getirilebilseydi, dünya 
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fiyatları düzeyinde, dünya kalitesinde üre
tim yapabilselerdi ve bu tesisler sübvansi-
yonsuz idare edilebilseydi; bu tesislere gi
den para, İzmit Belediyesine verilecekti, 
İzmit Şehrine verilecekti. Diğer tesisleri çı
karalım, sadece SEKA'ya verilen sübvan
siyon İzmit Şehrine verilseydi, bugün, İz
mit sadece Türkiye'nin değil, belki dün
yanın en güzel şehirlerinden biri olurdu. 
İşte, sosyal adaletten kastettiğimiz budur. 
Sosyal adaleti makro çerçevede değerlen
dirmemiz gerekir, sosyal adaleti bir bütün 
olarak değerlendirmemiz gerekir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — İhra
catçılara da sübvansiyon yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun; sıra ile, şimdi Hükümet adına Sa
yın Bakan konuşuyor, bilahara diğer söz
cülere söz vereceğim, lütfen... 

Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, slogancılığa kesinlikle karşıyız. 
"Halkın malı satılamaz" diyenler var. 
Biz, halkın olması gereken malın, halkı sö
mürmesine karşıyız. Biz, halkın malının, 
halk yararına kâr ederek, halka gelir sağ
layarak, halkın istediği, vatandaşın istediği 
diğer hizmetleri sağlaması için kâr etme
sini istiyoruz. Yoksa, halkın malının, de
vamlı, halkın başka hizmetleri için kulla
nılacak parasını emmesine karşıyız. Esas 
anlaşamadığımız nokta budur. 

Bugün, özelleştirmeden işçiler de 
kârlı çıkacaktır; çünkü eğer bu tesisler da
ha modern imkânlara kavuşturulursa, çok 
daha düşük maliyetlerle, çok daha verim
li kaynak kullanarak, çalışanlarına çok da
ha yüksek ücret ödeyebileceklerdir; çün
kü daha fazla kâr edebileceklerdir, daha 
fazla da, devlete vergi ödeyebileceklerdir 
ve en önemlisi de, daha fazla üretim ya
pacaklardır. Acaba bu durumda kim kay
bediyor? 

Değerli milletvekilleri, şimdi de his

se senetleri konusuna bir açıklık getirmek 
istiyorum. Hisse senetleri, sadece temet
tü için, yani kâr payı için alınmaz. Bugün, 
Teletaş özelleştirmesinden sonra verilen te-
mettülerin faizlerle yanşamadığı tezi or
taya atılabilir. Hisse senetleri, aynen bir 
evin tapusuna benzer: bunlar da fabrika
nın tapusunun bir bölümüdür. Bir evi, in
sanlar nasıl sadece kira geliri için satın al
mazlarsa, hisse senetleri de sadece temet
tüler için alınmaz. Dolayısıyla, h 155C SC~ 
netlerini satın alanlar, hem menkul değer 
artışından, hem de temettüden yararlana
caktır. 

Menkul değer artışının piyasa rayiç
lerine göre iyi teşekkül etmesi için, önce
likle sermaye piyasasının büyütülmesi, ge
nişletilmesi gereklidir. Sermaye piyasası
nın kapitalizasyon oranının, gayri safı mil
lî hâsılaya oranının gayri safi millî hâsıla
nın yüzde 20'lerine, yüzde 30'lartna çık
ması behemehal bir mecburiyettir. 

Şimdi de, bu hisse senetlerini kimle
rin almasını amaçladığımızı izah etmeye 
çalışalım. 

Biz,öncelikle bu hisse senetlerinin şir
ketlerin bünyesinde çalışan işçiler tarafın
dan alınmasını istiyoruz. (SHP sıraların
dan "Hangi parayla?.." sesleri) 

Ben de bu soruyu bekliyordum; han
gi parayla alınacak?.. Teletaş örneğinde iz
lediğiniz gibi, biz, öncelikle işçilere borç 
verdik. İşçiler bu borçla, bu kredi ile his
se senetlerini satın alabilmişlerdir. Daha 
da önemlisi, biz 1987 yılında konut edin
dirme yardımını Meclisten geçirirken 
önemli ve kritik bir madde ekledik; bu 
maddede şu husus vardı: Eğer karı koca
nın evi varsa, konut edindirme yardımını 
sadece birisi kullanacak veyahut da ikisi 
de ev almak istemiyorsa, bu konut edin
dirme yardımında biriken parayı hisse tt-
nedi almak için kullanabilecektir. Şimdi 
"Hangi parayla?.." diye sordunuz; işte 
biz, asgarî ücretlinin dahi hisse senedi ala-
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bilmesi için gerekli kaynağı oluşturduk; 
ama maalesef sizin bundan haberiniz yok. 

Bu hisse senetlerini almasını istedi
ğimiz ikinci kesim çevre halkıdır; üçüncü 
kesim ise tasarruf sahipleridir. Biz, tasar
rufçunun, parasını, banka yerine hisse se
nedine yatırmasını, demokrasi açısından 
daha önemli görüyoruz. 

Bu hisse senetlerini alacak dördün
cü önemli kitle de, yurt dışında bulunan 
vatandaşlarımızdır. 

Şu soru soruluyor: "Efendim, bu ku
ruluşlar niye yabancılara da satılıyor? Ya
bancılara satılmasın.'* Bir taraftan "Av
rupa Ortak Pazarı'na gireceğiz. Avrupa 
Ortak Pazarı 1992'de 'single-act' dediği
miz tek belge düzenine geçiyor ve serma
ye hareketleri serbest kalıyor" diyoruz ve 
bir taraftan da kalkıp, "Efendim, bunlar 
yabancılara satılmasın" diyoruz. Bu na
sıl ilericiliktir? Bu, dünyadaki gelişmeleri 
nasıl takip etmektir? 

Esasında bizim, bu hisselerin bir kıs
mını yabancılara satmak istememizin ar
kasındaki olay, 1992'deki olay değildir, çok 
daha önemli bir olay vardır. Özelleştirmek 
istediğimiz pek çok kuruluşun şöyle bir so
runu var: Geçmişteki kârlılığı pek yüksek 
değil; yani siz, vatandaş olarak paranızı 
buraya yatırırken, acaba, bu yatırım ile
ride kârlı olacak mı, olmayacak mı diye 
bir tereddüt geçirebilirsiniz; ama bu ku
ruluşa yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ora
nında hisse ile çok deneyimli ve halihazır
da çok kârlı bir işletmeyi yürüten bir or
tak bulabilirseniz, demin, devletin malı 
bedavaya mı gidecek şeklinde tenkit etti
ğiniz olayı engellersiniz; çünkü, eğer, sat
tığınız hisse senedi, ileride vatandaşa kârlı 
olacağı güvenini vermiyorsa, bunu satma
nız zorlaşır. Dolayısıyla, belki yüzde 5, 
belki yüzde 7, belki yüzde 10 oranında bir 
hisseyi yetenekli ve kendi işinde çok ba
şarılı bir işletmeci ortağa —bu yerli ortak 
da olabilir, yabancı ortak da olabilir— ve-
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rebilirseniz, bu hisse senetlerinin piyasa
da çok daha iyi fiyatlarla satılmasını te
min edebilirsiniz; çünkü, vatandaş bu du
rumda şirketin çok daha iyi yönetildiğini 
bilecek ve inanacaktır. 

Özelleştirme, sadece Türkiye'ye has 
bir olay değildir, IMF'nin yahut Dünya 
Bankasının da empoze ettiği bir olay de
ğildir. Lütfen, bunu çok açık seçik bir şe
kilde anlayalım. KİT'lerin dünyada çok 
iyi idare edilebileceğini iddia eden ülke
ler vardır. Fransa bunlardan bir tanesiy
di, italya bunlardan bir tanesiydi, İngil
tere bunlardan bir tanesiydi. Üstelik bu 
ülkelerde, çok daha tecrübeli, çok daha iş 
idaresinden haberdar olduğunu iddia eden 
yöneticiler de vardı. Bütün bunlara rağ
men, bu üç ülkede de KİT'ler devamlı za
rar etmiş ve devlet bütçesine büyük yük 
olmuşlardır. Sadece Renault'un geçen se-
neki zararı —benim hatırladığım 
kadarıyla— bugünkü paramızla 6 trilyon 
liraydı. Bugün Fransa dahi, o eski katılı
ğından vazgeçmiş, KİT'leri özelleştirme 
yolunda önemli adımlar atmıştır. 

İtalya'yı örnek alalım : İtalya'nın en 
böyük KİT'i olan İRİ, bugün, İtalya ka
mu borçlarının gayri safî millî hâsılanın 
çok üstüne çıkmasına sebep olan en önem
li unsurdur. Yani, bugün İtalya'da niye çok 
yüksek kamu borçlan var? Çünkü, İRİ 
kâr edememiş, kâr edemeyince, İtalyan 
Hükümeti İRİ adına borçlanmış ve kamu 
borçları bugün gayri safî mili! hâsılanın 
—yanlış bilmiyorsam— yüzde 125'ine 
ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmuştur toparlayın lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, devlet, üretim faaliyetlerinden 
çekiliyor mu, üretim faaliyetlerini finan
se etmekten çekiliyor mu diye bir endişe 
de olabilir. Kesinlikle hayır. Biz, akılcı ve 
yenilikçi bir hükümetiz. Hâlâ, kalkınma-



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

da öncelikli yörelerdeki yatırımları destek
liyoruz. Yine, 1987 yılında çıkan bir ka
nunla, modern teknoloji üreten yatırım
lara, hâlâ, devlet, Kamu Ortaklığı Fonu 
aracılığıyla ortak olabiliyor. Parayı da ne
reden bulacak? Bu özelleştirmeden elde et
tiğimiz kaynakların bir kısmını modern 
teknoloji üreten yatırımlara ortak olabil
mek için kullanabilecek. 

Değerli milletvekilleri, özellikle de
ğerli muhalefet milletvekilleri; bu Meclis 
araştırması talebiyle ilgili olarak Sayın 
Cevdet Seivi'nin hazırladığı önergeyi 
okurken üzüldüm; gerçekten üzüldüm. 
Gelin, size, niçin üzüldüğümü izah 
edeyim. 

Sayın Cevdet Selvi eski bir sendika
cıdır. Bir sendikacı olarak arzusu: işçile
rin, çalışanların durumunu düzeltmek, ge
lirlerini artırmak değil midir? 

Peki, sadece bu kadar mı? Bence, sa
dece bu kadarla kalması doğru değil. Bu
gün, Türkiye sanayileşen bir ülke; yani, 
işçi sayısı devamlı olarak artıyor. Biz, Ana
vatan Partisi olarak işçinin gerçek dostu 
olduğumuzu iddia ediyoruz, işçinin ger
çek dostu olmak, sadece onun gözünü bo
yayarak ücret artışı ile olmaz. Eğer o işçi
nin evi yoksa veya oturduğu evin tapusu 
yoksa; sokağının, mahallesinin yolu, suyu, 
kanalizasyonu, telefonu, elektriği yoksa; 
yaşadığı şehrin parkları, spor tesisleri, 
okulları, kreşleri, sağlık ocakları, piknik 
yerleri yoksa; çevre temizliği sağlanma
mı şsa, o işçinin sadece ücretiyle oynamak 
yetmez. Yıllardır çamurlu yollarda, susuz, 
kanalizasyonsuz, elektriksiz, tapusuz ya
şamış bir işçi, acaba insanca mı yaşamış
tır? Acaba, şehirlerimizde bulunan kurta
rılmış bölgeler niçin kalkmıştır? Çünkü, 
oralara devletin ve belediyelerin eli eski
den uzanmamıştı. Bugün altyapı sorunu 
yüzde 90-95 çözülmüştür. İşte, işçilerimi
zin yaşadığı mahallelere götürülen hizmet, 
gerçek işçi dostluğudur. 

Değerli milletvekilleri, biz, Avrupa'
da para ile yapılan hizmetleri ücretsiz ola
rak götürüyoruz. Avrupa'da pek çok yer
de, götürülen kanalizasyon, su, elektrik ve 
telefonun maliyeti, kuruşu kuruşuna alı
nır. Yani, önce vatandaşa para verirler, 
sonra parayı, hizmet getirerek geri alırlar. 
Biz ise bu hizmetleri hemen hemen beda
vaya veriyoruz. Biz, işçimize, çalışanımı
za gerçek dostluğun, onların her türlü so
runlarının çözümü için çalışmak olduğu
na inanıyoruz. Sadece ücretlerle oynamak, 
göz boyamaktır. 

Şimdi, Sayın Seivi'nin önergesinde 
üzüldüğümü söylediğim noktaya geliyo
rum: Ben, bir sendikacının, işçiyi sevdi
ğini söyleyen bir sendikacının, işçi için da
ha geniş kapsamlı, daha uzun vadeli öne
riler getireceğini tahmin ederdim, ümit 
ederdim. Örneğin, Sayın Seivi'nin, işçi
nin, çalışanın, sermayeye iştirakinin,yani 
yönetime iştirakinin nasıl artırılması ge
rektiği konusunda öneriler getirmesini 
ümit ederdim. 

Evet, sayın milletvekilleri, bizi diğer 
partilerden ayıran en önemli özellik bu
dur. Biz, sözle değil, lafla değil, uygula
malarımızla, çalışanların yanındayız. Top
lu konut uygulamasıyla, konut edindirme 
yardımıyla, altyapı seferberliğiyle çalışan
ların yaşam standartlarını yükseltmek için 
çalıştık, çok da büyük başarı sağladık. 
Şimdi de reformcu ve yenilikçi partimizin 
hedeflediği olay, çalışanların, sermayeye, 
yani üretim araçlarının mülkiyetine ortak 
edilmesidir. 

İşte değerli milletvekilleri, gerçek ka
tılımcı demokrasi budur. Gerçek katılım
cı demokrasi, çalışanın, çalıştığı fabrika
da veya başka bir fabrikada hisse senedi 
sahibi yapılmasıdır. Gerçek katılımcı de
mokrasi, işçiyi ve halkı sermaye sahibi 
yapmaktır. Bakın, bunun için neler yap
tık: Hisselerinin yüzde 80'ini halka açan 
kurumların Kurumlar Vergisini yüzde 
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46'dan yüzde 30'a indiren bir kanunu biz 
çıkardık. Çünkü* istiyoruz ki, aile şirket
leri yavaş yavaş halka açılsın, halk serma
yeye ortak olsun. İşte, SHP'n in değerli 
üyesi, eski sendikacı Sayın Selvi'den de, 
halkın, sermayeye katılımını artırıcı tek
lifler bekliyorduk; işçilerin, çalışanların 
sermaye, sanayi mülkiyeti ortaklıklarını 
nasıl artıracağı konusunda teklif bekliyor
duk. Hatta, isveç'te "Sendikalar Fonu" 
diye bir uygulama var. Tahmin ve ümit 
ediyordum ki, Sayın Selvi şunu söylesin: 
Her işçi parasını idare edemeyebilir, pa
rasını nasıl ve nereye yatıracağını bileme
yebilir. Gelin, isveç'teki gibi, işçilerin his
selerini idare edecek mekanizmalar 
kuralım... 

Evet, sayın milletvekilleri, işçilerimi
zin dostu olduğunu iddia eden, ama sa
dece lafla iddia edenlere kalsa, işçi bugün 
hâlâ tapusuz evde, susuz, kanalizasyonsuz 
oturur olurdu. Biz, işçilerin sermaye or
taklıklarını teşvik etmek için şunları yap
tık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Çok az kaldı 
efendim. 

"Yatırım Fonları" denilen bir meka
nizma vardır. Biz, bu mekanizmaların 
güçlenmesi için gayret gösteriyoruz. Yatı
rım fonları ile, isteyen küçük hissedar, ris
kini azaltabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, biz, muhale
fetin de yeni çalışmalar yapmasını, yeni fi
kirler üretmesini beklerdik; fakat, muha
lefetimiz maalesef bu konuda gayret gös
termiyor ve bunun da, itiraf edelim, en 
çok zararını iktidar partisi olarak biz çe
kiyoruz. Hatırlarsınız; Sayın Başbakanı
mız, muhalefetin, kendisini düzeltmesini 
istemişti; çünkü, ülkemize dışarıda duyu
lan güveni azaltıyor, ülkemizin uzun va
deli istikrarını zedeliyor, ülkeye uzun va

dede duyulan güven azalıyor; bunun da 
zararı, iktidardaki partiye dokunuyor. 
Onun için, Anamuhalefet Partisinin bun
dan sonra, iyi adamları kaçırmaması; ken
di koltuklarını kaptırırlar diye, kafası ça
lışan insanları dışlamamaları gerekir. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Terbiyeli konuş, ne demek kafası çalışan?.. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Merak etme
yin; kafası çalışan insanları bünyenize alır
sanız, hem siz şimdiye kadar üretemedi-
ğiniz somut bir program üretirsiniz, hem 
de, somut bir programınız olduğu için, 
Türkiye'ye uzun vadede duyulan güven 
artar. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, "kafası çalışan" ne demek? 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müsaade buyurun. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (Devamla) — Koltuklarınızı 
kaparlar diye o kadar korkmayın. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Saçmalıyor efendim. 

BAŞKAN — Müsaade et kardeşim. 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Koltuklarınızı 
yeni gelenler kaparlar diye korkmayın, size 
bir yer buluruz. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — Ne
den korkacağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
D E V L E T B A K A N I A D N A N 

K A H V E C İ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme, 
başlıbaşına bir reformdur, gerekli bir re
formdur; ama zor bir reformdur; şimdiye 
kadar yapılamayan bir reformdur; ama 
katılımcı demokrasinin en önemli taşların
dan birini teşkil edecek bir reformdur, hal
kımızı sermayeye ortak edebilecek, serma
yeyi tabana yayacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin, Sa
yın Selvi'nin önergesinin, açıkladığım ge
rekçeler ışığında, reddedilmesini teklif edi
yor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum. (SHP sıralarından "Sataşma 
var" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müsaade buyurun. 

Sayın Bakan, bir dakika, kürsüyü 
terk etmeyin lütfen. 

"Muhalefet, kafası çalışanları bünye
sine alsın" şeklinde bir laf ettiniz, bunu 
lütfen tashih ediniz efendim. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Efendim, söy
lediğim şey şudur: Müsaadenizle... (SHP 
sıralarından "Sinirlenme" sesleri) Niye si
nirleneyim efendim, siz sinirleniyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ADNAN 

KAHVECİ (Devamla) — Onun için, mu
halefet partisinin bundan sonra iyi adam
ları kaçırmaması, kendi koltuklarını kap
tırırlar diye, kafası çalışan insanlan dışla
maması gerekir, dedim. Kendilerine en 
ufak bir hakaret veyahut da küçük görme 
diye bir şey mevzubahis değildir. Eğer o 
şekilde anlaşıldıysa tashih ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Cevdet Sel-

vi; buyurun efendim. (SHP.sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. CEV
DET SELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; ilk önce hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlarım. 

Kamu İktisadî teşebbüslerinin özel
leştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması açıl
ması talebimiz hakkında SHP Grubu adı-
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na görüşlerimizi belirtmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Aslında, hazırladığım son derece sa
de, mümkün olduğunca önemini belirt
meye çalıştığım bir metinle, hatta bu ola
yı ortaya koyarken iktidar-muhalefet diye 
bakmadığım; ama ülkenin zararına büyük 
tehlikelerin olacağını gördüğüm için ve 
özellikle bunu bir araştırıp, inceleyip, ül
keyi birlikte, beraberce kurtarabilir miyiz 
diye, sözlerimi sürdürecektim. Ancak, Sa
yın Kahveci'nin, önceden söz alıp belirli 
konularda bizi uyarması, sık sık, geçmi
şimizden ve ismimizden bahsetmesi nede
niyle, ilk önce kendi sorularına cevap ve
rerek sözlerime başlamak istiyorum; on
dan sonra da, görüş ve düşüncelerimizi, 
tek tek izah etmeye çalışacağım. 

Sayın Kahveci sözünün başında, ko
lay olmayan işleri yapabilmenin cesaret ol
duğunu ve defalarca, korkmadıklarını be
lirterek, reform yapma kahramanlığını 
gösterdiklerini söylediler. 

Elbette cesaret önemli bir olay, kolay 
olmayan işleri de değerlendirmek lazım. 
Herkesin yapamadığı bir işi ANAP yap
mıştır, bunu inkâr etmek mümkün değil
dir. Bir tarihte kapitülasyonlara, arkasın
dan Düyunu Umumiye İdaresine teslim 
edilen bu ülke, Kurtuluş Savaşında bin
lerce şehit vererek bağımsızlığını kazan
manın onurunu taşımıştır. Ancak,,bu gün 
yapılanlarla övünülürken, hatta hatta 
"İlericiliği kendine yakıştıranlar tutucu 
olmuş" derken, bugünkü ANAP'ın ulus
lararası ilişkilerini, uluslararası finahs ku
ruluşlarıyla ilişkilerini, birtakım sömürü
cü ülkelerle işbirliğini gördükçe ve anlaş
malarını şöyle bir samimiyetle gözden ge
çirince, çağın çok gerisine döndüğünü, 
Kurtuluş Savaşına kadar gerilere gittiği
ni anlamamak mümkün değildir. 

1946-1950 yıllarında da Türkiye'de 
Kamu İktisadî teşekküllerinin özelleştiril
mesi, elden çıkarılması ana ilke olarak 
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söylenmiş; ama uzun süre iktidarda etkin 
hale de kalmış bir parti dahi; iktadara gel
dikten ve Türkiye'nin koşullarını gördük
ten sonra, dış güçlerin etkisine itibar et
memiş, kamu iktisadî teşekküllerini elden 
çıkarmak yerine, daha yenilerini yaparak, 
kamu iktisadî teşekküllerinin daha yaygın 
alanlara ulaşmasını sağlamıştır. 

Onlar sorumluluğun gereğini yap
mışlardır. Alın teriyle, bilek gücüyle, ver
gilerle, en güç şartlara rağmen bir taraf
tan Osmanlıların borcu ödenirken, bir ta
raftan da, bu ülkenin kalkınması, sanayi
leşmesi için, ekonomisinin düzelmesi için, 
bağımsızlığının korunması ve gelişmesi 
için onlar bunu yapmamışlardır. Yapılma
mıştır; çünkü sorumluluğun gereğidir, 
yoksa cesaretle ilgisi hiç bir zaman yok
tur. Var olan mirası satmak, övünülecek 
bir olay değildir. Hele hele günümüz ko
şullarında büyük iddialarla iktidara gelen
ler, geçmişte halkın, yokluğu pahasına ge
liştirdiği ve var ettiği sanayii, alabildiğine 
istismar ederek, hatta-biraz sonra örnek
lerini vereceğim - belirli çevrelere, iç ve dış 
tekellere peşkeş çekerek övünme hakkını 
kendinde bulamaz kanaatindeyim. ''Ya
pı değişikliği yapmak zorundadır." Elbet 
yapı değişikliği yapmak zorundadır. Sayın 
Turgut Özal, "1992'ye kadar kalırsak, hiç 
kimse bizi bu yoldan çeviremez, bizim 
koyduğumuz sistemi değiştiremez" de
mektedir. 

Elbette, 1992'ye kadar, Türkiye'nin, 
ülkenin, halkın ve devletin en önemli güç
lerini yabancı sermayeye, dış güçlere tes
lim ettikten sonra, bu sistemi değiştirme
nin güçlüğünü gayet rahat bilmektedir. 

Gene, bütçe konuşmasında, Sayın 
Turgut Özal KİT'lerle ilgili bir söze ce
vap verirken —ne olur ne olmaz başımı
za bir şey gelir düşüncesiyle— bir an ön
ce KİT'leri elden çıkarmanın, bu işi ger
çekleştirmenin gereğine inandığını söyle
miştir; adeta gümrükten mal kaçırır gibi... 

Bu yapı değişikliği ülkemizin var olan 
bağımlılığını artıracak, ülkemizi daha da 
olumsuz koşullara götürecektir. 

KİT'lerin Özelleştirilmesi konusunda 
Sayın Adnan Kahveci'nin sık sık vurgu
ladığı, "verimi artırmak" diye bir sözü 
vardır. Kamu iktisadî teşekküllerinde ve
rim, istenilenden daha fazla artmıştır. Bu
gün Millî Prodüktivite Merkezinin, Dev
let İstatistik Enstitüsü'nün imalat sanayii 
anket sonuçlarından yararlanıp, üretim 
miktar endekslerine dayanarak yaptığı ça
lışmanın sonucuna göre, verimlilik artışı, 
1981 yılı 100 kabul edildiğinde, 1986 yı
lında kamu kesiminde 163, özel kesimde 
136 olmuştur. Demek ki buraya çıkıp, he
le içinde yaşadığımız günlerde —devletin 
resmî rakamlarına göre— özel sektörden 
daha verimli çalıştığı açık seçik rakamlarla 
görülen kamu iktisadî teşekkülünün üstü
ne gitmesini verimi artırmak için yaptığı
nı söylemesi, çok ciddi sayılmasa gerek. 

İşsizliğin çözümü olarak göstermeye 
çalışmaktadır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Yüzde 60 çıktığında kaçla çalışıyordu? 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen 
efendim... Siz de söz alırsınız, bu kürsü 
herkesin... 

Devam edin, 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 

Kamu iktisadî teşekküllerinin yerli ve ya
bancı tekellere teslim edilmesi, hiçbir ül
kede işsizliği azaltmamıştır ve özellikle bi
zim ülkemizde işsizliği azaltması mümkün 
değildir. Kamu iktisadî teşekküllerinde iş
çiler, çok düşük ücretle çalıştırılırken, ay
rıca "sözleşmeli personel" adı altında, ta
mamen iş güvencesiz hale sokulmuş, her 
geçen günde işten atılacak noktaya geti
rilmiştir. İngiltere'de bu uygulama binler
ce işçinin işsiz kalmasına neden olmuştur. 
O nedenle, işsizliği önlemesi mümkün de
ğildir. Çünkü, bu kamu iktisadî teşekkül-
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lerini alacak özel sektör, buraya, biriktir
diği fınansı verecektir. Kamu iktisadî te
şekkülünü satan iktidarın, iç-dış borçlarını 
ödemek, bütçe açığını kapamak için bu 
parayı kullanacağından, yatırım yapma
ya zaten niyeti yoktur, imkânı da olmaya
caktır; özel sektör de yatırım yapamaya
caktır; Türkiye'de işsizlik daha katlanarak 
büyüyecektir. Özelleştirmenin işsizliği 
azaltacağı hakkında ifadelerde bulunmak 
son derece geçersiz ve yetersizdir. Diğer 
ülkelerde de bunların sayıları açık seçik 
görülmüştür. 

"Elbette kamu iktisadî teşekkülleri
nin özelleştirilmesi iktidarın zararınadır" 
demektedir: ama olaya son derece basit bir 
açıdan bakmaktadır. İktidarın zararına 
olabilir; belki birkaç kişiyi orada yöneti
me, orada işbaşına getiremeyebilir; ancak, 
iktidarın zararına olması büyük önem ta
şımamakla birlikte, ülkenin zararına, hal
kın zararına olacaktır. Elbette olaya böy
le bakıldığında, 308 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile kamu iktisadî te
şekküllerini yemlik haline getirme anlayı
şının somut görüntüsü ye değerlendirme
si ortaya çıkmaktadır. 

"Doğuda bir fabrika; modern olma
dığı için beş altı kişi çalışıyor, bu teknolo
ji gelişmediği için işçiler de az para alıyor. 
Eğer bu fabrika on yıl önce özelleştirilse 
idi, teknoloji gelişir, işçiler de iyi para alır
dı, üretim de olurdu" diyor. Çünkü, dev
let olarak sorumluluklarını bir tarafa bı
rakmanın, sosyal hukuk devleti anlayışı
nı kabul etmemenin sonucu ancak bu çö
züm gelebilir. Yoksa bir fabrikanın, bir ka
mu iktisadî teşekkülünün teknolojisinin 
geliştirilmesi, günün koşullarına uydurul
ması için mutlaka özel sektöre verilmesi 
gerekmez. Özellikle ülkemizde özel sektö
rün durumu da açıkça bellidir. Bugüne ka
dar devletin bütün desteklerine rağmen, 
vergi iadelerine rağmen KİT'lerin başa
rılı bir noktaya, özel sektörün başarılı bir 

noktaya geldiğini söylemek mümkün de
ğildir. Paktaş'ı, Güney Sanayi'i, Hisar-
bank'ı, hatta adını sayamayacağımız ka
dar özel sektörü ifalasa sürükleyen, hileli 
iflasların arkası kesilmeyen bir ortamda 
özel sektörü cankurtaran gibi görmenin 
yanlışlığını kabul etmek zorundayız. 

"Slogancılığa karşıyız" dedi Sayın 
Kahveci. "Halkın malı satılmaz, diye slo
gan atılmaz. Biz halkın malını halka 
vermekteyiz" demektedir. 

Hangi halkın malını hangi halka ver
mektedir? Bugün, çalışanların geldiği nok
ta, ekonomik durum açakca bellidir. Ak
şama yiyeceğini bulamayan, ev kirasını ve
remeyen işçiler, memurlar ve tüm dar ge
lirliler hangi fabrikaya ortak olacaktır, 
hangi fabrikayı alacaktır? Bunun örnek
leri diğer ülkelerde de görülmüştür; İngi
liz havacılık şirketi özelleştirilmiştir. 158 
bin hisse, çalışanlara satılmış, bir yıl son
ra, çalışanların elinde 26 bin hisse kalmış; 
şirketin yüzde 63'ü ise 143 kişinin üzerin
de kalarak, kısa sürede tekelleşme gerçek
leşmiştir. O nedenle, işçiyi mal sahibi yap
mak için, ilk önce karnını doyurmak la
zımdır. Bugün binlerce işçi direnişte, grev
de, uyuşmazlıkta. 15-20 yıllık işçi, sefalet 
ücreti sayılan asgari ücret dolayındaki üc
retle çoluk çocuğunun günlük ihtiyacını 
karşılayamaz durumdadır. Bunu bile bi
le; binlerce işçinin mağduriyetini, sıkıntı
sını, 1980'den bu yana reel ücretlerinde 
yüzde 56,7 geriye gidişini bile bile, millî 
gelirden aldığı payın yüzde 30'lardan yüz
de 13 noktasına düştüğünü bile bile, üre
tim maliyeti içindeki işçilik payının yüz
de 20'lerden yüzde 7'ye düştüğünü açık 
seçik göre göre işçilere fabrika satacakmış 
gibi, işçiler fabrikaya ortak olacakmış gi
bi sözler edilmesi, gerçekten, ya Türkiye'
de yaşamamak ya da alay etmekten baş
ka bir anlam taşıyamaz. 

"KİT'lerin iyi idare edileceğini id
dia eden Fransa, KİT'leri zarar ettirmiş, 
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özelleştirmeye gitmiştir*' demektedir. 
Doğrudur; 1986'dan bu yana, aralarında 
banka ve sigorta şirketleri de olan 14 ka
mu kuruluşu, değerinin yüzde 30 altında 
özelleştirmeye sokulmuştur. Özelleştirme 
amacıyla piyasaya sürülen kamu kurulu
şu hisse senetleri, borsa düzenini altüst et
miş, bu kriz sonucu Fransa'da 1 milyon 
kişi büyük zarara uğramıştır. Ayrıca bor
salarda kamu kuruluşu hisse senetlerinin 
satış değerlerinin oldukça düşük oluşu 
bütçeye yeni yükler getirmiştir. İşte özel
leştirmeye yönelen Fransa, bu ve benzeri 
pek çok olumsuzlukla karşılaştıktan son
ra özelleştirmeyi durdurmak zorunda kal
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Kahveci, öneriyi okurken üzüldü
ğünü söylemektedir, "işçinin gerçek dos
tu olmak onun gözünü boyamakla olmaz, 
ona ev, sağlık tesisi, spor tesisi vermekle 
ve kötü şartlarda yaşamasını önlemekle 
olur" dedi. 

