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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt, Kocaeli tli ve ilçelerinin su sorunu ve bu soruna çözüm 

getirecek Yuvacık Barajı konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının 
(10/42); başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına dair tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler kısmı
nın 34 üncü sırasında bulunan; Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin 
tli Silopi tlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/73) bu kısmın birinci sırasına; 33 üncü sırasındaki İstanbul 
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunları 
ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin 
(8/17) ikinci sırasına alınarak, görüşmelerinin 5.10.1989 Perşembe günkü birleşimde yapılma
sına dair SHP Grubu önerisinin yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz tamamlan
madığından, seçimlerin yapılamayacağı, 

Bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe izlenen yabancı ser
maye politikasını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri (10/46); 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kap
samına giren illerdeki bazı uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek 
çözüm yollarını (10/47) 

Tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 
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5 Ekim 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.55'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldırtm Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Konya Edirne 
Kadir Demir ismail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
5 . 10 . 1989 Perşembe 

Tasan 

1. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Kısmı ve (B) tşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/615) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 

Teklif 

1. — Sakarya Milletvekilleri Ahmet Neidim ve Mehmet Gölhan'ın, İstiklal Madalyası Ve
rilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında 1005 Sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/215) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1989) 

Meclis Soruşturması Önergesi 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 48 arkadaşının; Hükümetlerdeki bakanlık görev
lerinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından do
ğan ve Devletçe karşılanan masraflar nedeniyle Hazineyi zarara uğratarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddele
rine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m AVCI 
KÂTİP ÜYELER : Kadir DEMİR (Konya)» İsmail ÜĞDÜL (Edirne) 

— — — — • , 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, üç sayın milletvekili arkadaşımızın söz istemleri vardır, onlan 

yerine getireceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin 
gündem dışı konuşman ve Başbakan Turgut Ozal'tn cevabı 

BAŞKAN — tik gündem dışı sözü, İzmir Milletvekili ve SHP Genel Başkanı Sayın Erdal 
İnönü'ye veriyorum. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yedi yılda bir defa karşı
mıza çıkacak bir önemli görevi, bir tarihî görevi, yeni Cumhurbaşkanını seçme görevimizi yap
maya hazırlanırken, bu konudaki düşüncelerimi Yüce Meclise duyurmanın son fırsatı olarak 
gördüğüm bu günde, gündem dışı konuşmak için söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın emrine göre, önümüzdeki salı günü (10 Ekimde) Cum
hurbaşkanlığı adaylarının ortaya çıkmasıyla, seçim sürecine gireceğiz. Bugünden salıya kadar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir seçim kararı almadığı takdirde, Cumhurbaşkanı seçimi 10 
Ekimde başlayacak ve 9 Kasıma kadar sonuçlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; altı ay .önce, 26 Martta belediyeler için yapılan genel 
seçim sonuçları, doğrudan doğruya, halkın isteği olarak, Meclisin yenilenmesi gereğini ortaya 
çıkardı. Biz, 27 Marttan itibaren, halkın erken seçim isteğini sürekli dile getirdik. 

26 Mart seçimleri için yapılan kampanyada tartışılan konular, hep genel politika konula
rıydı. İktidar sözcüleri, altı yıldır yürüttükleri politikaları, uygulamaları savundular; biz, bu 
politikaların, uygulamaların yanlış olduğunu, değiştirilmeleri gereğini anlattık. Vatandaşlar, 
aramızda hakem oldular ve kararları 26 Mart akşamı belli oldu; ANAP politikaları halk tara
fından reddedildi, ANAP üçüncü parti durumuna düştü. Aldığı yüzde 21,8 oranındaki oyun, 
hiçbir seçim yasasına göre iktidar hakkı vermeyeceği açıktı. 

Seçmenlerimiz iki yıl önce (27 Kasım 1987'de) ANAP'a vermiş oldukları vekâleti, 26 Mart 
1989'da geri almışlardı. Bunun sonucu olarak, bir an önce yeni milletvekili seçimi yapılması 
yadsınamayacak şekilde gündeme girdi. 1 Ağustosta, Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekil-
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leri olarak, tek tek imzalarımızla yayınladığımız bir bildiriyle, "erken seçim önergesi Genel Kurula 
geldiğinde olumlu oy vereceğimizi" ilan ettik; ama bütün çabalarımıza rağmen, ANAP, erken 
seçim önerisini getirmedi. Bugüne kadar bir erken seçimden kaçtı ve sonuçta, şimdi, yapısı, 
millî iradenin bugünkü eğilimlerine hiç uymayan bir Meclisle, Cumhurbaşkanı seçimi yapmak 
zorundayız. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Kuşatma altına mı aldılar Meclisi? (SHP 
sıralarından gürültüler) 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapmalıyız ki, bütün vatan
daşlarımız, Meclisteki vekillerinin seçtiği kimseyi, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kabul et
sinler?... 

Bugün Mecliste bulunan ANAP çoğunluğunun ülkedeki seçmen desteği, altı ay önce ya
pılmış seçimlere göre, ancak yüzde 21,8'dir. Böyle ters bir yapıyla, bütün vatandaşların benim
seyecekleri bir Cumhurbaşkanını nasıl seçeceğiz? 

Sayın milletvekilleri, demokrasimizin bugün karşı karşıya bulunduğu bu temel sorunu çöz
menin iki yolu vardır: Birincisi, 10 Ekime kadar kalan dört gün içinde, cesaretimizi toplaya
rak, erken seçim kararı almaktır. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böyle bir kararı 
Yüce Meclis alırsa, Anayasaya göre, yeni Meclis kuruluncaya kadar, Cumhurbaşkanı seçimi 
geri bırakılır. Millî iradenin bugünkü eğilimini yansıtan yeni Meclis çalışmaya başladıktan sonra, 
yeni Cumhurbaşkanı, hiçbir itiraza yol açmayacak şekilde seçilir. En sağlam çözüm, şüphesiz 
ki, budur. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, bu öneri doğrultusunda oy vermeye hazır olduğu
nu bir daha ilan ederek, öneriyi dikkatinize sunuyorum. 

Bu düşünce dikkate alınmazsa, ikinci yol, Meclisteki üç partinin, anlaşarak, uzlaşarak bir 
ortak Cumhurbaşkanı adayı önermeleridir. Geçmiş dönemler meclislerinde başarıyla uygulan
mış bu yöntemle de, ulusumuzun rahatlıkla benimseyeceği bir Cumhurbaşkanı seçilebilir. Çünkü, 
ancak, Meclisteki üç partinin uzlaşmasıyla seçilen bir Cumhurbaşkanı, seçmen çoğunluğunun 
desteğini almış sayılır. 

Sayın milletvekilleri, iyice belirtmeliyim ki, burada uzlaşmadan maksat, pazarlık yapmak 
değildir. Çünkü, Cumhurbaşkanı seçimi konusu, başka bir konuyla birlikte ele alınıp çözüle
cek bir konu değildir. Uzlaşmadaki amacımız, sadece ve sadece milletin desteğine sahip olacak 
bir adayı, bütün partilerin birlikte çalışmasıyla bulup çıkarmaktır. Uzlaşmanın tek maksadı, 
3 partinin de destekleyeceği bir adayın bulunmasıdır. Çünkü, ancak, böyle yapılırsa, seçilecek 
Cumhurbaşkanına, her vatandaşımız, kendi Cumhurbaşkanı diye bakar; O'nu, kendi katılma
dığı, içinde bulunmadığı bir azınlık grubunun temsilcisi diye görmez. 

Cumhurbaşkanı adayının böyle ortak bir çalışmayla bulunmasının sağlanmasında tarihî 
sorumluluk İktidar Partisinindir. Sayın Başbakan, muhalefet partilerine çağrı yaparak, uzlaş
ma yolunu açmalıdır. Adayın bir uzlaşmayla bulunmasına karar verdiğini açıklayacak Başba
kanın çağrısına elbet olumlu cevap verilecek ve bir ortak aday muhakkak bulunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, temel sorun, uzlaşmanın gerekliliğini kabul edip etmemekte toplanı
yor. Böyle bir uzlaşmanın Anayasaya aykırı hiçbir yönü yoktur. Tersine, Cumhurbaşkanının 
tarafsızlığını emreden bir çok Anayasa maddesi böyle bir uzlaşmayı da öngörmüş olmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, üzülerek söylemek zorundayım ki, bugüne kadar, Sayın özal böyle 
bir yaklaşımı gerekli gördüğünü açıklamamıştır. lam tersine, "ANAP Grubunun, tek başına, 
istediği kimseyi Cumhurbaşkanı seçeceklerini" söyleyegelmiştir. Dahası, "Ben herkesle konu
şurum, ama uzlaşacağımı söylemem; böyle bir zorunluluğu kabul etmem" demiştir. Oysaki, 
bu zorunluluğu kabul etmemizi, vatandaşların 26 Martta ortaya koydukları millî irade istiyor. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Konuşmalara başlamadan önce, uzlaşmaya gerek olduğunu duyurmak şarttır. Konuşma
lar bizleri ancak o zaman bir sonuca götürür ve millî iradenin isteği gerçekleşir. 

Bu yol tutulmazsa ne olur?.. Sadece yüzde 21,8'Iik -belki daha da az- bir oy desteğiyle 
bir Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. ANAP Grubu böyle bir yola girerse, Sosyalderhokrat Halkçı 
Parti milletvekilleri olarak bu seçime katılmayacağımızı, daha 1 Ağustosta ilan ettik. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Muhalefetin katılmadığı oturumlarda, sadece ANAP Grubunun oylarıyla seçilmiş bir Cum
hurbaşkanının, görevini, gereği gibi yapabileceğini düşünmek hayaldir. Böyle bir Cumhurbaş
kanı seçilirse, herkesin düşüncesi, bir an önce yeni bir seçim yaparak, güven duyulacak bir Cum
hurbaşkanı seçmenin yolunu aramak olacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Böyle seçilecek bir Cumhurbaşkanına, üstelik politikaları 26 Martta halk tarafından açık
ça reddedilmiş bir parti grubunun tek başına seçeceği bir Cumhurbaşkanına karşı kendiliğin
den oluşacak demokratik tepkilerin nereye kadar gideceğini, ülkeye ne gibi huzursuzluklar ge
tireceğini, bugünden kimse kestiremez; bu tepkileri kimse de önleyemez. Ülkemize durup du
rurken böyle bir bunalım getirmeye, kimin, ne hakkı vardır sayın milletvekilleri? Bir uzlaşma
nın ülkeye yararlı olmadığını kim söyleyebilir?.. 

Hiçbir kişisel ya da partisel çıkar gözetmeden, kimseye karşı bir intikam peşinde olma
dan, Cumhurbaşkanı seçiminin, millî iradenin istekleri doğrultusunda yapılmasından başka 
bir amaç gütmeden, en büyük içtenlikle söylüyorum, demokratik rejimin başlıca dayanağı Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine, bu inancımızdan ötürü 
katıldık. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı seçimini bir uzlaşmayla yap
malıdır; böylece, demokrasimizin en sağlam güvencesi olduğunu bir kez daha göstermelidir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bu, en yüksek tarihî sorumluluktur. Aynı zamanda, Türkiye'de si
yasal partilerin, artık ortak bir demokrasi anlayışına vardıklarını ortaya koyabilecek bir sınav
dır. Bu, demokrasiye yeniden döndüğümüzü söylediğimizden beri, halkımızın ve dünyanın bek
lediği en önemli karardır. Bu sınavda başarıyı tek başına hiçbir parti sağlayamaz; ne iktidar, 
ne muhalefet. Bu sınavı, ancak ortak çaba ile geçebiliriz ve geçtiğimiz de, ülkemizde demokra
sinin yerleşmesine en büyük katkıyı yapmış oluruz. 

Sayın milletvekillerini bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çağırıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

Başbakan Sayın Turgut özal, buyurun efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Sayın 
Erdal İnönü'nün daha evvel hazırlanmış, okuduğu konuşmasını çok dikkatle dinledim... 
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RIZA ILIMAN (Çorum) — Sana ne?.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sayın inönü'nün konuşmasında iki husus 

var : Bir tanesi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin, özellikle ANAP Gru
bunun bir erken seçim karan almasını istiyor ve gerekçesini de 26 Mart seçimlerine dayıyor. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hele bizim takip ettiğimiz Avrupa ülkelerinde böyle bir uygu
lama yoktur. En son Strasburg'a gittiğim zaman, ingiliz işçi Partisi milletvekili -hepiniz ismini 
bilirsiniz- Balfe, benimle görüşmeye geldi. Bu görüşme sırasında erken seçim konusunda ay
nen şunu söylemiştir : "Böyle bir şey yapılmaması lazım. Bizim memleketimizde 1967 senesin
de işçi Partisi iktidardayken, biz bütün belediyeleri kaybettik. Aynı hadise bizim başımıza da 
geldi. Hiçbir şekilde, iktidar olarak yeni bir seçime gitmeyi düşünmedik." 

Türkiye'yi istikrarsızlığa mı götürmek istiyorsunuz? Bunun bir gereği var mı? O, mahallî 
seçimdir, 1987'de yapılan seçim ise, bir genel seçimdir; yani, hükümeti, iktidarı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini tayin eden seçim 1987 yılında yapılmıştır ve Anayasaya göre beş sene için 
yapılmıştır. Sadece ve sadece, bu seçimin tarihini Türkiye Büyük Millet Meclisi öne alabilir. 

Ben size açıkça söyledim, yine de açıkça söylüyorum : Teklifi verirsiniz, içtüzüğü de de
ğiştiririz -bu şartla- Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin erkene alınmasına gizli oyla ya
parız, ben de Grubumu serbest bırakırım. Var mısınız? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Seçimi açık yapalım, açık; el kaldırarak yapalım. (SHP 
sıralarından "Açık yapalım" sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet, gizli oyla yapalım ki, ne ben, ne siz, 
milletvekillerinize tesir etmeyelim diye söylüyorum. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — O zaman, her parti için ayrı sandık koyalım 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Müsaade ediniz, biz sizi dikkatle dinledik. 
Şimdi, ikinci bir nokta daha getireyim. 1987 yılı seçimleri, erken seçimdir. Yanlış hatırla

mıyorsam, 8 Haziran 1987'de -veya bir başka tarihte- Mecliste grubu bulunan Doğru Yol Parti
si, 8 Kasımda erken seçim yapılması için bir teklif verdi. Doğru mu, değil mi?.. (ANAP sırala
rından "Doğru" sesleri) Biz 6 Eylül referandumuna bakmadık... 6 Eylül referandumuna git
tik; bu referandumda, bize şu laflar söylendi daha evvel : "1 Eylül günü bunlar Türkiye'de 
yokturlar, kaybolurlar..." 

Biz, 6 Eylül akşamı, oylar sandığa atıldığı ve sandıklar yeni açıldığı zaman, erken seçimi 
teklif edeceğimizi açıkladık. Gene hatırlıyorum, bütün TRT kameraları gazeteler bütün lider
lere gittiler; hepsi, "Biz hazırız" dediler. Çünkü, 6 Eylül referandumunun neticesini daha kimse 
bilmiyordu; ama referandum neticeleri çıkınca, hepsi caydı... Hepsi caydı... Efendim, teklifler 
var... "Baskın seçim" diyenler oldu, ondan sonra Anayasa Mahkemesine gidildi... Daha da 
söyleyeyim; Meclise, "Bu seçimlere girmeyelim" diye teklifler geldi. Ben gayet iyi hatırlıyorum 
bunları. O günkü gazeteleri inceleyiniz. Niçin?. Niçin?.. Bunları yapmak, hakkınız; ben bir 
şey demiyorum. Yani, yaptınız; işinize gelmedi de onun için yaptınız. Hiçbir iktidar partisinin, 
size yardımcı olduğu, herhangi bir yerde muhalefete yardımcı olduğu görülmüş mü? Buna ak
lınız yatıyor mü? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bütün bunlara rağmen, açıkça, erkekçe diyorum ki, Tüzüğü değiştirelim. Bu seçim kararı
nı Millet Meclisi veriyorsa, buna da diyelim ki, "Gizli oyla yapılır." Kimse tesir etmez; ben 
de, siz de... Ben de grup kararı almayacağım, serbest bırakıyoruz. Geliniz, görelim bakalım 
kaç tane "Evet" çıkacak... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Açık yapalım, kaçaklar belli olsun. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi gelelim ikinci kısma; Cumhurbaşka

nı seçimine. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dikkat edilirse, tam bir seneden beri bu münakaşa 

yapılıyor, hatta, birbuçuk seneden beri bir Cumhurbaşkanlığı münakaşası yapılıp duruyor. 1987 
seçimlerinde herkes biliyordu ki, 1989 senesinde Cumhurbaşkanlığı saçimi olacak ve bu Cum
hurbaşkanı seçimini bu gördüğünüz bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Herkes 
bunu biliyordu (ANAP sıralarından alkışlar) ve bunun usulleri, Anayamızda, hepinizin sada
kat yemini yaptığı Anayasamızda çok açık bir surette de ifade edilmişti. Şimdi, uzlaşma ve 
anlaşmadan bahsediliyor... Anavatan Partisi, hiçbir zaman diyalogtan kaçmamıştır; memleke
tin meseleleri varsa, millî meseleler varsa, bunları dahi hiçbir zaman polemik konusu yapmak 
istemedik. Her konuda, liderler dahil, benimle kim görüşmek istiyorsa kapım açıktır; icap ederse 
Dışişleri Bakanımızı, icap ederse içişleri Bakanımızı, her zaman da muhalefet liderlerine gön
deririm. Bunlar, tespit edilmiş, bunlar memlekette demokrasimizin sağlam bir şekilde yerine 
oturması için düşünülmüş, insanca hususlardır. Eski kavgaları hatırladığımız için, o kavgala
rın bir daha memleketimizde olmamasını istiyoruz. 

Şimdi, Türkiye'de, Sayın inönü'nün söylediği gibi, uzlaşmayla, anlaşmayla cumhurbaş
kanları seçilmiş... Geliniz bakalım, nasıl seçilmiş?.. Gürsel ve Sunay'ı söylemek istemiyorum; 
bunlar, demokrasi bakımından çok rahat söylenilebilecek şeyler değildir. O anlaşmalar Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve Demokrasi bakımından doğru olan şeyler değildir. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şahıslanha herhangi bir diyeceğim yok; ama usule, fevkalade 
itirazım var. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O zaman da uzlaşmışlardı. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Uzlaşma yapılmıştır, onu biliyorum. 
Gelelim, rahmetli Korutürk'ün seçimine. Adaylar çıktı mı?.. Bir taraf, rahmetli Faruk Gür-

ler'i, bir taraf da, Tekin Arıburun'u aday gösterdi; zannediyorum bir de Bozbeyli adaydı. Bu 
üç aday arasından seçim yapılamadı; yani, Anayasanın istediği 226 çoğunluk bulunamadı. 

O günkü Cumhurbaşkanlığı seçimi sistemi, her an yeni aday verme ihtimalini getirmiştir. 
Nitekim, bu Seçim yapılamayınca, işte o zaman uzlaşma olmuştur. O seçim yapılamayınca, 
parti liderleri mi bir araya geldi, başkaları mı bir araya geldi, detayını ben bilmiyorum; netice
de, iki taraf da Korutürk üzerinde anlaştı; seçim böyle oldu. 

Gelelim 1980 seçimine : Adaylar gösterildi, -yanlış hatırlıyorsam tashih edin- bir tarafta, 
ilk önce Faik Türün, öbür tarafta Muhsin Batur adaydı. Turlar yapıldı, yapıldı; sonra aday 
değişti, Sadettin Bilgiç aday oldu... Bir türlü seçim yapılamadı, uzlaşma da olmadı; parti li
derleri bir araya gelip 226 oyu alacak adayı çıkaramadılar... 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — O zaman Senato vardı. 226 değil bilmiyorsunuz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, bu, 1961 Anayasasının kaideleridir. 

Sizin -demin söylediğim- sadakat yemini ettiğiniz Anayasadaki kaide, bu tecrübeye göre değiş
tirilmiştir ve şu hale getirilmiştir : 
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1. tik 10 günde adaylar bildirilir. Ondan sonra kimse aday bildiremez, aday değiştirme 
yoktur. Bitti... 

2. Ondan sonraki devrede seçim başlar. Birinci turda 300 oy, ikinci turda 300 oy, üçüncü 
turda 226 oy ister. Bu turda da 226 oy sağlanamazsa, dördüncü turda en fazla oy almış olan 
iki aday arasında seçim yapılır. Bu turda da 226 oy temin edilemezse, Meclis, otomatik olarak 
yeni seçime gider. 

Şimdi, bunun manası nedir? Niçin Anayasa böyle yapmış?.. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde uzlaşın; parti liderleri değil, milletvekilleri, kendi aralarında uzlaşsınlar diye yapmış. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, Sayın inönü'nün söylediklerini kabul etsem, biz, iki parti lideri oturacağız... (SHP 
sıralarından "Üç, üç" sesleri) Canım, o da gelir, o da olabilir; fark etmez... 

ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Terbiyeli ol... Terbiyeli ol... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yani, ikisi de anlaşır, seçebilir; üçü de anla

şır, seçebilir; ikisinden herhangi biriyle anlaşır, seçebilir gibi laflar söyleniyor. Onun için söyle
dim. önemli değil. 

Biz, şimdi oturacağız, "Şu aday olamaz, bu aday olamaz; şu olabilir, bu olabilir" diyece
ğiz; burada gizli oy veren milletvekillerine de geleceğiz, "Şunu seçin" diye empoze edeceğiz!.. 
Böyle saçma şey olur mu? Böyle demokrasi mi olur? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Daha söyleyeceğim bitmedi... (SHP sıralarından "Meclis Başkanlığı seçiminde öyle yap
madınız mı?" sesleri, gürültüler) 

Meclis Başkanının seçiminde adaylar ortaya çıktı... (SHP sıralarından gürültüler) 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Meclis Başkanlığı seçiminde aday göstermediniz mi? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bir dakika... 
Geldiniz, hepiniz de oy verdiniz; çünkü, kendiniz aday göstermediniz. 1983'te Mecliste 

başka aday da gösterilmiş ve seçilmiş, ama bir anane var : Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı en büyük partiden seçiliyor. Geldiniz, bizim adaylarımıza rey verdiniz, neticede bugünkü 
Meclis Başkanı seçildi. Buraya işrirak ediyorsunuz, ama Cumhurbaşkanlığı seçimine iştirak et-
meyeceklermiş!.. Tabiî, siz bilirsiniz, ona bir şey demem; ama demokrasiye şantaj yapmayınız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli üyeler, Türkiye, bugünlere gelmek için çok gayret sarfetmiş ve çok ıstıraplardan 
geçmiştir. Evet, çok ıstıraplardan geçmiştir; demokrasi için, çok büyük merhalelerden geçmiş, 
kayıplar, şehitler vermiştir. 

Üzüldüğüm bir nokta var : Ben, Sayın İnönü'den bu lafları duymak istemezdim, çünkü 
demokrasiye inandığını zannediyordum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi demokrasiden bahsediyorsun? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bana, vaktiyle rahmetli pederinin, Adnan 

Menderes'e söylediği sözü söylüyor : "Sizi ben de kurtaramam." Bunu söylemeye çalışıyor. 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Senin korkun varsa, sen düşün... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Size, huzurunuzda şunu ifade ediyorum : 

Bu memlekette, demokrasinin, serbest fikrin, hürriyetin yerleşmesi ve bir daha geri dönülme-
mesi için bir Turgut özal... 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Aday belli oldu. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — ...Bir Turgut özal feda edilecekse, buna da 

hazırım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, çay üreticilerinin içinde bulundukları son duru

ma ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı 
BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticisinin içinde 

bulunduğu son durum hakkında gündem dışı konuşma talebi vardır. 
Kendilerine söz veriyorum; buyurunuz Sayın Çakıroğlu. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çay üretici

sinin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

21-22 Eylül tarihleri arasında Trabzon ve Rize bölgelerinde yapmış olduğumuz seyahat 
neticesinde, orada şu hadiseyi görmüştük : Çay üretim alanları içerisinde bulunan halkımız, 
dokunsanız ağlayacak durumdadır. Neydi bu üreticinin durumu ve sıkıntısı? Dokunmak iste
diğiniz zaman acaba neden ağlayacaktır? Vatandaş kara kara düşünmekteydi. Kara kara dü
şünmesinin sebebi neydi? 

