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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. —YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Cezayir'deki son siya
sal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in cevabı , 

2.—• tzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, son ekonomik gelişmeler ve 1992 
yılı ödemeler dengesine ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Ordu Milletvekili Cavit Sadi Pehlivanoğlu'nun, yapılan ilk cumhur
başkanlığı seçimi ye bağımsızlık referandumunu izlemek üzere TBMM'yi tem-
silen gözlemci statüsüyle Özbekistan'a giden heyetin tespitlerine ilişkin gündem 
dışı konuşması 
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Sayfa 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 668 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının,.yurt dışın
daki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli 
çözüm yollarını bulmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
leri (10/13) 668:670 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kö
mür rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri (10/14) 670:672 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, top
lumdaki ahlakî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/7) 672:674 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 674 

•1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının 1990 yılına kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarının, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/5) 674 

2. — Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dün
kü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/8) 674:694 

VI.— SORULAR VE CEVAPLAR 695 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 695 

1. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon İlinde lokomotif 
bakım atölyesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu'nun yazılı cevabı (7/19) 695 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, ANAP İktidarı döneminde Yönetim Kuruluna ya
pılan atamalar nedeniyle PETLAS'ın içinde bulunduğu durumu ve malî sıkıntılara ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Trabzon Milletvekili Koray Aydın'm, Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Rus hayat kadın
ları ve neden oldukları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna; 

İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'ın, son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde cere
yan eden olaylar; bir milletvekilinin Avrupa basınında çıkan, bu olaylara ilişkin beyanatı; bazı 
milletvekillerince, bu olaylarla ilgili olarak TBMM'de yapılan konuşmalar ye bunların birbir
leriyle ilişkilerine; güneydoğu olaylarıyla, Kürt sorununın özel bir dikkat ve titizlik gösterile
rek düşünülmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Cevap verdiler. 
Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu da, İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'ın ko

nuşmasında, kendisine sataşmada bulunulduğu ididasıyla bir konuşma yaptı. 
Fransa, İsviçre ve Almanya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 

Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbra
him Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında televiz
yon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa kavuştur
mak (10/11), 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 29 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını tespit 
etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek (10/12), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı; 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsûlleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda, 
geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra 
yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla, 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/4), yapılan öngörüşmelerden sonra 
kabul edildiği; 

Açıklandı. 
Kurulacak komisyonun : 
11 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
15 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 17.52'de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Lütfü Esengün 
Konya Erzurum 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— ; © — . 
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II. GELEN KÂĞITLAR 

15 . 1 . 1992 Çarşamba ' 

Tasarılar 

1. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/322) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1992) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, tyi Komşuluk ve işbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) (Dışişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

. Teklifler 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/84) 
(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunu) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde 
Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 ilaç Bedeli Tahsilatı Uy
gulaması Hakkında Kanun Teklifi (2/85) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna),(Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.1.1992) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/86) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1992) 

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 1475 Sayılı tş Yasasının "işin Düzenlenmesi 
ve iş Süresi ile İlgili 61 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/87) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1992) 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; işsizlik Sigortası Yasa Teklifi (2/88) (Sağlık 
ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1992) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1992) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve bu 
Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 9.3.1988 Tarih ve 3417 Numaralı Kanunun Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/90) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

8. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar asasına Bir Madde 
Eklenmesi ve 3395 Sayılı Yasanın Geçici 76 ve 77 nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Yasa Teklifi (2/91) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 10.1.1992) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Üyar'ın; Özürlülerle ilgili Kanun Teklifi (2/92) (Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1992) 
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10. — Sivas Milletvekili Azimat Köylüoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununun 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/93) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Büşkarclığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

11. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Kamu Görevli ve Hizmetlileri Sendikaları 
Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tariM : 10.1.1992) 

12. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; Küçük ve Orta Ölçekli Tarım İşletmelerinin 
(Küçük ve Orta Çiftçilerin) T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Ta
rımsal Kredi Borçlanna Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve Ödenmiş Olanların da ladesine 
İlişkin Kanun Teklifi (2/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

13. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Ziraî Kredilerin Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/96) (Plan ve bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi: 10.1.1992) 

14. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanununun Mülga 
22 nci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 29.8.1977 Tarihli ve 2108 Numaralı Muh
tar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/98) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarilıi : 10.1.1992) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/99) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.1.1992) 

• Tezkereler 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar'ın \asama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/240) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/241) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1992) 

3. — Muğla Milletvekili Latif Sakıcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/242) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1992) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/243) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarilıi : 13,1.1992) , 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/244) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.1992) 

6. — Şırnak Milletvekilleri Orhan Doğan ve Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/245) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rı Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 
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7. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/246) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/247) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

Raporlar 

• 1. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi: 
15.1.1992) (GÜNDEME) 

2. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair 
Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) 
(S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kurulunun bazı üye
lerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünyasında önemli değişikliklere 
neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.1.1992) 

2. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türklerin İsviçre Bankalarında bulunduğu iddia 
edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.1.1992) 

3. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve İlçe Belediyelerinde ihale yol
suzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

4. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban fiyata fark veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi : 

- 15.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve \\ arkadaşının, yurt dışındaki işçilerimizin 
ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1992) 

2.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür rezervleri
nin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedbirleri tespit 

•etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1992) 
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v Genel Görüşme Önergesi 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlakî 
çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) (Başkanhğa 
geliş tarihi : 15.1.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM . 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : lütfü Esengün (Erzurum), Ali Günaydın (Konya) 

— ; • © — — ; ; — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

V Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem" dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNCEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul MilletvekiliMukadder Başeğmez'in, Cezayir'deki son siyasal gelişmelereilişkin gündem 
dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in cevabı 

BAŞKAN — Cezayir seçimlerinin iptali konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Mukad
der Başeğmez'e gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; yüzyıllardır çeşitli şekil ve kalıplarla yeryüzünün hemen her yerinde ve bil
hassa İslam coğrafyasında sürdürülen emperyalist uygulamaların, insan onurunu ve tarihi kir
leten kanlı oyunların Cezayir sahnesinden söz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Cezayir'de olup bitenlere karşı sessiz ve ilgisiz kalmak mümkün değildir. Çünkü, Ceza
yir'le coğrafya ve tarih birliğimiz vardır, inanç ve kültür birliğimiz vardır. Yüzlerce yıl bir: ve 
beraber olduğumuz Cezayir, Barbaros Hayreddin'in yadigârı Cezayir, yine böyle emperyalist 
bir oyunla koparılmıştı bizden; ama, halklar arasındaki kardeşlik bağları hiçbir zaman koparı
lanı az, koparılamayacaktır. 

Cezayir'de olup bitenlere karşı sessiz ve kayıtsız kalamayız; çünkü, insan haklarının, de
mokrasinin, hür v eserbest iradenin, halk iradesinin çokça konuşulduğu bir dünyada, dünya
nın gözünün içine baka baka, Cezayir halkının hür iradesi Batı'nın menfaatları doğrultusunda 
çiğnenmek, ezilmek istenmektedir. 

Fransız İhtilalinden beri demokrasinin beşiği olduğu söylenen Fransa ve öteki Batılı ülke
ler, petrolün, dogalgazın, altın ve elmasın beşiği olan toprakları görünce iştahını kabartarak 
azgınlaşmakta ve kendi beşiğindeki bebeği boğabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Batı ve 
işbirlikçileri, sömürü hortumlarını İslam coğrafyasının damarlarına öylesine saptamışlardır ki, 
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bu hortumların üzerinde bazen demokrasi yazar, bazen krallık, bazen sultanlık, şeyhlik, emir
lik ve bazen de cunta, ihtilal yazar. İşlerine geldiği gibi... Yeter ki, yağmalama devam etsin, 
sömürü devam etsin... Demokrasi, o Batı bağımlısı ülkelerde tatlı bir ninnidir sadece, dikta
törlük, petrolün akışına mani değilse caizdir. Katliam, halkın Batı emperyalizmine karşı uya
nışını önlüyorsa güzeldir, insan hakları, Batılıların hakları ile çelişiyorsa yok edilmelidir. Bü
tün bunlara çifte standart deniyor galiba!.. 

Sayın milletvekilleri, Cezayir'de, Islamî Selamet Cephesinin yerel yönetim seçimlerinde 
elde ettiği başarının hemen ardından, ülke, planlı bir şekilde kaosa sokulmak istendi. Başarıyı 
hazmedemeyen sömürge ajanları, tslamî Selamet Cephesinin liderlerini zindanlara attılar, ta
raftarlarına baskı ve işkence yaptılar; ama, Cezayir halkı bu baskılara boyun eğmedi, yapılan 
ilk genel seçimlerde, yüzde 85'lik bir çoğunlukla iktidara yürüdü. Çünkü, Cezayir halkı, her 
ne kadar sekiz yıllık bir kavgadan sonra 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuş, fiilî işgale son 
vermiş ise de, gizli işgalin ve sömürünün devam ettiğinin farkına varmıştır. Batılı işbirlikçiler 
ne yapsalar Cezayir halkının uyanışını engelleyemeyeceklerini anlayınca, 16 Ocakta yapılacak 
seçimlerin önünü zırhlılarla kestiler, 

Şimdi bakıyoruz, demokrasi havarileri sessiz, insan hakları savunucuları suskun! Bu çark 
niye böyle dönüyor hep, sayın milletvekilleri?.. 