Elbette bununla olur. 12 Eylülden 
sonra ve özellikle ANAP iktidarının uy
gulamalarından sonra işçiler ikinci sınıf 
insan haline gelmişlerdir, işyerlerinde bas
kılar, sendikalaşmalarının önlenmesi, ser
best toplu pazarlığın kaldırılması, serbest 
grev hakkının olmaması, işçileri bugün 
bunalıma itmektedir. Bugün işçiler bu bu
nalım nedeniyle üretim yapamayacak hale 
gelmişlerdir ve bunun karşılığında işçile
re ne ekonomik yönden, ne de demokra
tik yönden en ufak bir olumlu yaklaşımı 
olmayan ANAP iktidarının Sayın Bakanı
nın olayı rahatlıkla bu şekilde, izah etme
si gerçekten düşündürücüdür. 

"isveç'te sendikalar, işçilerin yatırı
mı nereye yapacaklarını anlatır. Kafası ça
lışanlardan korkmayın, çalıştığını sanan
ları..." 

Türkiye'de eğer, çalışan insanlar 
borçlarını ödeyemiyor, karnını doyuramı-
yorsa, bu gibi lafların geçerliliği yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bu olayın öne
mini anlatırken, bu olayın üzerinde durur
ken, bütün gerekçelerin, özelleştirmeye is
tinat eden gerekçelerin geçersiz ve tutar
sız olduğunu açık seçik görmek mümkün
dür. 

Yurt kalkınmasının en önemli faktör
lerinden biri olan sermaye yatırımlarının 
yüzde 63'ü kamu kesimi ve ağırlıklı ola
rak KİT'ler tarafından yapılmaktadır. 
Sözde liberal dönemdeki yatırımların da
ğılımı, kamu ağırlığını sürdürmektedir. 
Son 8 yılda sabit fiyatlarla Türkiye'de ya
ratılan gayri safî yurt içi hâsıla yüzde 5 
oranında artarken, KİT'ler ve diğer ka
mu kuruluşları tarafından yaratılan gayri 
safî yurt içi hâsıla yüzde 7 oranında ol
muştur. 

KİT'lerin zarar etmediği herkesçe bi
linmektedir. KİT'ler, 1984'te yüzde 13,3; 
1985'te yüzde 15,7; 1986'da yüzde 15 ora
nında kâr etmişlerdir. KİT'lerin 1987 yı
lında faktörel geliri 2 trilyon 661 milyar 
Türk Lirası olarak önemli bir tutardadır. 
KİT'ler, sanayi üretiminin yüzde 40'ını 
gerçekleştirmektedir. Toplam vergi gelir
lerinin 1985 itibariyle yüzde 55'i KİT ve 
diğer kamu kuruluşları tarafından karşı
lanmıştır. Ayrıca, giderek artan bir biçim
de KİT'lerin Hazineye doğrudan katkısı 
da küçümsenemeyecek ölçüdedir. 

Son 8 yıldır uygulanan ekonomik po
litikanın başarılı olması ve sonuçlarının 
görülmesi için Türk halkından istenen öz
veri yerine getirilmesine rağmen, bugün 
ekonomik ve sosyal sorunlarımız giderek 
büyümüş, ağırlaşmış ve ekonomimiz ye
niden tıkanma noktasına gelmiştir. Bu 
aşamada ekonomide yeni dönem ve kay
nak seferberliği ihtiyacı çerçevesinde ge
tirilen önlemlerden biri, devletin kaynak 
ihtiyacını karşılamaya dönük olarak KİT'
lerin özelleştirilmesi olmaktadır. KİT'le
rin özelleştirilmesi tamamıyla siyasal ik
tidarın şimdiye kadar uyguladığı ekono-
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mik politikaların yanlışlığından kaynakla
nan bir yaklaşımı kapsamaktadır. Bir yan
lışlığın ortadan kaldırılması, yeni ve daha 
kötü sonuçlara yol açacak bir yanlışlıkla 
yapılamaz. 

Uygulanan ekonomik politika dışa 
bağımlılığı artırmıştır. Dışa bağımlılığın 
bir sonucu olarak dış borç arayışları ya da 
destek beklentileri içinde çalınan kapıla
rın çıkardığı faturalar arasında KİT'lerin 
özelleştirilmesi bulunmaktadır. Dünya 
Bankası, IMF gibi kuruluşlar, doğruluğu 
tartışma götürür gerekçelerle KİT'lerin 
özelleştirilmesini istemektedirler. Buna ka
yıtsız ve şartsız teslim olan hükümet, üs
te milyonlarca dolar vererek, başta Mor
gan Guaranty Bank olmak üzere, Chase 
Manhattan Bank, Boston Consultant, 
First Chicago Bank ile çokuluslu çimento 
şirketi olan ve çimento sanayiini özelleş
tirmek üzere Sema Metra gibi pek çok ya
bancı şirketlere, plan ve programını ve 
hatta kontrolünü ihale etmiştir. Türkiye'de 
bu işlemle sorumlu olmayan, yarısı Türk, 
yarısı ABD vatandaşı olan —Sayın Tur
gut Özal'ın yakını— Morgan Guaranty 
tröstün garanti kişisi bir zat getirilmiştir. 
Tamamen kapitülasyonları ve Düyunu 
Umumiyeyi andıran bu yapılanma ger
çekten dikkat çekicidir. 

İşte, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğının uyguladığı bir iki özelleştirmeden 
kimsenin haberinin olmadığı kanaatinde
yim. 1985-1986-1987 yıllarında dokuz iri
li ufaklı fabrika özele devredildi. Toplamı 
dokuz milyara satılan fabrikaların kime, 
nasıl, hangi ödeme koşulları ile satıldığı, 
fiyat tespitinin neye göre, nasıl yapıldığı, 
ne kadar ödeme yapıldığı konusu kimse 
tarafından bilinmemektedir. Büyük rek
lamlarla sözde özelleştirilen Teletaş, hiç de 
söylenenler doğrultusunda sonuç verme
miştir. Borsada işlem görmeye başlayan 
Teletaş hisse senetleri büyük çapta değer 
kaybetmiş, 5 000 liralık hisse senetleri 

2 900 liraya düşmüştür. 
Ülke yararına olmayan, sadece ya

bancı ülkelere bağımlılığımızı artıran, 
emekçi halkımızın köleleşmesini amaçla
yan bu anlayış, tekrar gözden geçirilerek 
en kısa sürede düzeltilmeliedir. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, sürenizi 
epey aştınız, bu itibarla, toparlamaya ça
lışın lütfen. 

M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 
Toparlıyorum zaten. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Öner
ge sahibi sıfatıyla, daha 10 dakikası var. 

BAŞKAN — Aynı şey. Ben saate ba
kıyorum, yanlışlık olmaz, endişe etmeyi
niz. 

Devam ediniz efendim. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) — 

KİT'leri bir an önce elden çıkarma uğru
na, sözleşmeli personel uygulamasıyla iş
yerlerinde huzursuzluk yaratan, çalışan
ları bunalıma sürükleyen ve büyük ölçü
de üretimin düşmesine neden olan Hükü
metin bu uygulamalarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından araştırılmasın
da, incelenmesinde ve değerlendirilmesin
de büyük yarar olacağı kuşkusuzdur. 

Ayrıca, 27 Ekim 1987'de Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devre
dilen Petkim tesislerinin akıbeti ne olacak
tır, kimse taraûndan bilinmemektedir. Pet
kim'in yalnızca Aliağa kompleksine 
1974-1986 yılları arasında fiilen 2 trilyon
dan fazla para harcanmıştır. Plastik ham
maddesi üretiminde Ortadoğu ve Balkan
larda rakipsiz olan; Japonya, İngiltere da
hil olmak üzere pek çok ülkeye ihracat ya
pan, yılda 550 milyarlık üretimi olan bu 
tesisin bugünkü fiyatı birkaç 10 trilyonla 
ölçülecek boyuttadır. Halkın özverisiyle 
gerçekleştirilen bu önemli tesis nasıl par
çalara bölünerek satılacaktır? Hangi yön
temle özelleştirilecektir? Kârı hangi yerli 
ve yabana tekellere aktarılacaktır? Bunlar 
mutlaka bilinmelidir ve araştırılmalıdır. 
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Bugün fiyatı 4-5 trilyonla ifa edilebi
lecek olan Sümerbank, 25 yıldır ihracat 
yapan, kareden, 1987'de 50 milyarlık ih
racatı gerçekleştiren, yılda 350 milyar dü
zeyinde üretim yapan halkın ortak malı 
Sümerbank kimlere, hangi kolaylıklar sağ
lanarak, hangi yerli, yabancı sermayeye 
teslim edilecektir, ölçüleri nelerdir? 

Bunlar ve pek çok kamu kuruluşu
nun durumları, daha büyük ve onarılma
sı güç yara ve tehlikelere neden olmadan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
araştırılmalıdır, incelenmelidir, değerlen
dirilmelidir. 

Bütün bunların dışında, araştırılma
sı, değerlendirilmesi gereken daha önem
li bir durum da vardır: Sayın Turgut 
Özal'ın ülkeyi şirket gibi, holding gibi yö
nettiği herkesçe söylenegelmektedir. An
cak, bu bile doğru değildir; çünkü hiç bir 
şirket yöneticisi, kâr eden tesisini satıp, za
rar edeni elinde tutmaz. Sayın Özal ülke
yi yönetirken, şirket veya holding yönet
me kurallarına bile uymamaktadır. Çün
kü, yüzde 51 vekâlete sahip olmayan kim
se, mal varlığını satmak bir yana, şirketi 
bile yönetemez; yönetse bile, mal varlığı
nı satmayı aklından geçirmez, en azından 
ona hakkr olmadığını bilir, zaten kuralı da 
böyledir. Yüzde 34 küsur vekâletle ülke
nin mal varlığını yerli ve yabancı serma
yeye teslim etmeye çalışması, dikkat çeki
ci, düşündürücü ve mutlak araştırılması 
gereken önemli bir olaydır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugüne kadar yapılan pek çok uygulama
nın olumlu sonuç vermediğini, söylenen 
sözlerin gerçekleşmediğini üzülerek ve be
raberce gördük. Tüm bu olumsuzlukların 
bedelini halkımız, yoksullukla, bunalım
la ödedi ve ödemekte. Ülkemizi ve halkı
mızı çok daha büyük bunalımlara sürük
leyecek nitelikte olan özelleştirme uygula
maları tekrar tekrar araştırılmalı, incelen
meli, bu önemli yanlış düzeltilmelidir. Za

rarın neresinden dönülürse kârdır. 
Bu anlayışla ve samimî dileklerimle 

bu konudaki Meclis araştırması talebimize 
olumlu oy vereceğinizi umar, hepinize say
gılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Selvi. 

DYP Grubu adına, Sayın Şinasi Al-
ttner; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL-
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Milletvekili Sayın Cevdet Selvi ve 
44 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüsle
rinin özelleştirilmesi konusunda vermiş ol
dukları Meclis araştırması önergesi için 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle şahsım ve gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Özelleştirme fikri yıllar önce de var
dı. Bu fikrin esası şudur: Özelleştirme, 
özellikle mal üreten, iktisadî bir değer ya
ratan kamu kuruluşlarının, kamu görev
lileri, yani memurlar marifetiyle yönetil
meleri, bu kuruluşlarda özel sektör yöne
timleri gibi bir yönetim dinamizmi, çağ
daş bir yönetim dinamizmi içine gireme
melerinden kaynaklanmaktadır. Kamu 
görevlileri bu yönetim görevlerini yürütür
ken alacakları kararlarda daha pasif ve çe
kingen davranmaları; hızlı doğru ve zama
nında karar üretmelerini özel sektör eşde
ğerinde beklemek mümkün değildir. Bu, 
esasen bütün dünyada da benzer şekilde
dir; sadece Türkiye'ye has bir keyfiyet de
ğildir. 

Hadiseye bu açıdan baktığımız za
man, KİT'lere daha dinamik bir yapı ka
zandırmak, katı kalıplar içinden, alışılmış 
yönetim usulleri içinden sıyrılıp, modern, 
çağdaş, verimli ve daha üretken bir yapı
ya kavuşturulması açısından iktisadî de
ğer yaratan KİT'lerin özelleştirilmesine 
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Doğru Yol Partisi Grubu olarak biz karşı 
değiliz. Ancak, bizim özelleştirme fikri
mizle, bugünkü Hükümetin özelleştirme 
diye ortaya çıkardığı uygulamalar arasın
da çok önemli yaklaşım farkları vardır. 

Hükümetin yaklaşımı, eldeki KİT'
ler verimli yapılmadan, verimli olması için 
hiçbir yatırım yapılmadan, bir nevi, tekel
ler oluşturup, aşırı zamlar yapılarak o iş
letmeyi kârlı göstermek. Nasıl kârlı gös
termek? Vatandaşın sırtından, yani bede
li vatandaşa ödetilerek kârlı göstermek. 
Sonra da, "Gördünüz mü, falanca işlet
me çok kâr ediyor, ben onu özelleştiriyo-
rum, hisse senetleri çıkarıyorum, satıyo
rum, sattım" diyerek, vatandaşın parası
nı almak için yapılan bir aldatmacadan 
ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, bir işletmede 
kârlılık, o işletmeyi tarif eden, o işletme
nin her bakımdan iyi olduğunu gösteren 
yegâne faktör değildir. Yukarıda izaha ça
lıştığım gibi, rekabet imkânı olmayan, 
pratik tabirle "tek tabanca" olan bir iş
letmede uyguladığınız aşın zamlarla gel
diğiniz kârlılık noktası gerçekte o işletme
nin kârlılığını göstermez. 

Hükümet bu kuruluşları bir kandır
maca olarak, halka cazip göstererek, "Si
zi hisse sahibi yapıyorum" diye aldatacak 
ve elindeki bu üç beş kuruş parayı alarak 
kendi israf ekonomisine kaynak yapacak; 
ama "satıyorum" dediği o işletmeyi yö
netmeye devam edecek!.. Yok böyle şey sa
yın milletvekilleri. Bunun adı özelleştirme 
değil, doğrudan doğruya iç istikrazdır, adı 
değişik tür bir tahvildir. 

Sayın milletvekilleri, biri çıkar size, 
"Siz bu KİT'i iyi çalıştıramıyorsunuz, za
rar ediyorsunuz, verimsiz çalıştırıyorsu
nuz. Bana satın bu işletmeyi daha iyi 
çalıştırayım" derse, o zaman bunu tartış
mak mümkün. Halbuki durum böyle de
ğil; maşallah, hükümet olarak siz, bu 
KİT'leri özel sektörden çok daha iyi ça

lıştırdığınızı iddia ediyorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, bugün ister KİT 

kuruluşları olsun, ister özel sektör kuru
luşları olsun, en önemli sıkıntıları, işlet
me sermayesi sıkıntısıdır. Bu aşırı enflas
yon nedeniyle işletmelerin her yılen az 
enflasyon oranında artması gereken işlet
me sermayesi ihtiyaçları maalesef o oran
da anmamaktadır. Yoksa, sadece kârlı ol
maları, fiyat ayarlamaîanyla kârlı hale ge
tirilmiş olmaları yetmemektedir. Kâr mik
tarı, artan işletme sermayesi ihtiyacını kar
şılamamaktadır. Dolayısıyla, işletmeler, 
sırf işletme sermayesi ihtiyacı için lıer yıl 
artan bir yüzdeyle, bankalara kredi borç
lanması yapmaktadırlar. Böylece sanayi 
kesimi, özellikle imalat sanayiî kesimi ken
disini bankalara kaptırmış durumdadır. 
Borç-özkaynak oranı bozulmuş, kâr-
özkaynak oranı, eğer enflasyondan arın
dırılmış özkaynak ise, son derece düşük
tür. Eğer, bilançolannızdaki özkaynak eski 
özkaynaksa, enflasyondan arındırılmamış 
özkaynaksa, bu oran yüksek görünebilir; 
bu da hiçbir şey ifade etmez, yukarıda da 
söylediğimiz gibi, sanayi hem kârlı gözü
kür, hem de işletme sermayesi hızla erir 
gider —tıpkı bugünkü gibi-r- sonunda 
kendisini bankanın kolları arasında bulur. 
Mayıs ayı içinde KİT Komisyonunda bazı 
genel müdürler açıkça itiraf ettiler: Top
rak Mahsulleri Ofisi Seka, Petkim, Güb
re, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri gibi kuruluşların 
hepsi finansman sıkıntisında,hepsinde de 
kredi faizlerinin yüksekliği baş sıkıntılar 
arasındadır. 

Bütün bunların nedeni enflasyondur. 
Enflasyonu düşürmezseniz, bankaların sa
nayii yutmasına göz yumarsanız, devletin 
para piyasasına müdahale ederek israf 
ekonominiz için yüksek faizle topladığınız 
aşın borçlanmadan vazgeçmezseniz, özel
leştirme de mümkün değildir,sermayeyi 
tabana yaymak da mümkün değildir, ya-
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ptlan, sadece bir aldatmacadır, 
Bugün özel sektör firmalarını incele

diğiniz zaman, bu işletmelerin de ANAP 
iktidarı döneminde borç-özsermaye oran
ları giderek artmış, büyük boyutlara var
mıştır. Bunlar bir bakıma kendi işletme
lerinde bile tam hisseye sahip değiller, 
bankalara kaptırmışlar. Gerek cirolarında, 
gerekse kullandıktan kredilerde ödedikleri 
faiz payları öyle büyük boyutlara varmış
tır ki,hangi kaynakla bu işletmelerin ger
çek bedellerini ödeyerek bunlan satın ala
bilecekler? 

Sayın milletvekilleri, sanayiin kaynak 
yapısı açısından özsermaye payı azalmış
tır. ANAP Iktidan dönemine rastlayan üç 
yıl içinde özel sektörde küçülen özserma
ye payı yüzde 21 olmuştur. Gene özel sek
törde imalat sanayi içinde borçlanma ora
nına baktığınızda, borç-özsermaye oranı 
ANAP Iktidan döneminde özsermayesi-
nin iki üç katı kadar borç batağına girmiş
tir. Borcun yüzde 75'i kısa vadeli ve yük
sek faizlidir. 

Gene özel sektör imalat sanayi için
de satış hâsılatlarında bankalara ödedik
leri faiz paylanna baktığınızda, ödenen fa
izlerin satış hâsılatına oranı 1984' te yüz
de 6,5 iken, 1986'da yüzde 9,5 olmuştur. 

Bu artış trendi içinde, 1988'de öde
necek faizin satış hâsılatı içindeki payı 
yüzde 15'leri bulacaktır. 

Özel sektörün, gerek yatınm ve ge
rekse işletme sermayesi olarak kullandık
ları kaynakların faiz ödemeleri ise anor
mal boyutlara ulaşmıştır. Bunun sebebi 
yüksek enflasyon ve yüksek faiz politika
sıdır. Bu durumda, kendi özvarltğından 
fazlasını bankalara kaptırmış bir Özel sek
törün hangi kaynaklarla KIT kuruluşla
rını gerçek değerleriyle satın almaya talip 
olacaklan da aynca etraflı bir inceleme ko
nusu olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılında 
KIT yatınmlanna aynlan pay 4,2 trilyon 
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liradır; 54 adet KİT için aynlan yatınm 
tutan 4,2 trilyon liradır. Bu KİT'lerin 
imalat sektörü durumunda olanlanna ay
nlan pay 505 milyar liradır, yani toplam 
KİT yatırımlannm yüzde 12'sidir imalat 
sektörü durumunda olan KİT'lerin, teker 
teker o yıla isabet eden bütçeleriyle kıyas
ladığınızda, bütçenin içerisindeki yatınm 
payları son derece küçük oranlarda kal
maktadır. Ayrılan bu paylarla o işletme
leri büyütmek, Sayın Bakanın söylediği gi
bi, modernize etmek şöyle dursun, tamir 
bile edemezsiniz. 

İmalat sektörü durumunda olan KİT 
kuruluşlarına bu denli az bir yatınm payı 
ayırmanızın sebeplerinden biri, eğer gü
nün birinde bu kuruluşları tamamen el
den çıkarmak maksadı ise, tutum yanlış
tır. Yatmmsız hiçbir işletme ilanihaye 
ayakta kalamaz. İşletmecilik, insan bün
yesinin yaşaması için sürekli olarak yeni
lenen hücreler gibidir, sürekli yenilenme
si gerekir. Aksi takdirde, yatırımlara pay 
ayırmazsanız, azalan amortismanlar do
layısıyla kârlı gibi gözükeceğiniz için, ya
pacağınız üretimin ihracatı, sadece o yı
lın ihracatı değil, ülkenin geleceğini de ih
raç ediyorsunuz; yani geleceği satıyorsu
nuz demektir ki, bugün yapılan budur; 
yanlıştır. Bize göre, yapılan, Hükümetin 
borç bulma, iç borçlanma şekline yeni bir 
yol bulma arayışıdtr. 

Sayın milletvekilleri, özelleştirmede 
esas, özelleştirilecek kamu kuruluşunun 
satışa arz edildiği andaki gerçek değer te
spitinin yapılmasıdır; yoksa, kâğıt üstün
de kayıtlı sermayelerini belli bir oranda ar
tırarak, birtakım hisse senetleri çıkararak 
ortaya çıkmak yanlıştır. 

Gerçek değer tespitini kim yapacak? 
Toplu Konut İdaresindeki bir yabancı fir
manın uzmanı mı yapacak? Bu nokta, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından 
son derece önemlidir. Milletin malını mil
lete satıyorsanız, bu değerlendirmelerin 
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her safhasında Türkiye Büyük Millet 
Mecliesinin kesin onayı, bilgisi olmalıdır. 
Endişemiz, oldubittiye getirilmesidir. 

İşin diğer bir yönü: Yüksek enflas
yonlu ülkelerde sermaye piyasasını oluş
turmak mümkün değildir. Bu tip ülkeler
de hisse senedi yerine kısa vadeli tahviller 
daha cazip gözükür. Yanılıp da hisse se
nedi alanlar bile, çok kısa bir süre sonra 
el değiştirmeye mahkûmdur. 

Sayın Bakan, "Bu özelleştirme işçi
lerin çok lehine olacak, gelecekte, özelleş
tirildiği zaman, işçilerin ücretleri de 
artacak" dediler. Yakinen bildiğimiz 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri işçisinin 
durumu var, Zonguldak kömür ocakları 
işçisinin durumu var. Demir çelik işçisi 
bugün 140 binlira aylık almaktadır; üret
tiği bir ton çelik 650 bin liradır. 1980 yılı 
11 Eylül gününe kadar, demir-çelik işçisi 
bir aylık maaşıyla birton demir çelik ma
mulü satın alabilmekteydi, bugün 250 ki
loyu zor alabilmektedir. Kömür işçisi de 
aynı durumdadır. 

Bu, sadece demir-çelik sektöründe 
değildir, tüm imalat sanayii kesiminde 
üretim maliyetleri içinde alınteri payı, yani 
işçilik payı 1980 yılında beş ana faktör olan 
üretim girdileri içinde ikinci sırada yer 
alırken, 1987'li yıllarda dördüncü sırada 
yer almıştır: Birincisi hammadde, ikinci
si enerji, üçüncü faiz giderleri, dördüncü
sü işçiliktir. Faiz maliyeti bile işçilik ücret
lerinin önüne gelmiştir. Bu durumdaki bir 
işçiye, anlaşılan, ANAP'ın vereceği baş
ka fazlaca bir şey kalmadığı için, hisse se
nedi adı altında kuru kâğıt parçalarını ver
meye hazırlanıyorlar. (DYP sıralarından 
alkışlar) Bu, yeni bir aldatmacanın baş
langıcıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çok önemli bir mesele daha var: Özelleş
tirilecek KİT'lerin hangileri olduğu ve 
bunların gerçek satış değerleri tespit edil
dikten sonra, Türkiye içinde bunları bu 

— 109 

27 . 9. 1988 O : 1 

gerçek değenlerle satın alabilecek kaynak 
veya tasarruf hacmi nedir; bu belli midir? 
Bize göre, Türkiye'de tasarruf hacmi ve
ya sermaye birikimi, bu KİT'leri gerçek 
değerleriyle satın alabilecek durumda de 
ğildir; zaten yüksek enflasyon içinde de ta
sarruf ve sermaye birikimi beklemek ha
yaldir. Bu hesaplar yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa, bu Meclise bu hususta detaylı bil
gi gelmesi gerekir. Tabiî, şüphemiz şu nok
tada düğümlenmektedir: ANAP iktidarı
nın hesapsız kitapsız borçlanması sonucu 
acaba bu KİT kuruluşlarını, geçmiş borç
larına bir rehin olarak mı verecekler? 
Özelleştiriyoruz diye bu kuruluşlar, ya
bancı finans kuruluşlarına ipotek mi edi
lecek? Bunların açıkça bilinmesi lazım; bu 
bilgilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'-
nden kaçırılmaması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi, özelleştireceğim 
diye Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının 
KİT'lere ait olan yüzde 51 hissesini be
del ödemeden üstüne aldı. Bakınız, bu ku
ruluşun yüzde 25,5 hissesi Türkiye Demir 
Çelik İşletmelerinin, yüzde 25,5 hissesi de 
Sümerbank'mdır. Şimdi Toplu Konuta 
geçti bu hisseler. Erdemir'in kayıtlı serma
yesi 40 milyar lira, ödenmiş kısmı da 38,5 
milyar lira. Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kalarının bugünkü değeri en az 4 trilyon 
lira; 3,5 - 4 milyar dolara kuramazsınız bu 
fabrikayı. Şimdi soruyorum: Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi, yüzde 51 his
se karşılığı Türkiye Demir Çelik İşletme
leri ve Sümerbanka ne ödeyecektir? Türk
iye Demir Çelik İşletmeleri ve Sümerban-
kın kısa ve uzun vadeli borçları var. Bu 
hisseler dolayısıyla Türkiye Demir Çelik 
İşletmeleri ve Sümerbank Toplu Konut
tan 2 trilyon lira alacaklı olması lazım. Bu 
kuruluşların her biri yılda 60 - 70 milyar 
lira faiz borcu ödüyorlar; bu faizler de va
tandaşın sırtından çıkıyor. İşletme serma
yesi yetersizliği içinde kıvranıyorlar. Peki, 
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kim ödeyecek 2 trilyon lirayı bunlara? Belli 
değil. 

Bunların hisselerine el koydunuz. Pe
ki bu kuruluşlar; yani Sümerbank ve 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ellerin
den bedelsiz olarak giden bu hisseleri bi
lançolarında nasıl muhasebeleştirecekler, 
belli değildir. Olmaz böyle özelleştir-
me.Hiçbir açıklık yok; ne yapılmak isten
diği de belirsizdir. 

Sivas Demir Çelik Fabrikası var, he
nüz kuruluş safhasında. Şimdi bu fabri
kanın sermaye terkibi ile yönetim terkibi
ne ve ikisinin arasındaki ilişkiye bir göz 
atalım: Tbplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresi bir fon kuruluşu olduğu halde, fi
ilen bu fabrikanın yüzde 85-90'ma sahip 
bir sermayedar durumundadır. Yüzde 13 
- 14*ü Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin, 
yüzde Ti de özel sektörde; METAŞ, İZ-
DAŞ ve Sivas Özel İdarenin payıdır. Ser
mayenin yüzde 99*u devlete ait olduğu 
halde, yönetimdeki temsilcilere baktığınız 
zaman, sermayede yüzde 1 bile payı olma
yanların da yönetimde temsilcileri vardır. 
Bunu şu maksatta söylüyorum: Bir taraf
ta sermaye tamamen devlete ait.yönetim-
de özel sektör temsilcileri var, diğer taraf
ta hisseleri vatandaşa satmaya kalkıyorsu
nuz, ama yönetim sizin tayin ettiğiniz me
murlar elinde... Bu çelişkidir; en azından 
inandırıcı değildir. 

Yönetim ile sermaye arasında mut
laka ilişki bulunmalıdır. Yönetim şekli ser
maye terkibini mutlaka temsil etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, KİT'lerin özel
leştirilmesi mevzuunda, "Özelleştirme ve 
sermayeyi tabana yayma" tabiri bundan 
önceki konuşmacılar tarafından çok sık 
kullanıldı. Bu iki ifadeyi birbirinden ayır
mak lazımdır. Çünkü, özelleştirmek ayrı 
şey, sermayeyi tabana yaymak ayrı şeydir. 
Bugün Türkiye'de ekonominin yüzde 45'i 
özel kesim kontrolünde olduğu halde> ser
mayenin tabana yayılmışlığından söz edi

lebilir mi? Hayır. Özel sektör şirketlerinin 
yüzde 99'u aile şirketleri durumundadır; 
yani sermaye tabana yayılmamıştır. Ser
mayenin tabana yayılması ayrı bir keyfi
yet olup, şartları başkadır. Sermayenin ta
bana yayılması için tasarruf hacminin bü
yümesi ve imkânların artması gerekir. 

Bugün Türkiye'de üretim faktörleri
nin millî gelirden aldığı pay, maaş ve üc
retler, yani alınteri payı üçte bir, sermaye 
paylan ise (kira, faiz, kâr) üçte ikidir. Bu 
çarpıklık OECD ve AET ülkelerinin hiç
birinde yoktur; hatta, bu ülkelerde yuka
rıda verdiğim oranın tam tersi mevcuttur. 
Bu gelir dağılımının son derece bozuk ol
duğunu ifade ederken, böyle bir tabloda 
sermayeyi tabana yaymaktan söz edemez
siniz. Aşırı enflasyonun zaten bu çarpık
lığı artına ve gelir dağılımını bozucu et
kisini de körüklediği bir vakıadır. 

Sermayeyi tabana yaymanın en etki
li aracı hisse senedi piyasasıdır. Finans
man toplama araçlarına baktığımızda; 
devlet tahvilleri, Hazine bonolan, gelir or
taklığı, köprü, banka faizleri, finansman 
bonolan ve bunlara ilaveten hareket gö
ren çok mahdut sayıda hisse senedi... TÜ-
SİAD'ın son araştırmalarından birinde, 
hisse senetleriyle tasarruflarını değerlen
direnlerin oranı yüzde 3,5'tir. Devlet biz
zat sermaye piyasalanna müdahale ede
rek paranın yüzde 70'ini kendi kullanıyor. 
Bu durumda sermaye piyasası gelişmez. 
Bunun adı liberal ekonomi de değildir. Bu 
uygulama düpedüz devletleştirmedir. 
Özelleştirmeden maksat, mutlaka yönetim 
şeklinin de buna paralel olarak özelleşti
rilmesi olmalıdır. 

Sayın Özal İktidannın, henüz sıcağı 
sıcağına yüzde 65 ret oyu ile çıkmış oldu
ğu bir referandumdan sonra, bu işleri 
buzdolabına koyması daha uygun olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak biz, bü
tün bu belirsizliklerin açıklığa kavuşması 
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açısından, Sayın Cevdet Selvi ve arkadaş
larının vermiş olduktan Meclis araştırması 
önergesini, bu Mecliste enine boyuna tar
tışılması ve incelenmesi açısından olumlu 
oy vererek destekliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Cavit Kavak; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEH

MET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; KİT'le
rin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önerge üzerinde Anavatan 
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere ko
nuşmama başlarken, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KİT'lerin özelleştirilmesi konusu dü
nün ya da bugünün konusu değildir; cum
huriyet tarihi boyunca iktidara gelen her 
parti ve kurulan her hükümetin program
larında, özellikle ve önemle yer almış bir 
konudur. Bu konuyu devletçilik, antidev-
letçilik kısır döngüsü dışında ele alıp in
celemek gerekir. Sorun, bir hükümet, bir 
iktidar sorunu olayı olmayıp, genel ve ulu
sal bir sorundur. 

Anavatan İktidarı ile hızlandırılan 
özelleştirme çalışmaları, aslında cumhu
riyet tarihimizin eski yıllarına dayanır. 
1930'lu yıllarda, Büyük Atatürk, İzmir 
Fuarı nedeniyle gönderdiği mesajında 
KİT'lerin katı bir sistem olmadığını ve ge
rekirse değiştirilebileceğini belirterek, 
"Devletçilik, fertlerin özel teşebbüslerini 
ve faaliyetlerini esas tutarak, ülke ekono
misini devletin yürütmesidir" demekte 
idi. 

En ilginci, 1933'te yürürlüğe giren 
2262 sayılı Sümerbank Kanunundaki şu 

maddedir: Sümerbank, devir alacağı ve 
sermayesi tamamen devlete ait fabrikala
rı devir tarihinden itibaren bir yıl içinde, 
gerçek değerlerle, kendisine bağlı şirket
ler haline koymaya mecburdur. Yüzde yü
zü banka adına yazılı olacak hisse senet
leri, gerektiğinde kısmen veya tamamen 
şahıs ve kurumlara satılacaktır. 