Değerli üyeler, üretici, bir yıllık mahsulünü Çay - Kur'a getirip teslim etmiş, teslim esna
sında arabasına, kamyonuna ve işçisine vermiş olduğu parayı düşünüyor. 

O bölge insanının tek geçim kaynağı çaydır ve bütün ümidini buna bağlamıştır. Vatandaş
lar, okullar açıldığında "Ne yapacağız?" diye kara kara düşünmektedir. Hayvanına ot alacak, 
yem alacak; bunun düşüncesiyle kara kara düşünmektedir. Neden bunları düşünmektedir? Üre
tici, devlete satmış olduğu malından acaba sadaka mı beklemektedir? Vatandaş, Çay - Kur Ge
nel Müdürlüğüne satmış olduğu çayın bedelini alamamanın üzüntüsü içerisindedir. 

Vatandaşın almış olduğu gübrenin parası, Çay - Kur Genel Müdürlüğü tarafından kesilir; 
Çay - Kur Genel Müdürlüğü, çay parasını kooperatiflere ödememektedir. Vatandaş ise, almış 
olduğu gübreye bir yıllık faiz ödemektedir. Okullar açılmıştır; vatandaş çocuklarını okula gön
derecek; ama, 35 santimlik bir önlük için 35 bin lira para vermek zorundadır. Evine un alacak, 
çocuğuna iki tane zeytin alacak, defter alacak, kalem alacak parası yoktur. 

Niçin vatandaşı böyle kara kara düşünmeye sevk ediyorsunuz? Bunun sebebi nedir? Ar
tık, vatandaş sizi affetmeyecektir. 

Üreticinin Çay - Kur Genel Müdürlüğünden 180 milyar lira alacağını, acaba ne zaman 
ödeyeceksiniz? Üretici çay parasını almak istediği zaman, mutlaka seçim mi yapılması lazım
dır? Bir seçim yapılacağı zaman vatandaşa çay parasını peşin, kovalamaca olarak veriyorsu
nuz; "Üreticiye, her yıl, her ay satmış olduğu mahsulünün parası peşin verilecektir" diye hü
kümet programlarınızda yazıyorsunuz, devlet televizyonlarından bar bar bağırıp bunları söy
lüyorsunuz acaba bu söylemiş olduğunuz lafları hiçbir zaman tutmayacak mısınız? Fındıkta 
veyahut da çayda, üreticiye vermiş olduğunuz taban fiyatta, bunların aslî değirini vermeyi hiç
bir zaman düşünmeyecek misiniz? Bu milleti daha ne kadar aldatacaksınız? 

Vatandaş, askere giderken teslim etmiş olduğu çayın bedelini 18 ay vadeyle, yani askerden 
döndükten sonra almaktadır. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
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Gülüyorsunuz Sayın Şadan Tuzcu, evet... Rize'de, çay bölgesindeki vatandaşların elinde 
18 aylık senetlerin olduğunu bilmiyor musunuz? Bir askerlik dönemi 18 ay değil midir? Vatan
daşlar, askerden geldikten sonra çay parasını alabiliyorlar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu söylediklerim, belki sizlere tuhaf gelebilir. Sizlerin unu kurudur; 
vatandaş inim inim inliyor. Gidin, vatandaşın içerisine girin, ne çektiğini görün. Adana ve Bafra 
ovalarından sonra, Karadeniz Bölgesi halkı da artık inim inim inliyor. Vatandaşı fukaralaştır-
dınız; vatandaşın gelir seviyesini, Uganda vatandaşının gelir seviyesine düşürdünüz. 

Sayın Başbakan, "Türkiye kefeni yırtınıştır" diyor. Kefeni yırtmadı arkadaşlar, Türkiye'
deki vatandaşın kefen alacak parası kalmamıştır, kefen alacak parası yoktur. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

210 bin aile, bütün geçimini çaya bağlamıştır. Bu çay üreticisine olan 180 milyar lira bor
cunuzu acaba ne zaman ödeyeceksiniz? 

Bölgede bir de "özel sektör" diye çay fabrikaları ihdas etmişsiniz; milletin başına bela 
etmişsiniz, özel sektör çay fabrikalarının Gıda Nizamnamesinde "TSE damgası" diye bir şey 
yok. Vatandaşa verilen 18 - 20 ay vadeli senetlerin karşılığı ödenmediği takdirde, vatandaş, hak
kını, İstanbul mahkemelerinde arayacak. Vatandaşın acaba İstanbul'a gitmeye parası var mı 
veyahut da muhakeme neticesinde alacağı para buna yetecek mi? 

Bir de şu var: Çay ekim alanlarını genişletmeyi düşünüyorsunuz. Çay ekim alanlarım ge
nişletmeden evvel, vatandaşın elinde bulunan çay mahsulünü alıp işleyecek kapasitede fabrika 
kurmanız veyahut da bu mahsule pazar bulmanız lazımdır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı, fındık ekim alanlarının yasayla daraltıldığından bahsetmekte
dir. Niçin?.. Beceriksizliklerinden ve fındığı vatandaşın elinden alamadıklarından dolayı fın
dık ekim alanlarını daraltmaktalar. Peki, üreticisinin etinden alamadığınız, vatandaşın elinde 
bıraktığınız bu çay mahsulü için, niçin bir fabrika yapmıyorsunuz ve neden çay ekim alanları
nı genişletmek için yeni bölgeler ihdas etmek istiyorsunuz? Biz, çayın başka bölgelerde de üre
tilmesine karşı değiliz; ama önce, vatandaşın üretecek olduğu çayı alıp işleyecek durumda ve 
kapasitede fabrikalar yapın, ondan sonra nereyi ekim alanı yaparsanız yapın. 

Karadeniz Bölgesinde vatandaşın mağdur olduğu diğer bir mahsul de fındıktır. Fındığı 
vatandaştan alamadığınız takdirde, haftada kilogram başına 20 TL. ödemektesiniz. Değerli ar
kadaşlar, Türkiye'deki bütün mahsuller için bu tür uygulamayı neden yapmıyorsunuz? Bu, ay
rıcalık değil midir? Üretici, fındığını teslim ettiğinde parasını veremediğiniz zaman haftada ki
lo başına 20 lira ödüyorsunuz da, parasını bir senede, iki senede verdiğiniz çayda bu tür uygu
lamaya neden gitmiyorsunuz? Türkiye'de diğer ziraî ürünler de vardır ve bunların hepsi aynı 
durumdadır. Bu farklı uygulamalardan kendinizi ne zaman alıkoyacaksınız? 

Karadeniz Bölgesinde bir de fındık alımı vardır. Vatandaşa, 2 600 lira olarak ilan etmiş 
olduğunuz fındık taban fiyatına rağmen, alımlar, 1 500 - 1 600 liradan yapılmaktadır; çünkü 
vatandaş, ihtiyacını temin edebilmek için elindeki mahsulünü bir an evvel paraya çevirmek is
temektedir. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı diyor ki, "Fındıkta vermiş olduğumuz taban fiyat, 
çok iyi bir taban fiyattır." Türkiye gibi istikrarsız bir ülkede yüzde 33 fiyat artışı için, çok iyi 
fiyat verdiklerini söylüyor; ama burada kendisi bir açıklama yaptı: Yurt dışından gelen vatan
daşlar, fındık bölgelerinde "püskül" dediğimizi gidip yerinde ölçerek Hamburg piyasasından 
bir fiyat almışlar; Türkiye de buna göre fındık fiyatı tespit ediyor. Oysa ki, benim bildiğim, 
Bakanlar Kurulu ve Ekonomik Kurul Başbakanın başkanlığında toplanır, Türkiye 'deki taban 
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fiyatları buna göre verilirdi. Türkiye, Hamburg'un bir müstemlekesi midir ve acaba kendi ta
ban fiyatını tespit edecek durumda değil midir? 

Türkiye'deki fındık alım fiyatlarına değindikten sonra, bir de şu hususa değinmek istiyo
rum. Sanki, Türkiye'de 1989 yılına kadar fındık alımı yapılmamıştır. Sayın Bakan diyor ki, 
"Fındık rekoltesi fazla olduğundan dolayı, Bafra, Niksar ve Çarşamba ovalarını kaplayacak 
kadar yer lazımdı." Bundan evvelki yıllarda da aynı rekoltelere ulaşan fındık alımları yapılmış
tır; ama o zaman, bu bölgedeki ovaların tamamı fındıkla kaplanmadı. 

Değerli arkadaşlar, bir de, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün başına bela olmuş radyasyon-, 
lu çaylarımız vardır. Devlet bir türlü bu radyasyonlu çaylara çare bulamıyor. Çay - Kur fabri
kalarının kapılarında birer mezar gibi çukur açılmış, üstleri açıkta bırakılmış; ne yapılacağı, 
kimin ne yapmak istediği belli olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Devletimiz bütün bu me
selelere inşallah kısa zamanda yeni bir tedbir alır ve vatandaşımızı bu radyasyonlu çay mesele
sinden de kurtarır. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 

Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Pakdemirli; buyurun efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; çay üreticisi ve üretimi ile ilgili olarak muhalefet kanadına men
sup bir arkadışımızın tenkitlerini cevaplamak üzere huzurlarınıza geldim; sözlerime, hepinize 
saygılar sunarak başlamak istiyorum. 

öncelikle, üye arkadaşımız Yüce Mecliste doğru olmayan bilgiler vermiştir... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Neresi doğru değil? Git bölgeye... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — Bu doğru ol
mayan bilgileri zapta geçirmek için birkaç cümle söyleyeceğim, önce, "Çay paralarını, vatan
daş çayını teslim ettikten sonra, askerden dönüyor, 18 ay sonra alıyor" dediler. Bugüne kadar, 
son on yıllık uygulamada en geç ödeme 1980 yılında olmuş, 14 ayda bitirilmiştir. Yine ortala
malarına baktığınız zaman, bunun 11 -12 ay arasında olduğu görülüyor; o halde, 18 ay veya 
-biraz önce tam sözlerini bitirirken arkadaşımızın dediği gibi- 2 yıl hiçbir zaman olmamıştır. 
Burada gerçekleri saptırmak, hiç kimseye selam iletmez. 

İkinci olarak, "Seçime giderken çay paralarını peşin vereceğiz diyorsunuz, niye halkı al
datıyorsunuz?" dendi. Arkadaşlarımız, zabıtlarabaksınlar, hiçbir zaman, seçime giderken çay 
parası ödenmemiştir, hiçbir dönemde de olmamıştır. 1987 yılında yapılan seçimde çay paraları 
onbir ayda ödenebilmiştir. Son on yıl içinde bir tek defa 1983'te, o da sekiz ayda ödenebilmiş-
tir. Çayın öyküsü böyle. Bazı yanlış cümlelerle ne bu gerçeği değiştirebiliriz, ne de -daha, hâlâ 
çay alım kampanyası devam ederken- "iktidar bu çay paralarını ödemiyor" diyerek Karadeni-
ze selam gönderebiliriz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mayıs ayının sürgün bedelleri daha verilmemiştir 
Sayın Bakan. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Mayıs ayı verilmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mayıs sürgünü, mayıs sürgünü... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Yaş çay yapra
ğının ödemeleri, geçmiş yıllara nazaran biraz daha iyi yapılmaktadır. Bu, böyle de devam 
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edecektir. 1988 yılı ürününün bedelini oniki ayda ödeyebildik. İnşallah, yaptığımız programla, 
bu yılın yaş çay yaprağı bedellerinin tümünü dokuz ayda ödeyeceğiz. Eğer ihracattaki tıkanık
lıkları giderebilirsek, yaş çay yaprağının bedelini daha da kısa zamanda ödeme imkânımız olur. 
Ancak, şunu söyleyeyim ki, çayda kaliteye önem vermedikçe, daha kaliteli çay yapmadıkça, 
bugüne kadar yaptığımız ihracatta olduğu gibi, 1 kilogram kuru çay üretimi için gerekli yaş 
çay yaprağına ödenen paranın yarısına ihracat yaptık böyle gider. Bu demektir ki, yaş çay yap
rağının alımında bazı tıkanıklıklar ve aksaklıklar vardır. 

Biz ne yaptık efendim?.. Biz, yaş çay alım kampanyasını 12 Mayısta resmen başlattık; ama 
havaların iyi gitmesi dolayısıyla, 1 Mayısta, gayri resmî olarak birinci sürgünü almaya başla
dık. 12 Mayısta çay kampanyasını açarken, üç sürgünde alındığı için, üç ayrı dönemde olduğu 
için, ilk defa olarak fiyat farklılığı getirdik. Bu, bir iyileştirmedir. Çay endüstrisini daha da 
intizama sokabilirsek, iyileştirme devam eder. 

Mayıs-haziran alımlarında 550, temmuz-ağustos aylarındaki ikinci sürgüne 570 ve eylül-
ekim teslimlerine de 600 lira fiyat verdik. 600 liralık fiyat, bir önceki yıla göre -yine bir önceki 
yılda yaş çay parası oniki ayda ödenmiştir- yüzde 85'lik bir artışı da ifade etmektedir. 

Dünyada bizim kadar pahalı yaş çay yaprağı alan bir ülke daha yok; herkes bizden çok 
ucuza alıyor, çok ucuza imal ediyor ve dünyaya ihraç ediyor; biz de ihraç ettiğimiz zaman ki
logramını 58 sente veriyoruz. Bu, bizim, köylüyü ne kadar desteklediğimizi ve aile ziraati olan 
çay ziraatini ne kadar gözettiğimizi ifadeye yeter zannediyorum. 

Bu kampanya döneminde, tahminen 520-530 bin ton yaş çay yaprağı alınacaktır. 3 Eylül 
itibariyle 506 bin ton yaş çay yaprağı alınmıştır. Alımlar devam etmektedir; hava şartlarına 
ve mahsulün durumuna göre, bu ay içerisinde kampanya kapatılacaktır, 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Kalan 300 bin ton ne olacak Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Ödemelerimi
ze gelince; 3 Eylül tarihi itibariyle alınan çayın bedeli 288 milyar liradır. 4 Ekim 1989, tarihi 
itibariyle, bunun 89,1 milyar lirası fiilen ödenmiştir; 189,9 milyar lira bakiye kalıyor gibi görü
nüyor ise de, üreticinin net alacağı 184,8 milyar liradır, ödemeler, büyük bir dikkat ve titizlikle 
aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

Son on yıllık alım ve ödemelere şöyle bir bakalım. Sözlerimin başında da söylediğim gibi, 
zabıtlarda olması nedeniyle tekrar ediyorum. 1979 yılında 555 bin ton yaş çay yaprağı almışız, 
bedeli olan 8 milyar lirayı 13 ayda ödemişiz. 1980 yılında 476 bin ton yaş çay yaprağı almışız, 
bunun bedeli olan 13,2 milyar lirayı 14 ayda ödemişiz. 1981 yılında yaş çay alımları 193 bin 
tona düşüyor; bedeli olan 7,9 milyar lirayı 10 ayda ödemişiz. 1982 yılında 303 bin ton yaş çay 
yaprağı almışız, bedeli olan 16,7 milyar lirayı 9 ayda ödemişiz. 1983 yılında 436 bin ton yaş 
çay yaprağı aldık, bedeli olan 31,6 milyar lirayı 8 ayda ödedik. 1984 yılında alınan yaş çay yap
rağı 569 bin ton; bedeli olan 57,5 milyar lirayı 10 ayda ödemişiz. Alımların bedeli; 1985 yılında 
10; 1986 yılında 12; 1987 yılında 11; 1988 yılında 12 ayda ödenmiştir. Bu yılın (1989) mahsulü 
520 bin ilâ 530 bin ton olabilir; bunun için 367 milyar lira ödeyeceğiz ve inşallah bunu da 9 
ayda ödeyip bitireceğiz. 

— 216 — 



T.B.M.M. , B : 13 5. 10 . 1989 O : 1 

Çayın alım ve satım özelliğinden dolayı, ödemeler, mutlaka müteakip yıla sarkmaktadır; 
bu hep böyle olmuş. On yıllık istatistikleri sizlere arz ettim. 

Hükümetimiz döneminde, başlangıçtan beri olduğu gibi, 1989 yılı kampanyasında da alım
larda ve çay işlemesinde kaliteye bilhassa önem verilmiş, üretici de bu yolda aydınlatılmıştır. 

Fabrikaların işleme kapasiteleriyle uyumlu bir şekilde alım yapılarak, 1980'lerden evvel 
olduğu gibi, çay imhasına ve bu yolla yapılabilecek suiistimallere meydan verilmemiştir. 

1973-1980 yılları arasında toplam, o günün parasıyla, 3,5 milyar liralık çay imha edilmiş
tir. 

Çay üreticisinin ve memleketimiz çaycılığının daha ileriye götürülebilmesi için dış pazar
lara açılmamız ve ihracatı geliştirmemiz şarttır. Bu sağlanmadığı takdirde, her geçen gün tale
be nazaran daha büyük boyutlarda artan çay üretimi, çay üreticisine de, memleketimizin eko
nomisine de zarar verecektir. Bunun için, 1990 yılına kadar çay alanlarının genişletilmesi dur
durulmuştur. 

Son on yıldan beri yıllık bin ton civarında değişen ihracatımız, bu yıl asgarî 27-28 bin 
tona ulaştırılacak olup, bunun 25 bin tonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine satılmak 
üzere bağlantısı yapılmış, akreditifi açılmış, ilk gemi de 1 500 ton çayı yükleyerek dün akşam 
Trabzon Limanından ayrılmıştır. Yıl sonuna kadar da 25 bin tonun tamamı sevk edilmiş olacaktır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dışında Almanya, İngiltere, Hollanda ve Pakistan'a 
da çay satışı yapılmış olup, 4.10.1989 tarihi itibariyle bu ülkelere toplam 1 200 ton çay gönde
rilmiştir. 

Bu yıl çay ihracatından 50 milyon dolarlık döviz elde edilecek olup, bunun karşılığı 110 
milyar liradır. Oysa, yalnız yaş çay yaprağına ödenen para bunun üzerindedir. Gelecek yıllarda 
bu ihracatımızın daha da artırılmasına çalışılacaktır ve artırılacağından da ümitliyiz. 

Netice olarak, 1989 yılı kampanyasında, üreticinin alın terini en iyi şekilde değerlendire
cek, hak ve menfaatlerini koruyacak, çaycılığımızı geliştirecek, kaliteyi yükseltecek bir fiyat 
verilmiş, alım ve ödeme politikası izlenmiş, çayın tarihinde ilk defa ihracatımızın bu boyutlara 
ulaştırılması yine bu yıl gerçekleştirilmiştir. Çayın kalitesini artırabilirsek, pazarlarımızı geliş-
tirebilirsek ve 1990'dan sonra da çay alanlarının genişlemesini durdurabilirsek, çaycımızın ve 
çay üreten köylümüzün menfaatlerini en iyi şekilde korumuş olacağız; bunun üzerinde titizlik
le duruyoruz. 

Saygılarımla bilgilerinize sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçüer'in, Bursa şehri hakkında Başbakan Turgut Özal'ın 

beyanına ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in cevabı 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Abdülkadir Cenkçüer'in, Bursa şehri hakkında Sa
yın Başbakanın beyanı üzerine söz istemi vardır. 

Buyurun Sayın Cenkçiler 

ABDÜLKADİR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz 
29 Eylül Cuma günü, Bulgaristan politikasıyla ilgili olarak Sayın Başbakan hakkında verdiği-
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miz gensoru önergesi müzakerelerinde, Sayın Başbakanın, konuşmalarının bir bölümünde, Bur
sa'da yaşayan vatandaşlarımızı küçük düşürücü ve alay edici beyanı karşısında gündem dışı 
söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hepinizin çok iyi hatırladığı gibi, Sayın Başbakan, konuşması sırasında, "Ne de olsa Bur
salı".. ifadesini kullanmıştı. Sade bir vatandaş dahi bir kelimeyi kullanırken, karşısındakini 
kırmamak için özen gösterir. Kaldı ki, ülke yönetimini elinde bulunduranların ve özellikle Sa
yın Başbakanın konuşmalarının, hiç mi hiç münakaşaya meydan vermemesi lazımdır; çünkü, 
onların üzerlerinde, devlet sorumluluğu ve diplomatik kişilikleri vardır. Gelin görün ki, bizim 
Sayın Başbakan, bunlann tam aksine, mahalle kabadayısı gibi kırıcı ve argo laflarla herkesi 
kırmakla meşguldür. Sayın Başbakanın daha önce de söylediği laflar hepimizin malumlarıdır; 
"Küçük Turgut" ve "yengemin" gibi çirkin ve iğrenç ifadelerine bir yenisini daha eklemiş ve 
Bursa'da yaşayan tüm vatandaşları derinden yaralayan o talihsiz beyanını, "Ne de olsa Bursa
lı..." ifadesini kullanmıştır. 

Şimdi, bir Bursa Milletvekili olarak ve bana iştirak eden Bursa milletvekilleri arkadaşla
rım adına ve en önemlisi, Bursa halkı adına Sayın Başbakana soruyorum: "Ne de olsa Bursa
lı..." ifadesi ile ne demek istiyorsunuz? 

Size Bursa'yı tanıtayım: Bursa, evliyalar şehridir, ulema yatağıdır. Bursa, Türkiye'ye ilk 
sivil cumhurbaşkanını (Merhum Celal Bayar'ı) seçtiren bir vilayetimizdir. Bursa, Orhan Gazi 
ve Osman Gazi Hazretlerinin, torunlarının memleketidir. (DYP sıralarından alkışlar) Bursa, 
demokrasiye sımsıkı bağlı ve Türk siyasî hayatına "Demokrat Bursa" diye geçecek olan bir 
vilayetimizdir. Ayrıca, Bursa, bir zamanlar -Sayın Başbakanın ifadesi ile- ANAP'ın kalesi ola
rak tanıtılan bir vilayetimizdir. 

Bursa halkı, bütün milletvekillerinin yakasına yapışmış, "Sayın özal'dan bunun hesabını 
mutlaka sorun" diyor. Bu talihsiz beyanatın sahibi Sayın özal, bu kürsüden, ne demek istedi
ğini söylemeye mecburdur. 

Sayın Başbakanın bu sözüyle ne demek istediği konusunda bazı tespitlerimiz vardır. Sayın 
özal herhalde, daha önce ANAP'ın kalesi dediği Bursa'da, 26 Martta hezimete uğraması ve 
Bursa'da üçüncü parti olmasının üzüntüsünden veya by-pass ameliyatının kendisinde yarattığı 
karakter değişikliğinden bu lafı söylemiş olabilir diye tahmin ediyoruz. 

Bir üçüncü tespitimiz de -ki, bu akla daha yatkındır- Sayın özal'ın tek düşüncesi, rüzgâr
sız tepe olan Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgilidir. "Benden sonra tufan" deyip, partisini 
ve dava arkadaşlarını terk ettiği, Bursa ve Bursa seçmenini karşısına almasından anlaşılmakta
dır. Partinizin bütün yetkililerine ve milletvekillerine, "Ne haliniz varsa görün" diyorsunuz. 