Savaşıyoruz... "Kalkın ey ehli vatan" diyorlar, ehli vatan kalkıyor, millet kalkıyor, geri 
dönüp bakıyor ki, yerine başkaları oturmuş; canını dişine takarak savaştığı düşman ülkelerin 
idealleri ve emelleri doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapılmış... Türkiye'de böyle oldu* 
Cezayir'de böyle oldu; şimdi Irakta'da böyle olacak, islam coğrafyasının hemen her yerinde 
böyle olmakta bu. Kiminle savaşıyoruz, niçin savaşıyoruz? Namusumuz, toprağımız, bayrağı
mız, inancımız, kitabımız kirlenmesin diye... "ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" diye savaşan 
insanlar, geri dönüp bakıyor ki, her şey, tersyüz olmuş. Dün cepheye mermi taşıyan kadınları
mız, ak tülbentti kadınlarımız, "mermi ıslanmasın, ziyanı yok, yavrum ölsün; ama, bu mermi 
cepheye yetişsin" diyordu. O ak tülbentli kadınların kızları, savaştan sonra okullardan kovu
luyor; aynı tülbentin, aynı başörtünün hor görüldüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Analar 
oğullarını askere gönderiyor; İstiklal Harbinde,daha sonrasında ve daha öncesinde, ellerine kı
na yakarak, "Git vatana kurban ol" diye... "Peygamber ocağı" diyor orduya; gönderiyor; ölüyor, 
şehit oluyor, tekbirlerle, tehlillerle düşmanla savaşıyor, geri dönüp bakıyor ki, heyhat,kim için 
savaşmış!.. 

Cezayir'de böyle, Türkiye'de böyle... Antepli Şahin çekti mavzeri, çekti tetiği bismillah-
larla, fransız'ı kovdu Antep'ten, Antalya'dan; ama, aradan kısa bir zaman geçti, geldiler, çıp
laklar kampı yaptılar, Fransız tatil köyü yaptılar. Antepli Şahin niye çekti tetiği?.. Sütçü imam 
niye sıkılmış bir yumruk gibiydi Kahramanmaraş'ta? "Bacıma dokunamazsın, örtüme doku
namazsın, namusuma dokunamazsın" diye canını dişine takmıştı; ama, şimdi, Fransız Jaque 
değil, Fransız Paul, Fransız Hans değil; ama, Ahmetlerin, Mehmetlerin tasallutuyla, tecavü-
züyle karşı karşıya kalınca, "ben İstiklal Harbini niye yaptım" demeye başladı, 

Cezayir'de de böyle oluyor bu. Fransız sömürüsü otuz küsur yıl sürdü; kavga sekiz yıl 
sürdü; arkasından, Fransızlar güya kovuldu; ama, fiilî işgalin yerini gizli işgal aldı. Resmî lisan 
Fransızca, seçim sistemi Fransızların menfaatlarına göre Ve bugün yapılmak istenen ise, Fran
sız sömürü sisteminin devam etmesidir; ama, her ne hikmetse, birtakım kalemşorler, birtakım 
söz ve fikir adamları, olayı görmezlikten geliyor, halkın tanklarla kesilmesine kılıflar 
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uydurulmaya çalışılıyor. Katılım azmış efendim!.. Yüzde 65... Amerikan Devlet Başkanlığı se
çimleri yüzde kaç katılımla yapılıyor dersiniz? Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da 
seçimlere yüzde kaç katılım oluyor? Türkiye'de yüzde kaç katılım oluyor çoğu defa? 

Cezayir'den insanlar kaçıyormuş?.. Kocaman bir yalan! Asıl, Fransa'daki Cezayirli işçi
ler, Cezayirli göçmenler, oy kullanmak üzere, gemilerle, bölük bölük Cezayir'e gitmektedir. 

Bu oylar, kırsal kesimin oylarıymış, halk cahilmiş!.. Cezayir halkının tamamı Fransızcayı 
anadili gibi biliyor ve bizden daha yakın Avrupa kültürüne, İtalya'ya, Fransa'ya... Batı kültü
rünün ne demek olduğunu otuz yıl yaşayarak anladı. 

Efendim, yeni gelecek partinin kuracağı rejim karanlık olacakmış!.. Otuz yıl süren dikta 
rejiminden daha mı karanlık olacak? Kim iddia ediyor bunu? Ne biliniyor? Gelecek rejimler 
karanlık olacak diye halkın önü her defasında bu tür bahanelerle kesilirse, bundan, kim istifa
de edebilir? 

Bütün bunların sonucu, sayın milletvekilleri; eğer demokrasi, fincancı katırlarını ürküt
mediği ölçüde demokrasi ise, eğer demokrasi, Batı'nın sömürü çarklarına çomak sokmadığı 
sürece demokrasi ise, bizler böyle bir demokrasinin savunucusu olamayız ve varlığımızla çeliş
kiye düşeriz, şüpheye düşeriz. Acaba, Batı izin vermeseydi biz burada olmayacak mıydık? 

Sayın milletvekilleri, hepimiz biliyoruz ki, Batı ve bilhassa Fransa, Cezayir'deki seçimle
rin cunta eliyle iptalini, halkın iradesinin tanklarla çiğnenmesini, sömürü hortumlarının zede
lenmemesi için gerçekleştirdi ve tezgâhlandı. Sömürüye karşı çıkan, demokrasiden ve serbest 
iradeden yana olan herkesin* bu tezgâha gelmemesi gerekir. 

Yarın, bir daha özür dileyecek, mahcup olacak tarihî hatalar yapmamalı, bağımsızlık sem
bolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin, topyekûn, Cezayir halkının yanında olduğunu ifade et
meliyiz efendim ve bilmeliyiz ki, er geç, bütün emperyalist tuzaklar dağılacaktır. İnsanlık uya
nıyor; çünkü, Batıcı çözüm ve reçeteler iflas ediyor. İnsanlık, komünizmde olduğu gibi devlete 
kul olmanın, kapitalizmde olduğu gibi paraya ve menfaata kul olmanın yanlışlığını, onursuz
luğunu anlıyor* anlayacak ve er geç, yalnız ve yalnız Allah'a kul olmanın özgürlüğünü tadacaktır. 

Tarih ve kader böyle yürüyor: Nasıl ki, daha dün Cezayir'in atları Fransa'nın tanklarını 
tepelediyse, inanıyoruz ki, Cezayir'in arslanları, bugün önüne çıkan fincancı katırlarını da te-
peleyecektir. 

Efendim, sözlerimi bitirmeden, bugün meydana gelen bir olayla ilgili olarak, Meclise bir 
haber duyurmak istiyorum: Sabah 11.30'da, Malatya Emniyet Müdürlüğü binasının karşısın
da bulunan Devlet Demir Yolları Sendika binasına ateş açılmış, 1 bekçi öldürülmüş; daha son
ra, 4 kişi oldukları sanılan teröristlerce bina ele geçirilmiş olup yaylım ateşi devam etmektedir 
ve çatışma halen sürmektedir. Bu hususu bilgilerinize ve Hükümete intikal ettiriyor ve gereğini 
arz ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken, bu kürsüden, sizleri ve Cezayir'in yiğit ve mazlum halkını saygıyla 
selamlıyorum efendim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başeğmez'e teşekkür ederiz. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hik

met Çetin'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Cezayir'de bir süredir meydana gelen olaylar, gerçekten büyük bir endişe ve kaygıyla iz
lenmektedir. 

Biraz önce Sayın Başeğmez'in de değindiği gibi, Cezayir halkı, kanı ve canı pahasına yıl
larca özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi vererek, 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. 
İlk kez, bu yılların sonlarında, çokpartili bir sistemle Cezayir'de seçimler yapılmıştır ve daha 
önce yapılan yerel seçimlerde büyük bir başarı kazanan İslamî Selamet Cephesi, aralık ayı son
larında yapılan genel seçimlerin ilk turunda büyük bir başarı kazanmış olup, yarın yapılması 
beklenilen genel seçimlerin ikinci turunda da seçimleri kazanarak iktidara gelmesine kesin gözüyle 
bakılıyordu; fakat, ilk tur seçimlerinden sonra -tabiî ki, çokpartili demokratik rejime geçme
nin getirdiği sıkıntıların da etkisiyle- "bu seçimlere hile karıştığı, yanlışlıklar yapıldığı ve se
çimlerin geçersiz olacağı şeklinde birtakım karışıklıklar ortaya çıkmıştır. 