Ali İktisat Meclisinin 1933'teki rapo
runda "Devletin teşebbüsüyle oluşacak 
sanayi hareketlerine halkın iştiraki kolay
laştırılmalı; işletme kökleşip de kâr edecek 
hale gelince, devlet, işletmeyi tümüyle özel 
teşebbüse ve halka mal etmelidir" denil
mekte idi. 

1948'lerde İstanbul Tüccar Derneği, 
Türkiye İktisat Kongresini tertiplemişti. 
İşadamları ve ekonomistlerin söz aldığı 
kongrede, "Devlet, kamu kuruluşu mahi
yetinde olmayan iktisadî teşebbüsleri işlet
meye devam etmemeli ve yeni tef isler yap
mamalı, mevcut işletmeleri de peyderpey 
özel sektöre devretmelidir" prensibi oy
birliği ve alkışlarla kabul edilmişti. 

Mustafa Kemal'in emriyle KİT'leri 
oluşturmakla görevlendirilen dönemin ik
tisat Vekili, ilk KİT olan Sümerbankın 
Nazilli Bez Fabrikasının temel atma töre
ninde şunları belirtiyordu: "Burada bü
yük bir mensucat fabrikası kuracağız. Si
zin sermayeniz bunu yapacak kabiliyette 
olmadığı için bunu devlet yapacak. Sizin 
sermayeniz büyüdükten ve ferdî kabiliye
tiniz inkişaf ettikten sonra, devletin bu sa
hadaki işlerini yavaş yavaş size bıracağız." 

Yine, çimento sanayii 38 yıldır özel
leştirilecek. Dönemin KİT'ler Başkanı 
Profesör Muhlis Ete, Başbakanlığa sundu
ğu bir raporda tuğla ve kiremit sanayii ile 
çimento sanayiinin özel sektöre devri ko
nusunda şunlan yazıyordu: "Kütahya ve 
Sivas tuğla ve kiremit tesislerinin ayrıca 
tespit edilecek şekil ve şartlar dahilinde 
özel teşebbüse devredilmesi uygun müta
laa olunmuştur. Kilyos'ta kurulmug olan 
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endüstri tesisi dahi, kuruluş maksadına 
uygun olarak, çalıştırılmasını teminat al
tına alacak müeyyidelerin de konulması 
şartıyla özel teşebbüse devri uygun bulun
muştur." 

Aynı bakanlığın bir başka raporun
da, "Özel sektöre devretme işiyle ilgili de
vir komisyonunun kurulduğu" belirtili
yordu. 

1964 yılında oluşturulan iktisadî 
Devlet Teşekkülleri Yeniden Değerlendir
me Komisyonu, faaliyet gösterdiği 4 yıl
lık süre içinde, konunun uzmanı 100'ün 
üzerinde kişi ile çalışıp 46 toplantı yaptı; 
ama ortaya uygulanabilir bir metot, yine 
de çıkaramadı. 

1967—1980 döneminde, özelleştirme 
konusunun üzerinde pek fazla durulma-
dığı görülüyor. Esasen 1970'li yıllarda, he
le 1980'e yaklaşıldığı dönemlerde ülke eko
nomisi öylesine bir kaosun içine düşmüş
tü ki, kimsenin oturup da iktisadî devlet 
teşekküllerini özelleştirmeyi düşünecek ha
li kalmamıştı; ne ekonomik bakımdan, ne 
de —daha önemlisi— ideolojik bakım
dan... 

12 Eylül Harekâtından sonra iktida
rı devralan Ulusu Hükümetinde özelleş
tirme çalışmalarına başlandı. Bu dönem
de, KİT'lerin genel yapılarını belirlemek 
üzere, 20 Mayıs 1983'te yürürlüğe giren 
60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
özelleştirme konularına pek fazla girme
mekte, sadece 37 nci maddesinde KİT'
lerin ve bağlı ortaklıkların tasfiyesine kı
saca değinmekteydi; fakat 60 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin belki de en 
önemli tarafı, sonuna eklenmiş olan KİT'
ler ve bağlı kuruluşlara ait listedir. Böyle
ce KİT'lerin gerçek bir envanteri yapılmış 
olmaktaydı. 

Özelleştirmeyle ilgili asıl kanunun 3 
Haziran 1986 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan 3291 sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin özelleştirilmesiyle İlgili Kanun 

olduğu görülüyordu. Kanunun can alıcı 
noktası KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili 
13 üncü maddedir. Bu maddenin son pa
ragrafında özelleştirme kararı verilen 
KİT'ler ve bağlı ortaklıklar doğrudan 
doğruya, müesseseler ise anonim ortaklık 
haline getirildikten sonra bağlı bulundu
ğu bakanlıkla ilişkisi kesilerek Başbakan
lığa bağlanmış sayılır hükmü getirilmek
teydi. Çok basitmiş gibi görünmesine rağ
men, bu madde, KİT'lerin özele ştirilme-
sine pratik bir çözüm getirmektedir. O ta
rihe kadar yapılan uygulamalarda, KİT'
lerin bağlı bulundukları bakanlıktan ay
rılmadan özelleştirilmesine çalışılmaktay
dı. Ancak, bu çalışma çeşitli şekillerde en
gellenmekte, sonunda, hiçbir KİT'in özel
leştirilme çalışması sonuçlandırılamamak
taydı. Çünkü, o KİT'te çalışan ve özelleş
tirme faaliyetlerini yürütmekten sorumlu 
olan üst kademedekiler, özelleştirme ger
çekleşince evvela kendilerine yol verilece
ği endişesine kapılarak, özelleştirmenin 
binbir türlü sakıncasını âdeta yaratıyor
lar ve bunları allayıp pullayarak ilgililere 
sunuyorlardı. 

3291 sayılı Kanun gereğince özeleş-
tirilmesine karar verilen KİT'lerin, bağlı 
bulunduğu bakanlıktan ayrılarak başba
kanlığa bağlanmasına karar verildi ve böy
lece de özelleştirilmedeki manevî baskı un
suru ortadan kaldırıldı. Bu tarihten son
ra özelleştirme çalışmalarının gerçekten 
hızlandığı görülmektedir. 55 yıldır tartı
şıldığı ve çeşitli girişimlerde bulunulduğu 
halde, bir türlü gerçekleşemeyen KİT'le
rin özelleştirilmesinin önündeki en büyük 
engel, geçmişteki politik hedefli bürokrat
lar olmuştur. KİT'ler kuruldukları gün
den bu yana, kendilerine bağlı iki grup in
sanın ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. 
Bu iki tip insan da sonuç olarak KİT'le
rin özelleştirilmesinin önündeki engejller-
dir. Bu iki tipin birincisi, KİT'leri yöne
tenler ve KİT'lerde çalışanlardan oluşan, 
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KİT'lere önemli katkıda bulunan kesim
den geliyor. Bu kesim, KİT'leri kendi fab
rikaları sanıyor; KİT'leri, politik hedefi, 
bürokratik emelleri için kullanıyor. Bun
lar, KİT'lerin elden çıkmasını, buradaki 
egemenliklerinin sona ermesini istemiyor
lardı. 

İkinci grup ise, demokratik yaşamın ge
tirdiği gelişmelerle birlikte ortaya çıkan si
yasî parti yöneticileri ve milletvekilleri idi. 
Bunlar da siyasî yatırım alanı olarak gör
dükleri KİT'lerin özelleştirilmesini istemi
yorlar. Çünkü, seçim öncesinde kartvizit
le adam sokarak buralarda oy almayı sağ
lıyor, KİT'lere kendi adamlarını atayarak, 
kendilerine bağımlı partizan bir kitle oluş
turuyorlardı. 

Özellikle bu ikinci grup, ne zaman 
KİT'ler kârlı duruma geçmiş ve başarılı 
olmuşsa, hemen ortaya çıkıp, bu başarıyı 
kendilerine mal etmiş, aynı olay tersiyle 
gerçekleştiğinde ise, KİT'leri yerden ye
re vurmuştur. Bu grubun KİT'ler için öv
güsü de, yergisi-de, yalnız ve yalnız, özel
leştirmeye engel olmak içindir. Doğrusu 
bunu da başarmışlardı. 

Görüldüğü gibi, KİT'lerin özelleşti
rilmesinin önünde, KİT'lerin içinde ve dı
şında birçok engel vardı. Bu engelleri or
tadan kaldırıp, bütün ülke ve ekonominin 
yararına olabilecek bir özelleştirmenin ya
pılabilmesi kolay olmayan bir iştir; ancak, 
olanaksız da değildir. Yeter ki, olaya cid
dî ve gerçekçi bir biçimde yaklaşılsın. 

Özelleştirmeyi, belki de, "idarede et
kinliğin özel sektöre geçmesi" şeklinde ifa
de etmek daha yerinde olabilir. Özelleş
tirmenin bir başka ve pratik tarifinin de, 
"devletin çeşitli sektörleri yönetmekten 
vazgeçmesi ve bu yetkiyi özel sektöre 
devretmesi" olduğu söylenebilir. Bu tari
fe göre, devlet, piyasa ekonomisini engel
leyen bütün faktörleri ortadan kaldırma
lı, KİT'leri özelleştirmeli, ekonomiyi dü
zenlemek için yapılan bütün müdahalelere 

zaman içinde son vermelidir. 
Özelleştirmenin yararları ve amaçlan 

şu şekilde sıralanabilir: Özelleştirme, dev
letin ekonomideki etkinliğini azaltarak, pi
yasa ekonomisinin serbest şekilde işleyişini 
sağlar. Kamu İktisadî kuruluşlarının fiyat 
ve kalite bakımından hiçbir endişeleri yok
tur. Kalitesi ve fiyatı ne olursa olsun, her 
malın satışı rahatlıkla sağlanabilir. Zarar
ları ise, ya devlet sübvansiyonuyla, ya da 
fiyatlara aşırı zam yaparak karşılanır. Her 
iki şekil de ülke ekonomisinin sağlıksız iş
lemesine yol açar ve dolaylı yollardan enf
lasyonu kamçılar. 

Özelleştirme ekonomide verimliliği 
artırmaya yarar. Genel olarak kamu sek
töründeki verimliliğin, özel sektördekin-
den düşük olduğu görülmektedir. Bunun 
çeşitli sebepleri vardır. Bir kere, kamu sek
törünün kâr amacı gütmemesi ve zarar en
dişesinin bulunmaması başlıca sebeptir. 
Ayrıca, KİT'ler, politik nedenlerle istih
dam sorununu azaltmaya alet edilmekte
dirler, bu yüzden de personel alımını fren-
leyememektedirler. 

Özelleştirme, sermaye mülkiyetini 
yaygın hale getirir. Kârlılık oranı yüksek 
KİT'lerin hisse senetlerinin, çalışanlara, 
yöneticilere, küçük tasarruf sahiplerine sa
tılması, bir yandan bu kesimlere gelir 
transferi anlamına gelirken, öte yandan da 
mülkiyet ve emek unsurlarının birleşerek, 
iş anlaşmazlıklarının azalmasına yol açar. 

Özelleştirme, sermaye piyasasını ge
liştirmeye yarar. Özelleştirmeye gidilince 
sermaye piyasaları canlanmakta, o güne 
kadar fazla ilgi gösterilmeyen sermaye pi
yasalarının bir anda büyük bir arz ve ta
leple hareketlendiği görülmektedir. Özel
likle gelişmekte olan ülkelerde, yatırımlar, 
gayrimenkul, altın, değerli taşlar gibi ve
rimsiz alanlara akmaktadır; kamu iktisa
dî kuruluşlarının özelleştirilmesi yoluyla 
piyasaya hisse senedi çıkarılınca, bu kabil 
yatırımlar yerine hisse senedi gibi menkul 
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değerlere yöneltilmektedir. 
Özelleştirme, Türk ekonomisinin bir 

yapılanmasıdır ve eğer, başarıyla uygula
nabilirse, dünyadaki en geniş çaplı özel
leştirme programlanndan biri olacaktır. 
Türkiye'de 45 KİT ve kamu iştiraki, özel
leştirme programına alınmış bulunmakta
dır. Bu kuruluşlar, ülkemiz sanayi ürün
lerinin yüzde 40'ını,sabit yatırımların ise 
yaklaşık olarak yüzde 60'mı ifade etmek
tedir. 

1986 yılında özelleştirme ana planı 
geliştirilirken Türkiye için program şöy
ledir. 

1. Ekonomide piyasa kurallarına iş
lerlik kazandırmak, ekonomiyi büyütme
yi hızlandırmak, verimliliği artırmak, 

2. Sermaye piyasalarının gelişmesini 
sağlamak, sermayenin tabana yayılması
nı teşvik etmek, 

3. Devletin bütçesi üzerindeki KIT 
yükünü hafifletmek ve ortadan kaldırmak. 

Özelleştirme kararını müteakip, ku
ruluşun tüm ya da kamuya ait hisseleri 
3291 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriye
ti Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idaresine devredilmektedir. Bu an
dan itibaren, kuruluş KIT Yasasına tabi 
olmaktan çıkmıştır. Hükümet, satış poli
tikası benimsemekten ziyade, özelleştiri
lecek her KIT ya da iştiraki, kendi koşul
ları içinde değerlendirmeyi uygun gör
mektedir. Bir KİT, tümüyle veya kısmen 
yerli veya yabancı kuruluşa satılabilir. An
cak, stratejik ürünler ya da hizmetler söz 
konusu olduğunda, örneğin, monopolle
rin oluşması ihtimalinde, potansiyel alıcı
larla ilgili spesifik sınırlamalar getirebil
mektedir. 

Şunu unutmamak gerekir ki, en bü
yük hedef, ülkemiz sermaye piyasalarının 
geliştirilmesi ve sermayenin tabana yayıl
masıdır. Dolayısıyla, her zaman tercih edi
len yöntem, hisselerin halka arzı olacak

tır. Hemen halka açılması mümkün olan 
tesisler, sektör önceliğine bakılmaksızın 
değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlar, çi
mento, telekomünikasyon,hava ulaşımı, 
turizm, tarım, petrokimya ve tekstildir. 

Özelleştirme, klasik bir yatırım ban
kacılığı konusu olarak görülmelidir. Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 
görevi, kamu gelirleri ve Türkiye ekono
misi için en verimli olacak şekilde ve söz 
konusu şirketlerin Türkiye ekonomisinde
ki yerlerini ve dinamizlerini koruyarak, bu 
sınat mülkiyeti halka devretmektir. Ancak, 
söz konusu şirketlerin halka sunulmadan 
önce, yeniden yapılandırmaya muhtaç ol
dukları durumlarda ya da sermaye hacim
lerinin büyüklüğü itibariyle Türkiye piya
sasına yavaş yavaş devredilecekleri şıklar
da, özelleştirme süreci birçok yıl alabile
cektir. Dolayısıyla, idare, daha uzun bir 
süre portföyündeki büyük şirketlerin ağır
lıklı hissedarı olma ve bu hissedarlıkların 
sorumluluklarını yerine getirme duru
mundadır. Bu sorumluluk, iştiraki olan 
şirketlerden, zaman içinde en iyi malî per
formansı bekleyen ve bu yönde yönetime 
katılan aktif bir yatmm bankası anlayışıyla 
yerine getirilmiş olacaktır. Bu açıdan ida
reyi, Türk kamu sektöründeki yeniden ya
pılanmanın malî kuruluşu olarak görmek 
ve bu yönde geliştirmek gereklidir. 

Belirli kaynaklardan gelirleri, bütçe 
dışı mekanizmalarla belirli yatırım alan
larına yönelten ve bazen fon ekonomisi 
olarak eleştirilmiş olan bu sistem, görül
düğü gibi, pasif ve keyfî bir finansman sis
temi değildir. Ülkemizin uzun dönemli ya
tırım ihtiyaçlarını ve kamu sektörünün re
formunu, günlük politikaların zorlukların
dan ve değişkenliğinden ayırmak, sabit ve 
sürekli kaynaklara dayandırmak ve değiş
meyen bir hareket çizgisine oturtmak, bu 
şekilde bir tüzelkişiliği, faaliyet özerkliği 
ve profesyonel anlayışı bulunan bir altya-
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pı bankasının çalışmalarıyla mümkün ola
caktır. 

TELETAŞ'ta olduğu gibi; halka arz 
yoluyla özelleştirilen ilk kuruluş, ulusla
rarası standartlara uygun şekilde, halka 
arzın tüm prensiplerine dikkat edilerek, 19 
garantör ve İSO aracı kuruluşun satış acen
teleri yoluyla, 4 822 banka ve aracı kuru
luş şubesinden, Türkiye'nin her tarafın
da, 29 Şubat 1988'de satışa başlanmış, üç 
saat içinde talebin arzı aştığı, kurulan bil
gisayar ağı ile tespit edilmiştir. Özelleştir
menin, bu ilk halka açılma örneğinde, TE-
LETAŞ hisseleri 42 bin vatandaşa satıla
rak, TELETA& Türkiye'nin en çok ortaklı 
şirketi olmuştur. 

Halka arz yoluyla satışa çıkarılacak 
ikinci kuruluş olarak, ÇİTOSAN öngörül
mektedir. Bu arada, Boğaziçi Hava Taşı
macılığı, USAŞ TURBAN gibi kuruluş
larımızın özelleştirilmesine dönük çalışma
lar büyük ölçüde tamamlanmış, satış şekli 
veı koşulları üzerinde, karar aşamasına ge
linmiştir. 

I Sözlerimi, "Sermaye kayıtsız şartsız 
milletindir'' sözüyle tamamlıyor, araştır
maya grubumuz adına ret oyu vereceği
mizi belirtiyor, hepinize saygılar sunuyor, 
teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kavak. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Selvi söz 
istemişlerdir. 

Buyururi Sayın Selvi. 
Sayın Selvi, süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her
hangi bir uygulamaya başlamadan önce 
çok cazip sözler söylenir. Yıllardan beri 
söylenen pek çok olayın olumlu sonucu
nu almak mümkün olmamıştır. 

Serbest ithalat yoluyla Türkiye'de her 
şeyin ucuzlayacağına 1983'lerde halk 

inandırûmıştır, fakat, sigara, viski ve ben
zeri tüm tüketim maddeleri alabildiğine 
çoğalmış ve ithalatına müsaade edilmiş ol
masına rağmen, kesinlikle, en ufak bir 
ucuzlamaya rastlanmamıştır. 

"Kaçakçılığı önledik" adı altında, 
serbest ithalata pek çok kalıplar bulun
muştur, ama, kaçakçılığın önlendiğini söy
lemek mümkün değildir. Belirli bir mik
tar resmî kanaldan gelen ithal mallan ar
kasından, piyasa kaçak gelen mallarla dol
muş, söylenen sonuca kesinlikle ulaşılma
mı ştır. 

O nedenle, bugüne kadar gayet gü
zel söylenen lafların yerine gelmediğini, 
çok cazip gösterilen olayların sonuç ver
mediğini görmekteyiz. 

Bu KİT'lerin durumu çok önemli ol
duğu için, o söylenen sözlere itibar etmek 
mümkün görülmemektedir. KİT'ler özel
leştirildiğinde ulusal sanayimiz büyük ya
ra alacaktır. Kamu işletmelerinin çoğu, 
enerji, ulaştırma, madencilik, savunma gi
bi, önemli ağır sanayi alanında faaliyet 
sürdürmektedir. Ulusal sanayimiz açısın
dan, böylesine önemli alanların özel sek
töre devredilmesi, bu işletmelerin yaban
cı sermayenin eline geçme olasılığını güç
lendirecektir. KİT'ler yabancı sermayenin 
eline geçtiğinde, ülkemizde üretilen bir
çok ürünün fiyatı pahalı bulunup ithal yo
luna gidilecektir. Özel sektör ise, devral
dığı KİT'leri kârlı bulmadığı durumda, 
yatırım yapmayacak ve ulusal sanayimi
zin önemli işletmeleri özel sektörün elin
de küçülüp kalacaktır. Bunun canlı örne
ğini hep beraber yaşamaktayız. 

Zonguldak'taki yeraltı maden işçile
ri, asgarî ücretin altında çalışmış olmala
rı nedeniyle, toplusözleşme uyuşmazlığı
na gitmiş, grev aşamasına gelmişti. Hü
kümetten gelen cevap, buna çözüm bul
mak yerine, "Dışarıdan kömürü daha 
ucuza ithal etmekteyiz; ister çalışırlar, is
ter çalışmazlar" gibi bir anlayış bugün ik-
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tidarda!.. Ülke ekonomisinden sorumlu, 
sosyal yaşamdan sorumlu, endüstriyel iliş
kilerden, sorumlu bir iktidar, kömürün it
hal yoluyla daha ucuza geldiğini söyleye-
biliyorsa; kâr amacıyla bu madeni ve iş
letmeleri devir alan sermaye, -elbette dışa
rıdan daha ucuza getirmek suretiyle, ül
kenin sanayisini olumsuz yönde etkileye
cektir. Aynı olay kâğıtta ve diğer iş alan
larında olmuştur. Hükümet, sorumlu ik
tidar olarak bunu böyle yaptığına göre, ar
tık Türkiye'de nerede bir olumsuzluk var
sa, ithal yoluna gidilerek, bunun ucuz ol
duğu söylenecektir. Bu işletmeleri alanlar 
ithal müsaadesi sonucunda üretime gir
meyecek, ithal yönüne giderek teknoloji
yi geliştirmeyecektir, böylece de sanayimi
zin olumsuz yönde etkileneceği açıkça he
sap edilmelidir. 

KİT'ler özelleştirildiğinde yatırımlar 
azalacak ve ülke kalkınması sekteye uğra
yacaktır. Siyasal iktidarın benimsediği 
özelleştirme politikası gereğince, devlet, 
üretken yatırımlara girmekten kaçınacak
tır. Öte yandan, özel sektör, yatırım için 
ayırdığı kaynaklarını devlet işletmelerini 
satın almak için harcayacaktır. Devlet, 
özelleştirme karşılığı elde ettiği kaynağı ya
tırımlarda kullanmak yerine, kamu har
camalarına, iç ve dış borçlara yatırma du
rumunda olacaktır. Bu duruma göre de 
yatırımlarda artış değil, ileriki yıllar için
de düşüş devam edecektir. Ulusal açıdan, 
özelleştirmeyle bir tasarruf söz konusu ol
mayacak, sadece el değiştirilmiş olacaktır. 

KİT'lerin özelleştirilmesi, ülke eko
nomisi üzerinde yabancı sermaye egemen
liğini daha da arttıracaktır. Bugün Türk
iye'de ekonomik gündem ve uygulanacak 
politika büyük ölçüde uluslararası fınans 
çevreleri tarafından belirlenmektedir. 
KİT'lerin özelleştirilmesi de aynı çevre
lerce talep edilmektedir. 

Temel alanlarda üretim yapan KİT'
lerin özelleştirilmesi, aynı zamanda yaban

cı sermayeye satışını da sağlayacaktır. Ya
bancı sermaye, ülke ekonomisi üzerinde 
söz hakkını daha da artıracaktır. Ekono
mik yönden bağımlı hale gelen ülkelerin, 
siyasal yönden de bağımlı olacağı herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir. KİT'ler 
özelleştirildiğinde, üretimde planlama ye
rine, kargaşa, keyfîlik egemen olacaktır. 

Türk ekonomisinde etkin bir rol oy
nayan KİT'lerin ülkede demokratik bir 
sistem içerisinde, hızlı, dengeli ve adil bir 
kalkınmanın sağlanmasında ve bunun 
aracı olan planlamanın başarıya ulaşma
sında öncü görevleri vardır. Eğer KİT'
ler elden çıkarılırsa, Türk ekonomisinde 
tam bir plansızlık ve kargaşa egemen ola
caktır; liberal sistemde, görülmez bir elin 
piyasayı dengeye kavuşturacağı yönündeki 
görüşler ise dengesiz bir kalkınmanın te
melini oluşturacaktır. 

KİT'lerin özelleştirilmesi, tekelci üre
tim sürecini hızlandıran önemli bir unsur 
olacaktır. Bugün, birçok temel mal ve hiz
met, kamu görevi çerçevesinde, KİT'ler 
tarafından üretilmektedir ve bazı alanlar
da KİT'ler tekel statüsündedirler. KİT'
lerin özelleştirilmesi, tekelci üretimi orta
dan kaldırmayacak, tam tersine, zaten 
önemli alanlarda tekel durumunda olan 
özel sektör iyice tekelleşecek ve kökleşecek-
tir. 

KİT'ler özelleştirildiğinde fiyatlar 
daha da artacaktır. Özel sektör için tek 
amaç daha fazla kârdır. KİT'ler özel sek
tör çıkarma sunulduğunda, sermayenin 
daha çok kâr hırsı sonucunda, KİT ürün
lerinin fiyatları piyasa düzeyinin de üstü
ne çıkacak, bunun sonucunda yoksulluk 
artacak, gelir dağılımı daha da bozulacak
tır, geniş halk kitleleri uçurumun kenarı
na biraz daha itilecektir. Bu konuda bir 
tek örnek vermek, özellikle İngiltere'den 
örnek vermek mümkündür. İngiltere'de, 
özelleştirilen kamu işletmelerinin hisse se
netleri, borsalarda değerinin çok altına 
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düşmüş, hisse sahipleri, hisselerini zara
rına satmışlar ve böylece sermayenin ta
bana yayılması olarak ileri sürülen tez 
kendiliğinden çürümüştür. Örnek olarok 
gösterilen British Petrol'ün özelleştirilme
si, basında "British Petrol Felaketi" ola
rak geçmeye başlamıştır. Piyasaya sürülen 
70 milyon hisse senedini 270 bin kişi al
mış, ingiliz Hükümeti BP hisselerini ken
disi almak durumunda kalmıştır. Bu da 
özelleştirmenin iflası olarak yorumlanmış; 
ingiliz Hükümeti ilk ağızda 700 milyon 
sterlin ve küçük tasarrufçular ise, 1,5 mil
yar dolar kaybetmişlerdir. 

Yine, Rolls-Royce Otomobil Şirketi
nin hisseleri de değerinin yüzde 20 altına 
düşmüştür. 

Özelleştirme denemesi, demokrasi
nin olmadığı ülkelerde çok daha başarı 
şansı bulmakta, ancak sağlıklı bir ekono
mik sonuç alınamamaktadır. 

Şili'de 1974-1976 yılları arasında tüm 
şirketler tekrar özel sektöre devredilmiş, 
aralarında büyük bir şeker şirketi olan An
sa da olmak üzere iflas etmiştir. Devlet, 
iflasları tekrar yüklenmiş, on yıl geçme
den, yine özelleştirmeye başvurmuştur. İş
te ülkemizde de özelleştirilen kamu ikti
sadî teşekkülleri devletin hazinesine güve
necektir; daha güç durumda kalanlar, bı
rakıp yurt dışına kaçmayı deneyeceklerdir. 
Türkiye'de, kendi malını satmaya hiç kim
senin cesaret edemediği bir ortamda, ül
keyi büyük tehlikelere götürmeye hiç kim
senin de hakkının olmadığının bilinmesi 
gerekmektedir. Bu itibarla, KİT'lerin sa
tışı, ülkeyi ekonomik yönden olumsuzlu
ğa götürürken, demokratik yönden de ba
ğımlılığa götürecek ve bize yakışmayan bir 
sonuç alınacaktır. Şimdi çizilen tabloların, 
pembe tabloların, bugüne kadar yapılan 
uygulamalarda olduğu gibi, beraber ya
şadığımız ve gördüğümüz gibi, olumlu so
nuç vermeyeceği açıktır, dünyanın çeşitli 
yerlerindeki uygulamalar bize bunu açık

ça göstermektedir. Bunun yerine bu KİT'
leri geliştirmek, piyasa,kontrolünü elde 
tutmak, teknolojiyi, gelişen teknolojiyi el
de etmek, ekonomiyi kontrol altında tut
mak; ama politik nedenlerle çiftlik gibi 
kullanmamak suretiyle, bu KİT'leri ülke
nin ekonomisine katkıda bulunan bir nok
taya getirmek, en sağlıklı, en akılcı, en adil 
bir iş olarak görülmelidir. Yoksa, saçı bit
medik yetimin ve milletin malını alıp bir
takım kişilere vermek, bunu da yararlı bir 
işmiş gibi göstermek son derece vicdan sız-
latıcı, son derece üzüntü verici bir olay
dır. Bugün belki ses çıkarmayanlar, bu, de
delerinden kalmış mirasın, kendilerinin 
oluşturmuş olduğu mirasın ellerinden 
alındığını fark ettiklerinde —çocukları 
bile— bunu geri almanın daha etkin mü
cadelesini verecektir; bundan kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır; ülkede huzursuzlu
ğu arttıran en önemli faktörlerden birisi 
olacaktır. Kimsenin malını, kimsenin key
fine göre, birtakım varsayımlarla alıp gö
türmesi mümkün değildir. 

Bu anlayışla, hepinize saygılar suna
rım, sağolun. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Selvi. 

Meclis araştırması açılması ile ilgili 
önerge üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Meclis araştırması açılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

2. —Sakarya Milletvekili Mehmet Göl/tan 
ve 18 arkadasmm, ülkemizin sanayileşmesi konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/4) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sıra
sındaki, Sakarya Milletvekili Sayın Meh
met Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin 
sanayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
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uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin Önergesinin öngörüşmelerine başlıyo
ruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Milletimiz, yüksek bir refah düzeyi
ne erişme yolunun ekonomik büyüme ve 
hızlı sanayileşme ile olacağına inanmak
ta ve ona göre yarının mamur ve müref
feh Türkiyesi'nin özlemini duymaktadır. 

Büyük Atatürk'ün hedef olarak be
lirttiği, çağdaş uygarlık düzeyine erişebil
me yolunun sanayileşmeden geçecçğine 
inanan milletimiz, onun içindir ki, kalkın
ma gayretlerinin ağırlık noktasını sanayi
leşme hareketi üzerinde toplamıştır. 

1963 yılından beri tatbikatı yapılmak
ta olan kalkınma planlarında sanayi kesi
mine ağırlık verilmiş ve bu sektör ekono
minin sürükleyici sektörü olması için özel 
teşviklerle desteklenmiştir. Yıllık yatırım 
tercihleri de bu yönde kullanılmıştır. Ger
çekten de sanayileşme sahasında, hepimi
zin ittifak ettiği büyük başarılar da sağ
lanmıştır. 

Planlı dönemin ilk onbeş yılında, se
nelik yüzde 5-6 civarındaki enflasyonla üst 
üste ortalama yüzde 7 kalkınma hızını te
min edebilmiştir. Bu kalkınma sürecinde 
ülkemizin ekonomik büyüme bakımından 
katlanmış olması her vatandaşı sevindir
miş, hepimize güven ve gurur vermiştir. 

Sanayileşme hareketi, milletimizin 
tam desteğini alan bir sektör olmuştur. Sa
nayileşmek ve kalkınmış bir toplum hali
ne gelmek, millî bir arzu haline gelmiştir. 
Sınaî tesislerin bütün vatan sathına yayıl
mış olması, bu tesislerin memleketimize 
mal edilmiş olmasının en güzel gösterge
sidir. Sanayileşme, gayri safi millî hâsıla
ya en büyük gelir payı aktaran, en çok kat
ma değer yaratan, daha geniş istihdam 
imkânlan temin eden, daha istikrarlı, da-
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ha güvenli, daha yaygın gelir getiren, böl
geler arası gelişmişlik farkını gideren, sos
yal ve ekonomik yönleriyle bir kalkınma 
aracı olmanın ötesinde, bir gelişmişlik öl
çüsü olarak tanımlanmaktadır. 

O itibarla kalkınma ve sanayileşme 
kavramları iç içe girmiş ve ülkemizde yıl
larca tek anlamda kullanılır olmuştur. 

Zira, milletimiz, ekonomiyi büyütüp 
refahı tabana doğru yaymanın sanayileş
meden geçtiğinin bilincine varmıştır. Den
geli bir gelir dağılımı sağlanması, bölge
ler arasındaki dengesizliklerin giderilme
si, kalkınma nimetlerinin halka yayılma
sı, işsiz vatandaşlara iş imkânlarının açıl
ması sanayileşme ile hızlanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde en büyük 
dengesizlik şüphesiz ki işsizliktir. En bü
yük gelir adaletsizliği işsizlikte bulunmak
tadır. Her vatandaşa iş ve aş temini, yatı
rımları ve fabrikaları artırmakla mümkün 
olmaktadır. En büyük sosyal adalet, eko
nomik gelişme ile herkese kabiliyetine göre 
çalışabileceği bir iş bulabilmektir. 