Bir başka endişemiz ise, Misakı Millî sınırlanınız içerisinde bölgecilik yapmanızdır. Sayın 
Başbakan bilmelidir ki, bu hudutlar içerisinde yaşayan herkes kardeştir ve böyle bir ayırım, 
ülkemizi uçuruma götürür. Kaldı ki, Bursa için bunu düşünüyorlarsa, Bursa'da yerli halk var
dır; Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan göçmenleri vardır. Yine Bursa'da, Erzurumlular, 
Artvinliler, Malatyalılar, Elazığlılar ve Giresunlular vardır. 

Bursa ile alay ediyor ve beğenmiyorsunuz; oysa kızınız yaz tatilini Bursa sahillerinde, kış 
tatilini de Uludağ'da geçiriyor. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, acaba Sayın Çağlayangil'e mi sataş
tı? Eğer böyle bir şey yaptıysa, büyük ayıp işlemiştir. Adalet Partisi döneminde karşısında düğme 
iliklediği, "Sayın ekselansım, emredin" dediği bir değerli diplomata sataşmak, ayıpların en 
büyüğüdür. Sayın Çağlayangil, devletin bütün kademelerinde basamak basamak yükselen; se
natörlük, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vekilliği yapan bir zattır. Eğer, Sayın Çağlayangil'i 
kastettiyseniz, bu, vefasızlığınızın büyük ifadesi olarak siyasî hayatınıza geçecektir. Sayın Çağ
layangil, Yassıada'dan Zincirbozan'a kadar antidemokratik bütün muamelelere tâbi olmuş, yi
ne de demokrasi uğruna saflarımızda yer alan bir büyüğümüzdür. Onu kastediyorsanız, üzün
tümüz daha da büyük olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Ne de olsa Bursalı..." ifadesine biz Bursa adına bu 
tepkiyi gösterirken, ANAP Bursa milletvekillerinin de aym reaksiyonu göstermelerini bekler
dik; ama ne gezer... Genel Başkanlarının iki dudağı arasından çıkan sözlerle milletvekili olan 
bu arkadaşlarımızın, Bursa ve Bursa halkına yapılan hakarete göz yumarak, geleceğin millet
vekili olma garantisi için sustuklarını sanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en büyük arzumuz, Sayın özal'ın, Bursa'da yaşayan
lardan özür dilemesidir. Eğer bunu yapmazlarsa, tarih önünde, Bursa'ya yaptıktan bu haka
ret, siyasetlerine kara bir leke olarak geçecektir. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cenkçiler.. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Hükümet adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Zeybek; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Başbakanın söylediği kendi düşüncesidir. Bunun
la ne demek istediğini kendisi daha iyi bilir; o cevap versin. 

BAŞKAN — Hükümet adına efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın Üye
ler; Mesnevi'de bir hikâye var: Bir ceylan avcıdan kaçarken yeşilliğe sığınmış ve böylece avcı
dan kurtulmuş; ama yeşilliği görünce dayanamamış, yemeye başlamış, yedikçe de ortaya çık
mış... Güzel bir hikâye; bu hikâyeden alınacak dersler var. 

LATÎF SAKICI (Muğla) — Hayatının hikâyesi... 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Demokrasi hepimiz için 
gerekli, insanımız için gerekli; ama, her şeyden önce, milletvekilleri ve politikacılar için gerek
li. Dolayısıyla, politikacının böyle küçük tuzaklara düşmemesi lazım. Propaganda yapılabilir. 
Politikada, siyasî mücadelede, karşı tarafın açıkları olursa, ondan yararlanmak da mümkün
dür; ama kara propaganda kimseye fayda getirmez, her şeyden önce de, yapana fayda getirmez. 

Biraz evvel bu kürsüden konuşan sayın milletvekili, ısrarla, bir ibareden bahsetti. Söyledi
ğine göre, Sayın Başbakan, "Ne de olsa Bursalı..." demiş. Bu söz ya doğrudur yahut da keli
meyi kullanmak istemiyorum, yanlıştır diyorum. Başka bir kelime daha var... 
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Zaptı aynen okuyorum: "Diyor ki Çağlayangil, 'şuna da eminiz ki, ekselans beni kendi 
umumî efkârım karşısında, niye soydaşlarımızı kabul etmiyorsun diye bir polemik karşısında 
bırakmak istesin' Bursalı ya..." Zabıtta, "Bursalı ya" diyor; ama arkadaşımız, konuşmasında, 
defalarca "Ne de olsa Bursalı" diyor. "Ne de olsa Bursalı" ifadesine yüklenecek mana başka
dır, "Bursalı ya" ifadesine yüklenecek mana başkadır. Dürüst politikadan şaşmamak lazım. 
Bu sözler burada söylenildiği zaman, herkes bunu anladı. Nasıl anladı? Burada ne söylenmek 
istiyorsa, öyle anladı. Yani, Bursa'da, Bulgaristan'dan gelen muhacirler (göçmenler) çoktur, 
Çağlayangil de Bursa senatörüdür, dolayısıyla beni umumî efkârım karşısında güç durumda 
bırakmayın diye anladı; herkes böyle anladı. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Şok oldu herkes. 
.AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başbakanın kendisi gelsin söylesin; bu yorum size 

ait. 

KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devamla) — Ama ne olduysa oldu; bu 
konuşmanın meydana getirdiği güzel etkiyi ortadan kaldırmak için, bu konuşmanın ortaya koy
duğu gerçekleri perdelemek için, bir kara propagandaya -maalesef- tenezzül edildi. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) Çirkin bir kara propagandaya tenezzül edildi. Yapılmamalıydı! 
Böyle şeyler ayıptır, yapana da fayda getirmez, getirmemiştir de. 

Bu çirkinliğin bu çatı altında bir daha tekrarlanmamasını diliyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 

1. — Tünedi Milletvekili Kamer Genç ve 48 Arkadaşının, hükümetlerindeki bakanla görevlerin
den ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçlara yapılan masraflar nedeniyle Hazineyi 
zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Turgut Ozal hakkında Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir Meclis soruşturması önergesi vardır; 
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesi; "Emirlerine ve zatlarına binek otomobili ve
rilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösteril
miştir." denilmekte ve 6 ncı maddede de kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam 
ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları gibi dai
mî hizmetler için 5 İnci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamayacakları belir
tilmektedir. 

Ayrıca, yine aynı yasanın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Genel ve katma bütçeli 
dairelerce bu Kanuna göre satın alınacak taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmet için satın alına
cağı her yıl bütçe kanunlarına bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilir" ve 16 ncı maddesinde de 
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"Bu Kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayri
sinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda 
yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olun
madığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine 
müsaade edenler hakkında fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüz
den hâsıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir. Tekerrürü halin
de verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz" denmektedir. 

Yaptığımız araştırmaya göre özal Hükümetinde bakan olup, sonradan çeşitli zamanlarda 
bu görevlerinden ayrılan 20'ye yakın ANAP milletvekilinin bugüne kadar yukarıda methi be
lirtilen Taşıt Kanununun ilgili hükümlerine aykın olarak emirlerine çeşitli marka ve modelde 
lüks devlet arabaları tahsis edildiği ve bu arabalara yine maaşı devlet tarafından ödenen özel 
şoförler tahsis edildiği saptanmıştır. 

Taşıt Kanununun yukarıda belirtilen hükümlerine açıkça aykın olan bu uygulamanın biz
zat Başbakan Turgut özal tarafından verilen bir emirle başlatıldığı anlaşılmaktadır. Başbaka
nın verdiği bu emir sonucunda Taşıt Kanununun açık ve seçik hükümlerinin ihlal edilmesi bir 
yana, ayrıca bu vasıtaların kullanılmasında sarf edilen akaryakıt, şoförlere ödenen ücretler ve 
yapılan bakım ve tamir masraflarının devlete birkaç milyar liraya malolduğunu böylece Hazi
nenin zarara uğratıldığını ve görevini kötüye kullandığını saptamış bulunuyoruz. Kanunun açıkça 
suç saydığı bu eylemleri Taşıt Kanununun 16 ncı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddeleri
ne uyduğundan Başbakan Turgut özal hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
lis soruşturması açılması suretiyle bir yandan fiiline uyan cezanın uygulanması, diğer yandan 
da devlete verdiği haksız milyarlarca zararın kendisinden ve ilgililerden tahsil edilmesinin sağ
lanmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

tlhami Binici 
Bingöl 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

M.tstemihan Talay 
İçel 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Kul 
Erzincan 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Ekin Dikmen 
tçel 

Ali Uyar 
Hatay 

Mahmut Alınak 
Kars 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Türkân Akyol 
tzmir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Tayfur Ün 
Bilecik 
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özer Gürbüz 
Sinop 

Cemal Şahin 
Çorum 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Agagil 
Ankara 

Vedat Altun 
Kars 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Erol Güngör 
tzmir 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Birgen Keleş 
tzmir 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Musa Gökbel 
Muğla 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

M.Kemal Duduoğlu 
Hatay 

M.Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Hasan Zengin 
Manisa 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis soruşturması önergesinin görüşme gününe 
dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra okunup oylarınıza sunulacaktır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak Yüce Heyetinize 

bir açıklamada bulunacağım. 

Anayasanın 102 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı adaylarının 10 Ekim 1989 Salı gü
nünden başlamak üzere 19 Ekim 1989 Perşembe günü saat 24.00'e kadar Meclis Başkanlık Di
vanına bildirilmesi gerekmektedir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
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D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Başbakan Turgut Özal hakkındaki Meclis soruşturması önergesinin özel gündemde yer alma
sına, görüşmelerinin 12 Ekim 1989 Perşembe günkü birleşimde yapümasma; Cumhurbaşkanlığı seçimi 
için aday gösterme süresine veyapdacak oylamaların günlerine, 20 Ekim 1989 tarihinden itibaren Cum
hurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar, Genel Kurulda, Başkanlık sunuşları dıştnda başkaca bir konu
nun görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır; okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 5.10.1989 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekjı'l 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grubu Temsilcisi 
Ali Eser 

öneriler: 

1. — Genel Kurulun 5.10.1989 tarihli 13 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan, Başbakan 
Turgut özal hakkındaki (9/2) Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergesinin, gündemin, özel 
Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Meclis 
soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 12 Ekim 1989 Per
şembe günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

2. — Aday gösterme süresi 10 Ekim 1989 Salı günü başlayıp 19 Ekim 1989 Perşembe günü 
saat 24.00'te sona erecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için, Anayasanın 102 nci maddesi gere
ğince Genel Kurulda yapılacak oylamalardan; 

a) tik oylamanın 20 Ekim 1989 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılması, 

b) tik oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci oylamanın 24 Ekim 1989 Salı günü 
saat 15.00 te başlayacak Birleşimde yapılması, 

c) 2 nci oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, 3 üncü oylamanın 31 Ekim 1989 Salı 
günü saat 15.00'te başlayacak Birleşimde yapılması, 

d) 3 üncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, 4 üncü oylamanın 4 Kasım 1989 Cu
martesi günü saat 15.00'te başlayacak Birleşimde yapılması, 

e) Bu amaçla 20 Ekim 1989 Cuma ve 4 Kasım 1989 Cumartesi günlerinde de Genel Kuru
lun toplanması, önerilmiştir. 

3. — 20 Ekim 1989 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar Ge-
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nel Kurulda, Başkanlık Sunuşları dışında başkaca bir konunun görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, önerileri madde madde okutup oylarınıza sunacağım. 

Öneriler: 

1. — Genel Kurulun S. 10.1989 'arihli 13 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan, Başbakan 
Turgut özal hakkındaki (9/2) Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergesinin, gündemin, özel 
Gündemde Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis 
soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 12 Ekim 1989 Per
şembe günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önerinin 2 nci maddesini okutuyorum: 

2. — Aday gösterme süresi 10 Ekim 1989 Salı günü başlayıp, 19 Ekim 1989 Perşembe gü
nü saat 24.00'te sona erecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için, Anayasanın 102 nci maddesi 
gereğince Genel Kurulca yapılacak oylamalardan; 

a) tik oylamanın 20 Ekim 1989 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak birleşimde yapılması, 

b) tik oylamada sonuç alınamadığı takdirde, 2 nci oylamanın 24 Ekim 1989 Salı günü saat 
15.00'te başlayacak birleşimde yapılması, 

c) 2 nci oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, 3 üncü oylamanın 31 Ekim 1989 Salı 
günü saat 15.00'te başlayacak Birleşimde yapılması, 

d) 3 üncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, 4 üncü oylamanın 4 Kasım 1989 Cu
martesi günü saat 15.00'te başlayacak Birleşimde yapılması, 

e) Bu amaçla 20 Ekim 1989 Cuma ve 4 Kasım 1989 Cumartesi günlerinde de Genel Kuru
lun toplanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
önerinin diğer maddesini okutuyorum: 

3. — 20 Ekim 1989 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar, 
Genel Kurulda, Başkanlık Sunuşları dışında, başkaca bir konunun görüşülmemesi önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

E) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotü'in (10/37) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonun
dan çekildiğine ilişkin önergesi (4/86) 

BAŞKAN — (10/37) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundan bir istifa vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının tmar Kanununa aykırı olduğu 
iddiasına ve vatandaşların, bu uygulamalardan kaynaklanan, mağduriyetlerini önlemek için 
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alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına görev yapmaktaydım. 

Yeni görevim nedeniyle araştırma komisyonundan ayrılmak zorundayım. 
Bilgilerinize arz ederim. 4 Ekim 1989 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara Üye Seçimi 

BAŞKAN — Komisyon üyelikleri için, siyasî parti gruplarının aday gösterme işleri henüz 
tamamlanmadığından, seçimleri bugün de yapamayacağız. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması \apılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaştım, bankacılık sistemindeki sorunları 
ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bulun
dukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki (10/48) ve 16 ncı sıradaki (10/62) esas numaralı Meclis araş
tırması önergelerinin konulan aynıdır. Genel Kurul uygun gördüğü takdirde her iki önergenin 
görüşmelerini birlikte yapacağız. 

Bu iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki so
runları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını; Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş 
ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak ted
birleri ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birlikte yapı
lacak, öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
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Birinci önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1980'den itibaren başlayan süreçte, giderek büyük bir darboğaza giren bankacı
lık kesimi, özellikle 4 Şubat kararları ve sözde serbest faiz uygulaması sonucu iflasların başla
yabileceği bir ortama sürüklenmektedir. 

Oysa kalkınmada gerekli sermaye birikiminin yaratılmasında vazgeçilmez kurumlar olan 
bankaların bir an önce ekonomiye yararlı hale getirilmesi yaşamsal bir önem sunmaktadır. 

Bankacılık sistemindeki sıkıntıların bir bölümü, ülke ekonomisinin yapısal sorunlarından 
ortaya çıkmakta, diğer bölümü ise bizatihi sistemin kendini yenileyememesinden ve verimsiz 
işleyişinden kaynaklanmaktadır. Ne varki, sonuç olarak, ülkedeki yapısal sorunlarla, bankacı
lık sisteminin kendine özgü sorunları birbirini karşılıklı etkileyerek banka sisteminin toplum 
yararına işleyişinin giderek yitirilmesine yol açmaktadır. 

Gerçekten bir yandan halkın tasarrufları, diğer yandan sisteme sağlanan devlet kaynakla
rı ile finansman kaynağını oluşturan bankacılık sistemi, elindeki kaynakları üretime yönelt
mekten çok, ticaret kesiminin spekülatif amaçlarına tahsis etmektedir. Böylece bankacılık sis
teminin ana işlevi olan tasarrufların kalkınma amaçları doğrultusunda yatırıma dönüştürül
mesi etkinliklerinden hızla uzaklaşılmaktadır. Bankacılık sistemi giderek belirli kesim ve gelir 
grupları lehine işler hale gelmiştir. 

Bankacılık sisteminin kendine özgü sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi, ekonomi
deki yapısal sorunların aşılması için çok uygun bir ortam hazırlayacaktır. 

Türk bankacılık sisteminin yapısından kaynaklanan başlıca sorunlar şunlardır: 

Bankacılık sisteminde ihtisas bankacılığı geliştirilememiştir. Ticaret Bankacılığı ön plana 
çıkmıştır, öyleki Ticaret Bankacılığı, Türk Bankacılık Sisteminin en belirgin özelliği durumu
na gelmiştir. 

Ticaret bankalarının önemli bir bölümünde yönetim, büyük sermaye çevreleri ya da hol
dinglerin elinde bulunmaktadır; yani holding finansmanı amacıyla bankacılık yapılmaktadır. 

Ticaret bankalarının bir bölümü diğer bazı bankaların da yönetimine hâkim olmuştur. 
Bankacılık sisteminin TC Merkez Bankası kaynaklarını kullanma oranı oldukça yüksek

tir. Böylece sermaye çevreleri, yönetimine egemen oldukları ticaret bankaları aracılığı ile ol
dukça geniş malî kaynakları kullanma olanağına sahiptirler. 

Türk bankacılık sistemi şube bankacılığı tipindedir. Banka sayısı ülkemizin gelişmişlik dü
zeyine göre fazla ve bankaların ölçeği küçüktür. Sistem çağdaş uygulamalara yeterince ayak 
uyduramamaktadır. 

Banka kredileri üretimi artıracak alanlara yöneltilememektedir. Banka sisteminin etkin ol
mayan ve sağlıksız işleyişi tefeciliğin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Geçmiş yıllarda yaşanan banker 
faciasında dahi banka sisteminin önemli bir kusuru vardır. 

Bankacılık sistemi pahalı ve verimsiz çalışmakta, dolayısıyla yüksek maliyetli bir yapı içinde 
bocalamaktadır. Vadeli tasarruf mevduatı sahibine ödenen net faizle kredi maliyeti arasında 
önemli bir fark oluşmuştur. Bu durum reel kredi faizlerinin olması gerekenin üstünde belirlen-
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meşine yol açmıştır. Böylece yabancı kaynak/öz kaynak oranları yüksek olan ve işletme ser
mayesi içinde bocalayan hem de dış rekabete zorlanan ulusal sanayici, altından zor kalkacağı 
bir yükün altına sokulmuştur. Toplumda yatırım heyecanı ve gücü kalmamıştır. 

Bankaların bir bölümünde kimi zaman kişisel ve siyasal çıkarlar egemen olmaktadır. 

Normal koşullarda verilipte geri dönmeyen kredilerle geri dönmeyeceği bilindiği halde ve
rilen kredilerin toplamı, bankacılık sisteminde olası bir bunalımın alarm zillerini oluşturmak
tadır. 

Yukarıda bir bölümüne değinilen sorunların tartışılması, çözüm yollarının saptanması ve 
bankacılık sisteminin enflasyonla mücadeleye ve ekonomik kalkınmaya katkılanm artıracak 
bir yapıya kavuşturulması amacıyla Anayasa*nın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-

. leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici ve Edirne Mil
letvekili Sayın Erdal Kalkan, okunan araştırma önergesine katıldıklarını birer önerge ile Baş
kanlığımıza bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bankacılık ve kredi düzeni, bir ülkenin gelişmesinin hızlandırılmasında, devletin ekono
miyi toplum yararına yönlendirip düzenlenmesinde, plan disiplininin sağlanmasında ve gelir 
dağılımını düzenlemede en etkin ve demokratik araçlardan birisidir. 

Konuya bu yönüyle bakıldığında, ülkemiz, diğer birçok ülkeye göre, mevcut kamu banka
larımızın hem nicelikleri, hem de nitelikleri açısından avantajlı bir durumdadır. Türkiye'de ka
mu bankaları özel bankalarımızla birlikte, uzun yıllar ülkemiz ekonomisinin ve kalkınmasının 
lokomotifi olma görevini yürütmüştürler. 

1983 yılı sonlarına kadar birçok yönüyle olumlu bankacılık örnekleri veren kamu banka
ları, bu yıldan başlayarak, başarısız grafikler çizmeye başlamıştır. 1983 yılı sonrası kamu ban
kalarımız, gerek mevduat artış oranları, gerekse kârlılık açılarından zor yıllar yaşamaktadır. 
Bunda ANAP hükümetlerinin bilinçsiz ve tutarsız politikalarının önemli rolü bulunmaktadır. 

TC Merkez Bankasının mevduat munzam karşılık faizleri ile ilgili faiz düzenlemeleri ban
kacılık sektörümüzün kâr marjını daraltmıştır. 

İzlenen sözde dışa açılma politikası, banka sistemimize dış muamelelerde ihtisaslaşmış güçlü 
yabancı bankaları sokmuş, bu bankalar Türk bankaları aleyhine önemli kârlar sağlamıştır. 

Kamu ihtisas bankalarımız öncelikle görev alanlarına giren sektörleri kredilendirmeleri 
gerekirken, bu ilkeden giderek uzaklaşmıştır. TC Ziraat Bankası başta olmak üzere, kamu ihti
sas bankalarımız, kontrollü sektör kredileri ve sektörlere dayalı sanayi teşebbüsleri için yeterli 
kaynak ayırmaları gerekirken bundan kaçmaktadırlar. 
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Krediler başta sanayi olmak üzere üretimin örgütlenip, geliştirilmesine ve dışsatıma yö
neltilmesi yolunda kullandırılacağına, iç ticarette ve spekülatif alanlarda kullandırılmaktadır. 

1983 yılından bu yana uygulanan faiz politikaları, ekonomide kaynakları mobilize ederek 
malî tasarrufları artırıcı, bu tasarrufları enflasyona karşı koruyucu ve kaynakların etkin dağı
lımı ile kullanımını sağlayıcı yönde gelişmemektedir. 

Orta ve uzun vadeli mevduatlar bir türlü istenilen düzeylere çıkarılamamıştır. Mevduat 
ve kredi faizleri arasındaki uçurum farkı azaltılamamıştır. 

Bankacılık sektörümüzün lehine olmayan bu koşullar bazı özel bankalarla birlikte bir ka
mu bankası olan Anadolu Bankasının iflasına neden olmuştur. Söz konusu olumsuz koşullar 
günümüzde de sürmektedir. Bazı kamu bankaları giderek öz kaynaklarını yitirmektedirler. Tahsil 
edilemeyen gecikmiş alacakları giderek artmaktadır. Gayri safi yurtiçi hâsılaya katkıları düş
mekte ve sonuçta zarar eden bankalar durumuna girmektedirler/Gereken önlemler alınmadığı 
takdirde Anadolu Bankasından sonra iflas sırasında Denizcilik Bankası ve Çaybank bulun
maktadır. 

Kamu bankalarımızın içerisinde bulundukları vahim durumu Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu raporları da dile getirmektedir. Söz konusu raporlarda kamu bankalarından bazı
larının öz kaynaklarını tümüyle yitirebilecekleri, hatta zararın kısmen yabancı kaynaklara (mev
duata) kredi açılamayacağı ve önceden açılmış kredilerin de kullandırılmayacağı vurgulanmak
tadır. 

Aynı raporlarda bu durumlara neden olan yönetim bozukluklarından da söz edilmekte
dir. Kamu bankalarının işletme sermayesi açığı bulunan, çok sık protesto olan firmalara kredi 
verdiği, kredi talebi reddedilen bazı firmalara kısa bir süre sonra kredi kullandırıldığı, sağlık
sız ekspertiz raporlarında gösterilen şişirilmiş değerler üzerinden ipotek alınarak teminat açık
ları oluşturulduğu, mevcut risk ve depasmanlann yeni açılan kredilerle kapatıldığı, tazmin edilen 
döviz kredilerinin yeni döviz kredileriyle tasfiye edildiği, ihracat tecrübesi ve bağlantısı olma
yan firmalara prefinansman kredisi açıldığı, kredilerin amaç dışı kullanılmasına göz yumuldu
ğu, bazı firmalara hiçbir maddî teminat alınmadan yalnızca kefalete dayanılarak kredi açıldı
ğından s0z edilmektedir. 