Yine bilindiği gibi, yıllardır ordu desteğiyle iktidarını sürdüren bugünkü partinin, tabiî 
ki, kısa süre içinde iktidarı devretmeye hazır olmadığı da ortaya çıkmış olup; ordunun, dolaylı 
bir biçimde de olsa iktidarı sürdürmek istediği ve ikinci tur seçimleri yaptırmak istemediği şek
linde haberler gelmekteydi. Nihayet, bundan birkaç gün önce Cezayir Cumhurbaşkanı istifa 
etmiş; ilk turda yapılan seçimler iptal edilmiş ve böylece, seçimler şimdilik iki yıl ertelenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyada demokrasi ve özgürlük rüzgârlarının estiği 
bir dönemde ve aşamada, elbette ki, Türkiye gibi, demokrasiyi temel ilke olarak alan bir ülke 
olarak amacımız ve dileğimiz, bütün dünyada demokrasinin gelişmesi ve halkın iradesiyle hü
kümetlerin oluşmasıdır; ama, buna karar verecek olanlar, elbette ki o ülkenin kendi insanları, 
kendi halkıdır. Hiç kimsenin, başka bir ülkenin insanını, halkını etkileyerek bir yere götürmesi 
mümkün değildir. Bizim dileğimiz ve isteğimiz dost ve kardeş Cezayir'de endişe ile izlediğimiz 
bu olayların kan dökülmeden, daha fazla kargaşaya yol açmadan, barış ve diyalog içinde bir 
sonuca bağlanmasıdır. Elbette ki, temel isteğimiz ve dileğimiz, demokrasi yolunda açılmış olan, 
başlamış olan bu sürecin devam etmesi ve halkın isteği ile Cezayir'e demokrasinin gelmesidir; 
ama, endişe ve kaygı ile izlediğimiz bu olaylara, başka bir ülkedeki bu olaylara, bu dileğimiz 
ötesinde başka bir şey yapmamız söz konusu değildir. Elbette ki, kararı verecek olan, o ülkenin 
kendi halkıdır, kendi insanlarıdır. 

Bu nedenle, gerçekten uzun yıllar sıkıntı çekmiş bir ülkenin insanları olarak temennimiz, 
Cezayir halkının, bu sıkıntılı dönemi, bu acılı dönemi daha fazla kargaşa yaratmadan ve özel
likle kân dökmeden, bir iç savaşa gitmeden atlatmasıdır. Bunun için, bugünkü yöneticilere, 
dost Cezayir yöneticilerine, bu olayları barış ve diyalog içinde, uzlaşmayla çözmeleri için ge
rekli adımı atmalarını öneriyoruz. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetj olarak dileğimiz -
sanıyorum Parlamentodaki tüm arkadaşlarımızın da dileğidir- Cezayir'de gerçek barışın ve uz
laşmanın diyalogla sağlanmasıdır. Demokrasinin gerçekleşmesi yönünde başlamış olan süre
cin de devam etmesini diliyoruz. 

Bunları açıklama olanağı verdiği için Sayın Başeğmez'e teşekkür ediyorum. 
Sizlere ve Sayın Başkana saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum, çok sağ olun efendim. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

2. — izmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, son ekonomik gelişmeler ve 1992 yılı ödemeler dengesine 
ilişkin gündem dışı konuşması 
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BAŞKAN — Son ekonomik gelişmeler ve 1992 yılı ödemeler dengesi hakkında Sayın Işın 
Çelebi'ye söz veriyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün burada söz alma
mın önemli bir nedeni var: özellikle sön bir iki haftadır Türk ekonomisine ilişkin çizilen ka
ranlık ve olumsuz tablolar, uluslararası finans çevrelerinde, Dünya Bankasında ve IMF'de çok 
ciddî tedirginlikler ve rahatsızlıklar yai-atmıştır. Bana gelen telefon görüşmelerinde, cevaben; 
Türk ekonomisinin içinde olduğu şartların, anlatıldığı gibi olumsuz ve karanlık olmadığını; 
bilakis pozitif noktalarının, güçlü ve dinamik noktalarının olduğunu kendilerine anlattım; sa
nıyorum ki, ikna ettim. 

Nitekim, bugün bu inançla burada söz aldım, tyi bir geleceği yaratmak isteyen Hüküme
tin, gerçekler üzerine kurulu tablolarla hareket etmesinin de yararlı olduğuna inanıyorum. Ka
ranlık tablo çizmek, bütçenin, borçların, ödemeler dengesine ilişkin gelişmelerin eksi ve yan
lışlarını anlatıp, pozitif yanlarını anlatmamak, bence, Türkiye'nin geleceğinde iyi şeyler yap
mak isteyen insanların elinde, büyük dezavantajları oluşturacaktır. Nitekim, iki üç gün önce 
Yüksek Planlama Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Sayın Başbakan, "Türkiye'nin 
7,5 milyar dolar -anapara ve faiziyle beraber- dış borç ödeyeceğini ve cari işlemler dengesinde 
945 milyon dolar fazlası olacağını" söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü, bu cari iş
lemler dengesindeki bu 945 milyon dolarlık fazlalık, yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracatla, 4 
milyar dolarlık turizm geliriyle gerçekleşmektedir. Türkiye, 23 milyar dolarlık ithalatı finanse 
eden ve bu ithalatı ekonomisinde, sanayiinde kullanan bir güce, bir dinamizme sahiptir. Bu, • 
Türk sanayiinin ve ekonomisinin gücünü göstermektedir. Bir ülkenin cari işlemler dengesi eğer 
945 milyar dolar artı veriyorsa, bir ülke eğer 1992 yılında 16 milyar dolar ihracat yapacak, 23 
milyar dolar ithalat yapacak bir potansiyele sahipse, çizilen karanlık tablolar doğru değildir. 
Çünkü, insan hayatı için oksijen ne kadar önemliyse, ekonomide de döviz dengesi o kadar önem
lidir. Nitekim, ödemeler dengesinin Sermaye Hareketleri tablosuna baktığımızda, 1992 yılında 
yabancı sermaye girişinin 1 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü görüyoruz. Yabancı piya
salarda tahvil satışının 1 milyar dolar olması öngörülmüştür. Yani, Türkiye'nin yabancı serma
ye girişi 1 milyar dolar olacak, artı Türkiye, 1 milyar dolarlık da uluslararası piyasalarda Hazi
nesi ve Eximbankıyla, tahvil satacak... Bu gücü Türk ekonomisinde gören uzmanlar, Yüksek 
Planlama Kurulundan ve Hükümetten böyle bir programı geçirmişlerdir. Bu programı geçiren 
ve kabul eden Hükümet, Türkiye'ye, karanlık tablo çizemez. Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü ol
duğunu gösteren en önemli gösterge ve tablo budur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ekonomiye, 1980 öncesi mantığıyla bakılamaz; Türkiye'nin dina
mizmini ve gelişmesini iyi anlamak ve iyi algılamak lazım. Eğer, bir ülkede ihracat 16 milyar 
dolarsa, ithalat 23 milyar dolarsa, turizm gelirleri 4 milyar dolarsa, yıllık yabancı sermaye giri
şi 1 milyar dolarsa, bu ülke, güçlü ve güvenilir bir ekonomik yapıya sahip demektir. 

Türkiye'nin dış borç krizine gireceğini 1988 yılından beri söyleyen bir sayın arkadışımız, 
bugün, Hükümette bakan olarak oturmaktadır; ama Türkiye dış borç krizine girmemiştir... 
1988 yılı başından beri, Türkiye dış borç krizine girecek diye iddia etmişlerdir; ama, ben de 
kendilerine, girmeyecek diye iddia etmişimdir. Arkadaşımız bugün Hükümette görev yapmak
tadır; ama, o sözü söyledikleri günden bugüne üç yıla yakın bir zaman geçmiştir ve Sayın 
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Başbakan da, durumu "Türkiye'nin dış borç krizi yoktur" diye açıklamıştır... Evet, Türkiye'
nin dış borç krizi yoktur. Türkiye'nin ödemeler dengesi güçlüdür, Türkiye'nin ödemeler den
gesi kuvvetlidir; Türk ekonomisi, bugünkü yüzde 5'lik büyümeyi gerçekleştirecek bir yapıya 
da sahiptir. 

Türk ekonomisinin bütün detaylarını -bu şartlarda bütçede görüşeceğiz. Bütçede görü
şürken ekonomi ile ilgili genel görüşmede anlatılan, borçlar gayri safi millî hâsılayı aştı, kısa 
vadeli avanslar şu noktalara geldi gibi teknik detayları da burada yeniden tartışacağız. Hazine
ce -yayımlanmaması isteği "altına yazılıp- hazırlık çalışması tablolar basında yer almıştır. O tab
loları, burada, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde Sayın Bakanla tartışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, burada söylenen her sözü çok dikkatle takip ediyoruz; her sözü, 
her konunun teknik detayını gayet iyi inceliyoruz ve ne yapılnıası gerektiğini de gayet iyi bili
yoruz. Biz, Türkiye'de, demokratikleşme sürecinde başarılı olunmasını istiyoruz; ekonominin 
istikrar içinde yönetilmesini istiyoruz. 1991'den devralınan tabloyla, 1992 yılma, Tür
kiye'nin güçlü bir ödemeler dengesiyle girdiğini Sayın Başbakan ifade etmiştir. 