Senelerce uygulanan yanlış ekonomi 
politikası nedeniyle yeterli ölçüde artırı-
lamayan yatırımlarla istihdam sorunu ra
yına oturtulamamış ve işsiz sayısı azaltı-
lamamıştır. 

Son yıllarda ülkemizin sanayileşme
den uzaklaştığı ve ülkenin üretim potan
siyeline yeni kaynakların eklenmediği gö
rülmektedir. Vaktiyle çalışır durumda olan 
yüzlerce fabrikanın da muhtelif nedenlerle 
çalışamaz, üretim yapamaz duruma gele
rek bacalarının söndüğü müşahede edil
mektedir. Bu suretle, yatırılmış olan millî 
sermayeler atıl vaziyette bekletilmektedir. 

Programda, bugün üç milyonu bulan 
işsiz vatandaşlara, her sene bir milyon ar
tan nüfusumuzla yeni işsizlerin eklenmek
te olduğunu da gözden uzak tutmamak 
gerekir. Bir toplumda işsizler ordusunun 
artmasıyla sosyal dengelerin altüst oldu
ğu, toplumda huzurun bozulduğu, ahlakî 
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ve moral değerlerin erozyona uğradığı ve 
değer yargılarının değiştiği bilinmektedir. 

O itibarla, sanayileşme hareketinin 
yeniden hızlanmasını sağlamak, kırılmış 
olan yatırım şevk ve heyecanının müteşeb
bislere yeniden aşılanmasını temin etmek 
ve istihdam imkânlarını geliştirmek bakı
mından, faydalar ve katkılar kazandıracak 
olan sanayileşme konusunda bir genel gö
rüşme açılmasının yararlı olacağına inan
maktayız. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 üncü 
maddesi gereğince, ülke sanayileşmesi ko
nusunda genel görüşme açılması hususun
da gereğinin yapılmasını müsaadelerini
ze arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Gölhan (Sakarya) ve arka

daşları. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Sayın Şükrü Yürür; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremi
zin dolmasına 1 saat 35 dakika kalmıştır; 
bu itibarla, herkesin sürelere azamî ölçü
de riayet etmesini özellikle rica ediyorum. 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; konuşmama baş
larken ülkemizin içinde bulunduğu genel 
ekonomik duruma kısaca temas ederek, 
esas mevzumuz sanayileşmeye geçmek is
tiyorum. 

1980 yılında başlatılan, 1983 yılından 
itibaren kurumlaştırılan politikalar sonu
cu, ulaşılan makro hedefleri de şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

1. Geçmişte ülkenin içinde bulundu
ğu ve ekonomik yıkıntının sebebi olan dö
viz darboğazı bu dönemde aşılmış; ihra

cat ve turizm patlamasının başı çektiği dö
viz gelirleri —malumunuz olduğu üzere— 
artmıştır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hayali artmıştır canım, hayalî. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla)—2. Önü
müzdeki beş yıllık dönemde ihracatımızın 
20 milyar dolar seviyesine çıkarılması he
deflenmiştir ve adım adım da buna her yıl 
yaklaşılmaktadır. 

3. Ülke, kredi bulmakta en ufak bir 
zorluğa uğramamış ve Türkiye, gelişmekte 
olan ülkeler arasında, dış borçlarını mun
tazaman ödeyebilen birkaç ülke arasına 
girmiştir. 

4. Ekonominin dışa açılması sonucu, 
ihracat, gerek hacim ve gerekse yapı ba
kımından geçmişte hayal dahi edilemeye
cek oranda artmıştır. Bugün ihracat için
de sanayi ürünlerinin payı yüzde 80'e 
ulaşmıştır. 

5. Altyapı yatırımlarına öncelik ve
rilmiş ve enerji, ulaştırma, konut yapımı 
gibi konularda büyük mesafeler alınmış 
olduğu malumlarınızdır. Bu vesileyle, alt
yapı yatırımları tamamlanmadan rasyonel 
bir sanayileşmenin gerçekleşmeyeceğini 
hatırlatmakta fayda görmekteyim. 

6. Maliye alanında Katma Değer 
Vergisi gibi reform niteliğindeki uygula
maya geçilmiş olduğu malumlarınızdır. 

Bütün bu karar ve uygulamalar so
nucu, Türkiye ekonomisinde fevkalade 
önemli ve müspet gelişmeler kaydedilmiş
tir. Bu gelişmeleri şu şekilde hulasa etmek 
isterim: Bildiğiniz gibi, ekonomide büyü
me hızı, geçtiğimiz dört yıllık dönemde or
talama yüzde 6,5 oranında gerçekleşmiş
tir. 1986 yılında ulaşılan yüzde 8 oranın
daki gelişme hızından sonra, 1987 yılın
da yüzde 6,8 oranında bir büyüme hızı 
gerçekleşmiştir. 

Gayri safi millî hâsılanın program he
deflerinin üzerinde gerçekleşmesinde, sa-
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nayi sektörünün beklenilenin üzerinde bü
yüme sağlaması etkili olmuştur. Sanayi 
sektöründe 1987 yılında büyüme yüzde 
9,7, tarım sektöründe ise 2,6 olarak ger
çekleşmiştir. 

Sanayi sektöründe 1986 yılında sağ
lanan yüzde 8 oranındaki gelişmeden son
ra, 1987'de yüzde 9,7'lik bir gelişmenin 
sağlanması, bu sektörün gayri safi yurt içi 
hâsıla içindeki payını da artırmıştır. Sa
nayi sektörünün gayri safi yurt içi hâsıla 
içindeki payı, 1968 yılı sabit fiyatlarıyla 
yüzde 21,7 düzeyindeyken, 1987 yılında 
yüzde 24 düzeyine ulaşmıştır. Bu değişim, 
Türk sanayiinin yapısındaki gelişmenin 
yanı sıra, ekonomi içindeki ağırlığının da 
arttığını göstermektedir. 1988 yılının ilk 
tahminine göre sanayi sektöründeki geliş
me hızı yüzde 8,8 olmuştur. Son dönem
de gelişme hızında sağlanan artışlar, fert 
başına düşen gayri safi millî hâsılaya yan
sımıştır. Nitekim, 1986 yılında 1 120 do
lar olan fert başına gayri safi millî hâsıla, 
1987 yılında 1 255 dolara ulaşmıştır. 1987 
yılında toplam ihracat 10 milyar 190 mil
yon dolara ulaşarak, 1986 yılma göre yüz
de 36,7 oranında büyüme göstermiştir. 
Aynı dönemde ithalatın 14 milyar 163 mil
yon dolar olarak gerçekleştiği ve 1986 yı
lına göre de yüzde 27,5 oranında arttığı 
görülmektedir. 1987 yılında ihracatta sağ
lanan gelişmeye paralel olarak, sanayi 
ürünleri ihracatındaki artış, etkinliğini 
sürdürmektedir. İhracatın ithalatı karşıla
ma oranı, 1987 yılında yüzde 71,9 düze
yine yükselmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi, sanayileşmeyle ilgili hususlara gel
mek istiyorum: Hepinizin malumları ol
duğu üzere, hızlı kalkınmanın en önemli 
unsurlarından birisi olan sanayileşme, 
gayri safi millî hâsılaya en büyük gelir payı 
aktaran, en çok katma değer sağlayan, atıl 
kalmış tasarruf ve sermayeyi ekonominin 
hizmetine sunan, böylece geniş istihdam 

imkânları meydana getirmesiyle, ekono
mik, sosyal yapının da gelişmesinde önem
li bir rol oynayan sektörümüzdür. Bu yüz
dendir ki, gerek ülkeyi yönetme mevkiin
de olan hükümetlerin programlarında ve 
gerekse tatbik mevkiine konan kalkınma 
planı ve yıllık programlarda sanayileşme
ye özel önem ve öncelikler verilmiştir. 

Ülkemizin sanayileşmesindeki geçmi
şine bakacak olursak, Osmanlı dönemin
de sanayiden çok ticaretin önem kazandı
ğını görmekteyiz. Cumhuriyetin ilk yılla
rında ise, iktisadî hayatın gelişmesi için ça
baların yoğunlaştığını ve sanayileşmede 
ciddî adımların 1930'lu yıllarda Yüce Ata
türk'ün direktifleriyle başladığını görmek
teyiz. Türkiye'nin sanayileşmede 
1930'lardan 1980'lere kadar takip ettiği 
politikanın, ithal ikamesine dayanan sana
yileşme politikası olduğu bir gerçektir. 
1930-1950 döneminde uygulanan sanayi
leşme "stratejisinde, yabancı sermaye yok 
denecek kadar azdır. Devlet eliyle sanayi
leşme esas alınmıştır. Temel tüketim mal
larını konu alan yatırımlar ağırlıktadır. 
Kurulan sanayiler de tamamen yerli ham
maddelere dayandırılma yoluna gidilmiş
tir. 

1950-1980 yılları arasında, yabancı 
sermayenin de yer aldığı özel teşebbüs 
ağırlıklı bir sanayileşmenin takip edildiği
ne şahit olmaktayız. Hazırlanan kalkınma 
planlarında, özel sektör için teşvik edici ve 
yol gösterici, kamu kesimi için de emre
dici politikalar benimsenmiştir. Bu dö
nemde dayanıklı tüketim mallarını konu 
alan yatırımlara yönelinmiş, kurulan sa
nayilerin bir kısmının yabancı hammad
de kaynaklarına dayandırılmış olduğu ma
lumlarınızdır. Yatırımlar için gerekli ser
maye temininde, dış borçlanmaya da bu 
dönemde gidilmiştir. 

1960-1980 yılları arasında uygulanan 
ithal ikameci sanayileşme stratejisinde, bil-
hâsysa 1970'li yılların sonlarına doğru, sa-
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nayiin ihtiyaç duyduğu dış kaynaklı ham
madde ve ara malı ihtiyacının karşılanma
sında, döviz darboğazına düşüldüğü inkâr 
edilemez bir gerçektir. Yine 1970'li yıllar
da sanayiin içinde bulunduğu duruma ba
kıldığında, ihtiyaç duyulan enerjinin za
manında karşılanamadığı, kapasite kulla
nımının ve üretiminin düştüğü, sanayiin 
dışsatımdan çok içsatıma yöneldiği, çalış
ma barişıntn bozulduğu, işletmelerde ve
rimliliğin düştüğü de bir gerçektir. Böy
lece, hızlı bir büyümenin aracı olarak be
nimsenen ithal ikameci sanayileşme mo
delinin bu safhadan sonra işlemez duru
ma geldiği görülmüş ve bu durumdan kur
tulmak için, ihracata dönük sanayileşme 
politikasına önem verilmesi gerektiği de 
anlaşılmıştır. 

ithal ikamesi politikalarının terk edi
lerek, kalite ve maliyet unsurunu ön pla
na alan dışa açılma politikası, sanayi ya
pımızı değiştirerek, sanayi mamullerinin 
toplam ihracattaki payının 1980'de yüz
de 36 iken, 1987'de hepimizin iftiharla 
söylediği gibi yüzde 79'a çıkmıştır. 

Belirli bir plan ve program dahilin
de üretim kapasitesi, kalite ve fiyat yönün
den dünya pazarlarında rekabet edebilir 
mamullerin üretilmesi, bugünkü sanayi 
politikamızın temel hedefini oluşturmak
tadır. Bir taraftan bu asrın sonunda her 
aileye telefon, televizyon, buzdolabı, ça
maşır makinesi gibi asgarî gelişmişlik se
viyesinde bir yaşam ortamı ile aile başına 
otomobil, elektronik cihazlar, büro kuru
luşlarında bilgisayar gibi yeni teknolojik 
seviyeler düşünülürse, sanayimizin üretim 
kapasiteleri, kalite ve fiyat yönleriyle ne 
kadar zorlanacağı bariz olarak ortaya çı
kar. 

Hükümet olarak bu gelişmeye ve he
deflere ayak uyduracak ve ulaşacak sana
yimiz için, elektrik, yol ve diğer altyapı 
hizmetlerine öncelik verilmekte olduğu 
malumlarınızdır. 

Devlet, sanayileşmede teşvik ve tan
zim edici rolünü oynayacaktır. 

Devlet, doğrudan sanayi teşebbüsle
rine girmeden, sanayinin bütün yurda 
gerçek ölçülerde yayılması için altyapı hiz
met yatırımlarını yapacaktır ve yapmak
tadır. Organize sanayi bölgeleri ve küçük 
sanayi siteleri bunun en bariz örnekleri
dir. 

Organize sanayi bölgelerinin yapıl
ması ve bunların ihtisaslaşmalarının sağ
lanmasıyla, hem yatırımların tesis maliyet
lerinin düşürülmesi, hem de teknolojik ge
lişmelere uyum sağlanmakta, altyapı hiz
metleri yanında, gelişmiş ülkelerde prob
lem haline gelmiş olan ve sanayi gelişme
sinde bir noktada darboğaz oluşturan çev
re sorunlarına çözüm bulunması kolaylaş
mış olacaktır. 

Sanayide, yatırımları, ihracatı, tekno
lojik ve mühendislik bilgisinin ülkemize 
kolay akışını ve bu maksatla sağlanan ya
bancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek
teyiz. 

Türkiye'de 1980'den önce kümülatif 
olarak izin verilen yabancı sermaye yatı
rım izinleri, 228 milyon dolar iken, bu ra
kam 1987 sonu itibariyle, 2,4 milyar do
lara ulaşmıştır. 

Yabancı Sermaye Kanununa göre fa
aliyet gösteren, 263 tanesi imalat sanayi
inde olmak üz6~?e, 839 yabancı sermaye 
şirketi ülkemizde bulunmaktadır. 

Burada şu hususu da özellikle vurgu
lamak isterim: Yabancı yatırımcılar, yatı
rım, üretim, pazarlama ve ortaklıklar ku
rarak veya mevcut imkânları artırmak için 
ortaklık ve anlaşmalar yaparak, uluslara
rası rekabete açık mamuller üretebilmek 
için, gelişmiş teknolojilerini Türk sanayi 
potansiyelj, kaynakları ve yetişmiş insan 
gücüyle entegre ederek, yeni imkânlar ya
ratmaktadırlar. 

Ekonomilerini dışa açan ülkelerde sa
nayi hızla gelişmektedir. Planlı kalkınma 
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dönemleri boyunca- sanayi sektörünün 
gayri safı yurt içi hâsıla içindeki payı, ca
ri faktör fiyatlarıyla yüzde 15'lerden 
(1962'de yüzde 16,2) 1987'de uyguladığı
mız politikalar sonucunda, yüzde 31'e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Sanayi sektörümüzü bu hızla gelişti
rerek, gayri safi yurt içi hâsıla içindeki pa
yı, bugün sanayileşmiş bulunan ülkeler
dekine benzer bir paya çıkartılırsa, sana
yi sektörünün, bu asrın sonunda gayri safı 
yurt içi hâsıla içindeki payı yüzde 40'a ula
şacaktır. 

Sanayi üretimi içinde, ara malları ile 
yatırım malları üretimine büyük ağırlık 
verilmesi önem arz etmektedir. 1980 yılın
da, imalat sanayii kompozisyonunda, tü
ketim malları yüzde 48,5; ara malları yüz
de 40,7; yatırım malları yüzde 10,8 iken, 
1987 yılında tüketim malları yüzde 42,6; 
ara mallan yüzde 42,4; yatırım malları ise 
yüzde 15 olmuştur. 2000 yılında ise, tü
ketim malları yüzde 37, ara malları yüz
de 42 ve yatırım mallarının da yüzde 21 
olacağı ve böylece Türkiye'nin yeni yüz
yıla sanayileşmiş bir ülke olarak girmesi 
planlanmış bulunmaktadır. 

Gerçekten de, 1970'li yıllarda tarım 
ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 
yüzde 74,9; sanayi ürünlerinin payı ise 
yüzde 18,4 iken, 1987 yılında rakamların 
tam tersine dönerek, genel ihracatımız içe
risindeki tarım ürünleri ihracat payının 
yüzde 18,2'lere, sanayi ürünleri ihracat 
payının da yüzde 79,1'lere yükseldiği 
memnuniyetle müşahade edilmektedir. 

1980 sonrasında uygulanan politika
ların gereği olarak sanayiin dışa yönelme
sini sağlamak için para ve maliyet politi
kalarında değişiklik yapılarak, iç talep 
kontrol altına alınmıştır. Sanayicilere, ih
racattan elde ettikleri dövizlerin yüzde 
50'sini kullanarak, sıfır gümrükle girdi it
hal etme imkânı sağlanmıştır. Böylece, sa
nayi sektörü dünya fiyatlarında hammad

de ve ara malı temin edebilmiş ve Türki
ye'deki sanayiin dış rekabete açılmış oldu
ğu malumlarınızdır. 

Döviz darboğazının sonucu olarak, 
sanayiin ihtiyacı olan hammadde ve yatı
rım malı ihtiyacı 1978, 1979, 1980 yılla
rında üretim düşüşlerine sebep olmuşken; 
alınan bu tedbirler sayesinde, 1981 yılın
dan itibaren imalat sanayi alt kesimlerin
de önemli artışlar sağlanmıştır. 

1977'de 58 254 adet olan otomobil 
üretimimiz 1987'de 107 185'e, 1977'de 
366 867 adet olan buzdolabı üretimi 
1987'de 868 180'e, 1977'de 75 791 adet 
olan çamaşır makinesi üretimi 1987'de 
534 000'e, 1977'de 13 milyon ton olan çi
mento üretimi 1987'de 21 milyon tona, bu 
yıl da 25 milyon tona ulaşmaktadır. 

1977'de 40 693 ton olan PVC üreti
mi, 1987'de 108 bin tona; 1977'de 25 165 
ton olan polietilen üretimi 1987'de 202 bin 
tona; 1977'de 1 milyon 849 bin ton olan 
sıvı çelik üretimi, 1987'de 7 milyon tona; 
1977'de 15 860 ton olan sentetik elyaf üre
timi 1987'de 59 900 tona; 1977'de 120 bin 
hat olan telefon santralı üretimi 1987'de 
1 milyon 372 bin hatta ulaşmıştır. Yani, 
neredeyse her köye bir telefon gitmiş du
rumdadır. 

Üretim artışına paralel olarak, 1980 
yılında imalat sanayiindeki istihdam 1 
milyon 547 bin kişi iken, 1986 yılında bu 
rakamın 1 milyon 902 bine çıktığı görül
mektedir. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
elektrik enerjisi kesintisiz olarak sağlana
rak, 1976'da 10 milyar 690 milyon kilovat 
saat olan sanayi tüketimi 2,5 kat artarak, 
1987 yılında 25 milyar 300 milyon kilovat 
saate çıkmıştır. Bilindiği gibi, 1976 ve 1983 
yılları arasında elektrik kısıntıları önemli 
kapasite ve üretim düşüşlerine ve maliyet 
artışlarına sebep olmaktaydı. 1983'ten 
sonra kesinti tamamen kaldırılmıştır. 

Sanayi mamulleri ihracatının toplam 
ihracat içindeki payı, 1980'de 1 milyar 47 
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milyon dolarla yüzde 36 iken, 1987'de 8 
milyar 65 milyon dolarla yüzde 79'lara 
ulaşmıştır. Başlıca sanayi ürünlerinin 1987 
yılı itibariyle kimya sanayiinde 526,5 mil
yon dolar, deri-kösele sanayiinde 721 mil
yon dolar, tekstil ve dokumacılık sanayi
inde 2 milyar 707 milyon 100 bin dolar, 
demir-çelik sanayiinde 851 milyon dolar, 
makine imalat sanayiinde 680 milyon do
larlık ihracat gerçekleşmiştir. 

Yukandaki örnekleri göz önüne ala
rak genel bir değerlendirme yaparsak, ana 
mal gruplarına göre 1987 yılında imalat 
sanayii ihracatının dağılımı; tüketim mal
ları, ara malları ve yatırım mallan olarak 
şu şekilde ifade edilebilir: 

Tüketim mallarında yüzde 50,62; ara 
mallarında yüzde 24,57; yatınm mallann-
da ise yüzde 13,62 olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmuştur, toparlammızı rica ediyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — 
1983-1988 yıllan arasında sanayi siciline 
kayıt yaptıran firma sayısında ise 11 500 
adede ulaşılmıştır. 

Bütün dünyada sanayileşmenin bir 
göstergesi olan demir-çelik üretimiyle il
gili olarak, ülkemizde 1980 yılından son
ra büyük gelişmeler olmuştur. İskenderun 
Demir Çelikte 1980'de 420 bin ton olan 
sıvı çelik üretimi 1987'de 1 milyon 707 bin 
tona yükselmiş, Ereğli Demir Çelikte de 
aynı oranda bir artış görülmüştür. Ayn-
ca, ark ocaklı tesislerde ise 1980'de 658 bin 
ton olan sıvı çelik üretimi, özellikle 1980 
yılından sonra yapılan yatırımlarla, 
1987'de 3 milyon 164 bin tona yükselmiş
tir. Böylece, 1980 yılında 2 milyon 535 bin 
ton olan sıvı çelik üretimi, 1987 yılında 
yaklaşık üç kat artarak 7 milyon tona ulaş
mıştır. 

1980 yılından sonra elektronik sana
yii yatınmlannda da, 11 adedi İstanbul'
da olmak üzere, muhtelif cihaz üreten 16 

firma kurulmuş ve faaliyetine devam et
mektedir. 

Bunun dışında, savunma sanayiinde, 
otomotiv sanayiinde, cam sanayiinde, 
kimya ve tekstil sanayiinde önemli yatı-
nmlann yapıldığı malumlarınızdır ve da
ha önce verdiğim rakamlarda da görül
mektedir; üretim artışları da istatistikle
rimizde yer aldığı gibi devam etmektedir. 

1980 sonrası sanayileşme stratejisin
de kamu kesimi yatırımlannın altyapı ya-
tınmlanna kaydırılmasının benimsendiği
ni ifade etmiştik. Bu itibarla, 1988 kamu 
yatınm harcamalarına baktığımızda, ilk 
sırayı ulaştırma, ikinci sırayı enerji sektö
rünün aldığı görülür. 

Diğer taraftan, emek ve sermayeyi 
birleştirerek teşebbüs gücü oluşturan es
naf ve sanatkâr kesiminin daha güçlü ve 
daha dinamik bir yapıya kavuşması, istih
dam imkânlarının artırılması, bölgesel ge
lişme potansiyelinin sağlanması için kü
çük sanayi siteleri ve organize sanayi böl
geleri inşa faaliyetlerine de hız verilmiş
tir. Bu alanda elde edilen mesafeleri şöy
lece ifade etmek mümkündür: 1965 yılın
dan 1983 yılı sonuna kadar, yani ondokuz 
yılda 24 bin adet işyeri ihtiva eden 90 adet 
küçük sanayi sitesi hizmete açıldığı halde, 
1984-1987 dönemini kapsayan dört yılda 
15 494 işyerinden müteşekkil 59 küçük sa
nayi sitesi hizmete sunulmuştur. 1988 yılı 
yatırım programında yer alan 159 küçük 
sanayi sitesinin 36 adedinin 1988 yılında 
bitirilmesi planlanmıştır. Bitirilmesi plan
lanan projelerin işyeri sayısı 11 bin civa-
nndadır. Bu duruma göre, küçük sanayi 
sitesi sayısında 1963 'ü 1983'e baz aldığı
mızda, yüzde 322, küçük sanayi sitelerin
de işyeri sayısında ise yüzde 293 oranın
da artış sağlanmış olmaktadır. 

1962 yılından 1987 yılı sonuna kadar 
(25 yılda) toplam 1 milyon 740 bin dönüm 
büyüklüğündeki 9 adet organize sanayi 
bölgesi bitirilmiştir. 
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1988 yatırım programında bulunan 
toplam 9 852 hektar büyüklüğündeki 34 
projenin ll'inin 1988 yılında bitirilmesi 
planlanmıştır ve bitirilme gayreti içerisin
deyiz. 

Söz konusu küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgeleri projelerinin ta
mamlanabilmesi için 1984 yılında 11 mil
yar, 1985 yılında 21 milyar, 1986 yılında 
43 milyar, 1987 yılında 83 milyar Türk Li
rası harcanmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur; bi
tirmenizi bekliyorum lütfen toparlayın 
efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bu 4 yıl
da yapılan toplam harcama miktarı, bil
diğiniz gibi, 159 milyardır. 

1987 yılı yatırım programında bulu
nan 106 adet küçük sanayi sitesi için 101 
milyon, 5 adet organize sanayi bölgesi için 
39 milyon Amerikan Doları yabancı kre
di temin edilmiştir. 

Ayrıca, İstanbul, İzmir gibi büyük 
merkezlerimizin çevresinde esnafı topla
yan organize sanayi bölgelerinde küçük 
sanayi sitelerinin de yapımına hız veril
miştir. 

Sanayi sektöründe 1983'te 425olarak 
verilen teşvik belgesi sayısı 1984'te 609'a, 
1985'te 1 066'ya, 1986'da 1 477'ye, 
1987'de 1 716'ya yükselmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada elek
tronik ve elektroteknikteki son gelişmeler; 
telsiz, telefaks, teleişlem ve print gibi hız
lı haberleşme imkân ve araçlarının çoğal
masına, bilgisayarların endüstride üretim 
planlama, stok kontrol, mamul, dizayn, 
personel yönetimi gibi çok çeşitli alanla
rında kullanılması, sınai işletmelerin da
ha akılcı ve daha süratli ve etkin ve netice 
olarak daha ekonomik çalışmalarına sebep 
olmuştur. 

Bugün, sanayi tesislerimizin birço
ğunda bilgisayar entegre edilmiş, imalat 

teknolojisi, bilgisayar yardımlı dizayn sis
teminin kullanılması, diğer taraftan, baş
ta elektronik sanayimiz olmak üzere, bir
çok fabrikamızda robot ve bilgisayar kont
rollü üretim ve kalite kontrol sistemleri
nin bulunması, eriştiğimiz teknolojik se
viyeyi göstermektedir. 

Netice olarak, amaç, verimlilik ve 
tüm kaynakların optimal kullanımıdır. Bu 
amaçlara ulaşmak, yani sanayileşme ham
lesiyle kalkınmak, sanayicisinden işçisine, 
teknisyeninden mühendisine, ekonomisti
ne kadar tüm insan kaynaklarının katkı
sını gerektirmektedir. 

Bir zamanlar toplu iğne bile üretme
yen bir sanayiden bugünlere gelmek, bir 
taraftan çeliğinden namlusuna kadar en 
modern silah ve mühimmatı ve elektronik 
tesisatı üretebilen, diğer taraftan gururu
muz olan F-16 savaş uçağı üretimiyle uzay 
sanayiine geçme aşamasına gelmek, sana
yileşen Türkiye'nin en büyük göstergesi
dir. Esas amaç, tüm işletme birimlerinin 
katma değer yaratacak şekilde/ planlama-
sıdır. Mekân planlaması iyi yapılmış, tek
noloji bakımından rasyonel çerçeveler 
içinde işlerlikleri maksimuma çıkarılmış 
işletmelerdir. Hedefimiz, elbette bu yeni 
hamlelerin ve büyümenin finansmanının 
bir bedeli olacaktır. Bu bedeli en aza in
dirmenin yolu, dinamik finansman kayna
ğı olarak tarım ve sanayide geçmişin ser
maye birikimini kullanmak, kurulu kapa
siteyi değerlendirmeden geçer. Sorun, 
"Eski bacaları daha iyi mi tüttürelim, 
yoksa yeni bacalar mı yapalım?" değildir. 
Sorun, yeni bacalar yaparken eskilerini en 
verimli tüttürebilecek optimum dengele
ri kurabilmektir. 

İmalat sanayiinde 1982 fiyatları esas 
alınarak yapılan katma değer ile ilgili bir 
araştırmada, 1976 yılma nazaran katma 
değer artışının yüzde 58 olduğu, bunun 
da yılda ortalama yüzde 4'lük bir katma 
değer artışına tekabül ettiği anlaşılmakta-
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dır. Aynı şekilde, kişi başına ürün değer
lerinde yüzde 29,5'luk bir artış bulunmak
tadır. Aynı bazda yapılan araştırmalar 
1979-1980 döneminde katma değer artışı 
olmadığını, hatta cüzi azalmalar olduğu
nu da göstermektedir. 

Esas olan sanayi işletme birimlerini 
cesur kararlarla reorganize ederek, katma 
değer yaratır hale getirebilmektir. Serma
ye, mal ve hizmet gibi piyasa hizmetleri
nin unsurlarının arasındaki dengeleri kur
mak ve piyasa ekonomisini işleyebilecek 
hale getirmektir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bi
tirin efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

...sanayi romantizminden kurtulup, 
verimlilik rasyonalizmine yönelebilmektir. 

Bugün, artık milletçe sen-ben kavga
sını bırakıp, Türk sanayicisinin ve ekono
misinin, dünya ekonomileriyle bütünleş
tiğini kabul etmemiz gerekir. Ekonomik 
büyümenin ön şartı siyasî huzurdur. Biz, 
sanayimize daha önce hizmeti geçenlere 
şükranlarımızı arz ederken, yukarıdaki 
konuşmamda da özetlediğim gibi, ülkemi
zin sanayileşmesi çalışmalarına Hükümet 
programımıza uygun olarak hızla devam 
ettiğimizi arz eder, Sayın Başkana ve say
gıdeğer arkadaşlarıma teşekkürlerimi su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekker ederim Sayın 
Bakan. 

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

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ülkemizde senelerce 
ekonominin sürükleyici sektörlüğünü yap
mış, ekonominin lokomotifliğini yapmış ve 
fakat son yıllarda uygulanan yanlış eko
nomi nedeniyle kendisi sürüklenme duru

munda kalan sanayi kesimini gözden ge
çirmek ve yine eskiden olduğu gibi, tek
rar, ekonominin dinamizmini teşkil etme
sini sağlamak gayesiyle, arkadaşlarımızla 
beraber vermiş olduğumuz genel görüşme 
önergesi dolayısıyla Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, 1963 
yılından bu yana icraatını yapmakta oldu
ğumuz kalkınma planlarında sanayi sek
törüne özel öncelikler, tercihler verilmiş ve 
bu sektör ekonomiyi sürüklesin, ekonomi
nin lokomotifi olsun istenmiş, yıllık yatı
rım programları da bu istikamette kulla
nılmış ve değerlendirilmiştir. 

Milletimiz yüksek bir refah düzeyi
ne erişme yolunun hakikaten sanayileşme
den geçeceğini bilmekte ve sanayileşmek 
suretiyle yarının müreffeh büyük Türki-
yesine ulaşacağına inanmaktadır. Sanayi
leşmek, kalkınmış bir toplum haline gel
mek, hakikaten millî bir arzu haline gel
miştir. Beş on sene öncesine kadar vatan 
sathına yayılmış olan sanayileşme girişim
leri, bu arzunun, bu isteğin çok güzel bir 
göstergesidir, çok güzel bir simgesidir. 
Yurdun her köşesinde yükselen, tüten ba
caları, milletimiz gururla, iftiharla seyre
der olmuştur. Zira milletimiz, refahın, sa
nayileşmeden geçtiğinin bilincine varmış
tır. 

Hakikaten, dengeli bir gelir dağılımı 
sağlanması, bölgelerarası gelişmişlik dü
zeyinin asgariye indirilmesi, kalkınmanın 
nimetlerinin tabana yayılması ve işsiz va
tandaşlara iş imkânlarının sağlanması, sa
nayileşme ile süratlenmektedir. O neden
ledir ki, ülkemizde çoğu zaman kalkınma 
ile sanayileşme eş anlamda kullanılmıştır. 
"Kalkınma" dendiği zaman sanayileşme, 
"sanayileşme" dendiği zaman kalkınma 
akla gelmiştir. Planlı dönemin ilk 15 se-
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nesi zarfında, yüzde 7 kalkınma hızı, ha
kikaten milletimize güven vermiştir, mil
letimize gurur vermiştir. 