Tüm bu açıklamalar ve elimizde bulunan diğer veriler Türkiye'de kamu bankalannın önemli 
sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu sorunların incelenerek çözümler bulu
nabilmesi ve sorumlularının ortaya çıkarılabilmesi için; 

Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bankacılık denildiği zaman, bankacılığa ekonomiyle birlikte bakmak lazım. Ekonominin ge-
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Üşmesinde bankacılığın yerinin ne olduğu, nasıl geliştiği, nereden geldiği ve nereye gittiğine 
dikkat etmek lazım. 

Duruma böyle baktığımızda, verilen önergede keşke 1980 tarihinden bahsedilmeseydi di
yorum; çünkü, 1980 tarihi söylenince hemen aklımıza ister istemez 1979, 1978 ve 1977 yılları 
geliyor. Bu yıllar, insan hatıralarında, Türkiye tarihinde, Türkiye'nin bir daha yaşamasını iste
mediği geçmiş dönem olarak kalacaktır. 

1977 senesinde, Türkiye, dünya çapında iflas ettiğinde, dünya çapında ekonomisini ve dünya 
çapında bankacılık itibarını yitirmişti. Bu sözleri söylerken on gündür yurt dışındaydım; yıllık 
IMF ve Dünya Bankası toplantılarından gelmiş olarak huzurunuzda bulunuyorum, ayağımın 
tozuyla buradayım. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Çok fedakâr çocuk!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sizlere, fedakâr insan olarak orada 

neler geçirdiğimi anlatmak istiyorum ve bir Türk insanı olarak, milletvekili olarak ve Türkiye 
Cumhuriyetinin Bakanı olarak, orada gördüğüm itibarı sizlere nakletmek istiyorum. Naklet
mek istiyorum ki, Türkiye 1980 yılından 1989 yılına nasıl gelmiş ve bu geliş içerisindeki banka
cılığın yerini izah edeyim. Tarih ve bizden sonra gelecekler bu durumdan ders alacaklardır. Onun 
için sizlere anlatmakta fayda görüyorum. Müsaade buyurun anlatayım. 

Türkiyemiz, eylül ayında, son on senedir yaymış olduğu borçlarını ödemenin gururu içe
risinde Dünya Bankası ve IMF toplantılarına gitti. Bu toplantılarda, 1977 senesinde takriben 
15 milyar dolar olan borcun, anapara ve faiziyle birlikte 8 milyar dolarını ödemenin gururuy
la, yabancı bankacıların ve IMF yöneticilerinin karşısına çıktı. 

1977 senesinde dünyada ülkeler güç duruma girerken Zaire, Polonya, Nikaragua, Türkiye, 
Meksika, Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler hâlâ bu durumlarını korurken, bir tek Türkiye bu 
durumdan çıkarak haklı gururunu bugün paylaşmış durumdadır. 

Şundan emin olmanızı istiyorum ki, bu on günlük zaman içerisinde her yerde Türkiye ko
nuşulmaktaydı. Türkiye'nin gösterdiği performans, Türkiye'nin, gösterdiği sadakat ve Türki
ye'nin tuttuğu yolda, bir ülkenin nasıl kuvvetli hale geleceğini her yerde yaşadık. Bundan ev
velki dönemleri hatırlarım; bir yabancı bankada çalışırken, o zamanki bakanların ve bürokrat
ların zor durumlarına şahit olmuş biri olarak, Allah'ın bana bahşettiği bu mutlu gün için her 
gün teşekkür ettim. Çünkü, ben Devlet Bakanı olarak oraya gittiğimde -o zamanlar o bankala
rın dördüncü müdürlerini dahi göremeyen Türk bakanları ve bürokratları- bu bankaların ge
nel müdürleri, meclis idare başkanları bizimle görüşebilmek için, bürokrat arkadaşlarımızla 
beraber olabilmek için âdeta yarışıyor ve "Türkiye'nin mevduatlarını bizim bankalarımıza ya
tırın, size daha fazla faiz verebiliriz; kredileri bizlerden alın, vadelerini daha fazla uzatalım 
ve faizleri daha aşağılara düşürelim" deyişlerini tam oniki gün yaşadım. Bu size şunu göstere
cektir: Türk ekonomisi, 1980 senesinden bugüne kadar çok genişlemiştir, rahatlamıştır, kuv
vetlenmiştir. Bu kuvvetlenmenin içerisine, tabiî ki, bankacılık sektörü de girmiştir. 

Bugün, "bankacılık" denildiği zaman, tasarruflardan, mevduatlardan söz edilir. Sadece 
1983 senesinde tasarrufların gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 16 idi, bugün yüzde 26. Bu 
mevduat nasıl buraya geldi? 
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Söylenildiği gibi, eğer bizim bankacılık sistemimiz çöküyor, bitiyor, mahvoluyorsa, vatan
daş, mevduatını bu bankalara neden yatırıyor diye sormak lazım. Yoksa, sizin bildiğiniz bir 
şeyi vatandaş bilmiyor mu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Batık borçları tahsil edin. Batık borçlar nerede? Devletin 
Merkez Bankasındaki paralarını hep oralara gönderiyorsunuz. Batık paralar nerede? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Genç... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade eder misiniz? 
Sayın Genç, hatibin sözünü kesmek, İçtüzük gereğince yasaktır. Bunu siz biliyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bize soru soruyor, biz de cevap veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğün 66 ncı maddesi gayet sarih; konuşma düzenini bozmak, hatibin 
sözünü kesmek yasak. Lütfen riayet edelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Genç, sizin sualinize de, müsaade ederseniz sonra cevap vereceğim ki... 

YAStN BOZKURT (Kars) — Hiç cevap vermeyin. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, hayır... Cevap vermekte fayda 

var. Arkadaşlarım yanlış yapmasınlar, hele Genel Kurulda. Çünkü, bu konuşmalar zabıtlara 
geçiyor. Yarın bu zaptı okuyanlar, bir milletvekili böyle yanlışlığı nasıl yapmış diye sorar. 

Efendim, 1980'deki bankacılık sistemine, o günkü bankacılık açısından bakıldığı zaman, 
fevkalade geri kalmış bir düzeyde olduğu görülür. O günden bugüne, gerek sistemimizin dışa 
açılması, çağdaş bankacılığa geçilmesi, özellikle Hükümetimiz zamanında bilhassa bilgisayar
ların teşviklerle yurdumuza mebzul miktarda sokulması neticesinde bankacılık sistemi bugün 
Avrupa ve Amerika'daki bankacılık sistemlerine eş seviyeye erişmiştir. Bunu iftiharla ve gurur
la söylemek istiyorum. 

Keza, bankacılıkta hesapların daha iyi anlaşılması ve herhangi bir şüpheye meydan veril
memesi için, yeminli murakaplık sistemiyle denetleme usulü de getirilmiştir. Şunu unutmamak 
lazım: Eğer bir sistemde eksiklik varsa... ki, Türk bankacılık sisteminde de eksiklik vardır, bu
nu kabul ederim; ama Türk bankacılık sistemindeki eksikliklerin giderilmesine 1980 senesin
den sonra başlanmıştır. Herhalde bunu kabul edersiniz. 

Keza iktidarımız döneminde, bilhassa devlet bankalarından her türlü siyasî baskının kalk
tığını açık seçik ifade etmek istiyorum. Anavatan iktidarı döneminde, geçmiş dönemlerde ol
duğu gibi bankacılık sistemine hiçbir şekilde baskı yapılmamış ve bu yüzden geri dönmeyen 
krediler meydana getirilmemiştir. Eğer bugün geri dönmeyen kredilerden bahsetmek istiyor
sak... ki, size bir tanesini de misal verebilirim; DÎSUTAŞ'a verilen kredidir bu ve Anadolu ve 
Emlâk Bankasının defterlerindedir, çok büyük bir kredidir, takriben 100 milyar lira mertebesi
ne erişmiştir. Kimin tarafından, ne zaman, nasıl verildiğini sormak isterim. Buna cevap vere
cek eski iktidara mensup olan bazı milletvekilleri vardır. Bu açıdan baktığımızda, bankacılık 
sistemimizin geliştiğini, iyileştiğini, Avrupa ve Amerikan sistemiyle entegrasyon yolunda hızla 
ilerlediğini söylemek* mümkündür. 
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önergedeki, "Bugün Türk bankacılık sisteminin çok şubeli bir bankacılık sistemi olduğu" 
şeklindeki görüşe de şu cevabı vermek lazım: Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Eğer biz 
bankalarımızı sadece dört beş büyük şehirde tutmak isteseydik -ki, bunlar daha rantabl 
çalışırlardı- O zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu insanının suçunun ne olduğunu sormak 
gerekirdi. 

Biz, Türkiyemizde bayrağımızın dalgalandığı her yere hizmeti götürmeye söz vermiş bir 
İktidarız. Bunun için, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve devlet bankalarının bütün şubeleri, 
bayrağın dalgalandığı her yere bu hizmeti götürmeye ellerinden geldiği kadar katkıda buluna
caklardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer bu yüzden suçlamak istiyorsanız, doğu ve güneydoğudaki insanlarımıza hizmet ver
mek için şube açtığımızdan dolayı bizi tenkit etmek istiyorsanız, bu tenkitlerinize teessüfle ce
vap vereceğiz ve diyeceğiz ki, biz, oradayız ve oraya gideceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ziraat Bankasıyla ilgili Denetleme Kurulunun raporlarını 
açıklasanıza... Yabancı şirketlerin kâr transferlerinden bahsetsenize... 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz, her şeye cevap veririz Sayın Genç, 
merak etmeyin. Siz doğudan geldiniz, doğunun haklarını korumanız lazım; lafla korunmaz 
bunlar, icraatla koruyacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade eder misiniz? 
Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen, şu kürsüyü düzeltin önce. Başkanlık Divanı mahsus 

mu bozdu bu ses düzenini? Ne söylediği anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 

Sayın Genc'in ithamları Başkanlık Divanına kadar uzandı. 
Ses düzeni ve ışık düzeni daha önce geçirilen tecrübelerden sonra, eski ve iyi olmadıkla

rından dolayı düzeltilme yoluna gidilmiş ve büyük emek ve para sarf edilerek yenileştirilmiştir; 
fakat arzu edildiği şekilde olmadığı tespit edildiğinden, bunu yapan firmaya tekrar müracaatta 
bulunularak, bu hatayı düzeltmeleri için teşebbüse geçilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, ne zaman Sayın Başkan? Adam kayırılırsa, hatırla gö
nülle iş yaptırılırsa böyle olur. 

BAŞKAN — Yok efendim... 

Sayın Genç, ışık düzeni nerede, adam kayırmak nerede?.. Lütfen... Rica ediyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, bunu müteahhitler yapmadı mı? 

BAŞKAN.— Yok efendim, hiç alakası yok... 
Sayın Genç, konuşma mevzuu ne, siz neden bahsediyorsunuz! "Konuşma düzenini boz

mak yasaktır" diye biraz evvel size tçtüzük maddesi okudum. Sayın Kalkan biraz sonra kalkıp 
konuşacaklar; lütfen, söylemek istediklerinizi ona söyleyiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Bankacılık sistemimizin kârlı çalışıp çalışmadığını anlatmak için, müsaade buyurursanız, 
1984 senesinden itibaren -iktidara geldiğimiz, mesul olduğumuz dönemdir- elde edilen kârları 
okumak istiyorum: Tüm bankacılık sistemi, 1984 senesinde 213 milyar lira, 1985 yılında 261 
milyar lira, 1986 yılında 460 milyar lira, 1987 yılında 897 milyar lira, 1988 yılında 1,5 trilyon 
lira kâr etmiştir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayalî kârları da açıklayınız... 
BAŞKAN — Sayın Genç, zatı âlinize İçtüzüğümüzün bir maddesini daha okuyacağım. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Atın dışarı efendim! Düzeni bozan insanın ne işi 
var Mecliste? İki senedir, Mecliste nasıl konuşulacağını öğrenemedi. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bankacılıkta ölçüm yapılırken, kâra, 
mevduata, verilen kredilere bakılır; tabiî, verilen kredilerin geriye dönmeyen kısmına da bakı
lır. Sizlere mevduattan bahsettim, mevduatın gayri safi millî hâsıla içerisindeki yerinden bah
settim, kârdan bahsettim. Müsaade ederseniz, şimdi de, geri dönmeyen krediler için ayrılan 
karşılıklardan bahsedeyim. 

"Normal şartlarda verilip geri dönmeyen kredilerle, geri dönmeyeceği bilindiği halde veri
len krediler toplamının, bankacılık sisteminde olası bir bunalımın alarm zillerini oluşturduğu" 
iddiasına cevap vermek istiyorum. 

Mayıs 1988'de çıkarılan Karşılık Kararnamesiyle, takipteki krediler için ayrılacak karşı
lıklarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 1988 yılı sonu itibariyle 2 trilyon Türk Lirası olan takip
teki krediler için, bankalarca, 1.2 trilyon Türk Lirası karşılık ayrılmıştır. Karşılığı olmayan ta
kipteki alacaklar, 800 milyar Türk Lirası civarındadır. Yeni Karşılık Kararnamesinin yürürlüğe 
girmesiyle, bu konuda önemli bir adım atılmış olup, sistemde yeterli karşılık tesisi için önlem
ler alınmaya devam edilecektir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, kürsüde böyle susup beklemek var mı? 
DEVLET BAKANI jGÜNEŞ TANER (Devamla) — Buyurun efendim, isterseniz siz ko

nuşun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Susup bekliyorsunuz efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır efendim, zatı âlinizin soruları
na da karşılık vermeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizi, üzülerek, üçüncü defa ikaz ediyorum. Lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, görüyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden, hatibin nasıl konuşacağını da mı siz ayarla

yacaksınız? Hatip bir şey arayabilir, okur, durur... 
Buyurun Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) Sağolun Sayın Başkanım. 
Bankacılık sistemimizin, genel ekonomiye entegrasyonunu ve ekonominin sürekli ve sü

ratle ilerlemesini sağlamak amacıyla, 1988 senesinde, bildiğiniz gibi, kurlar serbest bırakılmış
tır. Keza, 1988 senesinde faizler serbest bırakılmıştır. 1989 senesi mart ayının sonunda da, altın 
ithalatı serbest bırakılmıştır. Bütün bunlar, bankacılık sisteminin Batılı anlamda entegrasyo-
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nunu sağlayacak önlemler olarak görülmektedir ve süratle, ekonomiye katkıları, faydaları ken
disini göstermektedir. 

Hatırlayacağınız gibi, 1988 senesi ekim ayında faizler serbest bırakıldığı zaman, yüzde 85 
mertebesine kadar çıkmış; bugün, bu faizlerin yüzde 62'ler civarına indiği ve daha da aşağı 
ineceği eğiliminde olduğunu söylemek istiyorum. Bilindiği gibi, Hükümetin, faizlerin herhan
gi bir şekilde aşağı çekilmesi konusunda bir baskı yapması mümkün değildir; çünkü, sistem 
serbesttir. Enflasyonun aşağı çekilmesi ve piyasa beklentilerine bağlı olarak bu faizlerin aşağı 
inmesi beklenmektedir. 

Bu açıdan baktığınızda, bankacılık sistemimizin şu anda takriben 6 milyar dolar civarın
da döviz rezervi vardır. 1980 senesine dönüp, Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu dönemle 
karşılaştırıp, bunu yüzde olarak oranlamak istemiyorum; eğer oranlamak istersem, bu rakamı 
burada telaffuz etmek biraz yanlış olur; sayın milletvekilleri herhalde bunun farkındadırlar. 

Bu açıdan bakıldığında, bankacılık sistemimizin her yönde geliştiği; ama, bütün bu geliş
melere rağmen yeni gelişmelere ve yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu söylemek de lazımdır. Yine 
bu açıdan bakıldığında, bankalarımıza, süratle, geri dönmeyen kredilerini, dönük olan aktif
lerini piyasa koşullarında elden çıkarmaları ve bu şekilde kendilerine daha sağlam kaynak ya
ratarak, kaynak maliyetlerini ucuzlatmaları tavsiye edilmiştir. 

Şimdi, yabancı bankalarla ilgili bir değinmeye, müsaade ederseniz cevap vereyim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Keşke versen. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiyemizde yabancı sermaye, 6224 

sayılı Kanunla, sadece bizim iktidarımızda değil, bizden evvelki cumhuriyet dönemi iktidarla
rında ve hükümetlerinde de kabul ve destek görmüştür ve Türkiye'nin Batı ile entegrasyonu
nun bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Durum böyleyken, yabancı bankaların ayrı mü
talaa edilmeleri ve bu şekilde değerlendirilmeleri manidar görülmektedir; "Acaba, ülkemizde 
yabancı düşmanlığı yavaş yavaş hortlamaya başlıyor mu?" sorusunu sormanın zamanı gelmiş
tir. 

Muhalefet partileri, zaman zaman yapılan toplantılarda, yabancı sermayeyi destekleye
ceklerini, bu konuda alınan kararlarla bütünlük içinde olduklarını söylemelerine rağmen, bu 
toplantılardan çıkar çıkmaz, iç siyaset olarak ve Yüce Mecliste bunun tersine beyanlarda bu
lunmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, bir defaya mahsus olmak üzere, muhalefet partilerin
den yabancı sermaye ile ilgili olan tutumlarını bu kürsüde açık seçik ifade etmelerini bekle
mekteyiz, çünkü, bu şekildeki ifadeleriyle, yabancılarla yaptıkları toplantılar arasındaki çeliş
kileri biz de açıkça onlara söyleyelim ve onların maskelerinin ne olduğunu gösterelim. 1988 
yılı sonu itibariyle, Türk bankacılık sisteminin toplam kârı 1,5 trilyon liradır. Yabancı banka
ların toplam kârı ise 112 milyar liradır. Bu miktar, sistem kârının yüzde 7'sini ifade etmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, sermayeleri ne kadar? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sermaye durumları da şöyle Sayın 
Genç: Yabancı bir banka, Türkiye'de bir şube açtığı takdirde, 10 milyon dolar sermaye getir
mektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Buna karşılık ne kadar kâr transfer etmişler? 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bildiğiniz gibi, kâr transferlerinde du
rum şöyle: Ticarette, ne kadar kâr ederseniz, o kadar kârın transferine müsaade edilmektedir. 
Bu da, bizim, gerek kambiyo rejimimizde, gerekse diğer kanunlarımızda yer almaktadır. Bun
ları, bana bir çay veya kahve içerken de sorabilirsiniz. Sizi eğitmek için Yüce Meclisin zamanı
nı almayalım. 

Sayın Başkan, konuya bu açıdan bakıldığında, bu önergeye Hükümet olarak ret oyu vere
ceğimizi; çünkü, hazırlanan soruların ciddî ve tutarlı olmadığını, hazırlık yapılmadan üstün-
körü hazırlandığını, bu şekilde, bu sorulara ancak bu kadar cevap verilebileceğini, detaylı bir 
hazırlık yapıldığı takdirde her türlü suallere cevap vermek üzere hazır olduğumuzu bildirir, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan daha evvelki bir soruma cevap 
vermediler; tutanaklara bu konuyla ilgili hiçbir şey geçmedi. 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve 32 ar
kadaşının imzalarıyla, ülkemizde faaliyet gösteren bankalar ve bankacılık sistemimizin içinde 
bulunduğu darboğazlarla, diğer sorunların tartışılması için verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Başkan, bu kürsüye, Anavatan Partisinden kim gelirse -ister Sayın Başbakan, ister 
sayın bakanlar, isterse diğer konuşmacılar- gelsin, derhal, Türkiye Cumhuriyeti tarihini ikiye 
bölüyorlar ve "1980 öncesi şöyleydi, 1980 sonrası böyledir" diye mukayese yapıyorlar; doğru. 
Biz, Doğru Yol Partisi olarak, Adalet Partisinin ve Demokrat Partinin devamı olmamızı şeref 
kabul ediyoruz. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bankaya gel, bankaya.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geçeceğim efendim, geçeceğim. 

Sayın bakanlar ve sayın milletvekilleri 1980 öncesindeki partilerin levhalarını mı kötüle
mek istiyorlar, yoksa o dönemin partililerini, milletvekillerini, bakanlarını ve başbakanlarını 
mı kötülemek istiyorlar, bilemiyoruz. Eğer o partilerin levhalarını kötülemek istiyorlarsa; bu
gün, ne Halk Partisi, ne Adalet Partisi, ne Milliyetçi Hareket Partisi, ne de Milli Selamet Parti
si var; fakat 1980 öncesi döneminin milletvekilleri, bakanları ve siyasetçileri, bugün bu Parla
mentoda var. Şayet Adalet Partisi döneminde bir yolsuzluk, kötü bir idare olmuşsa; Adalet 
Partisinin yüzde 85'i bugün burada oturuyor; o dönemin bakanları milletvekilleri, parti baş
kanları burada oturuyor... 
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SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bankaya gel, bankaya. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geçeceğim efendim. 

Her defasında çıkıp kötülüyorsunuz; ama biz geçmişimizle övünüyoruz. 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — Bankaya gel bankaya. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Banka konusuna da geleceğim. 

Şimdi, o dönemin enerjiyle ilgili sorunlarından, o dönemin Enerji Bakanı Sayın Kâmran 
tnan'ı mı sorumlu tutalım? Eğer o zaman bir kötülük yapıldıysa, o kötülüğü yapanlar bugün 
burada oturuyorlar. Sayın Demire! iki defa aklandı ve şu anda, burada şerefiyle oturuyor. Ya
rın... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Hiç merak etmeyin... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen konuya gelin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hiç merak etmeyin, yarın Doğru Yol Partisi iktidara 
gelince pek çoğunuzu aramızda göreceğiz. Çünkü, iktidar, menfaat demektir; biz bunları ga
yet iyi biliyoruz. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Rahatsızlığını mı duyuyorsunuz? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Herhalde onun için yüzde 21'e düştünüz. 

Sayın üyeler, yasalarımızda kesin bir banka tarifine yer verilmemiştir; ancak yaptığı işler 
dikkate alındığında, bankayı, "Mevduat veya diğer yollarla birikim sahiplerinden topladıkları 
paraları kendi hesaplannda iskonto, ödünç1 verme ve diğer malî işlemlerde kullanmayı esas ve 
devamlı uğraşı haline getirmiş olan finansman kurumu" diye tarif edebiliriz. Yani, banka, ta
mamen bir finans kuruluşu şeklinde faaliyet göstermektedir. 

Sayın üyeler, ülkemizde bankacılığa benzer ilk faaliyeti, 19 uncu Yüzyıl ortalarında istan
bul'da Galata bankerleri başlatmıştır. Aslında, Galata bankerlerinin bu faaliyetlerinin teme
linde, Osmanlı'nın iç ve dış borçlarının düzenlenmesi hadisesi yatar. Nitekim, bu bankerler 
1847 yılında sterlin ile Osmanlı kuruluşu arasındaki parkeyi sağlamak amacıyla faaliyete ge
çen "Banque de Constantinople" ü kurmuşlardır. Aynı bankerler, aynca, "Şirket-i Umu-
miye-i Osmaniye Bankası" m da kurmuşlardır. 

1856 yılında kurulan Osmanlı Bankası, 1930 yılına dek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kurulana kadar Osmanlının ve yedi yıl kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Merkez Ban
kası görevini yapmıştır. 

Sayın üyeler, ülkemizde millî bankacılığın nüvesini, 1867 yılında faaliyete geçirilen "Mem
leket ve Menafi Sandıkları" mn oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Söz konusu bu sandıklar, 
daha sonra, 1888 yılında Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür. 
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Biz burada, bankacılık tarihinden çok, bankaların dönemler itibariyle genelde hangi alan
larda faaliyet gösterdiğinin incelenmesinde fayda mütalaa ediyoruz; ancak, aşağıda inceleyece
ğimiz, bankacılığımızın kesin bir tarifi değildir. 