Türkiye'nin borçlanma yapısına bakalım: Türkiye'de, eğer, devletin iki yakası bir araya 
gelmiyorsa, onbeş yirmi yıldır bir araya gelmiyor. Türkiye'nin kamu kesimi finansman açığı 
1977*de yüzde 10,5; 1980'de yüzde 10'un üzerinde olmuştur; enflasyon ise yüzde 100'ün üze
rindedir. Eğer, Türkiye'nin İki yakası bir araya gelmiyorsa, 1975 yılından beri bir araya gelme
mektedir. Bunu da, bütçenin geneli görüşülürken ayrıca tartışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biz, ANAP'ın muhalefetini bu Hükümetin başarısızlıkları üzerine 
oluşturmuyoruz. Biz, Türkiye'yi daha iyi yöneteceğimizi bu topluma bir kez daha anlatarak 
başarıya ulaşacağımız inancındayız. O anlamda, size her konuda yol göstermeye ve yardımcı 
olmaya hazırız; ama... 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Siz kim oluyorsunuz da bize destek oluyorsunuz?.. Ayıp, 
ayıp!.. 

IŞIN ÇELEBt (Devamla) —- Bugün, deflatör yüzde 52 alınıp yüzde 5,5'lik bir büyüme 
hızı hedefiyle 1992 yılı bütçesi ve programı hazırlanırsa, enflasyonun aşağıya çekilmesi konu
sundaki ciddiyetten kuşku duyarım. Türkiye'de, bir toplumsal uzlaşma sağlanmadan, toplum
sal uzlaşmayı temin etmeden enflasyonla mücadele mümkün değildir. Siz, toplumsal uzlaşma
yı ilk günden bozdunuz; halkın üzerine aşırı zamlarla, TÜPRAŞ'ın ürünlerine yapılan zam
larla -tüpgaza yapılan zamla- bu toplumsal uzlaşmayı baştan bozdunuz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — On yıldır, siz ne yaptınız?.. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, öyle bir bozdunuz ki, bugün bir bü
yük kentimizin belediyesinde yapılan toplusözleşmede artış yüzde 150 ila yüzde 200 oldu. O 
zaman, memurlar niçin bize yüzde 25-30 oranında zam verdiniz demez mi? Toplumsal uzlaş
mayı bozarak, ekonominin dengelerini daha çarpık hale getirerek, Türkiye'de, enflasyonla mü
cadele edilemez. Eğer enflasyonla mücadelenizde ciddiyseniz, size destek olalım; ama, enflas
yonla mücadeleden geçen yol, devletin ekonomideki ağırlığını küçültmekten geçer, özelleştir
meden geçer... Siz, özelleştirmeyi sulandırıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sulandırmayı sizden öğrendik. 
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İŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Birtakım bürokratik yeni kurullar kurarak, birtakım bürok
ratik mekanizmalar yaratarak, özelleştirmeyi sulandırarak, enflasyonla mücadeledeki toplum
sal uzlaşmaya dönük kararlan oportünistçe bozarak sulandırıyorsunuz. Bunu, ileride, gelip gene 
söyleyeceğim. 

AZİMET KÖYLÜOĞLIT (Sivas) — Yapma Ecevit'in Danışmanı, yapma! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, sizin demokratikleşme sürecinde 

ve devletin ekonomideki ağırlığını azaltma konusundaki programınızın başarılı olmasını isti
yorum; toplum adına, Türkiye adına istiyorum, size de bir yardımcı olalım, yol gösterelim; 
teknik bilgimizle yol gösterelim; ama, bu konularda, "paket, paket" dediniz; ortada ne paket 
var, ne başka bir şey var; reklamdan, propagandadan başka hiçbir şey yok. Her yıl hazırlanan 
bütçenin, programın bile reklamını yapmaya başladınız; rutin işin bile reklamını yapmaya baş
ladınız. 

Değerli arkadaşlarım, biz, karanlıkları ve karanlık tabloları anlatmak için buraya gelme
dik. Gerçekleri anlatmaktan yanayız. Eğer arzu ediyorsanız, biz, teknisyenlerinizin yanına ge
lerek, gerçekleri anlatalım. Biz, Türkiye'de demokratikleşmenin başarılı olmasını, enflasyo
nun indirilmesini ve fiyat istikrarının teminini arzu ediyoruz. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — O kadar biliyordunuz da enflasyonu neden düşürmediniz? 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Ben, enflasyonu 20 puan düşürdüm. Üç yıla yakın ekonomi

nin bakanlığını yaptığım dönemde enflasyon 20 puan aşağıya indi ve büyüme hızı yüzde 10 
oldu. 1991 yılı nisan, mayıs, haziran aylarında, enflasyon, Körfez krizinin olumsuz etkisine 
rağmen yüzde l'e düştü. Şimdi siz, yüzde 10'a çıkacak aylık enflasyonun hesabını bu topluma 
nasıl vereceksiniz? 

MEHMET CEBİ (Samsun) — O, bizi ilgilendirir... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, üç dört saat önce Malatya'da, şehir 

merkezinde, Demiryolu Sendikası binasına gelen terörist bir grubun Emniyet Müdürlüğü bi
nasına silahlı sahdırıda bulunduğunu, bir önceki konuşmacı arkadaşım da buradan belirtti. 
Burada, Sayın İçişleri Bakanından bu konuda bilgi bekliyoruz. Şu ana kadar bir açıklama ya
pılmadı... 

Ayrıca, ANAP Grubu olarak, demokratik rejimlerde tek hâkimiyetin milletin olduğu inan
cıyla, Cezayir'deki olayları kınıyoruz ve Cezayir'de demokrasinin kesintiye uğramasından bü
yük üztuıtü duyduğumuzu belirtiyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi'ye teşekkür ederiz. 

3. — Ordu Milletvekili Cavit Sadi Peklivanoğlu'nun, yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ba
ğımsızlık referandumunu izlemek üzere TBMM'yi temsikn gözlemci statüsüyle Özbekistan'a giden lıeye-
tin tespitlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Meclis adına bağımsızlık referandumunu izlemek üzere gittiği Özbekistan 
seyahati hakkında, Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Pehlivanoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sizin gibi çok deneyimli bir milletvekiline zamanı hatırlatmam gerekmiyor efendim. 
Buyurun. 
CAVİT ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Rahatsız olmayın efendim; riayet edeceğim. 
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BAŞKAN — Rica ederim... Buyurun. 
CAVİT SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sözlerimi bağlarken biraz zamandan çalar

sam kusura bakmazsınız değil mi sayın Başkan? 
BAŞKAN — Estağfurullah... Buyurun efendim. 
Pazarlık yok... Bakınız, değerli başkanvekiliniz aşağıdan uyarıyor. 
Buyurun. 
CAVtT SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 29 

Aralık 1991 tarihinde Özbekistan'da yapılan seçimler için Özbekistan'ın Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden iki kişi gönderilmesi isteği üzerine, Doğru Yol Partisinden Çanakkale Milletvekili 
Sayın Rahmi Özer ile birlikte Özbekistan'a gittik. Özbekistan'da, 29 Aralık İ991 günü üç oyla
ma vardır. Bunlardan bir tanesi devlet başkanlığı seçimi, bir tanesi Taşkent Belediye Reisi seçi
mi -yalnız merkezî hükümetin belediye reisi seçimi- bir diğeri de, daha önce ilan edilmiş olan 
azadlık (bağımsızlık) kararının referandumla millete sunulması. 

Özbekistan -bildiğiniz gibi- ilk defa bir seçim denemesini geçiriyordu. Onun için, bizim 
anladığımız manada demokratik rejimlerin icabı dörtbaşı mamur bir seçimdi diyemeyiz; ama, 
bu bir ilk seçimdi. Biz de zaten, Türkiye olarak, nice sıkıntılardan, nice eksikliklerden, nice 
denemelerden sonra bugünkü duruma geldik. İnşallah onlar da tam bir demokratik rejime ka
vuşurlar. 

29 Aralık 1991'de yapılan başkanlık seçiminde iki aday vardı. Bunlardan biri Halk De
mokratik Partisinin adayı, yani şimdiki Devlet Başkanı İslam Kerimov'un Başkanı olduğu par
tinin adayı, ikincisi de, ELK, yani Hürriyet Partisinin adayı -şair olan- Muvaffak Salih Salah'tı. 

Belediye reisi seçimi için de bir tek aday vardı. Bizde 1946'da yapıldığı gibi, bu belediye 
reisi adayı için, vatandaş bir taraftan kâğıdı aldı, sandığa attı... Böyle bir seçim oldu. 

Devlet başkanlığı seçimine iştirak yüzde 94 oldu. Yüzde 94 iştirakin yüzde 85,5'ini İslam 
Kerimov aldı, yüzde 12'sini muhalefet partisinin adayı olan Muvaffak Salih Salah aldı. Bu se
çim tam demokratik, tam serbest irade içinde cereyan etmedi diyebiliriz; ama, o kadar vahim 
bir müdahale de müşahede etmedik. 