Harpten çıkmış, her şeyi ile harap ol
muş yoklar ülkesinden bugünlere gelin
miştir. Türkiye, neyi, nasıl, ne ile ve ki
minle yapacağını bilemeyen bir noktadan 
bugüne ulaşmış ve ulaştığı seviye ile ha
kikaten milletimizin iftihar vesilesi olmuş
tur. İyi-kötü bir sanayileşme hareketi doğ
muş, teşebbüs fikri gelişmiş ve müteşeb
bisler yetişmiştir. Daha önemlisi, hakika
ten kalkınma veya sanayileşme, milletimi
ze mal olmuştur; ancak, gelin görün ki, 
bu iktidar döneminde maalesef sanayileş
meden uzaklaşılmıştır. 

Bu iktidar, üretim potansiyelini artır
madan enflasyonu önlemeye çalışmış; beş 
sene boyunca, "Enflasyonu indireceğiz, 
ülkemiz köşeyi döndü, ülke düzlüğe çıktı" 
diye diye-4 Şubat kararlarına gelmiş ve ül
keyi 50 milyar dolara yaklaşan borca so
kup, borç tuzağına düşürmüştür. Fukara-
laşan, perişan olan, gerçekten ateşten 
gömlek giyen vatandaşların çilelerini dile 
getiren muhalefet sözcülerini de Sayın 
Başbakan, "Sefalet edebiyatı yapıyorlar" 
diye suçlamak istemiştir; ama Türkiye'de 
gerçekten sefaletin olduğunu maalesef bazı 
gözler görememektedir. 

Sayın milletvekilleri, eğer gerçekten 
iktidar partimiz, bu düşünce ile bu felse
fe ile giderse, yani sanayi kurmaz, üreti
mi artırmaz, ülke kaynaklarını büyük şe
hirlerin renkli kaldırımlarına ve hayalî ih
racatçılara akıtmaya devam ederse, bu ül
kede yaşayan milleti, daha fazla perişan ol
maktan, daha fazla sefalete sürüklenmek
ten hiç kimse kurtaramaz. Zamları kimse 
önleyemez, işsizliğe kimse çare bulamaz, 
ahlakî ve moral değerlerin aşınmasına 
kimse engel olamaz; intihar salgınlarını 
kimse önleyemez. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, bu çık
maz sokakta ısrarla yürümekten vazgeçe

lim. Aldığımız borç paraları üretken ya
tırımlara kaydtralım. Altyapı projeleri kı
sa sürede üretime katkı yapmaz, döviz ge
tirmez; buna karşılık enflasyona yardım
cı olur. Onun için, ülkede fabrika bacala
rını yükseltiniz, tüten bacaları çoğaltınız. 
Çoğaltınız ki, masal dünyasındaki, hayal 
alemindeki çağ atlamayı gerçek dünyamı
za indirip, çağı yakalamaya çalışalım. Hiç
bir ülke, sanayisini kurmadan çağı yaka
layamaz. 

Bakınız, 18 Haziran günü yapılan 
ANAP büyük kongresinde ve İzmir Fua
rı açılışında Sayın Başbakan, Türkiye'nin 
bir sanayi ülkesi olduğunu ifade etmiştir 
ve devamlı olarak da bu söylenmektedir. 
Samimiyetle ifade edeyim ki, Türkiye'nin 
bir sanayi ülkesi olmasını arzu etmeyen, 
ne bu çatı altında ne Türkiye'de tek va
tandaş vardır. Hepimjzin arzusu, hepimi
zin içtenlikle isteği, samimî duyguları, 
Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine eri
şebilmesi, Türkiye'nin çağın sanayiini ya-
kalayabilmesidir. Tabiî ki bunun, Sayın 
Başbakanın ifade ettikleri gibi televizyon 
ekranlarında değil; sözde değil, özde ol
masını isterdik. Ülke düzeyinde yeni açı
lan fabrikalarda bunu görmek isterdik, tü
ten bacalarda bunu görmek isterdik, fab
rikalarda iş bulabilen vatandaşlarda bu
nu görmek isterdik. 

Biraz evvel, Sayın Bakanı dinledik; 
Sayın Başbakanımızın da sık sık ifade et
tiği gibi, "Türkiye, yüzde 8-9 sanayide her 
sene gelişme sağlıyor ve ihracat içerisin
deki sanayi ürünlerinin payı yüzde 80'e 
vardı; binaenaleyh Türkiye sanayileşti" 
deniyor. 

Değerli milletvekilleri, bu gelişmele
ri takdirle karşılıyoruz; ancak, bu iki kri
ter, bu iki ölçüt, Türkiye'nin sanayileşmiş 
olduğunu ifade etmez. Daha başka ölçek
lere, daha başka kriterlere ve göstergelere 
ihtiyaç var. 
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Şimdi, sırasıyla bunlara bir göz ata
lım: İmalat sanayiinin birleşimi önemli; 
çalışan nüfusun sek törel dağılımı önemli; 
nüfus başına yapılan üretim önemli. Bu
günkü göstergelere bakararak, bir ülkenin 
sanayi ülkesi olduğunu iddia etmek olduk
ça güçtür. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, sa
yın iktidar mensuplarımızın söyledikleri 
gibi, Türkiye, son yıllarda, sanayi sektö
ründeki gelişme hızını her yıl yüzde 8-9 
artırmıştır. 1983-1987 yıllan arasında (5 yıl 
içinde) gayri safı millî hâsılada ortalama 
yüzde 5,9; sanayi sektöründeki ortalama 
yüzde 8,4 büyüme sağlanmış. İstanbul Ti
caret Odası endekslerine göre, bu dönem
deki toptan eşya fiyatlarındaki yıllık orta
lama artış da yüzde 36,6 olmuş. Ancak bu 
gelişmeler, yeni yeni fabrikalar kurarak, 
yeni yeni tesisler kurarak sağlanmamış; 
mevcut fabrikalarda üretim, kapasite ar
tışıyla sağlanmış. Bugün kapasite kulla
nım oranı yüzde 76,5'e yaklaşmış. Geliş
miş ülkelerde bu oran yüzde 80'leri hiç
bir şekilde aşamaz. Binaenaleyh, kapasi
te kullanımı doyum noktasına gel
mektedir. Eğer bu durum, yeni fabrikalar
la desteklenmez ve beslenmezse, birkaç se
ne sonra ihracatın da tıkandığını maale
sef görürüz. 

Değerli milletvekilleri, bu 5 yıl içeri
sinde, yani 1983-1987 dönemi arasında, 
her yıl gelişen sanayi sektöründeki yüzde 
8,4'lük artışı, eğer bir sanayileşme olarak 
kabul edeceksek; bakın size on sene evvel
ki artışları söyleyeyim; yani, 1983-1987 ye
rine, 1973-1977 dönemini; tam 10 sene ev
velki dönem. Bu dönemde, her yıl, sana
yi sektöründeki ortalama büyüme hızı 
yüzde 10,6 olmuştur; 8,4 yerine 10,6 ol
muştur. Gayri safi millî hâsıladaki büyü
me hızı da 5,9 yerine, 6,7 olmuştur. Top
tan eşya fiyatlarındaki ortalama artış da 
yüzde 21 olmuştur. Yani, 1973-1977 döne
mi, 1983-1987 döneminden, kalkınma yö

nünden çok daha iyidir, fiyat artışları yö
nünden daha iyidir, daha isabetlidir. Ya
ni, eğer bu kriterleri esas kabul edersek, 
Türkiye'nin sanayileşmiş olduğunu kabul 
edersek, Türkiye'nin 1973-1977 dönemin
de çok daha iyi ileri bir sanayi ülkesi ol
ması gerekir. O itibarla, kriter, tutarlı bir 
kriter değildir. 

Değerli milletvekilleri, iktidar parti
mizin yine üzerinde durduğu bir önemli 
konu " ihracat ürünleri içerisindeki sanayi 
kesimi payını yüzde 80'e çıkardık" deme
si. Gerçekten, 24 Ocak kararlarından son
ra ihracattaki artışa paralel olarak, ihra
cat içerisindeki sanayi ürünlerinin payı da 
artmıştır. 1980 yılında yüzde 36 olan sa
nayi sektörünün payı, 1983 yılında yüzde 
64'e çıkmıştır. Yani, o dönemde, üç sene 
zarfında 28 puan artmıştır. 1983'ten son
ra, 1987 sonu itibariyle yüzde 80'e çıkmış
tır; yani dört senede yüzde 16'lık bir artış 
göstermiştir. Şimdi, nasıl sanayileşmeyi 
kabul edeceğiz?.. İhracat içerisindeki sa
nayi ürünlerinin payı yüzde 64'teyken sa-
nayileşmemiş olan Türkiye, acaba bu oran 
yüzde 80'e çıktığı zaman mı sanayileşmiş 
olacak? Böyle bir kriter mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, çağdaş 
ülkelerin imalat sanayi bileşimine kısaca 
bir göz atarsak, genel olarak gelişmiş ül
kelerde imalat sanayiinin bileşimi şu şe
kilde: Tüketim malı üretimi yüzde 15-20, 
ara malı üretimi yüzde 45-50, yatırım malı 
üretimi yüzde 30-35 arastnda olmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise bu bileşim; 
tüketim malı üretimi yüzde 40-50 arası, 
ara malı üretimi yüzde 30-55 arası ve ya
tırım malı üretimi ise yüzde 15-25 arasın
da oluyor. Az gelişmiş ülkelerde ise, tüke
tim malı yüzde 45-80, ara malı yüzde 
20-45, yatırım malı sıfırdan yüzde 15'e ka
dar olabiliyor. 

Şimdi, Sayın Bakanımız da ifade et
tiler, 1987 sonu itibariyle Türkiye'de ima
lat sanayiinin bileşimi şu şekilde olmuş: 
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Tüketim malı, yuvarlak hesap, yüzde 43, 
ara malı yüzde 42, yatırım malı yüzde 15. 

Değerli milletvekUleı\ bu rakamları 
biraz evvel okuduğum şablona oturttuğu
muz zaman, Türkiye, gelişmekte olan ül
keler grubuna girmektedir; henüz sanayi
sini tamamlayamamıştır, sanayi yapısını 
gelişmiş ülkeler şablonuna oturtamamış
tır. Tüketim malı üretimi yüzde 43'tür. Bu 
yüzde 43'lük tüketim malını yüzde 
15'lere, yüzde 20'lere indirebilmesi için 
daha pek çok ara malı ve yatırım malı ya
pacak, üretecek fabrikalara ihtiyacı ola
caktır. Bu fabrikaları kurmadan, bu fab
rikaları gerçekleştirmeden, işler hale ge
tirmeden çağ atlamak da mümkün değil
dir. 

Yine bir başka kriter, istihdam edi
len nüfus. Bakınız, gelişmiş ülkelerde, sa
nayileşmiş ülkelerde çalışan nüfusun yüz
de 25 ile 35'i sanayi sektöründe çalışmak
ta, yüzde? ile 15'i arası tarım sektöründe 
çalışmakta, yüzde 55-65 civarında da hiz
metler sektöründe görev almakta. 

Şimdi, Türkiye'nin 1987 yılı sonu iti
bariyle, çalışmakta olan 16 milyon 550 bin 
kişiden sadece 2 milyon 261 bin kişisi, ya
ni yüzde 14'ü sanayi kesiminde çalışmak
ta, 9 milyon 357 bin kişisi, yani yüzde 
56'sı tarım kesiminde çalışmakta, 4 mil
yon 909 bin kişisi de, yani yüzde 30'a isa
bet eden kısmı hizmetler sektöründe ça
lışmakta. Sanayileşen ülkelerdeki gibi ça
lışan nüfusun yüzde 25'i, 35'i vesaire, he
nüz daha sanayi kesimine kayamamışttr. 

Değerli milletvekilleri, çalışan nüfu
sun yüzde 56'sı tarımla iştigal ediyorsa, 
orada çağdaş ülkelerin refahını bulmak 
mümkün değildir ve çağdaş topluma ulaş
mak da mümkünıdeğildir, hatta, "Çağ aş
tık çağa ulaştık" demenin de herhangi bir 
mantığı yoktur. 

Halen ülkemizde, son yapılan tashih
lere göre, fert başına millî hâsıla 1 255 do
lardır. 

Değerli milletvekilleri, bu hâsılanın 
202 doları tarımdan gelmekte ve 407 do
ları da sanayiden oluşmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde çalışan nüfusun yüzde 7, yüzde 
15 civan; ortalama yüzde 10 kabul eder
sek, tarımda çalışan yüzde 56'lık nüfusu, 
bu seviyeye indirebilmek için, yine sana
yi sektörünün gelişmesine, ihtiyaç var, bü
yümesine ihtiyaç var, yeni yeni fabrikala
ra ihtiyaç var ve yine hizmetler sektörüne 
ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, senelerdir Or
tak Pazara üye olmaya çalışan Türkiye'
nin fert başına sınaî üretimi Ortak Pazar 
ülkelerinin çok çok altındadır. Türkiye'
nin, bugünkü Yunanistan'ın fert başına 
ürettiği sanayi ürünlerini yapabilmesi için 
bugünkü fabrika sayısını üç kat artırması 
lazımdır. Yine Türkiye'nin bugünkü İtal
ya' daki fert başına sanayi üretimini ger
çekleştirebilmesi için fabrika sayısını seki
ze katlaması lazımdır. Eğer Batı Alman
ya'yı örnek alacaksak, Türkiye'nin o se
viyede bir üretimi gerçekleştirebilmesi için 
fabrika sayısını ondört kat katlaması la
zımdır. 

Özet olarak, eğer Avrupa Topluluğu
nun bir üyesi olmaya uğraşıyorsak, o top
luluğun bir parçası olacaksak, herhalde sa
nayi sektörünü en az beş on kat artırmak 
lazım, katlamak lazım değerli milletvekil
leri. 

Buna mukabil, 1980 yılından bu ya
na imalat sanayii üretim potansiyeline 
önemli bir ünitenin eklenmediği de göz
lenmekte ve sanayi sektöründe yatırım 
pipe-line'mın boşaldığı da müşahede edil
mektedir. Daha açık bir ifadeyle, 1980 yı
lındaki ülkemizin sınaî üretim potansiye
line yeni tesisler eklenememiştir. Yani, 
mevcut 8 adet kâğıt fabrikasına bir yenisi 
eklenmemiştir; mevcut 5 adet rafineriye, 
2 adet petrokimya tesisine yenileri eklene
memiştir; 1980'de mevcut 35 adet çimen
to fabrikası ile inşa halinde bulunan 7 adet 
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çimento fabrikasına ilave bir yenisi yok
tur. Yine, 1980 yılında mevcut 17 adet şe
ker fabrikası ile inşaatına başlanmış olan 
13 adet fabrikaya bir ilave yapılamamış
tır. Yine, 1980 yılında mevcut olan 3 adet 
demir çelik fabrikasına bir dördüncüsü ek-
lenememiştir; bilakis, dördüncü demir çe
lik fabrikası, yani Sivas Demir Çelik Fab
rikası basit bir haddehaneye indirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, asnn sonun
da Türkiye nüfusu 70 milyonu bulacak. 
Bu nüfusla, İtalya'nın bugünkü seviyesi
ne ulaşabilmek için, İtalya'nın bugünkü 
bazı temel sanayi ürünlerinin üretim se
viyesine gelebilmek için, Türkiye'nin, me
sela demir-çelik sektöründe 26 milyon ton 
demir üretmesi lazımdır, çelik üretmesi la
zımdır. Bugün, 7 milyon ton ürettiğimize 
göre, 19 milyon ton ilave üretim yapacak 
tesislerin projeleri nerededir, tesisler ne
rededir? Yine, Türkiye'nin, asnn sonun
da İtalya'nın bugünkü üretim seviyesin
de çimento üretebilmesi için, 45 milyon 
ton çimento üretim kapasitesine sahip ol
ması lazımdır. Halen mevcut çimento fab
rikalarının üretim kapasitesini 25 milyon 
ton kabul edersek, 20 milyon ton çimento 
üretecek yeni fabrikalara ihtiyacı vardır. 
Bu demektir ki, her sene, birbuçuk mil
yon ton çimento üretimi yapan fabrikala
rın devreye girmesi lazımdır; ama bu pro
jeler ortada yoktur, bu tesisler ortada yok
tur. 

Değerli milletvekilleri, kâğıdı misal 
alırsak, yine İtalya'nın bugünkü üretim 
seviyesine, 2000 yılında Türkiye'nin ula
şabilmesi için 5,6 milyon ton kâğıt üret
mesi lazım; bugünkü üretim potansiyeli 1 
milyon ton olduğuna göre, 4,6 milyon ton
luk yeni üretim tesislerine ihtiyaç vardır. 
Projeler nerede, tesis nerede?... Yok. 

Samsun'da kurulacak Atatürk Kâğıt 
Fabrikasına neden başlanmamıştır? Türk
iye'nin ihtiyacı var. 

Yine, Ortak Pazar ülkelerinde fert 
başına enerji tüketimi 4 900 kilovvat-
saattir. Türkiye'nin bu seviyeye ulaşabil
mesi için, yine asrın sonunda 343 milyar 
kilowat-saatlik enerji üretmesi lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, bu üretimler 
olmadan çağı yakalamak mümkün değil
dir. Çağ atlamak lafla olmaz; çağdaş ül
kelerin üretimlerini yapmakla, çağdaş ül
kelerin demokrasilerini benimsemekle 
olur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye bu hedeflere nasıl ulaşacak
tır? Devlet, sanayi sektöründen elini çek
miştir. "Özel sektör marifetiyle 
yapılacak" deniyor değerli milletvekille
ri. Hükümet yardımcı olmaz ise, özel ke
sim nasıl yatırım yapacaktır? Ekonomik is
tikrarın, bozulması yatırımları teşvik et
mez, ekonomik istikrarın sık sık değişmesi 
yatırımcıyı kaçırır. Sanayici veya müteşeb
bis geleceğe dair hesaplarını, daima, bili
nen kurallara göre yapmak ister, belirli ka
idelere uymak ister ve bu kaideleri uygu
lamak, bu kaidelere inanmak durumun
dadır. O itibarla, sanayi ortamının sağlan
ması, korunması ekonomik istikrara bağ
lıdır, sadece siyasî istikrarla bu sağlana
maz. Ekonomide sık sık değiştirilen karar
lar, yatırımları kaçırır. Hele hele 4 Şubat 
gibi şok kararları güven duygusunu zede
ler ve yatırımcı yatırım yapmaz olur. 

Onun için, Yüce Mecliste bu sanayi 
konusunu tartışalım, görüşelim, tıkanmış 
olan sanayileşme yolunu yeniden açalım 
istedik değerli milletvekilleri. 

Kamu yatırımları içinde imalat sana
yiinin durumuna bir göz atacak olursak, 
bu imalat sanayi paylarının devamlı ola
rak azaldığnı gözlemekteyiz. 1985 yılın
da yüzde 12,1 olan bu pay, 1986'da yüzde 
10,8'e düşmüş, 1987'de yüzde 9,8'e düş
müş ve 1988'de de yüzde 5,6'ya düşmüş
tür. Halbuki bu, iktidar partimizin hazır
lamış olduğu Beşinci Beş Yıllık Planda, 
imalat sanayiinin her sene ortalama sabit 
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sermaye yatırımları içerisindeki payının 
yüzde 20,92 olması öngörülmüşken, bu 
sağlanamamış, 1988 yılı yatırımları yüz
de 18 civarında kalmıştır. Sayın iktidarı
mız kendi hazırladığı plana dahi uyum 
sağlayamamıştır. 

"Biz altyapı yapıyoruz, imalat sana
yii yatırımlarını özel sektör yapacak" de
menin tutarlı olabilmesi için, sanayileşme 
ortamının hazırlanması lazımdır. Ortam 
hazırlanmaz, yatırımları cazip hale geti
rilmezse, özel sektör yatırım yapamaz. 
Özel sektör, bu yüksek faiz hadleriyle na 
sil yatırım yapacak? Yatırım yapılmayın
ca da üretim olmaz, fiyatlar düşmez, enf
lasyon da önlenemez. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz se
nelerde görülmüştür ki, imalat sanayii ya
tırımlarının büyüme hızı, gayri safı millî 
hâsılanın büyüme hızının altında kalmış
tır. Türkiye, sanayileşerek kalkınma stra
tejisini terk etmiştir. ANAP İktidarı dö
neminde Türkiye sanayileşmekten vazgeç
miştir; ama, devletin planına ve progra
mına baktığımız zaman, Türkiye'de bü
yüme var; bu büyüme nereden ileri geli
yor? Tabiî ki, büyük ölçüde hizmetler sek
törüne kaymıştır. Hizmetler sektörünün 
tabiî ki büyümesi gereklidir; ancak bu, 
devletin plan ve programına göre olur. 
Eğer bu durum aşırı olursa, insanların 
dengesiz beslenmesi gibi, ekonominin de 
dengesiz oluşmasına neden olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, sürenizi 
«epey aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla)— 
Hay hay Sayın Başkanım. 

Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke 
kimliğine girebilmesi için, üretici sektör
lerin güçlenmesi lazımdır, üreten bir eko
nomiye sahip olmak lazımdır. Üretmeyen 
bir ekonomi sağlıklı olamaz. Üretim, ay
rıca enflasyonla da bir mücadele aracıdır. 
Bir ülkenin geleceği, sadece ihracat poli

tikasına bağlanamaz. Enflasyonu körük
leyerek vatandaşın satın alma gücünü 
azaltan, iç piyasa düzenini bozan politi
kalarla ülke zenginleşemez. Hükümet, sa
nayileşmeyi unutmuştur. Ekonomik yatı
rımları, üretken yatırımları bırakarak, 
üretken olmayan yatırımları destekleyen 
bir ekonomik modelin neticesi, işte bugün
kü enflasyondur, bugünkü çarpık tablo
dur. 

Bugün, büyük sınaî kuruluşların it
halat yapıyor olması, hizmet sektörüne ka
yıyor olması, konut sektörüne kayıyor ol
ması, herhalde hepimizi düşündürmelidir. 
Bu sanayi yatırımlarını kim yapacak bu 
durumda? Yabancı sermaye mi? Hayır. 
Yabancı sermaye de yapmıyor değerli mil
letvekilleri; onlar da hizmet sektörüne ka
yıyor. 

25-30 yıldır, gerçekten, beyaz eşya 
üreten firmalar dahi bugün aynı ürünleri 
ithal eder olmuşlardır. Ekonomik yapımı
zın özü böylece değişirken, yani sanayileş
me eğiliminden sapmalar olurken, ülke
mizin yöneticileri, kabuk değiştirmekten, 
çağ atlamaktan söz etmektedirler. Gerçek
ten de Türk ekonomisi kabuk değiştirmek
tedir; zira Türk ekonomisinin temel den
geleri çok çarpılmıştır, enflasyon kronik 
hale gelmiştir, sanayileşme durma eğilimi
ne girmiştir, dış borçlar artmıştır, gelir da
ğılımı çok bozulmuştur, para arzı inanıl
maz seviyelere ulaşmıştır, vatandaşın sa
tın alma gücü düşmüştür, bir mutlu azın
lık için, vitrinler, borçlanarak sağlanan dö
viz karşılığı getirilen mallarla doldurul
muştur; ama, bu malları büyük bir vatan
daş topluluğu ancak vitrinlerde seyrede
bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün sana
yileşme bir kenara itilmiş vaziyettedir ve 
sanayi kesimi üvey evlat muamelesi gör
mektedir. Sanayi, kendi kaderine terk edil
miştir. 
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Bugün sanayi Hükümetin günde
minden de çıkmıştır. Kalkman bir ülkede 
en güçlü ve en önemli bakanlıklardan bi
ri olması icap eden Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının ismi kalmış; fakat etkinliği 
kalmamıştır. Bu bakanlığın içi boşaltılmış
tır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Boş bir bakanlık haline getirilmiştir. Üs
telik "teknoloji" kelimesi bile bu bakan
lığa fâzla görülmüş, "teknoloji" kelimesi 
de kaldırılmış, yerine "ticaret" kelimesi 
konulmuştur. Sanayi Bakanlığı, kanunun 
kendisine verdiği görevleri dahi ifa edemez 
hale getirilmiştir. 

Sanayi politikası da, bu hükümet za
manında Sanayi Bakanlığı dışında oluştu
rulmaktadır sevgili milletvekilleri. Kendi
sine bağlı kamu iktisadî teşebbüsleri bu 
bakanlıktan koparılarak, hiçbir altyapısı 
olmayan, arşivi bulunmayan devlet bakan
lıkları arasında taksim edilmiştir. Bu ikti
darın sanayileşmeye verdiği önem, işte bu 
bakanlıktan da bellidir. 1980 yılındaki Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile, bugünkü 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın durumu 
mukayese edildiğinde büyük farklar göz-
önüne çıkacaktır. O güçlü Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı eritilmiş, onun yerine Ti
caret Bakanlığı mı, altyapı bakanlığı mı, 
ne denmesi hususunda gerçekten tereddü-

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLA
RI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Söhnenoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisince buğ
day satış fiyaûartna zam yapılacağı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Tarvn Orman ve Köyisleri Bakanı H 
Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/153) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk çiftçisinin maliyet girdileri olan 
akaryakıt, gübre, tohum, ilaç % 70 - % 
90 arasında arttığı günümüzde bu girdi-

te düştüğüm, ancak sanayileşen bir ülke
nin sanayi bakanlığı olamayacağına inan
dığım bir bakanlık ortaya çıkmıştır. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) İşte, iktidar 
partisinin Sanayi Bakanlığı, işte iktidar 
partisinin sanayi anlayışı... Her ikisi de 
eriye eriye küçülüp gitmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Genel görüşme önergesi üzerinde 
başkaca söz isteyen bulunmamaktadır. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Verin önergenizi efen
dim. 

Anavatan Partisi Gurubu adına, Sa
yın Mustafa Şahin söz istiyorlar. 

Efendim, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir; gruplar adına konuşma süresi de 
malumu âliniz 20 dakikadır. Oysa, 18 da
kikalık süremiz kalmıştır. 

Bu itibarla, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek, gündemdeki konu
ları sırasıyla görüşmek ve 28 Eylül 1988 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.42 

ler daha ucuz fiyat ilan edilen hububat ta
ban fiyatları ile stoktaki buğdayın satış fi
yatlarına zam yapmayı karara bağlayan 
T.M.O. hakkında aşağıdaki sorularımın 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Hüs
nü Doğan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 
9.5.1988 

M.Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Maliyet girdileri % 90 daha ucuz
ken ilan ettiğiniz ve bugün geçerliliğini 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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kaybeden hububat taban fiyatlarını sabit 
tutarken T.M.O.nin buğday satış fiyatla
rına zam yapmaya karar vermesi neyin ne
sidir? Niçin yeniden buğday ve hububat 
fiyatlarını ayarlamıyorsunuz? Köylünün 
maliyet enflasyonu altında ezilmesine ne
den göz yumuyorsunuz? 

2. Fakirleşen köylü ile Türk ekono
misi hangi noktaya gelir? Nasıl iyileşir? 

3. Buğday ve diğer hububat alımla
rının peşin fiyatla yapılmasına niçin Cum
huriyet Hükümeti mâni oluyor? Sende bir 
defa harman kaldıran Türk köylüsüne pe
şin parayı çok görüp onun fukaralaşma-
sına, köye haciz gelmesine niçin müsama
ha edilmektedir? 

T C . 
Tarım Orman ve Ankara, 27.9.1988 

Köy işleri Bakanlığı 
Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-305 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan.Kar.Md.nün 12.5.1988 ta
rih ve 7/153-838/04011 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat 
Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

1. Diğer ürünlerde olduğu gibi hubu
bat destekleme fiyatlarının tespitinde de 
Hükümetimiz başta enflasyon olmak üze
re bütün kriterleri gözönünde bulundur
mak suretiyle çiftçimizin alın terinin kar
şılığını vermiştir. 

2. 1988-1989 alım döneminde Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından gerçekleştiri
lecek hububat alım fiyatlarının geçen yıl 
sonbaharda ilan edildiği malumlarıdır. 
Hükümetimiz bu zaman süresinde mey
dana gelen gelişmeleri dikkate alarak buğ
day, arpa, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını 
7 lira, mısır alım fiyatını ise 15 lira/kg. ola
rak artırmaya karar vermiş olup, bu Ka

rar 31.5.1988 tarihinden itibaren uygulan
maktadır. 10.8.1988 tarihinde de bu artı
şa ilave olarak ve 31.5.1988 tarihinden iti
baren ofise mal veren üreticilere de fark 
verilmek kaydıyla makarnalık buğdaylar 
kilo başına 14.— Tl, ekmeklik buğdaylar, 
arpa, çavdar ve yulaf 12.— TL, mısır ise-
20.— T L artırılmıştır. Ayrıca destekleme 
alım fiyatlarından başka geçen yıllardan 
farklı olarak kalitesi ortalamanın üzerin
de olan makarnalık buğdaylara kilo başı
na 10.— TL, ekmeklik buğdaylara 7,5.— 
TL, arpaya 5,5.— TL, çavdar ve yulafa 
3.— T L ve mısıra 10.— T L ayrıca prim 
verilmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
mubayaa edilecek hububat bedellerinin 
yarısının peşin, yarısının ise iki ay sonra 
ödenmesi sözkonusudur. 

Arz ederim. 
H.Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakan 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
1986-1988yıllarında Irak'a ihraç edilen mallara 
ve ihracatı gerçekleştiren firmalara üiskin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakam Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın yazılı cevabı (7/175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. 1986-1987 ve 1988 yılları itibariyle 
hangi mal gurupları, hangi koşullarla 
Irak'a ihraç edilmiştir? 

2. Irak'a ihracat yapan başlıca firma
lar hangileridir? Her firmanın yaptığı ih
racat miktarı ile aldığı mal bedeli kaç li
radır? (firmalar itibarıyla ayrı ayrı) 

3. Yıllar itibariyle Irak ' tan Devleti
mizin alacağı ne kadardır? 
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T.C. 
Başbakanlık 69305/9.9.1988 

Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü 

Şayi: ANL-V-IRAK-A6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 3.6.1988 t a r i h ve 
7/175-962/04498 sayılı yazıları. 

Irak'la ticarî ilişkilerimiz konusunda 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Saym 
Başbakanımıza tevcih ettiği soru önerge
sinin cevapları aşağıda sunulmuştur. 

1986/1987'de yıllık ve 1988 yılının ilk 
5 aylık döneminde Irak'a sırasıyla 553, 
954 ve 734 milyon ABD Dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmiş olup, bu ihracat içinde sa
nayi ürünlerinin payı % 89, Tarım ve Gı
da Sanayi ürünleri ile Madencilik ve Ta
şocakçılığı Grubunun payları da % 10 ve 
% l'dir. 

Ortadoğu bölgesinde en önemli ticarî 
ortaklarımızdan biri olan Irak'a ihracatı
mız, ilk kez 13 Mart 1983'de yapılan ve 
halen yürürlükteki 16 Eylül 1986 tarihli 
Bankacılık Düzenlemeleri çerçevesinde 
kredili olarak yürütülmektedir. 

Yürürlükteki 16.9.1986 tarihli Banka
cılık Düzenlemesi ile Irak'a Türkiye'den 
yapılacak tüm ihracat bedellerinin % 
100'ü için kredi verilmekledir. Bu Düzen
leme çerçevesinde Türk ihracatçılara mal 
bedelinin % 78'i oranında yapılmakta 
olan T L ödemeler ise, Para ve Kredi Ku
rulunun 7.5.1988 tarihli kararı ile % 58'e 
indirilmiş bulunmaktadır. 

Komşumuz Irak'a 1986 yılında 390, 
1987 yılında 407 ve 1988 yılının ilk 4 ay
lık döneminde de 353 firma fiilen ihracat 
yapmıştır. 