Birinci dönem bankacılığımız : Galata bankerlerinin ilk kuruluşundan cumhuriyetin ila
nına kadar olan dönemde bankacılığımızın genel yapısı, ticaret bankacılığı görünümü arz et
mektedir. Cumhuriyetin ilanına kadar ülkemizde 7 yabana, 2 azınlık bankası ve 21 millî banka 
kurulmuştur. 

İkinci dönem bankacılığımız : Bu dönem, 1923-1963 yıllan arasındaki dönemi kapsar. Bu 
dönem bankacılığımız, genelde millî vasıf taşımaktadır. Bu dönemde, ihtiyaç duyulan alanlar
da geliştirilmesi istenen sektörleri finanse etmek ve yurt ekonomisine yararlı hale getirmek için 
ihtisas bankaları kurulmuştur! 1924 tarihinde kurulan Türkiye tş Bankası, 1925 tarihinde ku
rulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, 1927 tarihinde kurulan Emlak ve Eytam Bankası, 
1927 tarihinde kurulan Denizbank ve 1938 tarihinde kurulan Türkiye Halk Bankası bunlardan 
bazılarıdır. 

Devletçiliğin bittiği ve liberal ekonominin daha çok uygulamaya konulduğu 1951-1960 yıl
lan arasında, millî sermayenin artış gösterdiği ve bunun asıl itibariyle bankacılık, ticaret ve 
kısmen de sanayi sektöründe oluştuğu görülmüştür. 

1950-1960 yılları arasında bankacılığımızın genel durumu ve o dönemin zarureti itibariyle, 
kurdukları iştirakler vasıtasıyla ticaret ve sanayi sektörüne daha çok girdiği gözlenmektedir. 

Üçüncü dönem bankacılığımız 1963 ilâ 24 Ocak 1980 yılları arasındaki bankacılığımızda-. 
özellikle, 1,2 ve 3 üncü beş yıllık kalkınma planları ile bankalar sistemimize, kalkınma planla
rımızın hedefleri doğrultusunda yeni yükümlülükler verildiği dönem de diyebiliriz. Yani, bura
da bir nevi mecburî yönlendirme hedef alınmış olmakla beraber, uygulamada pek basan sağ
landığı söylenemez. 

Dördüncü dönem bankacılığımız ise, 1 Temmuz 1980 sonrası bankacılığımızdır. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, bankacılığımızla ilgili önemli kararlar Türk ekonomi tarihin

de önemli bir yeri olan 24 Ocak 1980 kararları doğrultusunda; 1 Temmuz 1980'de alınmıştır. 
Kısaca, 1 Temmuz 1980 kararlan, Türk bankacılık tarihinde serbest faize geçişi, dışa açılmayı, 
bankalararası rekabeti hızlandırmayı, bankalann rasyonel ve rantabl çalışmasını, ucuz kredi 
devrini sona erdirmeyi, banka sermayeleri ile diğer öz sermayelerin artırılmasının zorunlu hale 
gelmesini, çok şubeli pahalı bankacılıktan çok az şubeli ve rasyonel çalışmaya yönelmenin za
ruret olduğu esaslarını kapsar. 

Sayın üyeler, burada bir konuyu dikkatlerinize arz etmek istiyorum : Sayın özal, her de
fasında, iyi olan her şeye sahip çıkıyor, Sayın Demirel'in aldığı bütün ekonomik kararlar için 
"Ben tespit ettim" diyor. Biraz önce Sayın Bakan burada, "Biz doğuya, güneydoğuya banka
cılık sistemini götüreceğiz, her tarafta banka olacak" dedi. Doğru; ama 24 Ocak kararlarında 
mademki, özal'ın imzası vardı, emeği vardı, o halde, neden, 1 Temmuz kararlarıyla bankacı
lıkta "Az banka, öz banka yeterli banka" anlayışı öngörülmektedir? Burada bir tenakuz gö
rüyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; Türk malî sistemi içinde aktif olarak yer alan aracı kuruluşlar 
içinde bankaların yeri ve önemi tartışmasızdır, tik millî bankamız olan 1888 tarihli Ziraat Ban
kası yanında, bugüne dek kurulan, faaliyet gösteren, faaliyetlerine ara veren veya isim değişti
rerek, başka isimler altında faaliyet gösteren, kamu, özel veya yabancı bankaların millî ekono
miye katkıları gerçekten çok büyük olmuştur. 

Nitekim, bugün ülkemizde halihazır 8 adet kamu sermayeli banka, 25~adet özel sermayeli 
banka, 3 adet kalkınmaya yönelik kamu sermayeli banka, 4 adet özel sermayeli kalkınma ban
kası olmak üzere, 40 adet millî banka ve yine Türkiye'de kurulan 4 adet yabancı banka ile 15 
adet yabancı banka şubesi faaliyet göstermektedir. 

Sayın üyeler, Türk ekonomisi ve buna bağlı olarak, Türk bankacılık tarihinde 24 Ocak 
1980 kararlarının etkisinin çok büyük olduğunu söylemiştik. Nitekim, 24 Ocak kararlarının 
en önemli özelliği, alınan siyasî, ekonomik, idarî ve hukukî kararların, uyumlu ve bir armoni 
içinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulanarak, özlenen ve istenen sonuçlara ulaşıl
ması idi. Ancak, 24 Ocak kararlarını büyük bir cesaretle alan siyasî heyetin 12 Eylülde görev
den uzaklaştırılması, bu kararları başıbozuk bırakmıştır. 

Sayın üyeler, 12 Eylülün imtiyazlı partisi ANAP ve onun lideri Sayın özal'ın iktidar ol
masıyla, 24 Ocak kararlarının özü gitmiş ve yanlış uygulamalar sonucu bugünkü perişan so
nuca gelinmiştir. Sayın özal, kurduğu birinci Hükümetinden bugüne kadar, KİT'lerde ve ka
mu bankaları arasında yapmış olduğu idarî, hukukî ve malî uygulamalarla kargaşalar yarat
mış ve âdeta bu kuruluşlanmızı raylarından çıkararak, bugünkü, içinden çıkılmaz duruma ge
tirmiştir. 

Sayın üyeler, bir hususa daha kısaca değinmekte yarar görüyorum; o da KİT'ler konusu 
dur. Sayın özal, görünür gerekçe olarak,. KİT'lerimizi verimli hale getirmek, ekonomiye yük 
olmaktan kurtarmak, rekabet edebilir hale getirmek; nihayet kârlı duruma getirmek için, bağ
lı bulundukları bakanlıklardan ayırıp, 1 sekreterli ve 1 özel kalem müdürlü devlet bakanlıkla
rına bağlayarak, yönetim tarzlarında geniş değişiklikler yapmış, başlarına da, "lisan biliyorlar" 
diye, kendi prenslerini getirmişti. 

Sayın üyeler, Sayın özal, son sekiz yılda, prens idaresiyle "KİT'leri dünyadaki emsalle
riyle yarışır hale getireceğini" iddia ediyordu; ANAP'm bütün sözcüleri bunu söylüyordu. Biz 
"Prensler" diye yüklendiğimiz zaman, sayın bakanlar çıkıyor, burada, "Bu gençlerimiz bu
lunmaz Bursa kumaşı" diye savunuyorlardı. Şimdi, sekiz yıl sonra geldiğimiz bugünlerde, o 
prensler, elaltından, gizli gizli çalışarak -tabiî Sayın özal'ın direktifiyle- silah sanayimiz dahil, ° 
kâr eden Petkim dahil bütün KİT'leri dünyaya peşkeş çekme hazırlığı içine girmiştir. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bankalar hakkında konuş. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Konuşacağım efendim. Bankanın da akibeti budur, 

hiç merak etmeyin. (ANAP sıralarından gürültüler) Ben buraya söke söke geldim; kapıdan bir 
çıkın da bakalım kaçınız geri girer buraya?.. ANAP'ın karşısında söke söke geldim buraya. 
Bir dışarıya çıkın bakalım, girebilecek misiniz içeriye? Hepiniz soğuk alır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Seçim bölgendeki il genel meclisi üyeliğinin hepsini biz aldık. 

BAŞKAN — Efendim, bunun konuşmasını yapmayalım lütfen... 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 7 haneli köye 13 tane bakan çıkarsa olacağı odur. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen devam ediniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın üyeler, KİT'lerin başına gelenleri kısaca izah 

etmeye çalıştım. Ancak, esas konumuz olan bankacılığımızın bugün içinde bulunduğu darbo
ğazları şöyle sıralayabiliriz : 

1. — Bankacılık tarihimiz kısmında kısaca izah etmeye çalıştığımız kamu bankalarının 
çoğu, ihtisas bankası idi. Gelişmesi istenen alanlarda kurulan bankalarımız, zaman içerisinde, 
gelişmiş, sektörel ihtisas bankaları haline gelmişlerdir. Bunlara, Turizm Bankası, Denizcilik Ban
kası, Ziraat Bankası, Emlak Kredi Bankası ve Etibankı örnek gösterebiliriz. Bu bankalar ilgili 
kuruluşlarından alınarak, -KİT'ler gibi- bugün gene, 1 sekreterli, 1 özel kalem müdürlü kuru
luşlar olarak devlet bakanlıklarına bağlanmışlardır. 

Sayın üyeler, buradaki tenakuzu açıkça belirtmek istiyorum : Çok güzel bir Afyon türkü
sü vardır. Bu türkü, "Oğlan adın Yaşar / Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar" diyor. 
Çok güzel bir türkü. Şimdi, ANAP bakanlarının, ANAP milletvekillerinin, dışarıda gerçekten 
yakındıkları çok konular var; ama buraya geldikleri zaman, Sayın özal'ın karşısında hizaya 
geçiyorlar ve dışarıda söylediklerini unutuyorlar. 

Durum şu : Turizm, Türkiye'nin gelecekte ümit bağladığı bir sektör. Şimdi, turizmin akı
betine bir bakalım... 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Bankayla ne alakası var? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, Turizm Bankasına değineceğim. 

Turizm Bankası iflas ettirilmiş, batırılmıştır. Yani, gelecekte, ümit bağladığımız, 10 milyar 
dolar, 20 milyar dolar döviz beklediğimiz turizmin, bankası batırılmıştır. Şimdi, bankası ba
tan, ortadan kaldırılan turizmle ilgili idarî kararları Turizm Bakanlığı alıyor, turizmin teşviki
mde bir devlet bakanlığı veriyor... 

Şimdi, gelecekte 10 milyar dolar, 20 milyar dolar beklediğimiz turizmin bankası yok; iflas 
etti, batırıldı; birkaç banka birleştirilerek Türkiye Kalkınma Bankası adı altında yeni bir ban
ka doğdu. Bu ihtisas bankasını batırıp bir .başka bankanın bünyesine katmakla, acaba sektör 
olarak kabul edilen turizm gelecekte gelişir mi? îdarî kararı kim alacak, teşvikini kim verecek, 
kredisini kim sağlayacak? Bunlar meçhuldür. Üç bakanlık kendi arasında anlaşamıyor. 

Biz bugün sizin kararlarınızı değil, Türk ekonomisinin bugününü ve geleceğini tartışıyoruz. 
Gelelim Ziraat Bankasına : 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 1888 yılından 1987-1988 yılına kadar tam 100 yıl, Türk tarımı

na ve dolayısıyla Türkiye'nin sanayileşmesine, gelişmesine can suyu olan tarımın bankası, ilgili 
bakanlığından koparıldı ve Sayın Güneş Taner'e bağlandı. Sayın Güneş Taner'i, âdeta ikinci 
bir Dışişleri Bakanı gibi, Türkiye'de bulmak mümkün değil. Çiftçimizin bir meselesi olduğu 
zaman, tarımla ilgili bir sıkıntımız olduğu zaman, bunu destekleyecek kararları alabilecek ve 
bunu finanse edecek bankanın ilgili bakanını bulmak mümkün değil. Ben şahsen bir ay uğraş
tım, randevu alamadım, sonradan bıraktım işi, geçti gitti. 

Türk tarımı üçe parçalanmıştır; Tarım Bakanlığı ayrı bir yerde, bankası ayrı bir bakanlık
ta, teşviki yine ayrı bir devlet bakanlığında. Bütün bunlara iyi diyorsanız, niye Türk çiftçisi 
size karşı Manisa'da yürüyor? 
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Aslında, bu önergeleri vermemiz sizin için büyük şanstır. Kabul etseniz de Meclis araştır
ması açılsa, gelecekte vereceğiniz hesaplara şimdiden çare bulmuş olursunuz. Biz bu olayların 
peşini bırakmayacağız; yine bir gün mutlaka, devri sabık yaratıp bunların hesabını soracağız. 

Bugün, bankalarımız ilgili bakanlıklarından koparılarak, Başbakanlıktaki devlet bakan
lıklarına bağlandı. Yani, Başbakanlık, bugün, bankaların başbakanı haline geldi; ama Başba
kanlık buna göre teşkilatlandırılmadı. Biz, bu konuda bankalar arasında çok büyük bir boş
luk olduğu inancı içindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bir diğer konu da şudur : özal ekonomisi iflas etmiştir. Sayın 
özal burada istediği kadar Grubunu heyecanlandırsın, ayakta alkışlatsın; ekonomisi iflas etmiştir. 

Seçimi meziyet sayıyorlarsa buyursunlar efendim. Ben Aksaraylı olarak -Aksaray'ı vilayet 
yaptınız- istifa etmeye hazırım, siz de kendi milletvekilinizi istifa ettirin, orada seçime gidelim; 
kim seçilecek, o zaman görürsünüz... 

özal ekonomisi iflas etmiştir. Sattığını satıyor; ama ellerinde satacak bir şey kalmadığı 
için bankalara dadandılar. Bugün, özal, devlet olarak, Hükümet olarak, banka kaynaklarını 
bizzat kendisi kullanıyor. Şöyle ki : Kamu bankalarının kaynaklarının yaklaşık yüzde 45 'ini, 
sermaye piyasasının yaklaşık yüzde 95 'ini ve Merkez Bankası kaynaklarının yüzde 100'ünü bugün 
Hükümet kullanıyor. Yanlışsa, çıksın Sayın Bakan, burada söylesin. 

Bir diğer konu : Banka kaynakları siyasî baskılar altında yanlış alanlara yönlendirilmiş, 
böylece birçok bankanın iflasına yol açılmıştır; Anadolu Bankası, Emlak Kredi Bankası, Tu
rizm Bankası, Denizcilik Bankası ve diğer bankalar... 

Bu konuda, gerek Doğru Yol Partisi gerekse SHP birçok önerge verdi; ama itaatkâr ANAP 
parmakları bugün bunları örtbas etti; fakat yarın bunların hesabı mutlaka sorulacaktır. 

Bir diğer konu : Sayın özal döneminde iflas eden bankaların başka kamu bankalarıyla 
birleştirilmesi sonucu, sıhhatli olan banka da zayıf banka haline gelmiştir. 

Bir örnek vermek istiyorum : Turizm Bankası ve DEStYAB iflas ettirilmiştir. \atınm Bankası 
da zaten fonksiyon göremiyordu. Bu üç zayıf banka birleştirilerek Türkiye Kalkınma Bankası 
meydana getirildi. 

Anadolu Bankası, Antepli o genç, milliyetçi, vatansever arkadaşımız tarafından batırıldı. 
Emlak Kredi Bankasının bilançosunun fiktif kârlarla nasıl şişirildiğini çok iyi biliyoruz, tkisi 
bir araya geldiği ve böyle olduğu halde, bu banka, bugünkü kredi taleplerini karşılayamıyor. 
Arkadaşlarımız da haklı olarak önerge verdiler; Şemiler olayını Meclise getirdiler. Niye redde
diyorsunuz?.. Bu önergeler, sizleri kötülemek için değil, sizleri kurtarmak için veriliyor. 

tşte, önce zayıf bankaların içini boşaltıyorsunuz, sonra bir karton banka meydana getiri
yorsunuz. 

Bir diğer konu : Son zamanlarda bankalarımızın batık kredi oranı yüzde 30, yüzde 40'lara 
ulaşmıştır. Bu oran çok yüksektir. Kesin bilinmemekle birlikte, bankalarımızın, bu batık kredi 
zararlarını kredi maliyetlerine yüklediği söylentileri yaygındır. Bugün, sanayide kredi maliyeti 
yüzde 140, yüzde 150'lere varıyor... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Geçmişte kaldı; yok öyle bir şey. Yan
lışınız var. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Bakanım, bizim iddiamız bu : \!anlışsa, çıkıp 
söyleyiniz. Bugün, bu yüzde 140, yüzde 150'lerin içerisinde, bu batık kredilerin, yani verilen; 
ama gidip de geri dönmeyen kredilerin bir kısmını bankaların aktardığı iddiaları çok yaygındır. 

Bir diğer konu : Bugün pek çok kamu bankası, çeşitli siyasî etkilerle açmış olduğu kredi
leri geri alamadıkları için, kredi açmış olduğu sınaî kuruluşlara ortak duruma düşürülmüşler
dir. Bu durumlar da bankacılık tarifine uymamakta ve bankalarımız sanayi konsorsiyumu du
rumuna getirilmektedir. Yani, bankalarımız çok kıymetli, işbitirici ANAP'lı arkadaşlarımız sa
yesinde, pek çok alanlara kredi veriyor... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hayır, o, sizin döneminize aittir. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır efendim, bizim dönemi ihtilaller akladı. Sizin

ki daha başınıza gelmedi; başınıza gelince, sizinle görüşürüz. 
Şimdi, pek çok imtiyazlı kuruluşa çok yüksek krediler verdiniz. Krediyi alamıyorsunuz; 

iflas ediyorlar veya iflas ettik diye beyanda bulunuyorlar. Alamıyorsunuz... Peki ne oluyor? 
Banka, sırf sanayie katkı olsun diye, ticarete katkı olsun diye, ekonomiye katkı olsun diye des
teklediği yatırımların, bir de bakıyor ki, birdenbire ortağı durumuna gelmiş. Bir taraftan KİT'leri 
satışa çıkarıyorsunuz, bir taraftan diğer kamu mallarını satışa çıkarıyorsunuz; devlet ticaret 
yapmaz diyorsunuz, şunu yapmaz diyorsunuz, bunu yapmaz diyorsunuz, diğer taraftan da banka, 
yani batık krediler vasıtasıyla, istemediği halde, açtıkları krediler sebebiyle pek çok yeni sanayi 
yatırımının ortağı oluyor. Tahmin ediyorum Sayın Bakan bunu doğrulayacaktır; çünkü, "yok" 
diyemezler. 

Bir diğer konu : Ülkemizde kamu sermayeli ticarî bankalar daha çok ticarî kredilere yö
nelmişlerdir, yatırım kredileri ise, yüzde 20 civarlarında kalmıştır. Hatta şimdi, kamu sermaye
li ticarî bankalarımız, ticarî kredi işlemlerinden çekilmişler, Hazine bonosu alır duruma gel
mişlerdir. Yani, bankalar, Hazine bonoları vasıtasıyla kârlarını yüksek gösteriyorlar. Çünkü, 
bunlar vergisizdir. Halbuki, bankanın temel amacı,bu değil; bankanın temel amacı, elindeki 
mevduatlarla fonlarla, ülke ekonomisinin, gerek ticarî, gerek sınaî alanda kalkınmasını sağla
maktır. 

Bir diğer konu : özel sektör ve yabancı menşeli bankalar, genelde, bankacılık faaliyetleri
mizin -Bankalarımızın demiyorum- yaklaşık yüzde 50'sini yapıyorlar. Bu, önemli bir durum
dur. özel sektör bankaları, sanayi yatırımlarını riskli gördükleri için daha çok ticarî alanlara 
yönlendiriyorlar. Biz buna bir şey diyemeyiz. Bunun yanında, devlet bankaları ya da devletin 
iştiraki çok olan bankalar da, özel sektör gibi ticarî alanlara yönelirse, işte, Türk ekonomisi 
yüzde sıfır kalkınma noktasına gelir. Nitekim geldi de... 

Bankalarımızla ilgili bir diğer konu : Bankalarımızla ilgili malî yasaları düzenleyen Ban
kalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu yetersizdir. 

Yine, malî konularla ilgili cezaî müeyyideler, etkinliklerini yitirmişlerdir. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın özaPın son sekiz yılda batırdığı bankaların hepsini bili

yoruz. Türk malî sistemine, finans sistemine verdiği zararları da biliyoruz. Gerek bankerlik 
sisteminde olsun, gerek bankalar sisteminde olsun, verdiği zararları biliyoruz; fakat bütün bu 
bankaları batıranlar ve bütün bu bankalardan kredi alıp geri ödemeyenler dahil olmak üzere, 
bankerlik olayı ortada olmak üzere, bu iş kalakala, sadece, 20 yaşındaki Banker Yalçın'a kaldı, 
diğerleri kurtardı paçayı; nasıl kurtardıklarını da hepimiz iyi biliyoruz. Yani, bir tek Banker 
Yalçın mı suçluydu? 
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ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (tstanbul) — Niye rahatsız oluyorsunuz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değil efendim... yılanın başını, büyüklerini yakala

yın diyoruz; Yalçın, kuyruğu bu işin, yılanın başını yakalayın; Şemiler'i yakalayın, Taşar'ı ya
kalayın, Tasarlan yakalayın, Onları istiyoruz. Horzum'u yargılayın, onu istiyoruz... 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (tstanbul) — Niye rahatsız oluyorsunuz; hapisten çıkmasını 
mı istiyorsunuz? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yani, 20 yaşındaki bir çocuğu savunmak amacıyla 
söylemiyorum; ama, Horzum'dan hesap dahi soramadınız siz; cesaretli bir iki yargıç çıktı da, 
şimdi içeride tutmaya çalışıyor. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bir diğer konu : Kamu bankalarının 

denetiminde boşluk vardır. Son yıllardaki banka bilançoları alelacele denetimden geçiyor. 

Sayın Başkan, ben Plan ve Büt£ Komisyonu üyesiyim; Komisyonda SHP'den de, Anava
tan Partisinden de üyeler var. Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen koskoca bir bankanın bir yıl
lık faaliyetinin denetimi 10-15 dakika içerisinde; parmaklar kalkıyor, parmaklar iniyor ve geçi
yor gidiyor. Biz bu durumdan dolayı vicdanen huzursuzuz. Belki siz bu durumda huzur içinde 
yatıyorsunuzdur, bu durumdan belki bu dünyada kurtanyorsunuzdur... İhtilale dayandığınız 
için şanslısınız; ama*kamu vicdanına verecek hesabınız çok. Onun için, banka bilançoları Ak
tif kârlarla mı... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (istanbul) — ihtilali ağzınıza çok alıyorsunuz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, siz ihtilal sayesinde geldiniz. Biz ihtilal sa

yesinde gittik, siz geldiniz. 

Bu bankalar, bilançolarında, gerçekten kâr ediyorlar. Nasıl kâr ediyorlar bilemiyoruz. Çok 
kâr eden bankadan 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon lira kredi alınamıyor ve inanıyoruz ki, 
bu kârların çok gösterilmesinin altında, banka idare kurullarına ödenen primler yatıyor, iddi
amız bu; değilse ortaya çıkarın. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Banka yeminli murakıpları var; böyle 
iddia olur mu? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bankaların malî bünyeleri güçlendirilmemiştir. Şef
faf bankacılığa bir türlü geçilmemiştir. Bugün, bankaların sermayesiyle, ödenmiş sermayeleri 
arasında bariz fark vardır. 