Seçime iştirak edenlerin tamamı azadlık (bağımsızlık) için müspet oy kullandı. 6 901 san
dıkta, 10,5 milyon seçmen oy kullandı. 

Burada halen iki parti vardır ve 500 milletvekilleri mevcuttur. 50 milletvekilinden müte
şekkil bir heyet devamlı çalışıyor. Yani, bizdeki ve demokratik memleketlerdeki gibi, milletve
killeri devamlı çalışmıyor; 50 milletvekilinden müteşekkil bir komite kurmuşlar... Yalnız, bir 
hususu Yüksek Meclise arz etmek istiyorum: Eski Sovyet İmparatorluğuna dahil cumhuriyet-
lerdeki hükümetler katiyen milletvekilinden olmuyor; bütün bakanlar dışarıdan oluyor; bura
da da öyle. Diğer 450 milletvekili ise, üç veya beş ayda bir toplanıp bazı hususlarda karar alır-
larmış. -

Biz oradayken, Özbekistan'ın bağımsızlığını, Amerika ve Japonya'da dahil 17 devlet tanı
mıştı. Kuzey Avrupa'da birkaç devlet hariç -İskandinav memleketlerinden birkaç devlet- Kara 
Avrupasından hiç ses yoktu. Maalesef, Kara Avrupası, bu demokrat Kara Avrupası, bu tanı
ma meselesinde yine çifte standarda başvuruyordu. Hani biz bugünlerde hep demokratik sü
reçten bahsediyoruz ya, inşallah bizim çalışmalarımız onlara da bir numune olur da, bu çifte 
standardı demokratikleşme meselesinde ortadan kaldırırlar. 
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Seçimlerde, arkadaşımla birlikte sandıkları dolaştık. Halk çok sessiz ve vakurdu. Esasın
da, Orta Asya'daki -yani eski Sovyetlerdeki- Müslüman Türk Cumhuriyetlerinde -Özbek halkı 
enteresandır- sanki devlet nosyonu yüksekmiş gibi görülmektedir. Halkı da öyle... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, birkaç dakika geçtiniz. 

CAVÎT SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Öyle mi?!. Ben daha yeni başlamıştım!.. 
Bu, demokrasiye gösterdiği büyük bir uyum muydu, yoksa neticeden emin olamamak mıydı, 

bilemiyorum? „ 
Yalnız, Sayın Başkana söz vermiştim, hemen toparlayayım birkaç dakikada. 
Türkiye olarak bizim Özbekistan'ı ilk tanımamız, Özbek halkında Türkiye'ye karşı büyük 

bir sevgi doğurmuştur. 
Kültürel bakımdan münasebetlerimizi çoğaltmalıyız. TRT Genel Müdürümüz Özbekistan 

Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürünü çağırdı; inşallah, TRT, kültür kaynaşmasını te- * 
min edecektir, sağlayacaktır. 

Ekonomik bakımdan düzenli, akıllı ve disiplinli bir ekonomik politika takip etmemiz la
zım. Aksi takdirde, bütün dünya bize bu pazarları kapatır. Ortak kuruluşlara gitmek lazım. 
Devletin, bu münasebetlerde ayrı bir ekiple meseleyi takip etmesi lazım. Devletin, teşvik getir
mesi lazım. İnşallah, bu devletler hürriyetlerine, demokrasiye tam kavuşurlar ve Türkiye ile 
de iyi münasebetleri devam eder. 

Ben ve arkadaşım, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gittiğimiz için, Yüksek Meclise 
bu hususları arz etmeyi bir vazife telakki ettik. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu'na teşekkür ederiz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Erzurum Milletvekili Rtza Müjtüoğhı ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki'işçilerimizin ve 
diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yollarını bulmak amacıyla Meclis araş
tırması açûmasma ilişkin önergeleri (10/13) 

BAŞKAN — İki adet Meclis araştırması, bir adet genel görüşme önergesi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye, 1960'h yulardan itibaren, başta Federal Almanya olmak üzere, çeşitli ülkelere İş 
ve İşçi Bulma Kurumu vasıtasıyla işçi göndermeye başlamıştır. Çok sayıda vatandaşımızı da 
kendi imkânlarıyla, özellikle Avrupa ülkelerine giderek kaçak,işçi olarak uzun yıllar çalışmış
lardır. Bu kaçak işçilerden bir çoğunun daha sonra mülteci statüsüne geçerek, bulundukları 
ülkelerde yaşama hakkı kazandıkları bilinmektedir. 

1989 yılı hdziran ayına kadar olan veriler itibariyle, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve 
işçilerimizin ülkelere göre dağılımı şu şekildedir: 
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Ülkel er 
AET Ülkeleri (Almanya, Hollanda, 
Fransa, Belçika, İngiltere) 

Diğer Avrupa Ülkeleri 

Ortadoğu ve Kuzey Avrupa Ülkeleri 

Genel Toplam 

tşçi Sayısı 

839 119 

74 667 

146 654 

1 060 440 

Vatandaş Sayısı 

1 994 051 

172 930 

210 457 

2 377 438 

1964 - 1975 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen işçi dövizleri miktarı 5 927 900 dolar, 
1976-1980 yılları arasında 6 713 200 dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 1987.yılında 2 101 
600 dolar, 1988 yılında ise 1 839 500 dolarda kaldı. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkemize gönderdikleri döviz miktarı azalmasına rağ
men, bu insanlarımızın bulundukları ülkelerdeki nakit ve mal varlıkları büyük artışlar göster
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yurt dışındaki vatandaşları ile yeterince ilgilendiğini söy
leyebilmek oldukça zordur. Çeşitli bakanlıkların, yurt dışındaki işçilerimizin kendi konularıy
la ilgili meseleleriyle ilgilenmek üzere kurdukları birimler, genellikle yetersiz kalmışlardır. 

Türkiye, diğer bütün konular bir tarafa, sadece "vatandaşı" oldukları için dahi, yurt dı
şındaki bu insanlarla ilgilenmek, meselelerini çözmek mecburiyetindedir. Bu, "devlet" olma
nın bir gereğidir. 

Türkiye'nin, yurt dışındaki vatandaşlarının meseleleriyle yeterince ilgilenmemesi, bu in
sanların kendi aralarında dernekler ve çeşitli sosyal kuruluşlar vasıtasıyla teşkilatlanmalarına 
yol açmıştır. Türkiye'de yeterince rahat hareket etme imkânı bulamayan bazı bölücü ve zararlı 
ideolojik akımlar, yurt dışındaki insanlarımız arasında yer edinme gayreti içerisine girmiştir. 
Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu, bu zararlı akımlara karşı memleket sevgileri ve millî 
kültürleri yoluyla karşı koymuşlarsa da, bunların etkisi altına girenlerin sayısı da az değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin konsolosluk ve büyükelçilikleri, vatandaşlarımızın diğer 
meseleleriyle yeterince ilgilenmedikleri gibi, memleketlerine ve millî kültürlerine bağlılıkları yo
lundaki çabalarına da kayıtsız kalmışlardır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın meseleleri, ana başlıklarıyla şu şe
kilde sayılabilir: • 

tik, orta ve yükseköğrenim çağındaki çocuklarının eğitim ve uyum meseleleri vardır. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın çocukları, kültür ve dil farlılıgından doğan ciddî bir uyumsuzluk 
problemiyle karşı karşıyadır. 

Sigorta, sağlık ve benzeri sosyal güvenlik konularıyla ilgili kesintiler, bilhassa kesin dönüş 
yapmaya karar veren vatandaşlarımız açısından ciddî birer problem olmaktadır. Bu mesele, Türk
iye'yi de maddî zarara uğratmaktadır. 

Seçim dönemlerinde Türkiye'de bulunamayan vatandaşlarımız oylarını kullanamamakta
dırlar. Bu, insanlarımızın vatandaşlık haklarını da kısıtlamaktadır. 

Kesin dönüş yapan vatandaşlarımız, hem çocukları, hem de kendileri açısından çok bü
yük problemlerle karşı karşı kalmaktadırlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir kısmı, bu me
seleler yüzünden Türkiye'ye dönmeyip, sahip oldukları maddî imkânlarla birlikte bulundukla
rı ülkelere yerleşmektedirler. 
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Devletin, kendileri ve çocuklarının din hizmetlerini yerine getirememesi, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızı manevî bunalıma itmektedir. 

Bunların dışında, çok sayıda problemi bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşları, âdeta 
kaybedilmektedir. 