Irak'a verilen ihracat kredisi çerçeve
sinde alacaklarımızın (faizler dışında) 1988 

yılı sonu itibariyle 1.700 milyon ABD Do
lar alacağı hesaplanmakta olup,bunun 
1989 yılında 1.000 milyon ABD Dolara in
dirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yusuf Bozkurt Özal 

Devlet Bakanı 
3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Alalay '-

in, 29.5. J988 tarihinde yayınlanan "Gelişen 
Türkiye" adlı televizyon programının gerçekleri 

yansıtmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal'ın yazılı 
cevabı (7/176) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 94 
üncü maddeleri gereğince, aşağıdaki so
ruların Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını, saygılarımla 
arz. ederim. 30.5.1988 

Fuat At alay 
Diyarbakır 

1. 29 Mayıs 1988 tarihinde T R T Te
levizyonlarının 1 ve 2 nci kanallarında ya
yınlanan "Gelişen Türkiye" programın
da, Kamu iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
ürünlerindeki fiat artışlarını kastederek, 
Devlet zarar eden fabrikayı subvanse eder
se, vatandaşların haklarını yer, çözüm bu 
fabrikaların verimini artırmaktır, şeklin
deki beyanatınıza rağmen, Başbakanlığı
nız döneminde iyi idare edilemeyen ve bir
çok Devlet bankalarına borçlu durumda 
olan özel şirketleri kurtarma ve kamu kay
naklarını bu şirketlerin kurtarılması için 
seferber etme uygulamaları, "Gerçek Sos
yal Adaletçi Uygulama Politikalarınıza" 
nasıl bir uygunluk teşkil etmektedir, açık
lar mısınız? 

2. Türkiye işverenler Sendikası Kon
federasyonu Başkanı Sayın Halit Narin'-
in başında bulunduğu şirketler grubunun, 
1986 yılında İş Bankasının bir iştiraki olan 
Dışbank'a 800 milyon liralık bir borcu ol-
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duğu doğru mudur? Yine bu borç nede
niyle anılan Banka Sayın Narin'in İstan
bul'daki fabrikasına ve iki evine haciz ka
ran aldırmış daha sonra da bu kararı kal
dırmıştır. Bu karar gündemde iken T.C. 
Ziraat Bankasının aynı kişiye 1 milyar li
ralık bir ek kredi açtığı iddiaları doğru 
mudur? Doğru ise Ziraat Bankası hangi 
gerekçe ile böyle bir krediyi açmıştır, açık
layabilir misiniz? Bütün bu yardımlara 
rağmen Sayın Narin' in İş Bankası başta 
olmak üzere, Ziraat Bankası, Vakıflar 
Bankası ve Dışbank'a önemli miktarda 
borcu olduğu doğru mudur? Ve yine geç
tiğimiz günlerde adı geçen üç büyük ban
ka yönetimlerinin biraraya gelerek, bir 
kurtarma protokolü üzerinde anlaştıkları 
doğru mudur? Şayet doğru ise, "Sosyal 
adalet politikasının bir bütün olduğunu, 
zenginlere yarayan desteklerin olmadığı 
bir sistemi savunduğunuz 29 Mayıs tarihli 
Gelişen Türkiye programı mı, yoksa Türk
iye'de yaşanan gerçek olaylar mı doğru
ları yansıtıyor, açıklar mısınız? 

3. Hükümetinizce 1988 yılının ilk 
dört ayında ham petrol ve petrol ürünleri 
olarak hangi ülkelerle ithalat ve ihracat iş
lemi yapılmıştır? Bu işlemlerde uygulanan 
birim fiatlar ne kadardır? Ocak ayında 
İran'dan ithal edilen benzine 89 lira öde
nirken, Mart ayında İtalya'dan ithal edi
len benzine 278 lira ödendiği doğru mu
dur? Doğru ise bu alım işlemlerini hangi 
politikanıza uygun olarak yaptınız? Yurt 
içinde 500 lira dolayında satılan benzinin, 
Şubat ayında İtalya'ya 129 liradan ihraç 
edildiği doğru mudur? Doğru değilse, ger
çek ihracat fiatını açıklar mısınız? DİE ve
rilerine göre, Şubat ayında 129 liradan 
benzin ihraç ettiğiniz İtalya'dan bir ay 
sonra 278 liradan benzin almayı nasıl 
açıklıyor sunuz? Yine İtalya'ya 129 lira
dan benzin ihraç edilirken, KKTC'ye ya
pılan ihracatta benzin fiyatının çok yük
sek tutulduğu doğru mudur? 

4. Akılcı ve Gerçek Sosyal Adalet Po
litikanız sayesinde Türkiye'nin düzlüğe çı
kacağı iddialarınızı sürekli yenilemektesi
niz. Bütün bu açıklamalarınıza rağmen 
geniş halk kitlelerinin yaşam koşulları gi
derek kötüleşmektedir. Halk enflasyon al
tında ezilmektedir. Bu durumda, enflas
yonu ne zaman % 15 seviyelerine düşü
receksiniz? Yaklaşık da olsa hedeflediğiniz 
tarihi açıklıyabilir misiniz? Ücretliler pe
şin olarak vergilerini öderken, sermaye 
çevrelerinden tam olarak alınamıyan ver
gilerin, şirket kurtarma operasyonlarının, 
yanlış ithalat ve ihracat politikalarının 
yüksek enflasyona neden olduğu iddiala
rını nasıl yorumluyorsunuz, açıklar 
mısınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.9.1988 
Sayı: 03-6/310-6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 3.6.1988 ta r ih ve 
7/176-965/04508 sayılı yazınız. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya
zılı soru önergesine verilen cevap ekte tak
dim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yusuf Bozkurt Özal 

Devlet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar 
aşağıdadır: 

1,2. Türkiye İşverenler Sendikası 
Konfederasyonu Başkanı Sn. Halit Na-
rin'in başında bulunduğu şirketler grubu
nun bankalardan aldığı krediler ve ban
kalara olan borçlarının açıklanması, gerek 
yasal (Bankalar Kanunu Madde 83) ge
rekse evrensel bankacılık prensiplerinden 
biri olan "Banka Sırrı"nın açıklanması 
anlamına geleceğinden mümkün değildir. 
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Diğer taraftan; Kredilendirme, ban
kacılık mevzuatının amir hükümlerine 
uyulmak ve kredi açma ile ilgili sınırları 
içinde kalınmak kaydıyla, bankaların ken
di değerlendirmelerine bağlı bir husustur. 
Bankaların alacaklarının tahsilinde birey
sel veya diğer bankalarla müştereken ha
reket edip etmemesi ise, kendilerine ait bir 
işlem olup, kamu hukukunu ilgilendiren 
bir mevzu değildir. 

3. 1988 yılının Ocak-Nisan dönemin
de gerçekleştirilen petrol ve ürünleri itha
latına ve ihracatına ilişkin bilgiler talep 
edilmektedir. 

1988 yılının ilk dört ayında 27.09 
G.T.İ.P.'na dahil "Ham petrol" ihracatı
mızın bulunmadığı buna mukabil aynı dö
nemde 27.10 G.T.P'da yer alan "Petrol 
\ağları (Akaryakıt)" ihracatımızın toplam 
olarak 1 026 400 176 Kg karşılığı 
97 869 794 % olarak gerçekleştiği görül
mektedir. 

ithalata ait listede miktar ve değer 
olarak yer alan maddelerin ithalatında uy
gulanan birim değerlerinin tespiti, her 
parti malın değişik nitelikte olması nede
niyle mümkün bulunmamaktadır. 

Aynca, 1988 Mart ayında İtalya'dan 
2.004.497 Kg 616.158.— f lık uçak benzi
ni ithalatı yapıldığı mevcut verilerden an
laşılmış olup, sözkonusu ithalatın Millî Sa
vunma Bakanlığı ihtiyacı için yapıldığı ve 
uçak benzinin 100-130 oktanlı olduğu, it
halat işleminin 1 004 497 Kg.'ıntn 
7.3.1988 tarih 101, 1000 000 Kg'ının 
25.3.1988 tarih ve 139 sayılı beyanname
lerle İzmit Akaryakıt Gümrüğünden ger
çekleştirildiği tespit edilmiştir. 

4. Türkiye'nin İthalat Politikası: 
1980 yılından itibaren, ithal ikamesi 

politikası terk edilmiş, bunun yerine ih
racata dönük bir sanayileşme sistemi esas 
alınmış ve ekonominin aşamalı olarak dı
şa açılmasının hedeflendiği bir ithalat po
litikası uygulamaya konulmuştur. Bu po

litikanın amaçları şöyle sıralanabilir: 
— Dışticaretimizin serbestleştirilme

sini bu arada kota ve döviz tahsisini kal
dırarak büyük haksız kazancın ortadan 
kaldırılmasını sağlamak, 

— Sanayimizin dışrekabete açılma
sına yardımcı olmak ve böylece iç fiyatla
rın yükselmesini önlemek, tüketiciyi ko
rumak ve üretimin kalitesini artırmak, 

— Sanayileşmeyi ve özellikle ihraca
ta yönelik sanayileşmeyi hızlandırmak 
amacıyla gerekli yatırım malları ithalatı
nı sağlamak, 

— Kaçakçılığı, karaborsayı engelle
mek, 

— Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
entegrasyonu kolaylaştırmak, 

— Konut sorununun çözüme yardımcı 
olmak amacıyla Toplu Konut Fonuna kay
nak yaratmak. 

İthalatta liberasyon politikasının uy
gulanması sırasında yeni kurulmuş, temel 
mallar üreten ve henüz dış rekabete hazır 
olmayan sektörlerimize nispî bir koruma 
sağlanmasına da aynca özen gösterilmek
tedir. 

Türkiye'nin İhracat Politikası: 
24 Ocak istikrar tedbirlerinin uygu

lamaya konulmasıyla beraber, o tarihe ka
dar sürdürülen ithal ikamesine dayalı eko
nomi politikası terkedilmiş ve ihracata yö
nelik bir sanayileşme modeline geçilmiş
tir. 

Bunun sonucu olarak, ihracatımızda 
büyük artışlar kaydedilmiş ve ihracatımı
zın ithalatı karşılama oranı giderek yük
selmiştir. 

Diğer taraftan, bu yapısal değişikli
ğin özü olan Ekonomik İstikrar Tedbirle
rinin çerçevesini, vergi iadeleri, düşük ma
liyetli girdiler, uzun vadeli ve düşük faizli 
krediler, gümrük vergisi muafiyetleri, ya
bancı sermaye tahsisinde kolaylıklar, ihra
catta ağırlığın sınai ürünlere kaydırılma
sı ve ihraç mallarımıza dış pazarlarda re-

135 -



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

kabet gücü kazandırmak amacıyla uygu
lanan ihracat teşvikleri oluşturmaktadır. 

Özellikle dışticaretin serbestleştiril
mesi ve döviz gelirlerinin önemli ölçüde 
artırılmasına yönelik politikaların uygu
lanması, ekonomik gelişmemize ve yatı
rımların dış kaynak sorununa büyük öl
çüde çözüm getirmiştir. 

Nitekim, dünya konjonktüründeki 
olumsuz gelişmelere rağmen ülkemizin 
1980 yılından bu yana ihracat alanında 
gösterdiği büyük performans da uygula
maya konulan bu politikanın bir sonucu
dur. 

4. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'-
ün, Selevir Barajından bırakılan suyun Afyon ili 
Çay Kazası Karamık Karacaören Kasabasındaki 
ekili arazim zarara neden olduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı ismail Sa
fa Giray 'in yazılı cevabı (7/184) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorumla ilgili hu
susların Sayın Bayındırlık ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Soru: 
Afyon ili hudutları içerisinde bulu

nan Selevir Barajından, Afyon İli Çay ka
zasının Karamık Karacaören kasabası 
arazisine su bırakılmak suretiyle binlerce 
dönüm ekili arazi sulara terk edilmekte
dir. 

1. Çiftçilerin Devlet Su İşleri İl Mü
dürlüğüne ve Afyon Valiliğine vaki müra
caatlarına şimdiye kadar neden cevap ve
rilmemiştir? 

2. Yüzlerce çiftçimizi mağdur eden 
bu durum hakkında Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünce ne gibi önlem alınmış
tır? 

3. Hangi önlemler alınması düşünül
mektedir ve ne zaman başlayacaktır? 
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4. Araziler bu su taşkınından hangi 
sene kurtarılacaktır? 

5. Çiftçilerin vaki olan zararjarı na
sıl telafi edilecektir? 

T.C 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 12.9.1988 

Sayı: A-13/01/3654 
Konu: Afyon Milletvekili 
Abdullah Ulutürk 'ün 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
8.8.1988 gün ve K A N . K A R . M D . : 
7/184-982/04580 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulu
türk'ün "Selevir Barajından bırakılan su
yun Afyon İli Çay Kazası Karamık Ka
racaören Kasabasındaki ekili arazide za
rara neden olduğu iddiası" na dair ilgi yazı 
ilişiğinde alınan yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce 1964 
yılında Kali çayı üzerinde, taşkın koruma 
ve sulama amaçlı olarak inşa edilen Sele
vir Barajı dolu savağı çalıştığı zamanlar
da ve drenaj alanında da fazla yağış olması 
halinde bu güzergah üzerinde bulunan 
düşük kottaki arazilerde az da olsa taşkın 
olayı meydana gelebilmektedir. 

Esas itibariyle taşkınlar yağışların 
fazla olduğu zamanlarda etkisini göster
mektedir. Bunların önlenmesi amacıyla; 
1987 yılında etüt çalışmalarına başlanmış 
olup, çalışmalar devam etmektedir. Etüt
lerin ekonomik çıkması durumunda konu, 
yatak tanzimi ve sanat yapıları olarak 1989 
yılı icraat programına teklif edilecektir. 
Ayrıca, 1988 yılı içinde de taşkın yapan kı
sımlarda makina ile tahkimat yapılması 
programlanmıştır. 



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

Bu ve buna benzer tüm konularda; 
kuruluşlarımıza düşen görevler titizlikle 
yerine getirilmekte ve vatandaşların gerek 
doğrudan, gerekse Valilik kanalıyla yap
tıkları başvurulara usulüne uygunluğu 
çerçevesinde cevap verilmektedir. Anıldı
ğı gibi vaki olan müracaatların cevaplan-
dırılmaması gibi herhangi bir olay söz ko
nusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I.Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
1984-1988 yıllarında hayalî ihracat yaptıkları te
spit edilen kişi ve firmalar hakkında ne gibi islim
ler uygulandığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal'ınyazdı ceva
bı (7/191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. 1984, 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıl
larında hangi kişi ve firmaların hayalî ih
racat yaptıkları tespit edilmiştir? (Firma 
ve kişilerin ayrı ayrı belirtilmesi) 

2. Bu kişi ve firmalar hakkında ne gi
bi işlemler uygulanmıştır? Özellikle bu fir
ma ve kişilerin haksız aldığı vergi iadeleri 
kendilerinden istenmiş ve tahsil edilmiş 
midir? 

3. Bu suretle hayalî ihracat yolu ile 
vergi iadesi ve benzeri olanaklar sağlayan 
kişi ve firmaların adlarına vergi ve ceza 
tarhiyatı yapılmış mıdır? Yapılmış ise han
gi firma ve kişi adına ne kadar vergi ve ce
za salmmıştır? 

4. Bu tarhiyatların akıbeti ne olmuş
tur? Tahsilat yapılmış mıdır? Yapılmamış 
ise neden? Ayrıca bu firma ve kişilerin 

malları üzerine haciz konulmuş mudur? 
Konulmuş ise hangi kişi ve firmaya ne 
miktarda haciz uygulanmıştır? Haciz uy
gulanmamış ise neden? 

5. Bu yıllarda bir ihracat doları ver
gi muafiyeti ve sağlanan diğer teşviklerle 
birlikte kaç liradan bozdurulmuştur? 

6. Hayalî ihracatçıya yardım eden 
kamu görevlileri hakkında ne gibi işlem
ler yapılmıştır? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 8.9.1988 
Sayı: 03.6/308-9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 8.8.1988 t a r ih ve 
7/191-1038/04939 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc' in 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim 
edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Dr. Yusuf Bozkurt Ozal 

Devlet Bakanı 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc' in 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar 

25 Şubat 1987 tarihli 11509 sayılı Ka
rarname ile İhracatta Vergi İadesi ile ilgi
li tüm işlemleri yürütmeye Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılın
mıştır. 

Bu Kararnameden sonra ilgili Ku
rumlarca incelemeye alınmış veya incele
mesi bitmiş ihracatlarla ilgili soruşturma 
dosyaları Devlet Planlama Teşkilatına in
tikal ettirilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'ndan 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
intikal ettirilen ihracatla ilgili soruşturma 
evrakı 346 adettir. Bu evraklardan bir kıs
mının inceleme raporları tamamlanmış 
bir kısmının ise inceleme raporları ta
mamlanmamıştır. 
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Yaklaşık 74 inceleme, yanm kalanra-
porlann tamamlanabilmesi için ilgili Ku
rumlara gönderilmiştir. Bu incelemeler
den 39 adedi Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, 35 adedi ise Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına intikal ettirilmiş olup, ra
porların tamamlanmasından sonra gerekli 
işlemler yapılacaktır. 

1987 yılı içerisinde yaklaşık 50 firma 
ile ilgili olarak Merkez Bankasına Vergi 
iadeleri için ödeme talimatı verilmiştir. Bu 
50 firmadan bir kısmına ödeme yapılmış, 
bir kısmına ise çeşitli sebeplerden dolayı 
Merkez Bankasınca ödeme yapılmamıştır. 

Diğer taraftan raporları tamamlan
mış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı'nca incelemesi bitmiş (iki firma) ra
porlar ise gereği yapılmak üzere ilgili Ku
rumlara intikal ettirilmiş ve firmalara öde
nen Vergi İadelerinin geri alınması veya 
ödenmemesi için Merkez Bankasına tali
mat verilmiştir. 

Ayrıca Diyarbakır, Kaş, Marmaris 
Güllük, Anamur Gümrüklerinden yapılan 
toplam 103 adet firmanın çeşitli tarihler
de yapmış oldukları ihracatlar inceleme
ye alınmış olup, ödemelerin durdurulması 
için Merkez Bankasına, denetim eleman
larınca gerekli incelemenin yapılarak ne
ticenin bildirilmesi için Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yazılar yazılmıştır. Bu fir
malar hakkında incelemeler halen devam 
etmektedir. 

Yapılacak ihracatlar için Gümrük 
Muafiyetli hammadde yardımcı madde ve 
ambalaj malzemesi ithali için ihracatı Teş
vik Belgesi almış 15 firmanın döviz tah
sislerini kötüye kullanması veya sahte ev
rak tanzimi sebebiyle söz konusu firma
ların toplam 21 adet İhracatı Teşvik Bel
gesi iptal edilmiş ve gerekli müeyyideler 
uygulanmıştır. Bu firmalardan 8 adedi ise 
sahte evrak tanziminden savcılığa veril
miştir. 

İçifleri Bakanlığı'ndan alınan yazılar 
üzerine, haklarında soruşturma açılan 
toplam 30 adet firma ve şahısların yapmış 
oldukları ihracatla ilgili vergi iadesi ve 
Destekleme ve Fiat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemelerin durdurulması için, 
Merkez Bankasına, gerekli incelemenin 
yapılması için Maliye ve Gümrük Bakan
lığına yazı yazılmıştır. 

Netice olarak, 74 adet inceleme ra
poru Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına ince
leme raporlarının tamamlanması için in
tikal ettirilmiş, 135 adet firmanın Vergi İa
desi ve diğer ödemeler devletin çeşitli bi
rimlerinde yapılan incelemelerin tamam
lanması için durdurulmuş, 50 firma ile il
gili vergi iadesi ödemesi talimatı verilmiş, 
8 adet firma sahtekarlık nedeniyle savcı
lığa verilmiş, 21 adet İhracatı Teşvik Bel
gesi iptal edilmiş, bir firmanın ödenen ver
gi iadelerinin geri alınması için talimat ve
rilmiştir. 

Hakkındaki kesin rapor işleme konu
lan firma veya kişilerle ilgili gerekli mü
eyyidelerin uygulanması Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Diğer taraftan sağlanan teşviklerle 
(Vergi iadesi + DFİF + KKDP + nav
lun primi) - (İhracattan DFİF kesintisi) 1 
f i n Maliyeti; 

Resmi KuıfTL) Efektif Kur(TL) 

1984 364.9 411 
1985 518.3 560.2 
1986 669.4 713 
1987 855.7 907.5 
olarak hesaplanmıştır. 

İnceleme sonucunda suçlu olduğu 
tesbit edilen kamu görevlileri hakkında ge
rekli tahkikat ilgili kurumlarca yürütül
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
8 — 
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6, — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 
Hatay-Amik Ovasında da/ıa önceki yıllarda top
raksız köylülere dağıtılan toprakların bir kısmının 
geri alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve KöyişleriBakanı H. Hüsnü Doğan'ınya
zılı cevabı (7/199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla, 22.6.1988 
Orhan Şendağ 

Adana 

1. Hatay-Amik Ovasında daha önce
ki yıllarda topraksız köylülere dağıtılan 
topx*akların bu köylülerden geri alındığı 
doğru mudur? 

2. Kaç köylü ailenin toprağı geri 
alınmıştır? 

3. Toprağı geri alınan ailelerin açlı
ğa mahkûm edilmemesi için herhangi bir 
tedbir alınmış mıdır? 

4. Geri alınan bu topraklar kimlere 
verilmiştir? 

5. Aşağı Oba Köyünden Mustafa 
Duman adlı vatandaştan geri alman top
rağın köy muhtarının dayısına verildiği 
doğru mudur? 

T C . 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 27.9.1988 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-451 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md.nün 8.8.1988 
tarih ve 7/199-1060/05076 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen
dağ'ın yazılı soru önergesi incelenmiş 

olup, cevabı ekte takdim edilmektedir. 
Arz ederim. 

H.Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen
dağ'ın yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Cevap: Altmkaya, Derbent, Kılıçka-
ya, Çakmak ve Yahyasaray Barajlarının 
inşaası sebebiyle iskâna tabi tutulacakla
ra dağıtılmak üzere Hatay Amik Ovasın
da Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafın
dan 59 081 dönüm tarım arazisi Bakanlı
ğıma tahsis edilmiştir. İskân edilecek ai
lelerin konutlarının yapımı tamamlandık
tan sonra bu konutlar tarım arazileri ile 
birlikte hak sahiplerine teslim ve devir edi
lecektir. 

Bakanlığım adına tahsisli olup, iskân
ları öngörülen ailelere dağıtılacak olan ta
rım arazilerinin konutları bitirilinceye ka
dar arazilerin boş bırakılmaması ve millî 
ekonomiye katkı sağlanması bakımından 
yöre çiftçilerine ecrimisil veya kira karşı
lığı mahalli Maliye Teşkilatınca kullandı
rılmaktadır. Konutlar tamamlandıkça ec
rimisil veya kira ile kullandırılmakta olan 
bu tarım arazilerinin sözleşmeleri iptal 
edilerek iskâna hak kazanmış ailelere pey-
der pey teslim edilmektedir. 

Serinyol, Maraşboğazı, Demirköprü 
ve Sıçanlı köylerinde 121 aileye 4871 dö
nüm arazi, Mülga 4753-5618 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanunları gereğin
ce, 1950-1967 yılları arasında dağıtılmış 
olan arazilerdir. Bakanlığımıza tahsis edil
miş olan arazilerin dışında kalmaktadıx\ 
Bu araziler halen maliklerinin mülkiyetin
dedir. Hiç bir ailenin tapulu arazisi elin
den alınmamıştır. 

Önergede adı geçen vatandaşa da yu
karıda izah edildiği şekilde 10 dönüm yer 
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ecrimisil karşılığı mahalli Maliye Teşkila
tınca şartlı olarak kiraya verildiği, bilaha
re kesin haksahibi ailelere araziler verile
ceğinden kira sözleşmesinin fesih edildiği 
öğrenilmiştir. 

Arz ederim. 
H.Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
"Bakanı 

7 —Adana Milletvekili M. Selahattin Kı
lıç 'm Süloğlu-Lalapaşa yolu ile Edirne ilindeki köy 
yollarının asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve is
kân ve Tarım Orman ve Köyişleri bakanlarından 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun İç Tüzüğün 96 
ncı maddesi gereğince ve delaletinizle Sa
yın Bayındırlık ve İskân ve Tarım Orman 
ve Köyişleri bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Edirne Süloğlu-Lalapaşa yolu, Edir-
ne-Süloğlu arasında kifayetsiz asfalt ve 
Süloğlu-Lalapaşa arası kifayetsiz stabili
ze ve köy yoları da adeta toprak yol nite
liğindedir. 

Bu bilgilerin ışığında; 
1. Süloğlu-Lalapaşa arasında ne za

man uygun standartlı asfalt yol yapılacak
tır? 

2. Köy yollarının asfaltlanması düşü
nülüyor mu? Düşünülüyorsa nasıl bir 
program uygulanacaktır? 

Saygılarımla. 
Selahattin Kılıç 

Adana 
T C . 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 27.9.1988 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-453 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Md.nün 8.8.1988 ta
rih ve 7/203-1075/05216 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın M. Selahat
tin Kıhç'ın Edirne-Süloğlu-Lalapaşa yo
lu ile Edirne-Süloğlu arasındaki köy yol
larının asfaltlanması hakkındaki yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

1. Edirne İli Lalapaşa İlçesi ile Sü-
loğlu kasabası güzergâhında yer alan köy 
yollarımız standardı yüksek stabilize kap
lamalıdır. 

Yollar yaz kış trafiğe açıktır. Bugüne 
kadar belli aralıklarla greyderli bakımı ya
pılmıştır. Eylül ayı sonlarına doğru mal
zemeli bakımları da yapılacaktır. 

2. Köyyollarınm asfaltlanmasında 
öncelikli yollar; nüfus kesafeti ve trafiği yo
ğun, ekonomik yönden daha fazla önem 
taşıyan köyyolları yapımı programa önce
likle teklif edilmektedir. Bu nedenle anı
lan köyler 1989 bütçe yılı köyyolları sathı 
asfalt kaplama teklif programında yer al
mamıştır. İleriki yıllarda bütçe imkânla
rına göre değerlendirilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişlçri 
Bakanı 

8. —Adana Milletvekili M, Selalıattin Kı
lıç'in, Hatay-Dörtyol ilçesindeki kuşaklama kana
lının neden olduğu taşkından zarar görenlere ne gibi 
yardımda bulunulacağına ve kanalın yeni taşkınla-

. ra neden olmaması için alınacak tedbirlere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı ismail Sa
fa Giray'm yazılı cevabı (7/205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bakanlığına 

Aşağıdaki hususun İç Tüzüğün 96 
ncı maddesi gereğince ve delaletinizle Sa
yın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 
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Hatay-Dörtyol ilçesi kuzey batısında
ki yamaç sularını toplayarak Deliçay'a 
ulaştıran kuşaklama kanalı, kanalın yer 
yer dolması ve drenaj sahasındaki tabiî 
bitki örtüsünün tahribi nedeniyle, Mayıs 
1988 sonlarında vaki olan yağışlar sebe
biyle, sol sahil şeddesi üç yerden yırtılmış
tır. Bunun sonucu olarak da Ocaklı ve-
Çaylı köylerindeki, evler, yollar, bahçe ve 
tarlalar su altında kalmıştır. Taşkın suları 
binaların tabanından 1,5 metre yükselmiş 
ve taşkının gündüz vaki olması nedeniyle 
can kaybı olmamıştır. 

Ancak arsalar, bahçe ve yollar, evler 
ve ev eşyaları taşkının zararına maruz kal
mıştır. D.S.İ. ekiplerinin, kuşaklama ka
nalı yırtıklarını kapatmakta olduğu olay 
yerinde müşahade edilmiştir. Ancak mez
kûr mahal ve bahçelere yapılan zararlar 
hususunda hiçbir şey yapılmamıştır. Bu 
bilgilerin ışığında; 

1. Kuşaklama kanalının rusubatla 
dolmasını önleyecek kalıcı tedbirler ne za
man alınacaktır? 

2. Evlere, tesislere, yollara, bahçele
re ve tarlalara verilen zararlar için tazmi
nat ödenecek midir? Veya vatandaşa ne 
tür bir yardımda bulunulacaktır? 

Saygılarımla. 
Selahattin Kılıç 

Adana 

T.G. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 9.9.1988 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: A-13/01/3598 
Konu: Adana Milletvekili M.Selahattin 
Kılıç'm Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 
8.8.1988 gün ve Kan.Kar.MD.: 
7/205-1077/05218 sayılı yazısı. 

"Hatay-Dörtyol ilçesindeki kuşakla
ma kanalının neden olduğu taşkından za
rar görenlere ne gibi yardımda bulunula
cağına ve kanalın yeni taşkınlar meydana 
getirmemesi için alınacak tedbirler" hu
susunda; Adana Milletvekili M. Selahat
tin Kılıç'ın ilgi yazı ilişiğinde alınan yazı
lı soru önergesi incelenmiş ve sorular iti
bariyle cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Kuşaklama kanalının rusu
batla dolmasını önleyecek kalıcı tedbirler 
ne zaman alınacaktır? 

Cevap 1. Dörtyol (Hatay) ilçesinin 
kuzeydoğusundaki yanderelerin taşkın ve 
ru şubat kontrolü etüdü ile yapılacak tesis
ler, alınacak yan tedbirler önceki yıllarda 
"Dörtyol-Şehir ve Dereleri Planlama Ra
poru "na göre tamamlanmış ve azami 81 
m3/sn. debinin geçmesini temin edecek şe
kilde projelendirilerek "Dörtyol Kuşakla
ma Kanalı" inşa edilmiştir. 

Ancak, bu yıl havzaya düşen yağış
ların fazla olmasından dolayı akış/yağış 
oranının yüksek oluşu feyezan meydana 
getirmiş ve rusubat birikimleri sonucun
da taşan sular şeddeyi aşarak kuşaklama 
kanalının üç yerinden patlamasına neden 
olmuştur. 

Bunun üzerine, kuşaklama kanalı te
mizlenerek orijinal proje kotuna getirilmiş 
ve menfezlerdeki tadilat çalışmalarının da 
1988 yılında tamamlanması öngörülmüş
tür. Diğer taraftan kanala dökülen yande
relerin büyük bir kesiminde temizlik ya
pılmış olup, kalan kesimlerde ise yatak ta
ramaları devam etmektedir. 

Ayrıca, yukarı havzada yeni ıslah te
sislerine ihtiyaç bulunup, bulunmadığı ko
nusu etüt edilecektir. 

Soru 2. Evlere, tesislere, yollara, 
bahçelere ve tarlalara verilen zararlar için 
tazminat ödenecek midir? Veya vatanda
şa ne tür bir yardımda bulunulacaktır? 

Cevap 2. Taşkın olayı çok şiddetli ya
ğış sonucu meydana gelmiş bir doğal afet 
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niteliğinde olup, Hatay Merkez İlçe Cum
huriyet Mahallesi ile Dörtyol ilçesi Ocak
lı köyünde 25 konutun yıkıldığı, 130 ko
nutun da hasar gördüğü tespit edilmiş ve 
bu üzücü olay sonucu 25 aile açıkta kal
mıştır. 

Açıkta kalan aileler için 3.500.000,— 
TL. acil yardım ödeneği gönderilmiş ve 17 
evin nakline karar verilmiştir. Nakledile
cek evlerin yer seçimi planlama çalışma
larını müteakip istimlak, harita, aplikas
yon, kadastro ve kamulaştırma işlemlerin
den sonra uygulama programına alınarak 
evlerin yapımı ve nakil işi gerçekleştirile
cektir. 

Bilginize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

9. —Adana Milletvekili Al, Selahattin Kı-
Itç'ın, Edirne ili Merkez ilçesine bağlı Tasltsek-
ban köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve 
Tartm Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevabı (7/206) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun İç Tüzüğün 96 
ncı maddesi gereğince ve delaletinizle Sa
yın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

Edirne-Merkez ilçeye bağlı Taşlısek-
ban köyü uzun süredir yeterli içme suyun
dan yoksundur. Köye içme suyu sağlamak 
maksadıyla açılan kuyuya tulumba kon
mamış, dağıtım tesisleri yapılmamıştır. 

Taşlısekban köyü ne zaman içme su
yuna kavuşturulacaktır? 

Saygılarımla, 
Selahattin Kılıç 

Adana 

T.G. 
Tarım Orman ve Köyişleri 27.9.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-454 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kan.Kar. Md.nün 8.8.1988 ta-

, rih ve 7/206-1078/05219 sayılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın M. Selahat

tin Kılıç'm Edirne İli Merkez İlçesine bağ
lı Taşlısekban köyünün içmesuyu hakkın
daki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Edirne-Merkez İlçeye bağlı Taşlısek
ban köyü ile yine Merkez ilçeye bağlı Do-
murcalı, Sulecik, Tatarlar köyleri Lalapaşa 
İlçesine bağlı Taşlımusellim köyü ile bir 
grup oluşturmaktadır. Grup içme suyu
nun projesi yapılmıştır. 