Bir diğer konu : Yabancı bankalar, Türkiye'ye heklenen sermayeyi getirmemişlerdir; pek 
çoğu tek şube şeklinde çalışıyor ve kambiyo bankacılığı yapıyor. Bu durum da, ister özel sektör 
olsun, ister kamu sektörü olsun, millî bankalarımızın aleyhine gelişiyor. 

Bir diğer konu : özel finans kurumlarına çok imtiyaz verilmiştir; bunların çoğu tefecilik 
yapmaktadırlar; hatta iç işlerimize dahi çeşitli yollarla müdahale ediyorlar. Bu özel finans ku
ruluşlarına, yani FAtSAL Finansman gibi, Al Baraka-Türk gibi -diğer kuruluşların gerisinde 
kim vardır bilemiyoruz- kuruluşlara pek çok imtiyaz verilmiştir ve millî işlerimize karışır duru
ma geliyorlar. 
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Bir diğer konu : Pek çok ihtisas bankası ortadan kalkarken, bunların yerine yeni ihtisas 
bankaları hızla çoğaltılmamıştır; sadece, Türkiye Kalkınma Bankası ile Bcimbank kurulmuş
tur; ama, bunların da şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan konulara cevap vermekten uzak kaldı
ğı biliniyor. 

Bir diğer konu da, -ki, bunu Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için önemli görüyoruz-
kalkınma ve yatırım bankacılığıyla, bölge bankacılığına henüz gidilememiş olunmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın özal ekonomisinin gazabına, en çok bankalarımız uğ
rayarak, büyük tahrip görmüşlerdir. 

Bugün, bankacılığımızın faaliyetleri, banka tarifindeki faaliyetlere pek benzememektedir. 
Bankalarımızın yurt ekonomisine katkıları tartışılır hale gelmiştir ve bunlar, kaynak üre

tenden çok, tüketen durumuna geçmişlerdir. 
Banka sistemimiz tartışılır hale gelmiştir. Kaynak kullanımları hakkındaki usulsüzlükler 

ayyuka çıkmıştır. * 
Bankalarımız bir nevi, Hükümetin bankeri durumuna gelmiştir. Bilançoları, tartışma gö

türür kalemleri ihtiva etmektedir. 
Şu andaki görünüm, bu bankaların da elden çıkarılması ve yabancılara peşkeş çekilmesi 

yoluna gidildiği şeklindedir. 

Serbest; fakat aynı zamanda sorumlu ekonomilerin vazgeçilmez bir parçası olan bankacı
lığımızın problemlerini tartışmak, gün ışığına çıkarmak ve bunların çözüm yollarını araştır
mak ve böylelikle, gelecek dönemlere daha sıhhatli bir bankacılık faaliyeti bırakabilmek için, 
bu Meclis araştırmasının açılmasında fayda görüyoruz. Söz konusu Meclis araştırmasını, 
ANAP'a karşı bir hareket noktası olmaktan çok, uygulamadaki hataları düzeltmek için bir 
fırsat sayıyoruz. Kısacası, ANAP'a, kağnılarını devirmeden, yol göstermek istiyoruz. 

İnanıyorum ki, söylediğimiz noktaların yanlışlığını iddia edecek ANAP'lı yoktur. 
Bu vesileyle, söz konusu önergeye, Meclis araştırması açılması lehinde oy vereceğimizi be

lirtir, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
SHP Grubu adına, Sayın Erdal Kalkan, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinizi, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce şunları söylemekten kendimi alamaya
cağım : Bankacılık sistemi gibi çok önemli bir konuda Meclis araştırması önergesi tartışılır
ken, 290 kişilik Anavatan Grubundan, 3 sayın bakan dahil, 18 milletvekilinin konuyu izlemesi, 
gerçekten, düşündürücü ve üzücüdür... 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sizden kaç kişi var?.. 5 kişi de sizden var. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Ayrıca, Sayın Bakanımız Güneş Taner hakkında da bu

rada bir şeyler söylemek istiyorum. 
İki yıla yakın zamandan beri, bu kürsüde yarım saat konuşup da hiçbir şey söylememek 

meziyetini gösteren nadir insanlardan biri. Biraz önce kendisini dinledik. Bütün bu konuşma 
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lardan benim çıkardığım bir cümle var. Sayın Bakan, "Türkiye'nin, iktidarları döneminde çok 
güzel performans ve sadakat gösterdiğinden" bahsettiler. 

Sayın Bakanım, ben bu "sadakat" sözünden bir şey anlayamadım. Yani, bu "sadakat" 
IMF ve Dünya Bankasına veya onun önerdiği şeyleri yaşama geçirmek için, birkaç tane özgeç
mişi karanlık uluslararası tekellere USAŞ'ı, Çitosan'ı satmak mı veyahut da bundan sonra, en 
büyük ulusal kuruluşumuz Petkim'i, ERDEMÎR'i satmak anlamına mı geliyor? Burada ben 
"sadakat" lafından bunu anlıyorum. Ancak, siz gideceksiniz, biz geleceğiz; bu müesseseler 
bize gerekli, hem de çok gerekli. Onun için, bu haraç-mezat satışı biraz durdursanız, çok seviniriz. 

Değerli arkadaşlarım, bankalar, para ve para yerine geçen nesnelerin hareketlerinin cere
yan ettiği ve idare edildiği kuruluşlardır. Bu nedenle, ülke ekonomik politikasının yönlendiril
mesinde, bankaların, çok; ama çok önemli görevleri vardır; yapıları gereği, ülke içinde ve dı
şında yapılan spekülasyonlardan çok çabuk etkilenirler. Bu nedenledir ki, Bankalar Yasasının 
84 üncü maddesinde, bankaların itibarlarını ve kamuoyundaki güven duygularını sarsacak ha
berlerin verilmesi suç sayılmıştır. 

24 Ocak ekonomik kararlarıyla başlayan süreçte giderek büyük bir darboğaza giren ban
kacılık sistemi, özellikle 4 Şubat kararları ve sözde serbest faiz uygulaması sonucu, zincirleme 
iflasların başlayabileceği bir ortama doğru bugün hızla sürüklenmektedir. 

Ülkü kalkınmasında gerekli sermaye birikimini yaratabilmesi bakımından vazgeçilmez ku
rumlar olan bankaların, bir an önce ekonomiye yararlı hale getirilmesi, ülkemiz için yaşamsal 
bir sorundur. 

Ne yazık ki, Türk bankacılık sistemi, sorunları en az bilinen ve en az tartışılan bir sistem
dir. Bankacılık sisteminin sorunlarının gündeme getirilmesi, tartışılması; bu sorunları kamu-
yonunun gözleri önüne serilmesi bilinçli bir şekilde bazı çevreler tarafından engellenmektedir. 

Kısaca, bankacılık sistemindeki sorunlar ve bu sorunların gündeme getirilebilmesi halen 
tabu olarak gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, acaba bu niçin böyle olmaktadır? Çünkü, Türk bankacılık sistemi
nin sorunları çok büyük ve önemlidir. Bu sorunları gözden uzak tutmak, kamuoyundan gizle
mek, tartışmaktan kaçınmak, halen yürürlükte olan bankacılık sisteminin çıkan gereğidir de 
ondan. 

Hepinizce bilindiği gibi, kamuoyuna, zaman zaman bilanço, kâr ve zarar hesapları sunul
makta ve bunlar maalesef çokça da anlaşılamamaktadır. Aslında, bankacılık sisteminin so
runlarının bir bölümü bu rakamların arkasında gizlenmektedir. Aynı zamanda, mevcut ekono
mik politikaların yarattığı temel ekonomik sorunlar, sistemin; bilanço, kâr ve zarar hesapları
na açıkça yansımamaktadır. Bu nedenle, bu sorunların tartışılması bir yana gündeme bile geti
rilmesi bazı çevreleri ciddî bir biçimde huzursuz etmekte ve endişelendirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Sayın Bakana bir şey sormak istiyorum : Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Emlak Kredi Bankası konusunda denetleme raporu verdi. Bankanın zarar 
ettiği halde, Sayın Bülent Şemiler'in bilançolarla oynayarak hayalî kâr gösterdiği Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu müfettişlerinin raporunda sabit. Bu konuda da savcılık gerekli so
ruşturma için izin istedi. Sayın Bakanlığınız bu konuda ne düşünüyor ve ne yapacak? Bu ko
nuda Sayın Şemiler'i yargı organlarına teslim edecek mi? Sayın Bakandan, bu konuya açıklık 
getirmesini özellikle rica ediyorum. 
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Ekonomide, bütçe ve fon uygulamaları dışında, bankacılık, en fazla kaynak toplama ve 
kullandırma işlevini yerine getiren en önemli bir alandır. Türk Lirası fon akımının dışında 1974 
yılından beri, dövizli parasal ilişkiler de, büyük ölçüde, döviz pozisyonunu tutma yetkisini elinde 
bulunduran ulusal ve yabancı bankalarca yürütülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları da
hil olmak üzere, bugün yaklaşık olarak 30 trilyon Türk Lirasının üstündeki konsolide mevdua
tı ve yine yaklaşık bu tutarda konsolide kredisi bulunan bir sistemdir. 

Bugün, Türk bankacılık sisteminin, böyle bir sistemin sorunlarının tartışılması ve çözüm 
yollarının araştırılması kadar doğal bir talep olamayacağı kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk bankacılık sistemindeki sorunların bir bölümü, Türk ekono
misinin yapısal sorunlarından, diğer bir bölümü de sistemin işleyiş biçiminden, yani sistemin 
kendi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Türk bankacılığının sorunları ele alındığında, bu so
runlardan en önemlilerinin, ülke ekonomisiyle olan ilişkilerinden ve iç içeliğinden doğan so
runlar olduğu ortadadır. 1980 yılından beri izlenen genel ekonomik politikaların, zaten var olan 
sorunlan yeniden biçimlendirdiği ve yeniden keskinleştirdiği ortadadır. 

Bugün, bankacılık sisteminde, donuk ve batık krediler çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Ben, bunlardan (ek tek bahsetmeyeceğim. Çünkü, Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Mahmut 
ûztürk, bu konulara ayrı ayrı değindiler. 

Kâr ve zarar hesapları tartışmalıdır. 
Bankacılık sektörü, üretken sektörleri hızla terk etmektedir. 
Çalışanlara ve küçük üreticilere yardım elini uzatmamaktadır. Bunun yenire, spekülatif 

etkinlikleri finanse eden bir kurum haline getirilmiştir. 
Bu temel sorunların ötesinde, kanımızca Türk bankacılık sisteminin en temel sorunu, ar

tık bu sistemin teknik olarak iflas etmiş bir sistem durumuna gelmesidir. Bu önemli sorun, 
birçok uluslararası finans kuruluşunun raporlarında da açıklanmış, saptanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede bankacılık sisteminin teknik olarak iflasının anlamı ne
dir? Kısaca tanımlarsak, büyük ölçüde, bir bütün olarak bankaların mevcut ve alacaklarıyla 
sermaye ve borçları arasında vade ve tutar olarak bir dengenin bulunmamasıdır. Daha somut 
bir ifadeyle, bankaların topladıkları mevduatla, verdikleri krediler arasında, gerek vade ola
rak, gerekse tutar olarak bir dengesizliğin söz konusu olmasıdır. 

Bu dengesizlik nereden ortaya çıkmaktadır? Bu sorunun yanıtı da çok basittir. Sorun, bü
yük ölçüde, ısrarla izlenen dışa bağımlı, çarpık genel ekonomik politikaların ve serbestçi uygu
lamaların oluşturduğu yeni düzenden kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz, sorumsuz kimi banka yö
netici ve yönetimlerinin, sistemin bozulmasında önemli katkıları olmuştur; ancak bu, ikinci 
derecede bir sorundur. Bu yeni ekonomik düzende banka kredilerinin büyük bir bölümü, mo-
bilitesini yitirerek, donuk kredi durumuna dönüştürülmüştür. Yine bu yeni ekonomik düzen
de banka kredilerinin çok önemli bir bölümü de, donuk kredinin de ötesinde, batık kredi hali
ne gelmiştir. Bu nedenle, bankaların seyyal krediler tutarı, bugün, mevduat yükümlülüklerini 
yerine getirecek boyutta bile değildir. Teknik, iflas, işte buna denir. Böyle bir bankacılık siste
minin geleceği de, kaçınılmaz olarak, yeni emisyon artışlarına ve dolayısıyla da enflasyonist 
sürecin devamına bağlı olacaktır. Diğer bir deyişle, enflasyonun düşürülmesi ve emisyonun ciddî 
bir denetim altına alınabilmesi, Türk bankacılık sisteminin yaşadığı bugünkü bunalım nede
niyle, mümkün görünmemektedir; çünkü, emisyonun gerçekçi anlamda sınırlandırılıp enflas
yonun düşürüldüğü bir ortamda, Türk ekonomisinde en büyük kriz bankalara yansıyacaktır. 
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Bu nedenle, Hükümet, emisyon artışlarını kontrol etmemekte, bunun gereği olarak da, 
enflasyon artarak sürüp gitmektedir. Bunun içindir ki, bankacılık sisteminin sorunları bütün 
boyutlarıyla irdelenmeli, araştırılmalı ve bu Mecliste tartışılmalıdır; çünkü bu sorun, bizim an
ladığımız anlamıyla, son derece büyük bir sorundur. Bu büyük sorunu değerlendirip çözüm 
yollarının bulunabilmesi, hiç kuşkusuz, ayrı bir gündem maddesidir. Siyasal iktidarın ve onun 
egemen olduğu Parlamentonun bugünkü yapısında, bu sorunun bilinçli olarak çözümlenme
diği aşikârdır. Onun içindir ki, bu büyük sorunun çözümü sosyal demokrat iktidarlara nasip 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada üzerinde durulması gerekli olan diğer bir konu da, krediler 
pozisyonunda donuk ve batık krediler lehine meydana gelen değişikliklerdir. Yabancı banka
larla, malî bünyesi iyi birkaç ulusal banka bir tarafa bırakıldığında, Türk banka sisteminin 
büyük bir bölümünün en önemli ortak sorunu, donuk ve batık kredilerdir. Bu sorun, açıkça 
söylemek gerekirse, serbestçi uygulamaların ve banka kredileri üzerindeki denetimsizliğin do
ğal sonucudur, tşin ilginç tarafı, özellikle bu tür donuk ve batık kredilerin yoğun bir biçimde 
kamu bankalarında bulunmasıdır. Bugün, kamu bankalarının bir kısmı, bu donuk ve batık 
krediler yüzünden boğulmak üzeredirler. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, tüm kamu bankaları, Başbakanlığa bağlı bir statü 
içerisinde çalışmaktadır. Böyle bir çalışma ortamında kamu bankalarının yürekler acısı duru
munu makul nedenlerle açıklama olanağı, yetkililerce halen bulunamamıştır. Doğrudan Baş
bakanlığa bağlı bazı kamu bankalarının malî bünyeleri zaafa uğradığı için, yine Başbakanlığa 
bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının gözetim ve denetimi altında tutulmaktadırlar. 

Bu bankaların, Bankalar Yasası uyarınca malî bünyelerini düzeltmek için yoğun çabalar 
harcanmaktadır; ancak, olumlu bir sonuç alınmış değildir; alınacağına dair de önemli bir gös
terge halen ortalıkta gözükmemektedir. 

Başbakana bağlı bazı kamu bankalarının, yine Başbakana bağlı Hazinenin denetim ve göze
timine alınması, hangi keyfî uygulamadan kaynaklanmaktadır? Bunu anlamak da mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, Türk bankacılık sisteminin temel sorunlarının olumlu olarak çözümünü 
istiyorsak, bu sorunların üzerine önyargısız olarak gitmek bu Parlamentonun temel görevle
rinden biridir. Başbakana bağlı kamu bankalarını kim ya da kimler, niçin ve nasıl zaafa düşür
müşlerdir? Bu soruların yanıtı alınmadıkça, sorumluları tespit edilip hesap sorulmadıkça, yar
gıç önüne çıkarılmadıkça, sistemin temel sorunlarını çözmemiz asla mümkün olmayacaktır. 

Kamu bankalarının dışında kalan; ama yine Hazinenin denetimi altında bulunan özel ban
kalardaki donuk ve batık kredilerin sayısı ve miktarı ise bizce halen bilinmemektedir. Halen 
denetim sürecine alınmış özel bankaların malî bünyelerini sağlamlaştırmak için ne gibi önlem
ler alınmıştır? Alınan önlemler nasıl sonuçlar doğurmuştur? Bundan sonra ne gibi önlemler 
alınacaktır? Bunlar da bu Yüce Meclis tarafından bilinmeyen meselelerdir; ancak şunu tahmin 
edebilmekteyiz : Donuk ve batık krediler nedeniyle iflasa doğru sürüklenen özel bankalara son 
dönemde yenileri de hızla katılmaktadır. 

Ayrıca, "Bazı bankaların canının yanacağı" şeklindeki siyasî kökenli beyanlar, bu sektö
re duyulan güven duygusunu zedelediği gibi, "Acaba Hükümet bazı bankaları da batırmak 
suretiyle onları sistem dışına çıkarmayı mı amaçlamaktadır?" izlenimini giderek kamuoyunda 
güçlendirmektedir. 
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Yurt dışından kamu bankalarının başına getirilen genç banka müdürlerinin tavır ve dav
ranışları ve beyanları da, bankalar üzerindeki güven duygusunu büyük ölçüde zedelemiştir. 
Bankalardaki suiistimal iddialan, çifte pasaportlu banka genel müdürlerinin olur olmaz Türk 
basınında boy göstermeleri, çürümeyi hızlandırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bütün bunlar, 
bankacılık sektörüne olan güveni her geçen gün sarsmakta, sistem giderek onarılmaz yaralar 
almaktadır. Bu beyanlara, "özel sektörün aldığı yüksek faizli kredilerinde geri ödenemeyeceği" 
beyanları da eklenince, sistem büsbütün karışmış ve kamuoyunun güveni altüst olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu ortam, Hükümetin sık sık 
değişen faiz, kredi ve para politikası ile sarsılmaktadır. Defalarca değiştirilen faiz ve kredi poli
tikalarına bankacılık sektörü bir türlü ayak uyduramamaktadır. Bu nedenle, sistemin en bü
yük sorunu, Hükümetin istikrarsız ve sorumsuz para kredi politikalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türk bankacılık sistemi, kendi yapısından kaynaklanan çok özel 
sorunları da içinde taşımaktadır, özetlersek, başlıca sorunları şunlardır : 

Türk bankacılık sisteminde halen ihtisas bankacılığı geliştirilememiştir. Buna mukabil, ya
tırımcı ve üretken bankacılık yerine, ticaret bankacılığı ön plana çıkarılmıştır, öyle ki, ticaret 
bankacılığı, Türk bankacılık sisteminin belirleyici özelliği konumuna gelmiştir. 

Ticaret bankalarının hemen hemen tümünde, yönetim, tekeller ya da holdinglerin eline 
geçmiştir. Kısaca, tekellerin finansmanı amaayla bankacılık yapılmaktadır. Giderek, ticaret 
bankalarının bir bölümü, diğer bazı bankaların yönetimlerine de hâkim olarak, sanayi kesimi
ni de kontrol altında tutmaya başlamışlardır. 

Bu bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarını kullanma oranı da ol
dukça yüksektir. Böylece, birtakım sermaye grupları, yönetimine egemen oldukları ticaret ban
kaları aracılığıyla geniş malî kaynakları kullanma olanağıpı ellerine geçirmişlerdir. 

Halen Türk bankacılık sistemi, "şube bankacılığı" tipindedir. Banka sayısı ülkemizin ge
lişmişlik düzeyine göre fazla; ama bankaların ölçeği küçüktür. Sistem, çağdaş uygulamalara 
yeterince ayak uyduramamaktadır. Buna karşın, Türk ekonomisinin dışarıya bağımlılık politi
kası doğrultusunda, banka sistemimize giren, dış muamelelerde uzmanlaşmış güçlü yabancı 
bankalar, ülkemizde dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı yönünde Türk bankaları aleyhine her 
geçen gün önemli kârlar sağlayarak büyük avantajlar kazanmışlardır. Bu bankaların az şube
leri olmaları ve daha çok dış ticaret ağırlıklı toptancı bankacılık şeklinde faaliyet göstermeleri, 
Türk Bankacılık sistemini darboğazlara sürüklemiştir. 

Banka kredileri, üretimi artıracak alanlara değil, sağlıksız ve tefeciliğin yaygınlaşmasına 
neden olan alanlara yönlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda yaşanan banker faciasında da bu siste
min önemli kusuru vardır. 

Bankacılık sistemi, bağlı ve verimsiz çalışmakta, bu nedenle yüksek maliyetli bir yapı içinde 
bocalamaktadır. Vadeli tasarruf mevduatı sahibine ödenen net faizle kredi maliyeti arasında 
önemli bir fark oluşmuştur. Bu durum, reel kredi faizlerinin olması gerekenin üstünde saptan
masına yol açmıştır. Böylece, yabancı kaynak-özkaynak oranları yüksek olan ve işletme ser
mayesi içinde bocalayan, bunun sonucu olarak da dış rekabette zorlanan ulusal sanayici, alan
dan zor kalkacağı bir'yükün altına sokulmuş; yatırım yapamaz, heyecan duymaz hale getiril
miştir. 
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Bankaların bir bölümünde, kimi zaman kişisel ve siyasal çıkarlar egemen olmakta, bu ne
denle bilimsel kararlar alınamamakta ve bilimsel yöntemler uygulanamamaktadır. Bugün, bü
tün bu sorunlar nedeniyle bankaalık sistemimiz imdat işaretleri vermektedir. Bu nedenle Yüce 
Meclisin huzuruna bu araştırma önergesini getirdik. 

Yüce Meclisin bu önergeyi destekleyeceğini umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 
Gruplar adına son konuşma, Anavatan Grubu adına Sayın Talat tçöz'ün. 
Buyurun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah... Buyurun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — İçtüzüğün 63 üncü maddesi "Görüşmeler, başın
dan sonuna kadar Hükümet adına ilgili bakan tarafından izlenir" diyor. "İlgili bakan benim" 
dedi, konuştu; ama takip etmiyor, onun için, bu görüşmenin devamı mümkün değil. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına Sayın İnan burada. Hükümet adına bir kişinin 
bulunması kâfi geliyor. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, Sayın Taner, ilgili bakanın kendisi ol
duğunu açıkladı ve konuştu. 

BAŞKAN — Sayın İnan devralmış oluyor ve şimdiye kadarki uygulama da böyle efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Ben takdirinize sunuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın tçöz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru sorduğumuz zaman Sayın İnan cevap verebilecek mi? 

BAŞKAN — Araştırma önergelerinde soru sorulmaz, biliyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bazen soru sormak icap ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, usul icabı, sorulmuyor. 

ANAP GRUBU ADINA TALAT İÇÖZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü ve arkadaşlarının ban
kacılık sisteminin sorunları ile Gaziantep Milletvekili Sayın Abdulkadır Ateş ve arkadaşlarının 
kamu bankalarının sorunları hakkında verdikleri... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sorunları değil, faillerinin, suçlularının bulunma
sı hakkında. 

TALAT İÇÖZ (Devamla) — ... ve birleştirilerek görüşülen... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Nasıl birleştiriyorsunuz bunu? 

TALAT İÇÖZ (Devamla) — Beyefendi, yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
... birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergesi hakkında Anavatan Partisi Gru

bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ve birbirine çok yakın ve tamamlayıcı mahi
yetteki önergeler konusunda görüşlerimin özeline girmeden önce, konuya bir genel giriş yap
mak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, memleketimiz, Avrupa ile; Rusya, Japonya gibi ülkelerle 100 sene ön
cesine kadar her yönden kıyaslanacak güçte bir ülke idi. Biz, Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş 
Savaşına girip, iktisaden büyük bir zorluğun içerisine düştük; onlar ise, Birinci ve tkinci Dün
ya Harplerine girerek, aynı iktisadî zorlukların içine düştüler. 