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve işçilerinin meselelerinin tespiti ve çözüm yollarının 
bulunabilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, bir 
Meclis araştırması açılmasını teklif ediyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

1. Rıza Müftüoğlu (Erzurum) 
2. Tuncay Şekercİoğlu (Elazığ) 
3. Yaşar Erbaz (Yozgat) 
4. Muhsin Yazıcıoğlu (Sivas) 
5. Oktay Öztürk (Erzurum) 
6. Koray Aydın (Trabzon) 
7. İsmet Gür (Aksaray) , 
8. Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
9. Ahmet Özdemir (Tokat) 

10. ökkeş Şendiller (Kahramanmaraş) 
11. Servet Turgut (Konya) 
12. Mustafa Dağcı (Kayseri) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme sırasında yapılacaktır. 
2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür rezervlerinin de

ğerlendirilmesi ve kömür itlıalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/14) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1986 yazında, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak amacıyla başlayan; fakat, bugün ken
di kömür işletmelerimizi darboğaza sokarak enerji sektörümüzü bağımlı hale getiren kömür 
ithalinin, açıklığa kavuşturulması ve alınacak tedbirleri araştırmak üzere, Anayasanın 98 inci, 
TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
saygıyla arz ederiz. 

GEREKÇE 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararıyla, 1986 yazında, Ankara'nın hava 

kirliliğini azaltmak amacıyla, G. Afrika'dan linyit kömürü ithaliyle başlayan ithal kömür kul
lanma eğilimi, bugün çimento fabrikalarını, şeker fabrikalarını, bazı büyük illeri, hatta Kayse
ri Askerî S. Alma Komisyonunu bile kapsamına almıştır. 

Kömür ithaline gerekçe olarak, Tunçbilek kömüründeki kükürt oranı gösterilmektedir. Oysa 
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün hava kirliliği tespitleriyle, ithal kömürden hiç bir fayda 
sağlanamadığı görülmüş, aksine daha fazla kirliliğe sebep olmuştur. 

9 Eylül Üniversitesi T.K.t; M.T.A ve T.T.K Iaboratuvarlarında yapılan tahlillerde, kükürt 
oranı % 2,5 - % 8 arasında değişen ABD, Rusya, Suriye, İran, kömür ve petrokoklannın 
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halen ithaline devam edilmektedir. Halbuki, Tunçbilek linyit kömürünün kükürt oranı °7o 1,5-2 
arasındadır. , 

öte yandan, 1990 yılında kömür ithaline ödenen döviz miktarı J80 milyon dolara ulaş
mıştır. Bu meblağın yarısı, bir kez T.T.K.'hın modernizasyonuna, Tunçbilek, Soma, Linyit iş
letmelerinin ek yıkama tesisine harcansa, Türkiye'nin tüm kömür ihtiyâcının karşılanabilece
ği, ilim adamlarımız tarafından iddia olunmaktadır. 

Madencilik sektörü ulusal ölçekte stratejiktir. Doğal kaynakların kazanılması ve buralar
dan enerji üretilmesi, hiç bir ulusun ödün vermemesi gereken bir millî görevdir. 

8 milyar ton linyit rezervine sahip bulunan ülkemizde, hâlâ ithal kömürle çalışacak termik 
santraller düşünülmekte ve kurulmasına çalışmaktadır. 

Böylelikle; 
1. Ülkemizin Özkaynakları atıl bırakılmakta; madenciliğimiz kösteklenmekte ve başka

larının çıkarları uğruna ulusal ekonomi sıkıntıya sokulmaktadır. 
2. Kömür satışı yapamayan kamu ve özel sektör ocaklarında milyarlarca maliyetli maki

ne ve demirbaşlar parka çekilerek, çürümeye terk edilmiştir. 
3. İstihdam imkânları tamamen kapandığı gibi, erken, zorunlu emeklilerle işsizler ordu

suna binlerce işsiz daha ilave edilmektedir. 
4. Halkımız, tonu 300-350 000 TL.'ye kömür kullanabilecekken, tonu 850-870 000 TL.'ye 

kömür almaya, kullanmaya mecbur bırakılmaktadır. 
5. Rusya gibi ülkelerden çok uzuca kömür ithal edilebildiği için, satışları tamamen dü

şen K.l.T.'lerin zararları daha da artmakta ve damping uygulayan ülkeler piyasaya hâkim ol
maktadırlar. Olaya nereden bakılırsa bakılsın hazindir, düşündürücüdür. 

Hiç bir insaf ölçülerine uymayan bir politika uygulanmakta, stratejik bir durum arz eden 
enerji sektörümüz, liberalist ekonomi adına felce uğratılmaktadır. 

6. Dışa bağımlılığın birinci halkası, enerji bağımlılığıdır. Sanayileşme ve taşımadaki üre
timin ana girdisinin enerji olduğu, hepimizce kabul edilen bir gerçektir. 

Dışa bağımlılığımızın bir cephesini oluşturan bu enerji ithalinin, ekonomimize, dolayısıy
la ülkeye neler kaybettirdiği Yüce Meclis tarafından mutlaka araştırılmalı ve kaynak olarak, 
ülkemizdeki kömür rezervlerinin değerlendirilmesi artık Yüce Meclis tarafından araştırılmalıdır. 

Bu araştırma önergesi, işte bu konudaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için hazırlanmış 
ve Genel Kurula sunulmuştur. 

1. Ahmet Derin (Kütahya) 
2. Şevket Kazan (Kocaeli) 
3. Mustafa Baş (İstanbul) 
4. Ahmet Dökülmez (Kahramanmaraş) 
5. Zeki Erg ezen (Bitlis) 
6. Ahmet Arıkan (Sivas) 
7. İsmail Coşar (Çankırı) 
8. Fethullah Erbaş (Van) 
9. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

10. Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
11. Cevat Ayhan (Sakarya) 
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12. Bahattin Elçi (Bayburt) 
13. Şinasi Yavuz (Erzurum) 
14. Hüsamettin Korkutata (Bingöl) 
15. Ömer Faruk Ekinci (Ankara) 
16. Kemalettin Göktaş (Trabzon) 
17. Mukadder Başeğmez (tstanbul) 
18. Lütfü Doğan (Gümüşhane) 
19. Salih Kapusuz (Kayseri) 
20. Abdullah Gül (Kayseri) 
21. Abit Kıvrak (Konya) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

3. •— Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendüler ve 12 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çöküntü 
ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeler (8/7) 

BAŞKAN — Genel görüşme isteği hakkındaki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Toplumdaki ahlakî çöküntü ve ailemizin 

geleceği hakkında genel görüşme isteği. 

Dünyada ve komşu ülkelerdeki siyasî, sosyal, iktisadî ve kültürel değişmelerin de tesiri ile 
toplum yapımızda meydana gelen ahlakî tahribat, milletimizin temeli olan ailemizin geleceğini 
tehlikeye sokmuştur. 

Son yıllarda meydana gelen sosyal değişiklikler, bilhassa ahlakî yapımızda korkunç tahri
batlara sebep oluyor. Toplumu temelden sarsacak, sosyal değişikliklere karşı kalkan olan ahla
kî normlarımız korunmamış, bunun neticesi olarak, temel varlığımız olan aile yapısı hedef, 
alınmıştır. Bir plan dahilinde aile yapımıza yapılan saldırılar, kısmen başarılı da olmuştur; ki, 
adliye koridorları, boşanan ve dağılan aile dramlarıyla inliyor. Yıkılan yuvaların enkazı altın
da en çok ezilenler ise masum yavrular olmaktadır. 

Amerika ve Batı ülkeleri, bozulan aile yapılarını sağlama almak için manevî çözümleri 
araştırırken; hatta, 1994 yılını "Dünya Aile Yılı" olarak şimdiden ilan ederken, bizim bir kı
sım basınımız, televizyonumuz ve sinemamızın, oraların ahlaksızlığını memleketimize taşıma
yı marifet saymaları düşündürücüdür. 

Maalesef, fuhuş bir sektör haline getirilmiştir. Bu tehlikeli gelişmenin en büyük hedefi 
ise aile yapımızdır. Eğlence merkezleri, sanat gösterileri adı altında ahlaksızlığı teşhir ederken, 
televizyonumuzda gösterilen bazı programlar ve filmler ise Türk Milletinin inançlarına ve aile 
yapısına ters düşüyor. Bilhassa kanunî statüsü dahi tartışılan özel bir televizyon kuruluşu ise, 
yayınları ile inançsızlığı, ahlaksızlığı evlere, ocaklara sokmaktadır. 

İstanbul başta olmak üzere, bazı vilayetlerimiz eğlence merkezlerinin revü ithali ile başla
yan, yabancı kadın istilası altındadır. Büyük şehirlerimizin giriş-çıkışları, cadde ve sokakları
nın hayat kadınları ve dönmelerin işgali altında olduğu, basın ve vatandaşlarımızın diline düş
müştür. 
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Sarp Kapısının, gerekli tedbirler alınmadan açılması ile sağlam aile yapısına, töre ve inanç
lara sahip Karadeniz bölgemiz, rus hayat kadınlarının akınına uğramıştır. Hopa-Ordu yol gü
zergâhı şehirlerde, caddeler, sokaklar ve oteller açıktan fuhuş yapılan yerler haline gelmiştir. 
Karadeniz insanı feryat ediyor, iffetli, kadın ve kızlar evden çıkamaz hale gelmiştir. Şehirleri 
ve yolları işgal eden bu çirkin görüntü televizyon programı olurken, tedbirlerin alınmaması 
hayretle karşılanmaktadır. Aldığımız yüzlerce mektup, 1 200 imzalı dilekçe ve araştırmalar, bil
hassa Karadeniz Bölgemizde acil tedbirler almayı gerektiriyor. Bunun neticesi olarak, başta 
AİDS ve frengi olmak üzere, zührevî hastalıklar toplumu sağlık yönünden de tehdit ediyor. 