Bütçe imkânları muvacehesinde ile-
riki yıllar inşaat programına alınarak ik
maline çalışılacaktır. 

Arzederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

10. — Sakarya Milletvekili Mehmet Göl-
lıan'ın Edirne iline bağlı bazı köylerin su sorunu
na ve Lalapaşa-Süloğlu yolunun stabilizesine iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunu 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
1. Edime-Merkez-Süloğlu Bucağına 

bağlı Domurcalı, Geçkinli, Sulecik, Taş
lısekban ve Tatarlar Köyleri ile Lalapaşa 
ilçesine bağlı Taşlımusellin köyünün içme 
ve kullanma suları yeterli olmadığından 
bu köylerde su sıkıntısı çekilmektedir. 
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Domurcalı köyünde açılmış olan son
daj kuyusundan 20 İt/sn debili su temin 
edildiği ifade edilmektedir. 

Bu kuyudan yukarıda sözü edilen 
köylere su verilmesi düşünülmekte midir? 

Bu susuz köyler ne zaman sıhhî, te
miz ve yeterli içme suyuna kavuşturula
caktır? 

2. Lalapaşa-Süloğlu arası ham yol 
mahiyetinde olduğundan yağışlı havalar
da ve kış aylarında geçit vermemektedir. 

Bu yol ne zaman programa alınarak 
stabilize hale getirilecek. Kış ve yaz trafi
ğe açık halde tutulacaktır? 

T.G. 
Tarım Orman ve Köyişleri 27.9.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM-2-455 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kan. Kar. Md.nün 8.8.1988 ta

rih ve 7/209-1087/05257 sayılı yazısı. 
Sakarya Milletvekili Sayın Mehmet 

Gölhan'm yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1. E d i r n e - M e r k e z ilçeye bağl ı 
Domurcalı-Sülecik-Taşlısekban-Tatarlar 
köyleri ile Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımu-
sellim köyünü içmesuyuna kavuşturmak 
amacı ile 20 İt/sn debili sondaj kuyusun
dan bir grup oluşturularak projesi yapıl
mıştır. Bütçe imkânları elverdiği takdirde 
1989 yılı inşaat programına alınarak ik
maline çalışılacaktır. Edirne-Merkez-
Geçkinli köyü içmesuyu 1988 yılı inşaat 
programında yer alan By. Gerdelli grubu 
içerisinde bulunmaktadır. Köyün 1988 yılı 
sonunda içme suyuna kavuşturulması 
planlanmıştır. 

2. Lalapaşa ilçesi ile Süloğlu kasabası 
güzergâhında köylerinin yolu stabilize 
kaplı köyyolu ağımızda bulunmaktadır. 
Yaz kış trafiğe açıktır. Yolda belli aralık
larla greyderli bakını yapılmaktadır. Ey

lül ayı sonuna doğru malzemeli bakımı da 
yapılacaktır. 

Arzederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

11. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kır-
lı'nın, MülîSavunma Bakanı Ercan Vurallıan'tn 
Dışişleri Bakanlığından görevleri sırasında gerçek
leşen zırhlı araç ve gereç alımlarıyla ilgili yolsuz
luk iddiaları nedeniyle açtırılan talıkikatın sonucu
na ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl
maz 'in yazılı cevabı (7/210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda gösterilen sorumun yazılı 
olarak, Dışişleri Bakanı tarafından yanıt
lanmasını diliyorum. 

Saygılarımla 27.6.1988 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-

ralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görev
leri sırasında, alınan zırhlı araç, çelik ye
lek ve misyonların korunmasında yolsuz
luklar yapıldığı yolundaki iddiaların bir 
sonucu olarak 

A) Plan Bütçe Komisyonundaki görüş
meler sırasında bizzat Bakan tarafından 
"Tahkikat açtırıldığı" belirtilmişti. Bu 
tahkikatın sonucu ne olmuştur? 

B) Tahkikat komisyonunun oluşu
munda, anılan iddialarda dolaylı olarak 
adı geçen kişilerin bulunduğu söylenmek
tedir? Bu husus doğru mudur? Tahkikatı 
yürüten kurulun kimlerden oluştuğunun 
açıklanması düşünülmekte midir? 

T C . 
Dışişleri Bakanlığı 16.9.1988 
Sayı: H U M Ş : 1988/161 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 8.8.1988 gün ve 
KAN.KAR.MD.7/210-1096/05284 sayılı 
emirleri. 
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Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabı ekte takdim olunmak
tadır. 

Saygılarımla arzederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder 
Kırlı'nm Mili? Savunma Bakanı Sayın Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki 
görevleri sırasında gerçekleşen zırhlı araç 
ve koruyucu yelek alımlarında yolsuzluk 
yapıldığı yolundaki iddialar nedeniyle aç
tırılan tahkikat konusundaki yazılı soru 
önergesi aşağıda yanıtlanmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

1. Millî Savunma Bakanı Ercan Vu
ralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî 
İşler Dairesi Başkanlığında görevli oldu
ğu dönemde'gerçekleşen zırhlı araç ve ko
ruyucu yelek satınalımlarında yolsuzluk 
iddialarını incelemek üzere 2 müfettiş ve 
Başhukuk Müşavirinden oluşan bir "İn
celeme Heyeti" kurulduğu, İnceleme He-
yeti'nin çalışmaları sonucu ışığında bu ko
nuda tahkikat açılmasına mahal bulunup 
bulunmadığının saptanabileceği; Bakan
lığımın 19,88 mali yılı bütçesinin Bütçe-
Plan Komisyonundaki görüşmeleri sıra
sında tarafımdan ifade edilmişti. 

Anılan "İnceleme Heyeti" çalışma 
sonuçları alınmak üzeredir. 

2. Yukarıda belirtildiği üzere bu ko
nuda kurulan heyet, "Tahkikat Heyeti" 
değil, bir "İnceleme Heyeti"dir. İncele
me Heyetinin kuruluşunda, inceleme ko
nusunu oluşturan iddialarda doğrudan ve
ya dolaylı olarak adıgeçen herhangi bir ki
şiye yer verilmemiş, aksine İnceleme He
yetinin görevde etkinliği, tarafsızlığı ve gü
venilirliği kabul edilen Bakanlık memur

larından seçilmesine özen gösterilmiştir. 
Bu anlayış ve yaklaşımla kurulan İncele
me Heyeti Büyükelçi-Müfettiş Erol Cela-
sun, Büyükelçi-Müfettiş Tevfik Ünaydın 
ve Birinci Hukuk Müşaviri Mehmet Gü-
ney'den oluşmaktadır. 

12. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in, Tekirdağ ili Saray ilçesi Edit Köyündeki 
Linyit isletmesi için kamulaştırılan tarım arazile
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı (7/221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasının sağlanmasına 
emirlerinizi saygılarımla dilerim. 19.7.1988 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Genel Müdürlüğü Marmara Kömür 
İşletmelerine bağlı olarak çalıştırılmakta 
olan, Tekirdağ İli Saray İlçesi Edir Köyün
deki linyit işletmesinde bugüne kadar yak
laşık 4000 dönüm tarım arazisi kamulaş
tırılmıştır. Edir Köyü sınırları içinde top
lam arazi yaklaşık 12 bin dönümdür. Bu 
hız ve oranda kamulaştırma işlemlerinin 
devamı düşünülmekte midir? 

İşletme çalışmaları nedeniyle kamu
laştırma işlemlerinin devamı zorunlu ise 
yok olan tarım alanları nedeniyle geçine-
mez duruma gelen ve gelecek olan Edir 
Köyü halkı için hangi tedbirler düşünül
mektedir? 

Kömürü alındıktan sonra terk edilen 
ocak alanlarının doldurularak tarıma ka
zandırılması mümkün müdür? 

2. Edir Köy sınırları içindeki işletme
den çıkan linyit kömüründen bu köy hal
kına hangi sebeple tahsis yapılmamakta
dır? 
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3. İşletme çalışmaları sırasında ön
celikle Edir Köy halkının istihdamı neden 
düşünülmemektedir? 

4. İşletmeden kömür taşıyan araçla
rın ana yola çıkışını sağlayan ve Edir Köy 
içinden geçen toprak yolun toz nedeniyle 
köy halkının sağlığını tehdit etmesi karşı
sında İşletme olarak yaklaşık 2 km tutan 
bu yolun asfaltlanması düşünülmekte mi
dir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 8.9.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71.053-2-1952/7803 
Konu: Yazılı Soru Önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 8.8.1988 t a r ih ve 
7/221-1177/05769 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza in
tikal ettirilen Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Güneş Gürseler' in, Tekirdağ İli Saray İl
çesi Edir Köyündeki Linyit İşletmesi için 
kamulaştırılan tarım arazilerine ilişkin ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevap ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş 
Gürseler'in Saray bölgemize ait soru öner
gesinin cevabıdır. 

1. Saray bölgemiz Edir köy bölü
münde gerek kömür üretimi ve gerekse 
toprak döküm harmanı olarak bugüne ka
dar 2 500 dönüm arazi kamulaştırılmış
tır. "Vkpılan araştırmalar üretim için 4 000 
dönüm daha arazinin kamulaştırma gere
ğini göstermektedir. Ülkemizin enerji ih
tiyacının karşılanmasında önemli bir yer 
tutan bu bölgemizde yürütülen rezerv ara
ma çalışmalarının sonucunda rantabl kö-
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mür rezervlerinin tespiti halinde, buna pa
ralel olarak kamulaştırmaya devam edile
bilecektir. 

Kamulaştırmalar sonucunda toprak
sız kalan vatandaşların mağdur olmama
ları için tespit edilen günün rayicine uy
gun bedeller ödenmekte ve böylece ken
dilerinin yeni geçim kaynakları bulmala
rına yardımcı olunmaktadır. 

Ayrıca kömürü alınan arazilerin ye
niden düzenlenerek tekrar tarım arazisi 
haline getirilmesi için de gerekli gayret 
gösterilecektir. 

2. T K İ Kurumu Genel Müdürlüğü
müz prensip olarak üretimin arttırılması 
ve bunun sonucunda tahsis gibi engelle
yici hususlara gitmeden serbest kömür sa
tışının sağlanması çalışmaları içindedir. 
Nitekim bugün bir çok üretim bölgeleri
mizde serbest satış uygulaması yapılmak
tadır. Eylül 1988'den itibaren de Saray 
Bölgemizde de serbest satışlara geçilebi
leceği ümit edilmektedir. 

Ayrıca tahsisler, tespit edilen ihtiyaç
lara göre Bakanlığımızca iller bazında ya
pılmakta, ilgili valiliklerce de tahsislerin 
dağıtımı planlanmaktadır. Edir köy'ünde 
ihtiyacını belirtmesi halinde gerekli kömür 
tahsisi yapılabilecektir. 

3. Üretim faaliyetleri için lüzum gö
rülen elemanların öncelikle arazileri ka
mulaştırılan kişilerle, bunun yeterli olma
ması halinde de köyün diğer mensupların
dan sağlanması hususu önemle gözönün-
de bulundurulmaktadır. 

4. Edir köy içinden geçen yol ile il
gili tetkik yapılarak mümkünse yolun köy 
yerleşim alanının dışına alınması, bunun 
mümkün olmaması halinde ise şimdilik 
mevcut yolun bakımı ve sulaması yapıla
rak köy halkının tozdan duydukları rahat
sızlığın önlenmesi sağlanacaktır. 

Fahrettin K U R T 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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13. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
kr'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Çerkezköy Di
spanserinin bina ve araç-gereç sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı im
ren Aykut'un yazılı cevabı (7/222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut 
tarafından "yazılı" olarak cevaplandırıl
masının sağlanmasını saygılarımla dile
rim. 22.7.1988 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

"17 000 sigortalı işçinin bulunduğu 
Çerkezköy'de SSK Dispanseri TEKSİF'e 
ait bir binada faaliyet göstermektedir. Di
spanserde biri diş hekimi olmak üzere dört 
hekim vardır. Hekim kadrosunun dışında 
bina, ambulans, araç ve gereç de çok nok
sandır. Onbeş gün kadar önce ambulans
la İstanbul'a götürülmeye çalışılan bir iş
çi ambulansın eskiliği nedeniyle yolda arı
zalanması üzerine ölmüştür. 

1. Çok ağır bir şekilde devam eden 
SSK Çerkezköy Dispanseri inşaatı ne za
man bitirilecektir? Bu inşaat için bu yıl 
harcanması düşünülen Ödenek miktarı ne
dir? 

2. Çalışamaz haldeki ambulans ne 
zaman yenilecektir?" 

T.G. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 13.9.1986 
Sayı: SGK-11.01.6—10692 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 8.8.1988 tarih ve 
Kan.Kar.Dai.Bşk. 7/222-1180-05783 sayı
lı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse
ler tarafından verilen Sosyal Sigortalar 
Kurumu Çerkezköy Dispanseri inşaatı 

— 146 

27 . 9. 1988 O : 1 

hakkındaki ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi bakanlığımca incelenmiştir. 

Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Si
gortalar Kurumunca 21.5.1986 tarihinde 
12671 sayılı sözleşme ile müteahhit Züh-
tü Peksen'e ihale edilerek inşaatına baş
lanan Tekirdağ Çerkezköy Dispanseri in
şaatında 1986 yılında, aynı yıl birim fiyat
ları ile 25 milyon TL. harcanması öngö
rülmesine rağmen müteahhit tarafından 
42 milyon TL. harcama yapılmak suretiy
le programlanan hedefin üstüne çıkılmış, 
1987 yılında ise 325 milyon TL. harcama 
yapılması mukavelede öngörülmesine rağ
men Devlet Planlama Teşkilatınca 250 
milyon TL. ödenek ayrılmasına izin ve
rildiğinden mukavelede öngörülen meblağ 
tahsis edilememiş, bu bakımdan inşaat ge
ri kalmıştır. 1988 yılı mukavele ödeneği 
475 milyon TL. olup Devlet Planlama Teş
kilatınca ayrılan ödenek miktarı 328 mil
yon TL.dir, 1987 yılında tahsis edileme
yen ödenek için 80 günlük ek süre verile
rek inşaat bitim tarihi 31.12.1988'e uzatıl
mıştır. 

Diğer taraftan; halen Sosyal Sigorta
lar Kurumu emrinde ihtiyaç fazlası am
bulans bulunmamaktadır. 1988 yılı yatı
rım programı çerçevesinde kuruma tah
sis olunan (10) adet minibüsün ambulan
sa çevrilmesi işlemleri halen devam etmek
te olup, tamamlanmasını müteakip ihti
yaç duyulan ünitelere dağıtımı yapılacak, 
bu dağıtım esnasında Çerkezköy Dispan
serinin ambulans ihtiyacı da gözönünde 
bulundurulacaktın 

Bilgilerinize arzederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

14. — istanbul Milletvekili Mustafa Son
gül'ün, özel hastanelere ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nihat Küapçı'ntnyazılı ce
vabı (7/235) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Sayın Nihat Kitapçı ta
rafından "yazılı" olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 9.8.1988 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

İnsan yaşamının vazgeçilmez parça
sı şüphesiz ki sağlıktır. İnsan hastalığı 
olumsuz çevre koşullarının, kötü beslen
menin, sağlıksız konutlarda yaşamanın, 
sağlığa aykırı işyerlerinin, kötü çalışma ko
şullarının ürünüdür. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel 
bir hastanede ameliyat esnasında hayatı
nı kaybeden bir yurttaşımızın ve daha son
ra hayatını yitiren yurttaşın yakını tara
fından yaralanan ve daha sonra kurtarı
lamayarak yaşamını yitiren Doktor Edip 
Kürklü 'nün durumu ortadadır. 

1. Buna benzer olayların bir daha 
meydana gelmemesi için; 

a) Özel hastaneler nasıl açıla-? 
b) Kimler tarafından açılır? 
c) İzin nasıl alınır? 
d) Bunları kim denetler ve yılda kaç 

kez denetlenir? 
2. Özel hastanelerde ölüm oranları 

ve hayat kurtarma oranları nedir? 
3. Özel hastanelerdeki kamuoyunda 

meydana gelen iddiaların üzerine gidilme
si, varsa sorumluların ortaya çıkarılması 
ve bu özel hastane sakatlığına bir çözüm 
getirilmesi için ne tedbir almayı düşünü
yorsunuz? 

4. Türkiye'de parasızlıktan dolayı 
hastane kapılarından dönen tedavi olama
yan yüzlerce yurttaşımız adeta ölüme terk 
edilmiş durumda çaresizlik içindedir. 

O nedenle; 
Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. 

Sağlık hizmetlerini ücretsiz yapmayı Ba
kanlığınız düşünmekte midir? 

T C . 
Sağlık ve Sosyal Yardım 23.9.1988 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: H M 9239/1370 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.9.1988 tarih ve Kan.Kar.Md. 
7/235-1230/06052 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen İstan
bul Milletvekili Sn. Mustafa Sarıgül 'ün 
özel hastanelere ilişkin yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Kitapçı 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sn. Mustafa Sa
rıgül 'ün Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Cevabımız: Özel hastaneler, 2219 sa
yılı Hususi Hastaneler Kanununun hü
kümlerine göre; Türkiye'de sanatını yap
maya izinli, 2 yılı hastanelerde olmak üze
re en az 5 yıl Türkiye'de hekimlik yapmış 
veya devlet meslek memurluklarında ça
lışmış, herhangi bir suçtan dolayı ağır 
hapse veya şeref ve haysiyeti bozan suçlar 
yüzünden hapse mahkûm olmayan, Türk 
hekimlerini mesul müdür olarak göster
mek suretiyle hekimler ve diğer şahıslar 
tarafından açılabilir. 

Özel hastanelerin açılabilmesi, Ba
kanlığımızca düzenlenen ruhsatla müm
kün olmaktadır. Bunun içinde 2219 sayılı 
Özel Hastaneler Kanununun 3 üncü ve 4 
üncü maddelerinde sayılan belgelerle bir
likte Bakanlığımıza verilecek dilekçe üze
rine, gerek anılan Kanun ve gerekse Özel 
Hastaneler Tüzüğünde yer alan hüküm
lere göre yapılan inceleme sonucunda uy
gun görülenlere ruhsat verilmektedir. Bu 
hastaneler fennî ve idarî muameleleri ve 
her türlü sıhhî şartları bakımından Bakan
lığımız kontrolü altında olup halkın sağ-
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lığını ilgilendiren her konuda olduğu gibi 
özel hastanelerin faaliyetleri üzerinde de 
hassasiyetle durulmaktadır. Anılap hasta
neler gerek Bakanlığımız müfettişlerince 
gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Müdü de
rince ve gerekse hükümet tabiplerince lü
zum görüldükçe teftiş edilmekte ve her 
türlü evrakı tetkik olunmaktadır. Bu du
rum 2219 sayılı Kanunun 33 üncü mad
desi ile hükme bağlanmıştır. 

Anayasımızın 56 ncı maddesinde ye-
ralan, herkesin hayatını, beden ve ruh sağ
lığı içinde sürdürmesini sağlamak için ye
terli parasal imkânları olmayan vatandaş
larımızın da gerekli sağlık hizmetinden ve 
tedavi imkânlarından yararlandırılması 
Bakanlığımızca da amaçlanmakta ve sağ
lanmaktadır. Esasen sosyal güvenlik ku
ruluşlarından herhangi birine tabi olan

lar sağlık hizmetlerinden yararlanmakta, 
tedavi giderleri bağlı oldukları kuruluşlar
ca karşılanmaktadır. Hiçbir sosyal güven
lik kuruluşundan faydalanmayan ve yeterli 
parasal imkânları olmayanlar ise gerek Ba
kanlığımız hastanelerinin tabi olduğu Ya
taklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetme
liğinin 55 inci maddesinde yer alan hü
kümler ve gerekse Hususi Hastaneler Ka
nununun 31 inci maddesi ile Özel Hasta
neler Tüzüğünün 34 üncü maddesinde yer 
alan hükümler uyarınca ücretsiz tedavi 
edilmekte veya tedavi ücretleri sosyal 
amaçlı fon ve kuruluşlardan karşılanmak
tadır. 

Önergeyle sorulan Özel Hastaneler
deki ölüm oranları ile hayat kurtarma 
oranları ise (1987 yılı itibariyle olmak üze
re) aşağıda gösterilmiştir. 

Kuruluşlar 
Üniversite Hastaneleri 
SSK Hastaneleri 
K.I.T Hastaneleri 
Dernek Hastaneleri 
Yabancı Hastaneler 
Azınlık Hastaneleri 
Şahıs Hastaneleri 

Servise 
yatan 
hasta 
sayısı 

298 513 
712 746 
26 401 
10 650 
14 601 
5 422 

65 877 

Çıkan 
hasta 
sayısı 

Taburcu 
278 767 
697 045 

23 782 
10 568 
14 041 
4 899 

68 290 

Ölen 
11943 
11 746 

427 
90 

415 
315 

1136 

Kaba 
ölüm 
oranı % 

4.1 
1.6 
1.7 
0.8 
2.8 
6.0 
1.6 

15.— HakkâriMilktveküi Cumhur Keskk'-
itı, genel af yasası çıkarılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Meh
met Topaç'm yazdı cevabı (7/242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Baka
nı Sayın Mehmet Topaç tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı dile
rim. 

Saygılarımla 11.8.1988 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 

1. 19.12.1983 tarihinde TBMM'de 
okunan 1 inci Özal Hükümeti programın
da; 

"Hükümetimiz, yakın geçmişimizde 
toplum yapımızda açılan yaraların sarıl
masını, kırgınlık ve dargınlıkların gideri
lerek millî birlik ve bütünlüğümüzün ye
niden güçlendirilmesi için üzerine düşeni 
eksiksiz yapmaya azimli ve kararlıdır. 

Bu gayenin tahakkukunda affın taşı
dığı önemin idraki içindeyiz." denilmek
tedir. 

— 148 — 



T.B.M.M. B : 4 27 . 9. 1988 O : 1 

Toplum yapımızda açılan yaraların 
sarılması, kırgınlık ve dargınlıkların gide
rilerek, toplurrisal barışın sağlanması için 
"genel a f çıkarmayı düşünüyor musu
nuz? 

2. Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Yasası, 1918 sayılı Kaçakçılık Yasası, 
İmar Yasası, Vergi Yasaları, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar Yasasında yapılan değişik
likler ve Pişmanlık Yasası diye adlandırı
lan yasa ile cezaevlerinde yatmakta olan 
suçluların büyük bir bölümü salıverilmiş
tir. Bunlar için, fiilen affın sonuçlarını do
ğuran bir uygulamaya gidilmiştir. Aynı 
yöntemlerle şimdi "Hayalî ihracatçılar" 
kurtarılmaya çalışılmaktadır. Buna göre; 

a) Bu uygulama toplum yapımızda 
açılan yaraların sarılması, kırgınlık ve dar
gınlıkların giderilmesine nasıl ve hangi öl
çülerde olumlu etki yapmıştır? 

b) Devletin ekonomik yapısını tahri
be yönelik suçlardan mahkûm olanların 
affı, diğer suçlardan mahkûm olanların ise 
zindanlarda çürütülmesinin makul bir ge
rekçesi var mıdır? 

3. Toplum yapımızda açılan yarala
rın sarılması, kırgınlık ve dargınlıkların gi
derilmesi için önemine inandığınızı vur
guladığınız affı, devletin ekonomik yapı
sını, tahrip edenlerle bunlara yataklık 
edenleri affettiğiniz gibi, diğer suçlardan 
mahkûm olanlar için getirmeyi ve böyle
ce yarattığınız eşitsizliği gidermeyi düşü
nüyor musunuz? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 26.9.1988 

Bakan: 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı, Kan. Kar. Md. ifadeli, 
2.9.1988 tarih ve 7/242-1241/06091 sayılı 
yazınız. 

İlgide tarih ve sayısı belirtilen yazı
nız ekinde alman ve Hakkâri Milletvekili 

Cumhur Keskin'in, tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği soruların 
cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Sayın Cumhur Keskin 
Hakkâri Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevapları aşağı
da takdim kılınmıştır. 

1. Yazılı soru önergenize esas teşkil 
eden af konusu, üzerinde hassasiyetle du
rulması ve değerlendirilmesi gereken bir 
husustur. 25.12.1987 tarihinde Sayın Baş
bakan tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okunan Hükümet programın
da da ifade olunduğu üzere, İnfaz Kanu
nunda yapılan değişiklikle, af meselesi sis
tematik bir şekilde halledilmiş, toplumda 
yara açmadan cezaların indirimine gidil
miştir. 

Bugün için Bakanlığımızda genel af 
çıkarılmasıyla ilgili olarak herhangi bir ça
lışma yapılmamaktadır. 

2. Yazılı sorunuza konu teşkil eden; 
a) 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme

tini Koruma Kanununda 3196 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik; söz konusu Ka
nunda yer alan yasak eylemler ile bunlar 
için öngörülmüş olan müeyyideler arasın
da denge kurulması, dışa açılan ülkemiz 
ekonomisinin gereklerine uygun şekilde, 
ekonomik nitelikteki suçlara ekonomik 
müeyyideler getirilmesi prensibinin hâkim 
kılınması, 

b) 1918 sayılı kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun ile 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu ve 3078 sa
yılı Tuz Kanununda, 3217 sayılı Kanunla 
getirilen yeni düzenlemeler; Devletin ithal 
ve ihracatta alacağı vergi ve resimleri hiç 
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ödememek veya noksan ödemek veyahut 
zamanında ödememek suretiyle ekonomik 
menfaat teminine tevessül edenlerin, işle
dikleri fiillerle mütenasip olacak şekilde 
müeyyide altında tutulmaları ve bu suretle 
Devletin alacağını zamanında ve tam ola
rak alması, ayrıca yukarıda temas olunan 
ekonomik suçlara ekonomik ceza tatbik 
edilmesi prensibinin üstün tutulması, 

c) 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hak
kında Uygulanacak Hükümlere Dair Ka
nunun yürürlüğe konulması; 3216 sayılı 
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Dair Kanunun uygulanması
nın olumlu sonuçlar verdiğinin görülme
si ve bu kanundaki bazı hükümlerin da
ha etkili olarak tatbikinin sağlanması, 

d) 3194 sayılı İmar Kanunu ile Vergi 
Kanunlarında ve 6136 sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunda yer 
alan düzenlemeler de; aynı şekilde günün 
şartlarına uyum temin edilmesi, gerekçe
lerine istinat etmektedir. 

Görüleceği üzere, sözü edilen Ka
nunlarda yer verilmiş düzenlemeler, Ka
nun kapsamına girmeleri sebebiyle ceza
landırılacak olanların af edilmeleri sonu
cunu hiç bir şekilde yaratmamakta, tam 
aksine bu kişilere verilecek cezalar ile fiil
leri arasında bulunması gereken hassas 
dengenin tesis edilmesi gayesine matuf bu
lunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

16. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes-
kin'in, Hakkâri ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilı
cak köyünde tespit edilen toprak kayması ve heye
lan tehlikesine karsı önlem alınmadığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Baytndıdık ve iskân Bakanı ismail 
Safa Giray 'm yazılı cevabı (7/244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Sayın İ. Safa Giray tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı dilerim. Saygılarımla... 11.8.1988 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Ilıcak Köyü Hakkâri ili Beytüşşebap 
ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir. Binin 
üzerinde nüfusun yaşadığı bu köyde, Hak
kâri Özel İdare Müdürlüğünün ılıca te
sisleri bulunmaktadır. O nedenle özellik
le yaz aylarında çevreden gelen insanlar
la birlikte yoğun bir nüfusun yaşadığı bir 
muhtarlık olarak bilinir. 

1. Ilıcak köyü toprak kayması ve he
yelan tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu du
rumun 1969 yılında farkedildiği ve o ta
rihten bu yana köylülerin gerekli önlem
lerin alınması için başvuruda bulunduk
ları ve hiç bir önlem alınmadığı doğru mu
dur? 

2. Geçen kışın yoğun yağışları sonu
cunda, 2 metrelik toprak kayması netice
si 6 evin yıkıldığı, bir çoğunun ise duvar
larının çatladığı, köy muhtarının yetkili 
mercilere başvuruda bulunduğu belli ol
duğuna göre, ne gibi önlemlere gidilmiş
tir? 

3. Hakkâri Bayındırlık Müdürlüğü 
elemanlarınca köyde yapılan incelemede 
köyün yerleşme alanının çürük olduğu ve 
her an kayma ya da heyelan tehlikesi bu
lunduğu saptandığına göre Bakanlığınız
ca hangi önlemlere başvurulacaktır? 

4. Konuyla ilgili haberin yer aldığı 
haftalık "İkibin'e Doğru" dergisinin 7 
Ağustos 1988 günlü 33 üncü sayısı Bakan
lığınızca incelenmiş midir? İncelenmiş ise 
köylülerin başvurularına rağmen hiçbir 
önlem almayan yetkililer hakkında ne gi
bi işlemler yapılacaktır? 

5. Önlemler alınmadığı takdirde 2 
nci bir Çatak olayının yaşanması kaçınıl
mazdır, bunun sorumlusu kim olacaktır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân 27.9.1988 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: A-13/01/3862 
Konu: Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in Yazılı 
Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreteri iğinin 
2.9.1988 g ü n ve K a n . K a r . M d . : 
7/244-1243/06093 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alman Hakkâri 
Mil le tveki l i C u m h u r Kesk in ' in , 
"Hakkâri-Beytüşşebap ilçesi Ilıcak köyün
de tespit edilen toprak kayması ve heye
lan tehlikesine karşı önlem alınmadığı id
d i a s ı n a dair yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Ilıcak köyü ilk kez 1968 yılında he
yelan yönünden incelenmiş ve düzenlenen 
raporda heyelanın genel hayata etkili ol
madığı, ancak mevcut dengenin muhafa
zası için mahallen yerüstü sularının kont
rol altına alınması önerilmiştir. Aynı yıl iti
bariyle ikinci kez yapılan inceleme ve ra
por sonucuna göre 16 hanenin heyelandan 
etkilendiği belirlenmiş ve bu konutların 
"Sinekli Meydanı" mevkiine nakilleri uy
gun görülmüştür. 

Ayrıca, 1980 yılındaki incelemeler so
nucunda bir kişinin daha ilavesi yapılarak 
afetzede sayısı 17 olmuştur. 1983 yılı etüt 
sonucunda ise 2 hanenin nakli uygun bu
lunarak, köyde kalan diğer hanelerin kont
rol etütleri programına alınması öneril
miştir. 

Son olarak köy, valiliğinin müracaa
tı üzerine 1988 yılı Ağustos ayı içerisinde 
yeniden incelenmiş ve beş hanenin daha 
heyelandan nakli uygun bulunmuştur. 

Bu yöredeki afetzedeler için seçilen 
"Sinekli Meydanı" mevkii yeni yerleşim 

yeri olarak belirlenmiş ve bu sahanın ka
dastrosu yapılmıştır. Valiliğine, plan-
aplikasyon ve kamulaştırma işlemlerinin 
tamamlanması konusunda gerekli talimat 
verilmiştir. 

Ilıcak köyü Afet İşleri Genel Müdür
lüğümüzün etüt proje programında bu
lunmakta olup, bu hizmetlerin tamamlan
masını müteakip uygulama programına 
alınarak nakil işlemleri bütçe imkânları 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

17 — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'-
ın, Kars Devlet Hastanesindeki sorunlara ve bazı 
uygulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam Ni/ıat Kitapçı'nın yazılı cevabı 
(7/251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arzederim. 18.8.1988 

Mahmut Almak 
Kars 

1. Kars Devlet Hastanesi bakımsız
lık ve ilgisizlik yüzünden böcek istilasına 
uğramıştır. Bu konuda bir tedbir almayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Koridorları, tuvaletleri ve hasta 
odaları çamur ve pislikle kaplı olan Kars 
Devlet Hastanesinin temiz tutulması için 
ne gibi bir tedbir düşünüyorsunuz? 

3. Herhangi bir hastalıktan hastane
ye yatan vatandaşlar tuvalet pisliği ve öteki 
mikrop taşıyıcı maddeler yüzünden baş
ka hastalıklara yakalanarak taburcu edil
mekten yakınmaktadırlar. Bu konuda has
tane yetkililerinin idarî ve cezaî yönden 
suç olan bu ihmalkârlıkları konusunda so
ruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
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4. Temizlik işleri ile görevli temizlik 
işçilerinden (müstahdem) dokuzu hasta
ne de masa işi görmektedir. Bu uygulama 
yasal mıdır? 