1945 yılından sonra, hemen bütün bu ülkeler, kalkınma ve refaha kavuşma gayreti içinde 
olmuşlardır. Ne var ki, Amerika, Batı Avrupa, Japonya, serbest rekabete dayalı bir ekonomik 
sistemi tercih ederken; Rusya, Doğu Avrupa ve Çin ise, yüzde yüz planlı ve devletçi bir modeli 
seçmişlerdir. Bu iki modelin elli yıldan beri yaptıkları yarış ve mücadele gözler önündedir. Do
ğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya kaçmak için canını ortaya koyan insanlann acıklı tablolarını 
her gün televizyonlardan seyrediyoruz. 

Amerika ile Rusya'yı, Batı Avrupa ile Doğu Avrupa'yı, Japonya ile Çin'i iktisadî bakım
dan mukayese ettiğimizde, işte bu elli yıllık yarışın galiplerinin kimler olduğu açıkça ortaya 
çıkmaktadır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bulgaristan'dan gelip, gidenlerinki acıklı değil mi? 

TALAT tÇÖZ (Devamla) — Bulgaristan'dan gelenler de, aynı şekilde, kaçılacak bir eko-
nemik düzenden kaçıyorlar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, geri dönenler, geri dönenler... 

TALAT tÇÖZ (Devamla) — Türkiye olarak bu dönemde biz ne yaptık değerli arkadaş
lar? Türkiye olarak biz, az önce özetlediğim bu iki modelin ortasında bir model denemeye ça
lıştık; adına da "karma ekonomi" dedik. Bu, bazı yönlerden başarılı, bazı yönlerden de başa
rısız olmuştur. 

Sistemin ve modelin başarısızlıkları, bugün, Türkiye'nin, Avrupa'nın gerisinde olmasının 
temel sebebidir. Halbuki, Büyük önderimizin veciz olarak ifade ettiği gibi, "Zeki ve çalışkan 
Türk Milletine yeterli fırsat ve imkânları sağlamak üzere, onlara, serbest teşebbüs imkânı ve
ren, rekabeti, verimliliği teşvik eden bir sistem" tümüyle uygulanmış olsaydı, biz de bugün ile
ri ülkeler seviyesinde yerimizi almış olurduk, tşte bu nedenledir ki, Türkiye'nin, bugün, Ame
rika, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleriyle rekabet etmesini zorlaştıran ve kalkınma gayretlerini 
yavaşlatan, her on yılda bir bunalıma ve çıkmaza düşmesine yol açan sosyoekonomik şartların 
köklü olarak değiştirilmesini, Anavatan Partisi olarak hedef tayin etmişizdir. 

Bu hedefe varmak üzere, pek çoğu sevimsiz bile olsa, ekonomide önemli değişiklikler yapmış 
bulunuyoruz. Ancak bu değişiklikler sonucundadır ki, bugün, hemen her sahada, yokluklar, 
kıtlıklar, kuyruklar ortadan kalkmış, Türk Milleti, kendisine ayak bağı olan bir düzenden bü
yük ölçüde kurtularak, daha verimli ve prodaktif çalışma imkânı bulmuş ve daha başarılı bir 
devreye ulaşmıştır. 

özetlersem : Anavatan Partisi olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, en önemli 
hedeflerimizden birisinin serbest rekabete dayalı bir ekonomik sistemin kurulması olduğunu, 
çok açık olarak milletimize ilan etmişizdir. Bu şekilde, halka sunduğumuz program tercih edil
miş olduğu için, bu program doğrultusunda icraat yapmayı, tabiî olmaktan da öte, Yüce Mil
letimize karşı iktidarımızın öemli taahhüt ve sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. 
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Az önce çok genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığım gibi, ekonomik sistemimizde yaptığı
mız köklü değişiklikler sonucunda, ürünlerin fiyatları serbest piyasada oluşurken, döviz alış-
satışı serbest olurken, altın alış-satışı serbest bırakılırken, faizlerin devlet tarafından tespiti za
ten düşünülemezdi; Üstelik, bankacılık gibi çok önemli bir sektörün eski düzen içerisinde ida
re edilmesi, hem bu ekonomik yaklaşıma ve hem de küçük bir grubun menfaati için milyonlar
ca tasarruf sahibinin aleyhine, bu yüzden de sosyal adalet düşüncesinin ruhuna aykırı olurdu. 

Bu nedenle, şartların ve zamanın uygunluğunu da kollayarak, bankacılık sisteminde zaru
rî gördüğümüz bu değişiklikler yapılarak, banka sistemimizin çağdaş çalışma düzenine girme
si amaçlanmıştır. Bu yüzden, yapılan değişikliklerden önce, bankacılık sistemimizin nasıl ça
lıştığını hatırlatmak faydalı olacaktır. 

O dönemde, bilindiği gibi, küçük tasarruf sahiplerinin bankalarda biriken trilyonlarca li
ra tutarındaki tasarruflarından, belki de bilinçli olarak, faiz hadlerinin yıllık enflasyon haddi-
nin çok altında tespit edilmesi sonucunda, kredi kullanan üst gelir gruplarına ve özellikle ban
kalarda pay sahibi olan kişi ve holdinglere servet trasferine yol açılmıştır. 

Bunun için, İktidarımız, birinci aşamada faiz hadlerinin enflasyonun üzerinde tespitini 
öngörmüş, uygun ortam ve zamanı gelince, faiz hadlerinin tespitinin de serbest rekabet şartları 
altında olmasını sağlamıştır. Alınan bu kararlardan dolayı bugün bazı çevrelerin İktidarımıza 
karşı olan tavırlarının özünde bu hususun da önemli rolü olduğunu kabul ediyoruz. 

Konuşmamın bu noktasında bir düşüncemi ifade etmek istiyorum : Yukarıda anlatmaya 
çalıştığım gibi, küçük bir sermayedar grubun menfaatine orta tabakanın tasarruflarının onla
ra haksız yere ve ucuza temin ettirildiği bir düzeni yıkan böyle sosyal adaletçi bir karara karşı 
başka bir parti önerge verebilirdi; ama bunun SHP tarafından verilmiş olması, sosyal adalet 
anlayışında ANAP'la SHP arasındaki pratik farkın en güzel bir işareti olmuştur. 

Sosyal adalet, ancak icraatla sağlanır arkadaşlar. Güzel konuşmak, hatta bu konuda şiir
ler yazmak kimsenin karnını doyurmaz. 

Sayın Genel Başkanımız, "Biz, akılcı sosyal adaletçiyiz" derken, onun bu sözleri, bunun 
gibi pek çok gerçekçi icraata dayanmaktadır. Hakikaten, "Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" 
vecizesi bu duruma ne güzel uymaktadır. 

Bugün, mevduatı 30 trilyon diye düşünürsek ve mevduat faizlerini zorlayarak 10 puan aşağı 
çekerseniz, orta tabakanın yılda 3 trilyon lirasının üst gelir gruplarına transferini sağlamış 
olursunuz. 

Televizyonu, buzdolabını, her türlü ürünü piyasa fiyatına göre sat, parayı ise, değerinin 
altında temin et... Buna izin veremeyiz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Ateş'in önergesindeki hususlara biraz değinmek istiyorum : 

Bu önergede yer alan görüşlere Sayın Bakanın bazı rakamlarla ve genel bir yaklaşımla verdiği 
cevapları dikkatle takip ettik. Diğer gruplar adına yapılan konuşmaları da dikkatle takip et
meye çalıştım. Gördüğüm husus şudur : 

Ana tema olarak, kamu bankalarında fiktif kârların oluştuğu, donuk ve batık kredilerin 
var olduğu iddiaları öne sürülüyor. 
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Muhterem arkadaşlar, rakamları dikkatlice incelediğimizde görüyoruz ki, kamu bankala
rının, 1983 ilâ 1988 yıllan arasında mevduatları 10 kat artarken, kârları 20 kat artmıştır. Şayet 
kârları fiktif olarak gösterme gayreti içerisinde olsak, rakamları kendi kontrolümüzde, kendi 
isteğimiz doğrultusunda belirlemeye çalışsak, kârı 20 kat artırmanın gayreti içerisine girmeyiz; 
mevduat oranı kadar artırırız ve böylece her banka bu işin hesabını vermiş olur. Halbuki, mev
duattaki artış 1,4 trilyondan 16,6 trilyona ulaşmış, buna karşılık, kamu bankalarının toplam 
kân 23 milyar liradan 440 milyar liraya çıkmıştır. 

Diğer bir önemli husus da, donuk ve batık kredilerle ilgilidir. Orada da rakamları biraz 
dikkatle takip edersek, şu görülür muhterem arkadaşlar : Kamu bankalarının 1988 yılı sonu 
itibariyle özkaynakları 1,3 trilyon liradır. Takipteki batık ve donuk krediler için zaman içeri
sinde karşılıklar ayrıldığına göre, söylediğiniz şekilde feci ve vahim bir durum meydanda olsa, 
bugün bu özkaynaklar yarıya veya daha aşağıya düşerdi. Halbuki, 1988 yılı sonunda takipteki 
248 milyar lira krediye karşılık, kamu bankalannın özkaynakları 1,3 trilyon liradır. Bu rakam
lar da gösteriyor ki, kamu bankalarının durumu da Türkiye'nin genel ekonomik konjonktü
ründeki ve banka sektöründeki genel gidişata uygundur; riskli ve batacak herhangi bir banka 
veya sektör mevcut değildir. 

Sayın Enis Tütüncü'nün önergesinde, "Bütün sektörlerde iflaslar başlayacak ve bankacı
lık sektörü karanlık günler yaşayacak" deniyor, önerge, 4 Şubat kararlarının hemen arkasın
dan verildiği için, bilemiyorum yeterli bir inceleme zamanı oldu mu? Sanıyorum, bu düşünce
ler, gazetelerdeki yazılardan ve bazı çevrelerin bağırtı ve isyanlarından kaynaklanıyor. Halbu
ki, o kararların diğer kararlarla tamamlanması sonucunda, bugün neticelere baktığımızda, tablo 
çok farklıdır arkadaşlar. Onun için, bugüne kadar süren uygulamalar, önerge sahibi değerli 
milletvekillerinin tahminlerinin aksine, bu kararın alınmasının herhangi bir bankanın malî ba
kımından zayıflamasına yol açmadığını, aksine, para piyasalarının daha verimli çalışmasını 
sağlayan sağlıklı bir bünyeye kavuşmasına neden olarak, faiz hadlerinin istikrarlı bir yapıya 
ulaştığını göstermektedir. 

önerge sahiplerinin ön plana çıkardıkları bir diğer husus da, ihtisas bankacılığının gelişti
rilmesiyle ilgilidir. Bu konuda da, iktidarımız döneminde devlet bankalarının ihtisas bankacı
lığına yönelmesi için muhtelif düzenlemeler yapılmış, bazı bankalar ise ekonomik ihtiyaçlara 
cevap vermek üzere ihtisas bankası olarak devreye sokulmuş bulunmaktadır. Eximbank bunla
ra güzel bir örnek teşkil eder. 

özel sektöre ait bankalarda ihtisas bankacılığının gelişmesi ise, yine 4 Şubatta başlatılan 
serbest faiz kararlarının yeterince uygulanmasını müteakip gelişebilecektir. Aksi takdirde, pa
rayı ucuza mal edip pahalıya satan bir sistemde, mevduat toplamak için her sokakta bir banka 
şubesi açılması kaçınılmazdır ve bu düzen devam ettiğinde, mevduat toplamak yerine, ihtisas 
bankacılığına yönelinmesi mümkün olmamıştır, olamayacaktır. 

önerge sahibi arkadaşlarımız, ticaret bankalarında yönetimin büyük sermaye çevrelerin
de olduğundan ve bankacılığın bu çevrelerin finansman ihtiyacını karşılamak için kullanıldı
ğından söz etmektedir. Bunun bir vakıa olduğunu biz de kabul ediyoruz. Ne var ki, küçük 
tasarruf sahiplerinin mevduatlarının banka sahiplerine piyasa fiyatının altında kullandırılma
ması, yine 4 Şubat kararları gibi kararlarla mümkündür. Düşüncemiz, bu konuda da bankacı
lık sistemimizi Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'daki şekilde çalışacak düzenlemeleri 
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yapmaya devam etmek, bankalardaki pay sahiplerinin, biriken mevduatlan kendi şirketlerinde 
kullanmaları hususunda batı standardına uygun düzenlemeler yapmaya devam etmektir. 

önergede öne sürülen diğer noktalara gelince : Verilen bilgi ve rakamlan incelediğimizde 
görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarının ticaret bankacılığına kul
landırılmasında eski yıllara göre önemli bir değişiklik olmamıştır. 

Türk bankacılık sisteminin bir şube bankacılığı tipinde olduğu da doğrudur. Yukarıda söy
lediğim gibi, bu durumun süratle düzelmesi lazımdır. Bu durumun doğmasının en önemli ne
deni, eski ekonomik düzenimizdir. Düzelebilmesinin çaresi ise, 4 Şubat kararlan gibi kararla
rın alınmasıdır. 

Yine, banka kredilerinin üretimi artıracak alanlara yönelmesi için de, mevduatı hakiki fi
yatı üzerinden, yani gerçek faiz haddiyle toplatmak, mevduatın satışı ve plasmanını da ona 
olan talebe göre tayin etmek; buna karşı, bu sistem sayesinde şube sayısı çok, işletme maliyet
leri yüksek, lüks ve pahalı çalışan bankaların birbirleriyle rekabet etmeleri yoluyla faizlerin 
düşürülmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Ancak bu şekilde sistem yerli yerine oturabilir. 

Bankalar, vadesiz mevduata çok düşük faiz verdikleri için, bugün ortalama mevduat faiz 
maliyeti düşük olduğu halde, bu bankalar, bir o kadar daha işletme giderleri nedeniyle, parayı 
pahalıya mal ediyorlar. Bunun da zaman içerisinde bankalarca -birbirleriyle rekabet edebil
mek için- düzeltileceğini biliyor ve bunun pek çok işaretlerini görüyoruz. 

özetlersek : 4 Şubat kararlan, daha önce belirtildiği gibi, geçici kararlardı. Partimizin ön
gördüğü ekonomik modelin bir parçasını teşkil eden asıl kararlann, 1988'in sonunda kurların 
ve faizlerin serbest bırakılmasıyla bu yılın ikinci yarısında uygulamaya konulan tedbirler oldu
ğunu belirtmek isterim. 

Bankacılıkla ilgili kararlar, uygulamanın başladığı tarihten bu yana geçen yedi sekiz aylık 
uygulamalar, önergede belirtilen endişeleri doğrulamamış, aksine pek çok çarpıklığın çaresi 
olmuştur ve olacaktır. 

Düşüncemiz, sayın muhalefetin önerge vermekte bu kadar acele etmek yerine, alınan ka
rarlarla ilgili bazı sonuçlar belli oluncaya kadar beklemelerinin uygun olduğu yönündedir. 

Bu nedenle, araştırma önergesindeki endişelere katılmıyor, Meclis araştırmasına gerek ol
madığını Parti Grubu olarak düşünüyor, önergeye ret oyu vereceğimizi Yüce Meclise arz edi
yor ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Içöz. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 
önerge sahipleri adına, Sayın tlhami Binici; buyurun efendim. 
İLHAMÎ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; hepini

zi saygıyla selamlarım. 
Bugün burada görüşülmekte olan, Türkiye'deki bankacılık sisteminin sorunları, bundan 

doğan çarpıklıklar ve çözümü idi; bir başka önergemiz de, kamu kuruluşlarına bağlı bankalar
da olan yolsuzluklardı. Bunlar, birbirinden tamamen ayrı konulardır. Kamu bankalarında ya
pılmış olan yolsuzlukların sebebini araştırıp, sebep olan kişileri teşhir edip, mahkemelere gön
dermek başka bir şeydi, Türkiye'deki bankacılık sisteminin sorunları ve çözümü başka bir şey
di; ama Başkanlık, bu iki önergeyi her nasılsa birleştirdi, buraya getirdi. 
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Bir de, benim anlayamadığım bir konu var. Sayın Bakanımız burada konuşurken birtakım 
yanlış rakamlar verdi; ben konuşmamda bu rakamlara değineceğim. 

Bizim üzerinde durduğumuz konu, bugün, Türkiye'deki bankacılık sisteminin, mevcut ya
salarla -sistem nedeniyle- içine girdiği çıkmazdır. Türkiye'deki bankalarda, bankacılık siste
minde bir çıkmaz vardır. Bu çıkmazı sanıyorum Sayın Bakanımız da kabul ediyor. Eğer, Tür
kiye'deki bankacılık sistemi iyi işlemiş olsaydı, bir çıkmaza girmemiş olsaydı, bugün, Türk iş
çilerinin yalnızca Almanya'da 30 milyar dolara varan paraları olmazdı. Biz, fazla faiz verme
mize rağmen, Almanya'daki 30 milyar doları niçin ülkemize getiremiyoruz? Kaldı ki, "Türki
ye'nin dış borçları 55 milyar dolardır" diyoruz. Demek ki, eğer bizim bankacılık sistemimiz 
doğru yürümüş olsaydı, vatandaşa ve kamuya güven verseydi, biz rahatlıkla bu paraları getirir, 
borcumuzu öderdik ve böyle bir çıkmazın içine de girmezdik. 

İkincisi, bugün, bankacılık sistemi gereğince, gerek prefinansmanlarla, gerekse aldığımız 
dış kredilerle ilgili, bankaların girmiş olduğu çıkmaz sokaktır. Nedir bu, Merkez Bankasına 
yükledikleri sorunlar? "55 milyar dolar dış borcumuz var" diyoruz. Bu, devletin borcu. Bir 
de Türkiye'de özel sektörün, kurmuş olduğu bankaları vasıtasıyla, Merkez Bankasını kefil yap
mak kaydıyla getirmiş olduktan dış krediler var. Birkaç sene içinde bu krediler gelecek, kapını
za dayanacak. Peki, özel bankalann sistem gereği getirmiş oldukları bu sıkıntıyı ve bu borçlan 
Merkez Bankası nasıl ödeyecek? Bunlar devletin borçları mıdır, değil midir? Devletin borçla-
rıysa, özel sektörün, kendi bankaları vasıtasıyla dış ülkelere ne kadar borcu vardır? Bu rakam 
100 milyarı aşıyor mu, aşmıyor mu? Ben, Sayın Bakanımın bu konuda bir açıklama yapmasını 
bekliyordum; fakat, bunların cevaplarını göremedim. 

Saygıdeğer arkadaşlar, Türkiye'de 61 banka var. Bu 61 bankanın, 1988 sonu itibariyle 6 
552 tane şubesi var. tzin verirseniz, yabancı bankaların da sayısını vereyim. Türkiye'de, 1988 
yılı istatistiklerine göre, 4 tane yabancı banka var; açmış oldukları şube sayısı da 15'tir. Bütün 
bankalarımızın, döviz mevduat hesapları hariç, net gelirleri 1988 senesinde 1 trilyon 698 mil
yar 600 milyon liradır. Sayın Bakanımız bu rakamı 1,5 trilyon olarak geçiştirdi. 

Bir bankacılık sistemi düşünün; belirli bir faizle -yüzde 130'a varan bir faizle- 1 trilyon 
698 milyar 600 milyon lira para kazanmış... Bizim bu konuya bir diyeceğimiz yok. Ancak, bu 
1 trilyon 698* milyar 600 milyon liranın yatırıma dönüştürülüp dönüştürülmemesi sözkonusu. 
Bizim için önemli olan bu. Bu paranın ne kadarı yatırıma dönüştürülmüş, ne kadar dönüştü
rülmemiş? Görüyoruz ki, özel ve kamu bankalarının kârları bu kadar fazla olmasına rağmen, 
yatırıma dönüştürülmüş çok az miktarda paraları var. Eğer bankalann kârlan yatırıma dö
nüştürülmüş olsaydı, mevcut sistemde bu kadar bozukluk ve çarpıklık olmazdı. 

Bütün bunlara rağmen, yatırıma dönüştürülmediği halde, sanki bankalar az kâr ediyor
muş gibi, 1988 senesinde bir de faizler yükseltilmiş; faizlerin yükseltilmesi sonucunda da ban
kaların kapısı esnaf ve sanayicilere kapatılmıştır. Çünkü, sanayici, yüzde 130 faizle, bankalar
dan para alacak sanayie yatıracak veya özel sektör böyle bir faizle para alacak emtiaya yatıra
cak ve bundan da kâr edecek... Bu, imkânsız bir şeydir. Böyle bir sistem bir yerde yalnız ban
kacılara, bankalara para kazandırır ve ancak bugünkü mevcut piyasayı alt üst eden bir durum 
yaratır; bu, bizi başka bir neticeye götürmez. 

Yine, Türkiye'deki 61 bankanın ülkemizde yaptığı yatırımların yüzdesine bakalım : Ege 
Bölgesinde yüzde 12, Marmara Bölgesinde yüzde 39,3; Akdeniz Bölgesinde yüzde 10, Güney-
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doğu Anadolu Bölgesinde 0,8; Kuzeydoğu Bölgemizde 0,8; Ortadoğu Bölgemizde 1,4 oranın
da yatırım yapmaktadır. Bankalardaki yatırım tablosuna baktığımızda, ülkemizde yatırımla
rın nerelere yapıldığım çok daha iyi anlamış oluyoruz. 

GAP işleriyle ilgili sayın bakanımız burada iken bu hususları onun dikkatine sunuyorum. 
Zira, GAP'la ilgili çalışmalar yürütülürken Doğu Anadolu'da birtakım yatırımların da yapıl
dığını söylüyor. 

Bankaların yatırım listesi ve yatırım yüzdesi elimizdedir. Bankalar, Doğu Anadolu Bölge
sine 0,8 oranında bir yatırım yapıyorsa, bu şekilde bir yatırımı öngörüyorsa, bu nasıl bir yatı
rımdır? Kaldı ki, bankalar, uluslararası bankacılık kuruluşlarıyla birbirine bağlı teşkilatlardır. 
Bugün, ülkemizdeki özel sektöre ait bankalar birtakım holdinglerin elindedir ve bu holdingler, 
bankaları vasıtasıyla, dış bankalarla birtakım ilişkiler içindedirler. Yatırıma gelince : Yatırım
ları, sadece kendi kârlarını öngören noktalarda veya bölgelerde yapmaktadırlar. Banka veya 
bankaları yöneten holdingler, bugün, kalkınmakta olan veya az gelişmiş bölgelerimizde hiçbir 
yatırım yapmamakta ve devletin bu konuda yatırımını öngörmektedirler; ancak devlet bu rizi
koya girdikten sonra bankalar veya holdingler bu şekilde bir yatırıma girişmektedirler. 

Yine bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum : Ülkemizdeki 4 bankanın toplam mev
duat içindeki paylan -döviz tevdiat hesabı dahil- yüzde 56,9'dur. Nakdî krediler arasındaki paylan 
da yüzde 52,8'dir. Bunlar, Merkez Bankasının istatistiklerinden alınan rakamlardır. 

15 şubesiyle ülkemizde faaliyet gösteren 4 bankanın, yatırıma dönük hiçbir çalışması gö
rülmemiştir ve sadece faiz ve akreditif sistemi üzerinden ve Türkiye'ye özel sektör tarafından 
getirilmekte olan dövize dayalı dış borçlar üzerinden çalışmaktadırlar. Burada da genellikle, 
4 banka, çok büyük pay almakta ve büyük kârlar elde etmektedirler. 