Ayrıca, fuhuş bir sektör halini almış ve reklamı her yerde yapılır hale gelmiştir. 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığımız da, bu gelişmeleri dikkate alarak, toplumumuzun 

temeli olan aileyi, her türlü menfi saldırılardan koruyacak tedbirler geliştirmelidir. 
Bu gelişmeleri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 

yapılan araştırma da teyit ediyor. Araştırma, fuhuşun bir sektör haline geldiği neticesini orta
ya koyarken; 

1. Fuhuş batağında bulunanların % 15'i frengi mikrobu taşıyor ve bulaştırıyor. Aynı du
rumda olan eşcinsellerde bu oran % 40'ı buluyor. 

2. Fuhuş batağına düşme sebepleri: 
a) Evlilik vaadi ile kaçırılan, iğfal edilen ve hamile kalanlar, 
b) Büyük şehirlerin yoksul bölgelerinde yaşayan ve daha iyi bir hayat özlemi ile kötü 

yola düşen zayıf karaktere sahip olanlar, 
c) Eşleri tarafından ihmal edilen ve maddî sıkıntı çekenler, 
d) Artist, şarkıcı ve sanatçı olmak ümidiyle taşradan büyük şehirlere gelerek kötü niyet

li insanların eline düşenler, 
e) Sinema ve televizyondaki açık sahnelerin etkisinde kalanlar, 
f) Üniversite öğrenimini devam ettirmek için bu yolu deneyenler. 

3. Fuhuş, Romen, Bulgar ve Rus kadınların alanı ile hızlandı, bu kadınlar genelde 19—20 
yaşlarında. 

Yukarıda izaha çalışılan ve aile yapımızı tehdit eden bu meseleyi geniş şekilde görüşüp, 
tedbirlerin alınması için, Yüce Meclise getirmeyi uygun bulduk. Anayasanın 98, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri gereğince Yüce Meclisimizde genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz 
ve teklif ediyoruz. 

1. Ökkeş Şendiller (Kahramanmaraş) A 

2. Ahmet özdemir (Tokat) 
3. Tuncay Şekercioğlu (Elazığ) 
4. Rıza Müftüoğlu (Erzurum) 
5. Koray Aydın (Trabzon) 
6. Oktay öztürk (Erzurum) 
7. Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
8. Mustafa Dağcı (Kayseri) 
9. Muhsin Yazıcıoğlu (Sivas) 

10. Yaşar Erbaz (Yozgat) 
• 11. Osman Develioğlu (Kayseri) 
12. tsmet Gür (Aksaray) 
13. Musa Erarıcı (Konya) 

— 673 — 



T.B.M.M. B : 26 15 . 1 . 1992 0 : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuşutr. 
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

mına geçiyoruz. 

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

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının 19Ş0ytltna kadar hayalî ihracat yoluyla 
hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun 
olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/5) 

2. —Aksaray Milletvekili Mahmut Oztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü yapışı 
ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri (10/8) 

BAŞKAN —• 1 inci sıradaki, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılı
na kadar hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu su
retle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen para
lardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin ön-
görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırması önergesiyle, 4 üncü sıradaki, 10/8 esas numa
ralı, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü ya
pısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
nin konusu aynıdın Genel Kurul uygun gördüğü takdirde bu iki önergenin görüşmelerini bir
likte yapacağız. 

Her iki önergenin birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeleri sırasıyla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçmiş hükümetler döneminde kamuoyunu en fazla işgal ve rahatsız eden konuların ba

şında hayalî ihracat yapmak suretiyle devletten haksız olarak trilyonlara varan para alan kişi
lerin durumu olduğu kuşkusuzdur. 

18 inci dönem milletvekilliğim sırasında bu konuları birkaç kez soru ve gensoru yoluyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmeme rağmen, geçmiş hükümetlerin konuyu örtbas 
etme gayretleri sonucu hayalî ihracatçıların gerçek durumlarının anlaşılması mümkün olama
mıştır. 

Çok karışık ve memleket ekonomisine büyük darbe vuran hayalî ihracat işlemlerinin tüm 
açıklığı ile ortaya çıkarılması gerçeği inkâr edilemez. * 
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Bu itibarla, 1990 yılına kadar hangi firmaların hayalı ihracat yoluyla devletten ne kadar 
haksız para aldıklarının ve bu hayalî ihracat işlemlerinin ne suretle yapıldığının belirlenmesi, 
hayalî ihracat yoluyla devletten milyarlarca lira para sağlayan firmaların politikacılarla ilişki
lerinin olup olmadığının, ödemelerin yapılmasında kimlerin aracılık yaptığının ve hayalî ihra
cat yoluyla devletten büyük para sağlayan kişilerden bu paraların usulüne uygun geri istenip 
istenmediğinin, geri istenme sırasında gerçek borçlulara başvurulup vurulmadığının, geri is
tenmiş ise, ne kadarının tahsil edildiğinin ve hâlâ hayalî ihracat yoluyla devletten haksız ka
zanç sağladığı tespit edilen kişilerden bu paraların geri alınmayanlarının bulunup bulunmadı
ğının ve bu paralardan idarenin kastı ve ihmali sonucu zamanaşımına uğratılanlarının da bu
lunup bulunmadığının saptanması için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açlımasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi; ihracat olgusu, ülke kalkınmasını gerçekleştirecek sağlam döviz kaynakları

nın temini yanında, iç Üretim artışı üzerindeki olumlu etkisi yönünden çok önemli bir ekono
mik faktördür. 

Bu sebeple, ülke kalkınmasını ihracata yönelik stratejiler üzerinde kuran bazı devletlerin, 
aldıkları buna yönelik çeşitli teşvik tedbirleri sayesinde başarılı oldukları görülmüştür. (Japonya, 
Güney Kore ve benzerleri) 

Değişik zamanlarda, ülkemizde de dışa yönelik çeşitli ihracat politikalarının izlendiği gö
rülmüştür. 

Ancak, özellikle 1980'li yıllarda izlenen ihracat politikaları ve buna bağlı olarak uygula
nan sanayileşme politikaları, ihracatı teşvik politikaları ve ihracattan beklenen döviz gelirleri 
ile GSMH de beklenen artışlar arasında bir paralellik görülmemiştir. 

Bir taraftan, ihracatımız rakamlar itibariyle büyürken, diğer taraftan bu ihracatımızı ger
çekleştiren, gerek kamu ve gerekse özel sektör imalat yatırımlarında reel bazda yıllık ortalama 
yüzde 5 bir gerileme olmuştur. 

Diğer taraftan, ihracatı kolaylaştıracak teşvik tedbirleri, yalnız ihracat safhasında yoğun-
laştırıldığından, adeta ihracatımız, diğer kalemlerden elde edilen gelirler ve yine kamunun sağ
ladığı yardımlarla ayakta durur hale gelmiştir. 

Bu sebeple, ihracat politikalarımız bu yönleriyle üretim artışına yol açamayan, dış rekabet 
şartlarına uymayan ve kısa vadeli kâr gözeten bir yapıya bürünmüştür. 

Ayrıca, ihracatı teşvik amacıyla almaı- hukukî, idarî ve malî tedbirler, birçok suiistimalle
re yol açmış ve Türk kamuoyunda hayalî ihracat diye bilinen olayları doğurmuştur. 

Hal böyleyken, 1980'li yıllarda ülkeyi yönetenler, ihracat politikalarımızdan doğan yanlış
lıkları ve ortaya atılan suiistimal iddialarını tartışmak ve bunları araştırarak Türk kamuoyuna 
bilgi vermekten adeta kaçınmışlardır. 
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Bütün bu sebeplerle; ihracatımızın dünkü ve bugünkü yapısını araştırmak, sorunlarını göz
den geçirmek, gerçek artış değerlerini ortaya koymak bununla ilgili tüm kuruluşların (kamu-
özel) durumlarını tespit etmek, idarî, hukukî ve malî mevzuatı incelemek ve ıslah etmek, yapı
lan ve üzerine gidilemeyen hayalî ihracat iddialarını araştırmak ve bu hususta karanlıkta kalan 
diğer noktaları açığa çıkarmak, sorumluları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açlımasını tensiplerinize arz ederiz. 

Mahmut, öztürk 
Aksaray 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahiplerine ya da onların 
göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve parti grupları adına 20'şer dakika, şahısları adına 10'ar 
dakikadır. 

önce, Hükümete söz veriyoruz. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; yolsuzlukların takibi ve sonuçlandırılmasıyla görevli Bakanlığım, kamu vicdanını ra
hatsız eden tüm usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların tespiti ve önlenmesi için, ilgili kuruluşlarla, 
koordinasyon yönünden ciddî ve kararlı çalışmalara başlamıştır. 