5. isimleri bizde saklı bazı memur
ların piyasada mesai saatleri içinde ve hem 
de hastane kapısında ticarî amaçlarla taksi 
şoförlüğü yaptıklarını herkes görmektedir. 
Bu konuda önleyici bir tedbir almayı dü
şünüyor musunuz? 

6. Çocuk hastalıkları uzmanı olan 
başhekim, çocuk polikliniğine bir pratis
yen hekim koyarak hasta çocukları bir yı
lı aşkın zamandan beri bu pratisyen he
kime baktırmaktadır. Başhekim de pratis
yenin "Uzmanlık dalım değildir; bu işten 
M.Kamil bey (başhekim) daha iyi anlar" 
diyerek muayenehanesine gönderdiği has
ta çocuklara bakmakta ve çaresiz kalan va
tandaşlardan muayene ücreti alarak has
taneyi ticaret yapma aracı olarak kullan
maktadır. Karslı vatandaşların çocukları
nın sağlığı ile böylesine ilkelce bir şekilde 
oynama yetkisi nereden alınıyor? 

7. Hastanede polikliniğe çıkmadığı 
için herhangi bir tepki gelmesin diye baş
hekimin, doktor ve personelin her türlü ih
maline göz yumduğu ileri sürülmektedir. 
Bakanlığınız, personelin görevini gereği 
gibi yapmasını sağlamak için ne düşün
mektedir? 

8. Çoğu sağlık evinde hemşire olma
dığı halde Kars Devlet Hastanesinde ka
pasitenin çok çok üstünde hemşire bulun
durulmasını nasıl açıklarsınız? 

9. Zaman zaman hastaneye ziyarete 
gittiğimde yatak örtülerinin çoğunluğu
nun kan, iltihap ve kir içinde olduğunu 
gördüm. Karslılar, mikrop saçan ve has
taları yeni hastalıklara yakalatan bu yatak 
örtülerinden ne zaman kurtulacaklardır? 

10. En çürük ve ucuz malzemeden pis
lik içinde yapılan yemekler hastalar tara
fından yenemediği için çöpe atılmaktadır. 
Bu nedenle vatandaş hastalara dışarıdan 

yemek getirmek zorunda kalmaktadır. Bu 
şartlarda vatandaşlardan alınan yemek üc
retini almayı düşünüyor musunuz? 

11. Sekizyüzbin nüfuslu Kars'ta has
tanenin bir tek ambulansı var. O da arı
zalandığı için çalışmıyor. Kars'ın en azın
dan üç ambulansa ihtiyacı var. Bakanlı
ğınız bu konuda Kars halkına ambu-lans 
vermeyi düşünüyor mu? 

12. Devletin en basit ameliyat için al
dığı 300-500 bin liradan ayrı olarak Kars 
Devlet Hastanesinde çalışan çoğu doktor
ların ayrıca vatandaşlardan ameliyatın ni
teliğine göre 300 binden başlayarak "el 
emeği" adı altında para aldıkları bütün 
Karslılar tarafından bilinmektedir. Bu pa
ranın alınması rüşvet suçu değil midir? 
Ameliyat olan hastaların kayıtlı olduğu 
defterlerden ayrım yapmadan tespit edi
lecek hastalardan veya hastanedeki ame
liyatlı hastalardan durumun soruşturul
masını ve bu soruşturmanın müfettişler
ce hasta ve yakınlarının ikametgahların
da yapılmasını dü§ünüyor musunuz? 

13. Hastanenin bu çürümüş hali Kars 
Valisine tarafımızdan birçok defa anlatıl
masına rağmen Kars Valisinin hastaneyi 
ziyaret etme gereğini duymaması Valinin 
Bakanlığınıza karşı sorumlu olmamasın
dan mı kaynaklanmaktadır? Yoksa Valinin 
hastaneleri ve yetkililerini denetleme yet
kisi yok mudur? Varsa neden denetim ve 
gözetim görevini yerine getirmemektedir? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 23.9.1988 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: HM 9239/1369 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.9.1988 tarih ve Kan.Kar. 
Md.7/251-1265/06279 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde gönderilen Kars 
Milletvekili Sn. Mahmut Alınak'ın Kars 
Devlet Hastanesindeki sorunlara ve bazı 
uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Kitapçı 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Kars Milletvekili Sn. Mahmut Alınak'ın 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Cevabımız: 1593 Sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun 1 inci maddesinde 
"...milletin sıhhatine zarar veren bütün 
hastalıklar veya sair muzır amillerle mü
cadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli 
olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbî ve 
içtimaî muavenete mazhar eylemek..." 
hükmü ile Anayasamızın 56 ncı madde
sinde "Devlet herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; 
...amacıyla sağlık kuruluşlarını.... hizmet 
vermesini düzenler.'' hükmünde ifade edi
len hususlar Bakanlığımızın temel görev
lerinden olup üzerinde hassasiyetle duru
lan en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amaç
lanan bir konudur. Bakanlığımız sağlık 
hizmetini, halka yalnız tedavi edici hizmet 
olarak değil öncelikle koruyucu sağlık hiz
meti şeklinde vermek için hizmet sunmak
tadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun 3 üncü maddesinde bunu 
açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Bu 
cümleden olarak ülkemizde sağlık hizmet
lerinin sunulduğu en yoğun ve en büyük 
birimlerden en küçük birimlere kadar tüm 
hizmetin verilmesi ve çalışmaları açısın
dan istenilen seviyede olabilmeleri için 
kontrol altında bulunmakta gerek Bakan
lığımız müfettişlerince gerekse Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüklerince denetime 
tabi tutulmaktadır. Kars Devlet Hastanesi 
de aynı şekilde Bakanlığımız müfettişlerin
ce teftiş edilmektedir. 1988 yılında anılan 
hastanenin periyodik teftişini yapan mü-

fettişlerimizce; önergede yer alan zararlı 
böceklerle mücadele, temizlik, hastaların 
enfekte olmasının önlenmesi vs. hususla
rın giderildiği belirtilmiştir. 

Anılan hastanenin hemşire kadro 
standardı 113 olup halen 92 hemşire istih
dam edilmektedir. Önergede yer alan sağ
lık evlerinde ise hemşire kadrosu bulun
mamaktadır. 

11 Nolu soruda belirtilen ambulans 
eksikliği valilikçe de dile getirilmiş olup 
halen faal bir ambulansı olan hastanenin, 
ambulans ve binek otosu ihtiyacının kar
şılanması konusu merkez alımlarımızda 
yer verilmek suretiyle ele alınmış olup 
alımların gerçekleştirilmesi üzerine vila
yete gönderilecektir. 

Kars Devlet Hastanesi personelinin 
görevi olarak vermesi gereken hizmet kar
şılığında vatandaştan para alması, görevi 
dışında kazanç getirici faaliyetlerde bulun
ması, ihmal, vs. konular suç teşkil eden ve 
bu tür faaliyeti olanların tespiti halinde ise 
gerekli şekilde cezalandırılmalarını gerek
tiren hususlar olup Kars ilinin teftişini ya
pan müfettişimize ve Bakanlığımıza bu 
konularda bir ihbar ve şikayet intikâl et
memiştir. Kaldı ki Bakanlığımızca özellik
le bu konuların titizlikle takibi için Sağlık 
Müdürlükleri ekte gönderilen genelgelerle 
sürekli müteyakkız olunması konusunda 
uyarılmaktadır. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 27.4.1981 

Bakanlığı 
Tedavi Kurumları Genel 

Müdürlüğü 
TK: l/5340-Müt/5552 
Konu: Temizlik Hk. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü: 
Yapılan denetlemelerde bazı Yataklı 

Tedavi Kurumlarının yeterince temiz ol
madığı, özellikle banyo ve tuvaletlerin su 
tesisatlarının çalışmadığı bu nedenlerle ya 
kullanılmaz durumda, ya da suların ke-
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sik oldukları görülmüştür. 
Yataklı Tedavi Kurumlarının çalış

ması, temizlik esasına dayanmaktadır. Tu
valetler, banyolar ve polikliniklerin bekle
me yerleri, hastane içi enfeksiyonları ba
kımından üzerinde titizlikle durulması 
icabeden yerlerdendir. 

Bu nedenle tuvalet ve banyoların su 
tesisatlarının kontrolleriyle, sularının sü
rekli akıtılmasının sağlanmasına, polikli
niklerin bekleme yeri gibi hastanede umu
ma açık olan yerlerinde temizliğine özen 
gösterilmesi hususunda ilgililere emirleri
nizi rica ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Adına 

Dr. Hasan Çeçen 
Müsteşar Muavini 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 12.12.1985 

Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
TK. I. Gen. Hast. Şb.Md. 
(Mev-3120)/13613 
Konu: Personelin görev harici işlerde ça
lıştırılması 

İlgi: a) 23.7.1980 gün I-5340-Müt. 
10353 sayılı genelgemiz. 

b) 30.1.1981 gün I-5340-Müt. 5508 
sayılı daimi tamime ek. 

Hastanelerde çalışan personelin Ya
taklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetme
liğinde görevleri belirlenmiş olmasına ve 
ilgi genelgelere rağmen bazı personelin gö
revleri dışında başka işlerde çalıştırıldığı 
veya bir meslek mensubunun görevi ge
reği olan hizmetlerin kendisine yaptırılma
dığına dair bakanlığımıza şikayetler inti
kal etmekte ayrıca bu hususların doğru
luğu müfettişler tarafından da tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Personelin görevleri harici işlerde ça

lıştırılmaması hususunda ilgililere emirle
rinizi rica ederim. 

Dr. Adil Olcay 
Müsteşar V. 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 12.6.1986 

Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
Th: I/Gen.Hast.Şb.Md.(Mev. 3120)-5802 
Konu: Hastanelerde görülen aksaklıklar 
Hk. 

Bakanlığımız üst düzey yetkililerinin 
yataklı tedavi kurumlarımızda yaptıkları 
teftiş ve incelemelerde tesbit ettikleri ak
saklıklar ile vatandaşlarımızdan Bakanlı
ğa intikal eden şikayetlerin önemli bir kıs
mının aşağıda belirtilen hususlarda top
landığı anlaşılmıştır. 

1. Hemşirelerin Yataklı Tedavi Ku
rumları İşletme Yönetmeliğinin 131 ve 
132. maddelerinde belirlenen görevlerin
den çoğunun hastane hizmetlileri tarafın
dan yerine getirildiği tesbit edilmiştir. 

Bundan böyle yönetmelik esaslarına 
kesin surette riayet edilecek hemşirelerin 
görevleri bu sınıf personele yaptırılmaya-
caktır. Zira hastane hizmetlilerinin bu iş
leri yapması hem hasta bakımından aksa
masına, hem de hastane hizmet kalitesi
nin düşmesine neden olmaktadır. Bu ne
denle hastane hizmetlilerinin yönetmelikte 
belirlenen kendi işleriyle uğraşmaları, 
mümkün olduğu kadar hasta odalarına so-
kulmamaları ve hastanede ön plana çıka
rılmamaları gerekmektedir. 

2. Hastanelerde görevli tüm sağlık, 
yardımcı sağlık ve diğer personel ile has
ta ve hasta sahiplerinin sigara, çay, kahve 
ve istirahat için ayrılan yerler dışında has
tane içerisinde sigara içmeleri yasaktır. Bu 
hususta İşletme Yönetmeliğinin 194 ün
cü madde hükümlerine kesinlikle uyula
caktır. 

3. Hastalara yemek dağıtımının yi
ne hastane hizmetleri tarafından yapıldı-
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ğı, hatta dağıtımda hastalar arasında fark 
gözetildiği tesbit edilmiştir. Ayrıca yeme
ği dağıtan müstahdemin hiçbir temizlik 
kaidesine de riayet etmediği tesbit edilen 
hususlardandır. 

Bundan böyle yemekler hemşireler 
tarafından dağıtılacak, hastane hizmetli
leri sadece mutfaktan servislere yemek ta
şınmasında yardımcı olacaklardır. 

Ayrıca bazı kurumlarımızda mutfak
tan yemeklerin plastik kovalarla geldiği 
müşahade edilmiştir. Yemekler paslanmaz 
çelik veya kapaklı emaye kaplarla gelecek, 
ekmekler ise temiz ekmek sepetleri ile di
limlenmiş olarak dağıtılacaktır. 

4. Tüm hastane personeli Yataklı Te
davi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 
189 uncu maddesine harfiyen uygun ola
rak giyinecektir. Hemşireler sadece beyaz 
naylon çorap kullanabilecekler, kıyafet 
anarşisine meydan verilmeyecektir. 

5. Hastanelerde mesai saatlerine ke
sin surette uyulacak, part-time çalışanlar 
hiçbir surette saat 16.00'dan önce muaye
nehanelerine gidemiyeceklerdir. 

Keza uzmanların yıllık izinleri de 
hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlene
cektir. 

6. Bazı kurumlarımızda aynı dalda 
birkaç uzman bulunduğu halde sadece bir 
tanesinin poliklinik yaptığı tesbit edilmiş
tir. Böyle durumlarda birden çok polikli
nik açılacak, mutlak surette şef, şef yar
dımcıları poliklinikte bulunacak ve böylece 
asistanlar hastalar karşısında güç durum
da bırakılmayacaktır. 

7. Hastalardan "bahşiş" adı altında 
para veya diğer hiçbir şey kabul edilme
yecek ve alınmayacaktır. Aksine hareket 
edildiğinde şiddetle cezalandırılma yolu
na gidilecektir. Tüm hastane personelinin 
hasta ve hasta sahiplerine kendi yakınları 
imiş gibi şefkatle muamele etmeleri tabii
dir ve meslekleri icabıdır. 

8. Tuvaletler hastanelerin büyük bir 

sorunudur. Tuvalet temizliği yetkililer ta
rafından titizlikle takip edilecek ayrıca bo
zuk musluk ve rezervuarlar süratle tamir 
ettirilerek su israfı önlenecektir. 

9. Hastanelerin temizlik ve yemek iş
leri mümkün olduğu takdirde özel firma
lara verilebilecektir. Ayrıca büyük şehir
lerde merkezî çamaşırhane tesis etmeleri 
faydalı mütalaa edilmektedir. 

Bu genelgedeki emirlerin yerine ge
tirilmesinden kurum baştabibleri sorum
lu ve yetkilidir. 

Yukarıdaki hususların en küçük sağ
lık kurumlarına kadar tüm Bakanlık men
suplarına duyurulmasını, konunun titiz
likle takip edilerek emirler hilâfına hare
ket edenler hakkında gereken kanunî iş
lemin yapılmasını önemle rica ederim. 

Bakan Adına 
Dr. Adil Olcay 

Müsteşar V. 

18. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sokmenoğlu'nun Cenevre buluşması öncesinde Kıb
rıs konusunda verilen beyanata Şişkin Başbakan
dan sorusu ve Dışişleri Bakam Ukili Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Cenevre öncesi Kıbns politikasında 
taviz intibaı yaratan tutum hakkında aşa
ğıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Cenevre öncesi Kıbrıs konusunda 
K.K.T.C. Liderini açmaza sokan beyanat 
Papandreu'nun özel temsilcisinin Anka
ra ziyaretine rastlaması tesadüf müdür? 
Yoksa T.C. Kıbrıs politikasında bir deği
şiklik mi düşünmektedir? 

2. Cenevre buluşması öncesi bu be
yanat Yunan'a taviz midir? 

— 155 — 
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3. Rumlara adada dolaşım serbest
liği tanınmasından sonra Rumlara yerle
şim imkanı hakkı da verilecek midir? 

Papandreu'nun Türkiye'ye ziyareti 
öncesi Türk askerinin adadan çekilmesi 
söz konusu olmuş mudur? Bu hususta bir 
taviz verilmiş midir? 

4. Bir dizi iyi niyet jestiyle başlayan 
Yunanistan ziyaretinin sırasında Yunan 
hükümetinin ters tutumuna rağmen zey
tin dalı politikasına devam edilecek midir? 
Batı Trakya Türkleri ne olacaktır? 

5. Bulgaristan'daki Türklere yapılan 
insanlık dışı muamele ve eziyet karşısın
da Papandreu'nun Bulgaristan'ı destekli-
yen tavrında ve zulmün artmasında Yu-
nan'a taviz intibaı veren politikanın rol oy
nadığı izlenimini silecek yeni bir tedbir 
alınmış mıdır? Bulgaristan ile. müzakere
ler hangi safhadadır? Batı Trakya ve Bul
garistan'daki soydaşlarımıza yapılan iş
kence ne zaman duracaktır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 22.9.1988 

Kıbrıs Dairesi Başkanlığı 
Sayı: İSKY-I-YT/Si.I.2186-291 
Konu: Sayın Milletvekili Murat Sökme-
noğlu'nun soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.9.1988 tarihli ve 
7/259-1281-/06527 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu tarafından Sayın Baş
bakanımıza tevcih edilmiş olan, ilgi yazı
ları ekindeki yazılı soru önergesinin Sayın 
Başbakanımız adına tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilmiş olup, önerge ce
vabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 
Prof. Dr. Ali Bozer 
Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan V. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat 
Sökmenoğlu'nun soru önergesi cevabı 

— 156 
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Bilindiği gibi, Yunanistan ile aramız
daki ikili sorunların çözümü için tarafı
mızdan öteden beri ısrarla savunulan yol, 
diyalog ve müzakere yöntemi olmuştur. 
Bu yol, yedi yıllık bir kesintiden sonra bu 
yıl başında iki ülke Başbakanları arasın
da varılan mutabakat ile açılabilmiştir. Yu
nanistan ile bu mutabakat uyarınca baş
latılan diyalog süreci, iki ülke Başbakan
ları ve heyetleri arasında yapılan mütea
kip görüşmeler ve temaslarla sürdürül
müş, Siyasî ve işbirliği Komitelerinden 
oluşan bir mekanizma kurulmuştur. Son 
olarak, anılan iki komite ikinci toplantı
larını 5-8 Eylül 1988 tarihleri arasında An
kara va Atina'da yapmış, karşılıklı güve
nin ve işbirliği alanlarının artırılması ko
nusunda yeni mutabakatlara varmışlardır. 
Tarafımızdan arzulunan, iki ülke arasın
daki sorunların bu diyalog süreci içinde 
ele alınarak kalıcı çözümlere kavuşturu-
labilmesidir. Ancak, iki ülke arasında te
sis olunan yeni diyalog ortamı içinde ye-
ralan karşılıklı görüşme ve temasların, bu 
çerçeve dışında kalan konularla irtibatlan-
dırılması mümkün değildir. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a ilişkin politikası 
tavizler üzerine kurulu olmayıp, ilkelere 
dayalı bir politikadır. Bu da Türkiye'nin 
esasen ötedenberi savunageldiği ve Hükü
metimiz tarafından da her defa vurgulan
mış bulunan Kıbrıs sorununa nihaî çözü
mün ancak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
taraflarının yapacakları doğrudan müza
kereler yoluyla, iki toplumun siyasî eşitli
ğine dayalı olarak kurulacak, iki toplum
lu, iki kesimli bir federasyon çerçevesin
de sağlanabileceği yönündeki yaklaşımı
mızdır. 

Bilindiği gibi, şimdiye kadar iki top
lum arasında varılmış çeşitli mutabakat
lar mevcuttur. Bu meyanda, dolaşım ve 
yerleşim özgürlüklerinin uygulanmasının 
ele alınacağı çerçevenin esası da belirlen
miş bulunmaktadır. Bunlara göre, sözko-
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nusu özgürlüklerin Kıbrıslı Türklerin gü
venliği ve müstakbel federasyonun iki ke
simli karakteri dikkate alınarak ve bu iki 
kesimli yapıya halel getirmeyecek bir çer
çevede düzenlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin Kıbrıs'taki kuvvetlerini 
geri çekmesinin de Ada'da bulunacak ni
haî çözüme bağlı olduğu malûmdur. Bu 
husustaki temel tutumumuzda herhangi 
bir değişiklik sözkonusu değildir. Bu iti
barla, bu konu Türkiye'nin diğer ülkeler
le ilişkileriyle irtibatlı bir mesele olarak 
mütalaa edilmemektedir. 

Öte yandan, Batı Trakya'da yaşayan 
soydaşlarımızın durumu ve azınlık olarak 
ahdî haklarının korunması bütün Türk 
Hükümetleri tarafından daima hassasiyet
le izlenen bir konu olmuştur. Bu hususta
ki politikamızda hiçbir değişiklik yoktur. 
Hükümetimiz, Batı Trakya'daki soydaşla
rımız için gereken her türlü gayreti gös
termeye devama kararlıdır. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığı soru
nuna gelince, 23 Şubat 1988 günü Belg-
rad'da imzalanan Türk-Bulgar Protoko
lü ile başlatılan diyalogun esas amacı bu 
soruna çözüm bulmak, diğer bir ifadeyle 
soydaşlarımızın hayat şartlarını düzeltmek 
ve arzu edenlere Türkiye'ye göç imkanı 
sağlamaktadır. Protokol ile oluşturulan 
Ortak Çalışma Grupları Mayıs ve Tem
muz aylarında iki kez toplanmışlardır. 
Özellikle Temmuz ayındaki ikinci toplan
tıda soydaşlarımızla ilgili görüş ve talep
lerimiz yazılı olarak Bulgar tarafına iletil
miş, bu çerçevede müslüman Türk azın
lığının kültürel ve dinî hakları ile göç hak
kına saygı gösterilmesi, yasak ve kısıtlama
lara son verilmesi, halen çözümlenmemiş 
olan ve ileride çıkabilecek aile birleşmesi 
sorunlarının süratle sonuçlandırılması is
tenmiştir. Türkiye azınlık meselesini bu 
diyalog ve müzakere süreci içinde çözmeye 
ve Bulgar tarafını makul ve gerçekçi bir 
çizgiye getirmeye çalışmaktadır. 

19. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
in, Salihli Tekstil Sanayii Anonim Şirketi iplik 
Fabrikastndaki sosyal /laklarının verilmediği iddi
asına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Salihli Tekstil Sanayiî Anonim Şirketi 
İplik Fabrikasında çalışan 620 işçinin hak
larını alamadıkları hususundaki aşağıda 
belirttiğimiz iddiaların Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

1. Eylül 1986 tarihinde yapılan top
lu sözleşme ile verilmesi gereken; ikrami
ye, yakacak yardımı, çocuk tahsil parası, 
kıdem teşviki, giyim yardımı gibi sosyal 
haklar niçin verilmemektedir? 

2. Aynı toplu sözleşme ile verilen % 
30+3000 TL'hk zam farkı 10 aylık niçin 
ödenmemektedir? 

3. 1984-1985 yıllarında ödenmesi ge
reken 3 ikramiyeden 40 günlük kısmı ni
çin ödenmemiştir? 

4. Hayat pahalılığı altında ezilen as
gari ücretle çalışan, borç altında inliyen 
karınları doymayan işçilerin, toplu sözleş
meye göre, aylıklarını ne zaman alacak
ları belli olduğu halde, ödemeler niçin dü
zensiz miktar ve zamanda yapılmaktadır? 

5. Fabrikada yaz ve kış aylarında iş
çi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmadığı şi
kayetinin mahiyeti nedir? 

6. İşçiler haklarını almak için yıllar
dır uğraşmaktadırlar. Yıllardır süren bu 
huzursuzlukla ilgili, Bakanlığınıza da mü
racaatlar yapılmasına rağmen, işçilerin 
dinlenmeyip işverenden yana tavır kondu
ğu iddiasının yanında işçilere ne gibi yar
dımda bulunmayı düşünmektesiniz? 

57 — 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 20.9.1988 

Bakanlığı 
Çalışma genel Müdürlüğü 

Sayı: 13-0-637/15011 
konu: Som Önergesi 

Türkiye Büyük Mihet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.9.1988 tarih ve Kan.Kar.Md. 
7/261-1286/06394 sayılı yazımız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Manisa 
Milletvekili Hasan Zengin tarafından ve
rilen ve tarafımdan yazılı olarak cevaplan
dırılması istenen soru önergesi üzerine ya
pılan incelemede; 

1. 11.6.1987 tarihinde işyerinde 560 iş
çinin çalıştığı, 

2. İşveren Eylül/1986 tarihinde Salih
li 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesine baş
vurarak konkordato talebinde bulunduğu 
ve talebinin kabul edilmesi üzerine taraf
ların temyizyoluna başvurması sebebiyle 
kararın Yargıtay'ca incelemeye alındığı, 

3. Şirketin malî kriz içine düşmesi 
sebebiyle; 1.9.1984-31.8.1986 tarihleri ara
sındaki toplu iş sözleşmesi ile işçilere sağ
lanan ve soru önergesinin esasım teşkil 
eden ikramiye, yakacak yardımı, çocuk 
tahsil parası, kıdem teşvik ve giyim yar
dımı adı altındaki ödemelerin yapıl
madığı, 

4. 1.9.1986-31.8.1988 tarihleri arasın
da geçerli olan toplu iş sözleşmesinin ge
çici 82 nci maddesi ile "Bu sözleşme ile 
alınan zamlar ve uygulanacak olan sosyal 
yardımların ödenmesi konkordato tastikini 
takip eden 2 nci ayın sonunda başlar ve 
5 ay içinde bitirilir" hükmünün getirildi
ği, tespit edilmiştir. 

Yukarıda özetlendiği üzere 
1.9.1986-31.8.1988 tarihleri arasında geçerli 
toplu iş sözleşmesi, işveren şirketinin kon
kordato talebinden sonra 16.2.1987 tari
hinde imzalanmış ve geçici madde hükmü 
uyarınca ücret farkları ve sosyal yardım

ların ödeme zamanı konkordato talebinin 
kabulü şartına bağlı kılınmıştır. 

1.9.1984-31.8.1986 tarihleri arasında 
yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi ile sağ
lanan sosyal yardımlardan olan bakiye 40 
günlük ücret tutarındaki ikramiye İcra İf
las Kanununun 285 ve takip eden mad
deleri uyarınca konkordatoya dahil alacak
lar içinde gösterildiğinden ödenmemiştir. 

Bu itibarla işçi alacaklarının ödenme
mesine işyerinin maddî sıkıntı içinde bu
lunması ve dolayısıyla konkordato talebi
nin yargı organınca incelenmekte olması 
sebebiyle idarece yapılacak başkaca her
hangi bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

20. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Pos
tacı'mn, yabancı şirketlerin petrol ü/ıalalı ve da
ğıtımı konusundaki taleplerine karsı izlenecek Hü
kümet politikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/263) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 7.8.1988 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
1. Eşiniz Neriman Oksay'ın bir ya

bancı petrol şirketi tarafından, şirketin 
Ankara temsilcisi ve eşinin rehberliğinde 
birçok ülkeyi kapsıyan geziye çıktığı doğ
ru mudur? 

2. Bu gezi harcamalarının aynı şir
ketçe karşılandığı doğru mudur? 

3. Yukarıdaki sorularımız doğru ise: 
A) Ülkemizin petrol konusunda so

rumlu bakanı olarak petrol çıkarma, işle
me, satış ve dağıtımının yabancı şirketler-
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ce gündemin en önde konusu olarak göz
lendiği bir dönemde eşinizin böyle bir ge
ziye çıkması bakanlık sorumluluğunuza 
uyar mı? 

B) Bunlara ek olarak yabancı şirket
ler dağıtımın da kendileri tarafından ya
pılmasını arzulamaktadırlar. Stratejik öne
mi olan petrolün devletimiz kontrolünde 
dağıtımının, şirketlerin kendilerinin yap
masından yana mısınız? 

C) Yabancı petrol şirketlerinin petrol 
ithalatını da yapmak arzuları gündemde 
iken sorumlu bir bakan olarak izleyeceği
niz hükümet politikanızı yazılı olarak ba
na ve kamuoyuna açıklamayı düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.9.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 2 Ey
lül 1988 gün ve K a n . K a r . M d . 
7/263-1217/06010 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Posta
cı'nın yabancı şirketlerin petrol ithalatı ve 
dağıtımı konusundaki taleplerine karşı iz
lenecek hükümet politikasına ilişkin yazı
lı soru önergesine verilen cevaplar aşağı
da belirtilmiştir. 

1. İstanbul'da yayımlanan bir gaze
te tarafından araştırılmadan ve doğrulu-

VIII . — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE 

1. — Çorum Milletvekili Mitlıat Balak'ın 
vefatı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kenan Evrcn'in 
(az iye t telgrafı 
283 Ankara Çankaya 790 stzt 20 31 

Sayın Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

ğu tespit edilmeden ortaya atılan bu iddi
anın tamamen gerçek dışı ve çirkin bir ka
ralamadan ibaret olduğu daha önceki 
açıklamalarımızla kamuoyuna intikal et
tirilmiştir. 

Mobil şirketinin Ankara temsilcisi 
olan İlhan Erman ile 1960'lı yıllara daya
nan dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz var
dır. Kendileriyle ailece görüşmekteyiz. 
Dolayısıyle eşiırin onlarla birlikte seyahate 
çıkmasında yadırganacak veya istismar 
edilebilecek bir husus göremiyorum. 

2. Sözkonusu seyahatle ilgili bilet ve 
otel rezervasyonları İlhan Erman tarafın
dan yaptırılmış, bedeli ise bilahara tara
fımdan ödenmiştir. Erman ailesiyle yıllar 
öncesine dayanan dostluğumuzun bu se
yahat sebebiyle kendi özel durumundan 
çıkarılarak bir "şirket ilişkisi" çerçevesi
ne oturtulması fevkalade üzücü ve yanlış
tır. 

3. Bilindiği gibi yabancı petrol şirket
leriyle olan ilişkiler doğrudan doğruya Ba
kanlığımı değil, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığını ilgilendirmektedir. Bu ko
nulardaki Hükümet politikası da ilgili Ba
kanlığın görüş ve değerlendirmeleri isti
kametinde tespit edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

TEMENNİLER VE TAZIYETLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değer
li üyelerinden Çorum Milletvekili Mithat 
Balak'in vefatını üzüntü ile öğrendim 
merhuma tanrıdan rahmet diler şahsınız
da sayın üyelerinize taziyetlerimi sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 9 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı Tezkereleri 
3. — Başbakanlık Tezkeresi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal

ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — 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, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — 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 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 



8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. —- İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve 'bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

13. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-

zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

14. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'mn Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

15. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

16. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alman önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

17. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 

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



kalıcı ibir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 
ünoü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — Balıkesir Milletvekili i. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin îçişleri 
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 so
ru önergesi (6/22) 

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

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 



pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet . 
Tahir Köse'nin, tiler 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 is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 

4 — 

ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya tünde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

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

24. — İçel Milletvekili M. 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'ıın, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

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

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 
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29. — tzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

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

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tüne 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 Mailiye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıîdırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-

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

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 kesileceği 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 Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline 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 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman-
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da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından 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 Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alman veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin il merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkili Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) , 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğiu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına liişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 



60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

62. '"— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taıksıidinıin bazı kurumlarca öden
mediği İddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

68. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehımet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

71. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) {1) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekle'ştirileeek. büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğilim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

75. — 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) 



76. — Bursa Milletvekili Beyıtullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına Miskin Millî Eğitiım Gençlik ve 
Spor Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve. güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atiıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

78. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yuritaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
d) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

82. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

83. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

84. — Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

85. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

87. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden- getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/100) 

88. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka-
mndan sözlü soru önergesi (6/108) 

89. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 



genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Aitıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
vAltıner'in, Zonguldak İli Karabük, ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

92. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt 
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/113) 

94. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
ginin, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grulbu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Kövişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

95. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

96. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku

rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

7 
KANUN TASAJRI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanunumun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/116) (S., Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

2. — Devlet Memurları ile Diğer Ka
mu görevlilerinin Aylıklarının Ödeme 
zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/144) (S. Sayısı : 
72) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

3. — Muhafazasına Lüzum Kalma
yan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S. 
Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 4. — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

5. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) 



6. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la lıklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu. (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

8. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad-
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deler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları 
(1 /409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

9. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 10. — Maluller ile Şehit Dul ve 
Yetimlerine (Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarsı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

X 11. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(4 üncü Birleşim) 