Bu şekilde birtakım tespitler yaparken bankacılık sisteminde büyük bozuklukların oldu
ğunu da belirtmek istiyoruz. Tespitlerimizin, ana teması da buydu. 

Bu nedenle, bankacılık sistemindeki bozuklukları gidermek, bankaların kârını ulusal sa
nayimize dönüştürmek, bankaları yatırıma sürüklemek ve millî güvenliğimizi ilgilendiren ulu
sal sanayimizi desteklemek için, mutlaka yatınmlar yapmak gereklidir. İşte bu nedenle bu öner
gemizi verdik. Bu nedenle, diyoruz ki, bir Meclis araştırması açıldığında, yabancı bankaların 
Türk bankacılık sistemi üzerindeki etkinliği, birkaç holdingin özel bankalar üzerindeki etkin
liği ve buradaki oyunlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Yine, devlet bankalarının, şube açmaktan başka -ülkede belirli yatırımlar hariç- gerekli 
yatırımı yapmadığını söylüyoruz. Bir Ziraat Bankasını -Sayın Bakanım burada izah ettiler- bir 
Halk Bankasını düşünün... Doğrudur; Ziraat Bankasının da, Halk Bankasının da Türkiye'nin 
hemen hemen her yöresinde şubesi var; ama, bana söyler misiniz : Gerek Türkiye Emlak Ban
kası olsun, gerek Ziraat Bankası olsun, gerek Halk Bankası olsun, Türkiye'deki en büyük ku
ruluşlardan birinde yatırımı var mıdır, yok mudur?.. Şu ana kadar, elle tutulur hiçbir yatırımı
na rastlayamadım. 

Yine, konut sahasında -son zamanlarda ismi Konut Bankası yapılan- Türkiye Emlak Ban
kası var. Avrupa'da bankalar, bir vatandaşının konut sahibi olabilmesi karşılığında onlardan 
senede yüzde 3,5'le yüzde 4 arasında faiz almaktadırlar, bu rakam Türkiye'de yüzde 85'lere 
varmaktadır. Peki, Avrupa bankaları kendi vatandaşından senede yüzde 3, yüzde 4 faiz alır
ken, bizdeki bu dengesizlik nereden gelmektedir?.. Yüzde 85... Hatta, daha önceleri yüzde 30'a 
varan bir faiz sistemi uygulanıyordu. Böyle bir durumda Konut Bankası, Türkiye'de ev yap
mak isteyen bir vatandaşa ne derece faydalı olur, ne derece yararlı olur? tşte, bizim önergemi
zin diğer bir amacı da bu idi. 
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Eğer, Sayın ANAP Milletvekili arkadaşlarımız lütfeder de bu önergeyi bizimle birlikte ka
bul etmiş olurlarsa, o zaman, ulusal sanayimizin düştüğü kritik nokta ile, Türkiye'deki banka
cılığın çıkmazı -burada Meclis araştırması önergemiz kabul edildiğinde- bir komisyon marife
tiyle rahatlıkla tespit edilir, Yüce Meclisimize sunulur. Bizim istediğimiz budur. 

Zamanım geçti, sizin de daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Binici. 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeleri oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmemiştir. 
Komisyonlara üye seçimini yapmak ve gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 

10 Ekim 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, Adalet Bakanlığı Müsteşarı hakkındaki bazı iddialara 

üişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/793) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 

dilerim. 
4.9.1989 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Manavgat hâkimi iken kamuya ait araziyi kendisinin ve Başbakan özal'ın da ortak 
olduğu, Yazlık Evler Kooperatifine satan kişiye haksız olarak tapulayan ve bu kararı temyiz 
edildiği halde gerçek dışı olarak "kesinleşmiştir" şerhini veren ve bu tutumu Yargıtayca suç 
sayılan adıgeçen hâkimin sonradan tarafınızdan Adalet Bakanlığı müsteşarlığına atandığı ve 
bu atama kararının Cumhurbaşkanınca üç ay imzalanmadığı, ancak daha sonra Anayasa Mah
kemesi Başkanı Orhan Onar ile Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar'ın özel olarak Çankaya nezdin-
de temas ve tavassutta bulunmaları sonucu atama kararı imzalanan Müsteşar Arif Yüksel'in; 
ikinci defa Adalet Bakanlığına atanmanız üzerine müsteşarlık yetkilerini uzun bir süre kaldır
dığınız ancak daha sonra yakın bir tarihte bu yetkileri tekrar iade ettiğiniz doğru mudur? Doğ
ru ise daha önce bu kadar özenle müsteşarlık makamına atadığınız bu kişinin yetkilerini neden 
kaldırdınız? Sonradan neler oldu da tekrar yetkilerini iade ettiniz? Bu yetkilerin iade edilme
sinde Başbakan özal'ın size özel bir telkini oldu mu? 
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2. Müsteşarınız Arif Yüksel'in, İstanbul Belediyesinin Boğaziçi'nde çok ucuza arsa tah
sis ettiği adlî ve idarî yargı mensuplarının iki kooperatifine ayrı ayrı ortak olduğu doğru mu
dur? Ayrıca ortak olduğu diğer kooperatifler var mıdır? Var ise müsteşarlık makamının ortak 
olmada herhangi bir etkisi bulunmakta mıdır? 

3. Müsteşarınız Arif Yüksel'in istanbul - Boğaziçi - Beykoz semtinde 800 dönümlük ara
zisinin olduğu doğru mudur? Doğru ise bu araziyi ne zaman ve ne suretle iktisap etmiştir? 
Ayrıca bu arazinin Devlet polisi tarafından özel olarak korunduğu yolundaki iddialarda ger
çeklik payı bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise polisin özel bir kişinin arazisini koruma yolun
da herhangi bir görevi bulunmakta mıdır? 

4. Başbakan özal ve ailesinin avukatlığını yapan Avukat Bilgin Yazıcıoğlu'nun çok, sık 
sık Müsteşarınız Arif Yüksel'in makamına geldiği ve oradan Başbakan ve ailesinin leh ve aley
hine açılan davalara bakan hâkimlere telefon ederek telkinde bulunduğu doğru mudur? Doğ
ru ise yargı yetkisine yapılan bu müdahale Anayasaya aykırı değil midir? Bir avukatın devamlı 
olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile bu kadar içli-dışlı olmasını normal karşılıyor musunuz? 

5. Bazı önemli ve ekonomik değeri yüksek davalara bakan hâkimlere müsteşarınız tara
fından baskı yapıldığı doğru mudur? Doğru ise yine Anayasaya aykırı olan bu davranışı ne 
suretle önleyeceksiniz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 5.10.1989 

Bakan : 1037 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18.9.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi başkanlığı ifadeli ve 7/793/3174/15599 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde gönderilen ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevapları iki nüsha halin
de ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Kamer Genç 
Tunceli Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Arif Yüksel Manavgat'ta görevli başka bir hâkim tarafından verilen orman tahdidi 

içindeki bir arazinin şahıs adına tesciline ilişkin kararın kesinleşme şerhini imzalaması sebe
biyle hakkında açılan davada beraat etmiştir. Bu konu Yüce Meclis kürsüsünde daha önce yap
tığım açıklamalarda da ifade edilmiştir. Arif Yüksel'in görev yaptığı yerlerdeki başarısı da sicil 
dosyası ile sabit olup, 1979 senesinde hukuk alanında en başarılı hukukçu seçilmiş olması da 
bunu teyit etmektedir. 
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Kendisinin Müsteşarlığa atanma kararnamesinin Cumhurbaşkanınca imzalanması için iki 
Yüksek Mahkeme Başkanının teşebbüste bulunmaları, kendisine bu iki Yüksek Mahkeme Baş
kanının verdiği değer ve önemi göstermektedir. 

29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı "Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"da Bakanın Bakanlık ku
ruluşunun en üst amiri, Müsteşarın ve genel müdürlerin de Bakanın emrinde olduğu hüküm 
altına alınmıştır. Bu nedenledir ki, tüm yetkiler öncelikle Bakana tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Adalet Bakanı olarak görevlendirilmemi müteakip, bütün yetkileri üzerinde toplamam ve bu 
yetkileri Teşkilât Kanunumuzun hükümleri çerçevesinde ve gerekli gördüğüm ölçüde Müsteşa
ra ve diğer yetkililere devretmem, hizmetin zarurî gereğidir. Bu yetkilerin toplanmasında ve 
dağıtılmasında başka bir makam ve merciin telkin ve tavsiyesinin sözkonusu olamayacağı izahtan 
varestedir. 

2. Müsteşar Arif Yüksel'in adlî yargı ve idarî yargı mensupları kooperatiflerine iştiraki
nin hâkimlerin kendi meslek mensupları arasında kurdukları bir kooperatife iştirakinden baş
ka bir şey olarak düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. 

3. Müsteşar Arif Yüksel'in, istanbul'da, babasından intikal eden ve kardeşleri ve diğer 
hissedarlarla müşterek bir arazisinin bulunduğu hususunda duyguya müstenit bilgiye sahibim. 

4. Anayasanın 138 inci maddesinde mahkemelerin bağımsızlığı belirlenmiş, hiçbir or
gan ve merci ve kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve ta
limat veremeyeceği, telkin ve tavsiyede bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeplerle 
Adalet Bakanlığının Müsteşarı Arif Yüksel'in bu hükümlerin aksine hareket etmesi sözkonusu 
olamaz. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

2. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 12 Eylül 1980 tarihinden buyana şartla salıvermeden 
yararlandırılmayan hükümlülere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı ce
vabı (7/809) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ceza tnfaz Yasası ve ceza infaz kurumları ile tevkifevlerinin yönetimine ve cezaların infa

zına dair tüzük ve basında 1 Ağustos genelgesi olarak bilinen ve kamuoyuna böyle tanıtılan 
genelge ile 12 Eylül 1980 tarihinden beri şartla salıverilmeleri sağlanmayanlarla ilgili soruları
mın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla dilerim. 

Ekin Dikmen 
tçel 

Sayın Bakan; 
12 Eylül 1980 askerî darbesinden bugüne kadar cezaevlerinde hükümlü bulunanların şart

la salıverilmeleri, şartla salıverilmeden yararlandırılmadıkları bilinmektedir. 
1. 12 Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar Türkiye'deki tüm cezaevlerinde kaç hükümlü 

şartla salıverilmeden yararlandırılmıştır? 
— 256 — 



T.B.M.M. B : 13 5 . 10 . 1989 0 : 1 

2. a) Şartla salıverilmeden yarariandınlmayanlann kaçı siyasî tutukludur? Kaç tanesi adlî 
tutukludur? 

b) Yarariandınlmayanlann suçlan nelerdir? 

3. 7.7.1988 tarihinde çıkarılan ve 1 Ağustos 1988 tarihinde yürürlüğe konan cezaevlerin
de disiplinin sağlanması ve farklı uygulamaların önlenmesi genelgesi ile kaç siyasî ve adlî tu
tuklu şartla salıvermeden yararlandırılmamıştır? Bunların siyasî ve adK olarak cezaevlerine da
ğılımı nasıldır? 

4. Ceza ve Tevkifevleri Yasası ile bununla ilgili tüzük ve genelgelerin Avrupa standartla-
nna uygun hale getirilmesi ve bu standartlara uymayanlann değiştirilmesi ve yürürlükten kal
dırılması çalışmaları Bakanlığınızın ciddi olarak gündemindedir. Bu çalışmalar doğrultusun
da bu yasalara göre şartla salıverilmeden yarariandınlmayanlann, yararlanmaları yönünden 
hukuksal düzenlemeler getirmeyi kısa sürede düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 5.10.1989 

Bakan : 1039 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 19.9.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 7/809-3240-15845 
sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ekinde alınan ve İçel Milletvekili Ekin Dikmen tarafından verilen ve yazılı ola
rak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Ekin Dikmen 
tçel Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. 1 Eylül 1980 - 31 Ağustos 1989 tarihleri arasında, ceza infaz kurumlarımızdaki hü
kümlülerden, 372 225'i şartla salıverilmeden yararlandırılmıştır. 

2. Bakanlığımızda, şartla salıverilmeden yararlanamayan hükümlüler hakkında herhangi 
bir kayıt tutulmamaktadır. Bu sebeple şartla salıverilmeden yararlanamayan hükümlü adedi 
bilinememektedir. 

3. 7.7.1988 tarihli ve 34/87 sayılı olup, basında ve kamuoyunda 1 Ağustos Genelgesi olarak 
adlandırılan, Cezaevlerinde Disiplinin Sağlanması ve Farklı Uygulamaların önlenmesi Hak
kındaki Genelgede, hükümlülerin hangi hallerde şartla salıverilmeden yararlandınlmayacak-
lanna dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Şartla salıverilmeden, hangi hükümlü ve tutukluların yararlanamayacağı, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilmiştir. 
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Ayrıca, 11 Mart 1986 tarih ve 3267 sayılı Kanunla, 647 sayılı Kanunun öngördüğü şartlan 
haiz olup da, şartla salıverilmeden yararlanamayan hükümlülere, sözkonusu kanunda belirti
len sürede iyi halli oldukları tespit edilmesi halinde şartla salıverilmeden yararlanma imkânı 
getirilmiştir. 

4. Ceza ve tevkifevleri ile ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmeliklerin Avrupa standartla
rına uygun hale getirilmesi, bu standartlara uymayan hükümlerin değiştirilmesi çalışmaları Ba
kanlığımızda sürdürülmektedir. Bu cümleden olarak, Ceza tnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin 
Yönetimine ve Cezaların infazına Dair Tüzükte gerekli değişiklikler yapılmış, hazırlanan tas
lak, bakanlıklann görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Yeni düzenlemelerdeki, hükümlü ve tutuklu lehine olan hükümlerin, mevcut hükümlü ve 
tutuklulara da uygulanacağı tabiî bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş GürseUr'in, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin göreve başlama
sından bugüne kadar bölgedeki çatışmalarda Ölen vatandaşların saytstna ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/816) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yanıt
lanmasının sağlanmasına emirlerinizi saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliği göreve başladığından beri 
bölgedeki çatışmalar sırasında ölen sivil vatandaş, er, erbaş, astsubay, subay ve emniyet görev
lisi sayısı (ayrı ayn) nedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 5.10.1989 

Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

OLÜSHAL : 1300/GEN-SEK/6-571 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22 Eylül 1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/816-3244/15849 sayısı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği göreve başladığından beri bölgedeki çatışmalar sırasında ölen sivil vatandaş, er, 
erbaş, astsubay, subay ve emniyet görevlisi sayısına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili gerekli 
inceleme yapılarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kuruluşundan bugüne kadar (19.7.1987 ile 27.9.1989) 
bölgede meydana gelen olaylar sırasında 308 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. (89) er, 
(29) erbaş, (9) astsubay, (8) subay, (11) polis memuru olmak üzere toplam (145) güvenlik görev
lisi şehit olmuştur. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 ÜNCÜ (BİRLEŞİM 

5 . 10 . 1989 Perşembe 

Saat : 15.00 

• I I . • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

İl — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık siste
mindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bür Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

3. — îzmk Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakınca
lara neden olacağı iddialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi 
için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 



— 2 — 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazala
rının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi içim alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anaya'sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayjasanıln 98 indi, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genıel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişRİR önergesi (10/54) 

8. — izmir Milletvekilli Ahimet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına Miskin önergesi (10/55) 

9. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzıım olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

12. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

13. —• Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit ettaek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

14. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, izmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 
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15. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

16. — 3aziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularım tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

17. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

18. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

19. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının* nedenleri ile sonuçlarım ve olayın sorumlularım tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
İraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

21. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

22. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletveikiUerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

23. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adakb 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
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ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

25. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çedik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

26. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

27. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

28. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

29. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

30.— Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

31. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

t 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

4» — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/77) (1) 

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

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin (Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

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

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'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 tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çıkarmak için ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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11. •— Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alman ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ili§lkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğuüarı'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'm Tunceli Hine bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerüne yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum Hıi Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından ısözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasmm geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından »özlü soru öner
gesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Ülkemiz üzerinden İran'a «ilah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın; geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

23. — Salkarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 
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25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/70) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon Ikod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin (Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Kerarnik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanınıdlan sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gaziöğlu'nun, Bursa Büydkşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 
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39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 vıh Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilememn nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla M'Hetvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin tçişeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. —Ankara Milletvekii Ömer Çiftçi'nin, Türk-îş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları içlin Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, Adama Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilşkin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı. iddiasına ilşkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadöl'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 
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51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olaylardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer Çifitiçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma 'ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarianmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şünasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsiizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabr.kalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Balkır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin. Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/144) (1) 
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64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) <1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan Zenginin, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran « Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satüan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

73. -— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi (6/203) (1) 

74. —- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalınma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye. Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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76. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının taklip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
DeVlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.1. Orta Anadolu Linyit îşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaştan mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan cözlü soru önergesi (6/127) 
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90. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

91. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizü Milletvekili Adnan Keskih'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. —Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

102. — Diyarbakur Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, tzmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına :lişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

109. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

112. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 
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117. — Ankara Milletvekili İbrahim Taz'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

118. — Haitay Milletvekilli Mustafa Murat Sokraenoğlu'nun, İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikalarmca son üç ayda «belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine iilişkÜn Devlet ©akanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet Koritmaz'ın, Çankırı İli Eldiıvan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Sarayçık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına 'ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

120. —- Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından Sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/150) 

122. —• Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

123. — Aldana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshedilenlere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'ıi Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. —-Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. —Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Kara'bekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 
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130. — Adana Milletvekili Orhan Şjendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yıluüdaın 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304 (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun bininci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişiklin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan Dem5ralp*in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen; öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt daışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesd (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/f63) 

136. — İsparta Milletvekilli İbrahim GürdıaTın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

' 137. — Tralbizon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sioru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, Kaırayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/170) 

143. — Sakarya MilletvekiU Ahmet Neidkn'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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144. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya îli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150..— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesii 
(6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi C6/185> 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü sıoru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesd (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine Ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuatt Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan IKARDA toplantısında meydana geldiği iddia 
edilen olaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun , Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özeUeştirilmesinin hedefinden saptırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya Hi Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. İsteroihan Talay'iıi, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine>> dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3118) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğrenmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye 'binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gelbze - Çayıröva'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/319) »(I) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan pesmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne 
otomobil ihraç edilip edilmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6^322) (1) 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarikkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 
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186. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — ispatta Milleitlvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından ibiri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakırımdan sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Türk Hava Yollan Genel Mü
dürlük hinası inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın 'Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde görev 
yapan akademik personelin yapılan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin »Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Bankasına verildiği iddia edilen teminata ve Dünya 
Bankasınca tarım sektörü için verilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili, Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'm, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendefe Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen.vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nıin 1.11.1988 
tarihli Birleşimindeki görüşmelerde hükümeti temsil eden Devlet Bakanının içtüzüğe ve 
teamüllere aykırı hareket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu konudaki tutumuna ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/240) 

* 215. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelehi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusunda ta-
vizkâr politika izlendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

218. — Kocaeli Milletvekili Alaettın Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

220. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) ı(l) v 

221. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytuüah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir gazetenin 
dar boğaza sürüklenerek kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/267) 
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226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

227. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın * Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatımn ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

233< — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çiimlendkıileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ÜÜnde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağınla tiişkün Çalışma ve Sosyal 
Güv?nlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

237. —. Zonguldak Milletvekili Şjinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
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239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen 'krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

240. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Hi Sandıklı ilçesi Akha-
rım Kasiabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkıma hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

244. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

246. — Diyarbakır. Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Baklanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kıleı'hın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

. 250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların kanştıklan adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/283) 
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253. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AİDS'M hastaların sayışma ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın,- Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım.Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

256. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmıayacağına il'işkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirıkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

262. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Baklanından sözlü soru önergesli (6/292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/293) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin bütçe 
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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268. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'm, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269*. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinâ 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi üe Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamından sözlü soru önergesi (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ' 1985 - 1988, yularında Kaynak 
Kullanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Eıkmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. —> İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
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282. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkays» Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma teslislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî KaynaJldar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

287. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürri
yetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/327) 

288. — İçlel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında, ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kuırt'un, Topçular iskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Ta<biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

293. -— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı-
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın: 

dirlik ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
295. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla

rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar-
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lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi 'bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukeht ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

308. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

311< — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. •— istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

318. — Samsun Milletvekili Ali Eserin, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

320. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb-, 
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yamlan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo
nuna ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/340) 

,322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

324. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geeiküMldiiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişiklin içişler* Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 1985 -1988 yuları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iedesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya MiUetvekiJ i Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Eıkmen'in, Ankara Baihçelüevler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru > 
önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yılrnaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade ecîen firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınaik'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Bankası 
Genel Müdürünün İsviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419 (1) 

335. — Ankara MilletvekÜli, Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlaik Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 /tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzncan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla 'ilişkin lçişler; Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlamlabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığınla ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahaüelerinin Merkez Belediyesi ®ın)ırları içine alınmama
sının nedenine Miskin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

342. — Samsun Milletvekili Cemal Alişjan'ın, jl mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine İlişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430)r (1) 

344. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılıan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Burdur 11 merkezindeki ilk ye 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir 'kısmının çeşitli fcöy ve kasaba okul
larına naJkledildıilkleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü »om önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

348. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler dönemlinde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

349. — Manisa Milletvekili ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

350. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

351. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi1 verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

352. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarigül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 
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354. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

355. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevlinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

357. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi! (6/364) 

359. — İsparta Mületvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partüsi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

360. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapüacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

361. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek- isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

362. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

363. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin 
malî denetiminin istanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan 
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkları ödemelere ilişkim Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) 

365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

366. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatüan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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368. —r Samsun Milletvekili Ah" Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

369. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'niin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

370. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

371. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

372. — Ankara Milleüvekili Ömer ÇiftçFnin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişıkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

373. -r- Teklirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

374. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğiltim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

375. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişıkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

376. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye BaşkanvekiUiğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

377. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporaition A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

378. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesli (6/438) 

381. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

(13 üncü Birleşim) 
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382. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri faaline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

383. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

384. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yık taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467)0) 

385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) 1(1) 

386. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

387. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
06/473) (1) 

389. — Tekirdağ.Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

390. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

391'a — Zonguldak IMiletvekiili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ig i i olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenli© yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekili Fualt Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına atanların sayısına ve bu, olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii (6/482) 01) 

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesii ıÇ6/483) (1) 

394. — Samsun Milefvekli llrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin M i l Eğitim Bakanından sözü 
soru önergesii ı(6/484) i(l) 

395. — İstanbul Milletvekili Aytekin Koti%ı, belediyelere bütçe'den yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına Miskin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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396. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

397̂  — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

398. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in,, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 1(1) 

399. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerindie görev alanlar ibulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
içim satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

400. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İH Merkez Sanayi Karakolu igörevJıilerii hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) '(1) 

401. — İstanbul Milletvekili Yüksel' Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) ı(l) 

402. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soruönergesi ı(6/492) 1(1) 

403. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

404. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını1 'önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/494) (1) 

405. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara einerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) ı(l) 

406. —Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

407. — Zonguldak Milletvekili Şıinasi Alüner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatınım ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1) 

408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

409. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 
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410. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Anı 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

411. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletye^ 
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

412. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma
ruz kalan soyuşlarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

413. — İstanbul Milletvekili Mustafa S'arıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getlirilmes'ininı düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

414. — Hatay Milletvekilli Muştala Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

415. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Eski 
Bıçkı Köyünden t>ir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

416. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

417. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

418. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser-
rjest bile! fiyatı uygulamasına üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1'. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Saydı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra; İlave Edilme
sine İlişkin Kanuni Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e l1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. —• 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20^1989) 

(13 üncü Birleşim) 