Geçmiş yıllarda, bazı kişilerin devlet eliyle zengin edildiği yolunda basında ciddî iddialar 
öne sürülmüştür. Halkın devlete olan güvenini yeniden kazanmak için, bu tür iddiaların üzeri
ne .gitmekte kararlıyız. Bu konudaki en yaygın iddia ise, bilindiği üzere, hayalî ihracat üzerinde 
toplanmıştır. Muhterem Heyetinize üzülerek belirtmek isterim ki, bu iddialar, geçmiş dönem
de bazı ağızlar tarafından da doğrulanmıştır. Ancak, olayların üzerine yeteri kadar gidilmedi
ği için, hayalî ihracat ortada kalmıştır. 

Bazı kişiler tarafından hayalî ihracat yoluna başvurulmasının sebebi ise, haksız yere ihra
cata vergi iadesi, katma değer vergisi iadesi ve diğer ihracatı teşvik tedbirlerinden yararlanmak 
ve bu yolla devlet sırtından büyük servet sahibi olmaktır. 

Bakanlığıma yolsuzluğun izlenmesi ve koordinasyon görevinin tevcih edilmesinden sonra, 
bu ve benzeri konular üzerinde hassasiyetle durulmuş ve neticede, hayalî ihracat, en fazla önem 
verdiğimiz konulardan birisi olmuştur. 

Hayalî ihracat olayının, birçok kamu kuruluşunu ilgilendirmesi sebebiyle, bu kamu kuru
luşlarıyla yazışma yapılarak, bilgi talep edilmiştir. Bu amaçla, hayalî ihracat konusunda yapı
lan işlemler özet olarak şu şekildedir: 

23.12.1991 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili devlet bakanlığına gönderilen 
yazılarla, o tarihe kadar, bakanlıklarına bağlı çeşitli denetim organlarınca doğrudan, birlikte 
ve diğer denetim organlarının katılımı ile yapılmış olan hayalî ihracat ile ilgili teftiş, inceleme 
ve soruşturmalar hakkında bilgi talep edilmiştir. Aynı yazı.bilgi almak yönünden, Başbakanlı
ğa da yazılmıştır. 
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30.12.1991 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına gönderilen yazımızla, hayalî ihracat ko
nusunda Merkez Bankasında yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalar hakkında da bilgi isten
miştir. Ayrıca, yine 30.12.1991 tarihinde, ilgili devlet bakanlığına gönderilen bir yazıyla da, ha
yalî ihracatın hangi tür ürünleri kapsadığı, hangi ülkelere yapıldığı; hayalî ithalat boyutunun 
da ne olup olmadığı ve hayalî ihracat olayını önlemek için hangi tedbirlerin alındığı istenen 
bilgiler arasındadır. 

Son olarak, 9.1.1992 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilen bir yazıyla, ha
yalî ihracatla ilgili olarak, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolörleri 
ve gümrük kontrolörleri tarafından yapılan bütün çalışmaların ilgili bakanlıkta oluşturulan 
komisyon marifetiyle yapılan çalışmaların hangi safhada olduğunun bildirilmesi istenmiştir. 

Bu yazılarımıza, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tef
tiş Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından cevap
lar verilmiş ve düzenlenen raporların listesi gönderilmiştir. Bu meyanda, 10.4.1989 tarihinde 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığındaki bir heyet tarafından düzenlenen değer
lendirme raporu da, Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Halen, Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 9.1.1992 tarihli yazı ile talep edilen bilgiler 
beklenmektedir. Bakanlığıma intikal eden değerlendirme raporu- bu raporun tarihi 10.4.1989'dur-
Bakanlığımca ön incelemeye tabi tutulmuş ve gereği için,'ilgili bakanlığa ve Başbakanlığımıza 
gönderilmiştir. 

Hükümetin, SHP Milletvekili Sayın Kamer Genç ve 11 arkadaşının ve ayrıca Doğru Yol 
Partisi Milletvekili Sayın Mahmut öztürk ve 29 arkadaşının konuyla ilgili Meclis araştırması 
açılması konusundaki verdikleri önergeyi desteklemektedir ve bu konuda yapılacak oylamada 
müspet oy verecektir. 

Bugün sizlere sunacağım, arz edeceğim bilgiler bunlardır. 
Saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ZİYAEDDİN SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Meclis araştırması önergeleri hakkında Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Türkiye'nin ihracatı, uzun yıllar artmayarak, dış ödemeler dengesini olumsuz yönde etki
lemiş ve bu husus, ekonomik büyümemizi sekteye uğratmıştır. Yani, ülkemiz, daha hızlı kalkı
nacakken, kalkınma süreci, gereken yeterli döviz kaynaklarının bulunamamasından dolayı ya
vaşlamıştır. Oysa, tüm gelişmiş dünya ülkeleri, ihracatı, ekonomik gelişmelerinin temel hedefi 
olarak alarak, ihracatın artmasına dönük her türlü tedbiri almışlardır ve ihracatı büyük çapta 
teşvik etmişlerdir. 

Hepimiz hatırlarız, Türkiye'de ihracat denilince, tütün, fındık, üzüm, incir ve biraz da 
maden akla gelirdi; bu kalemlere ilişkin tonlarca yapılan ihracatın karşılığında da çok az döviz 
elde edilirdi; oysa, kalkınma ve sanayileşme için gereken ham ve yardımcı maddelerin ithalinde 
büyük zorluklarla karşılaşılırdı. Türkiye'nin Ortak Pazar ile ilişkilerinin başladığı yıllarda, ge
rek Ortak Pazar ve gerekse OECD Teşkilatı rapor ve tavsiyelerinde, en büyük darboğaz olarak, 
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ihracatımızın artmaması ve sınırlı kalması gösterilmekteydi. Tabiatıyla, ihracatın geri kalma-
sındaki nedenlerin başında, ihracata destek verecek, dış alemle, rekabet gücü yüksek rakip ül
kelerle rekabet edebilecek kalitede mal üretmeyen sanayimizi de saymak gerekir. Devrin Dışiş
leri Bakanı Sayın thsan Sabri Çağlayangil'in, Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi 
toplantısından sonraki, "rekabet gücü olmayan sanayimizle bir yere varamayız" sözü hâlâ ha
tırlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ihracatın diğer önemli bir unsuru olan dış ülkelere dönük pazarla
ma ve ihracatın yarı sektörleri, bankacılık, ulaştırma ve diğer yan dallar ise, hiç gelişmemişti. 

1980 öncesi dönemde görev yaptığım Devlet Planlama Teşkilatında, hatırlıyorum, yılda 
550 milyon dolar ihracat yaptığımız zaman büyük sevinç duymuştuk, tşte, 1980'li yıllara girer
ken, tıkanan sanayii cılız ihracatı, yokluklar ve yetersiz döviz stokları ve hatta devrin Başbaka
nının kendi ifadesiyle, "70 sente muhtaç bir Türkiye" mevcuttu. 

Türkiye, o dönemlerde, Libya'ya. Irak'a avuç açıyor; petrol yokluğu nedeniyle, ulaşım, 
enerji, ısınma faaliyetleri duruyor, bir tankerin Suudî Arabistan'dan, iran'dan hareketi için para 
isteniyordu ve biz bu parayı veremiyorduk. 1 milyon dolar kredi için Lüksemburg'a el açmış
tık. Ayrıca, büyükelçilerimizin ve diplomatlarımızın da maaşları ödenemiyordu. Memlekette 
büyük yokluklar vardı... 

Değerli arkadaşlar, bunları neden söylüyorlar diye aklınıza bir sual gelebilir. Konuları ele 
alırken, yaşanan olayları kendi dönemimin özellikleri içinde düşünmek ve değerlendirmek ge
rekir. Bunu yapabildiğimiz zaman doğru sonuçlara ulaşabiliriz. ANAP, 1983 yılında iktidara 
geldiğinde, yaşanan eski olayları, sıkışıklıkları, yokluk ve darboğazları nazarı dikkate alarak, 
yoğun bir üretim ve hiracat seferberliğine girişti. Alınan tedbirler sonucunda, atıl duran, çalış
mayan tesisler hareket kazandığı gibi, alınan yatırım teşvik tedbirleri sayesinde, tevsi, moder
nizasyon ve yeni yatırım olarak sayılabilecek yoğun yatırım ve işletme seferberliği başladı. Önemli 
olan, ülkemizde üretilen bu malların dış ülkelerle rekabet ederek, ihracatının sağlanmasıydı. 
Bu amaçla, ihracata dönük, geniş ve.kapsamlı teşvik tedbirleri öngörüldü; prefinansman kre
dileri, Kurumlar Vergisi istisnası, döviz tahsisi, ihracata dönük endüstrilerde gümrük muafiye
ti ve vergi iadeleri gibi... 

Yaratılan bu seferberlik havası içinde, Türk sanayici ve müteşebbisleri, gelişmiş ülkelerle 
rekabet edecek mal üretimine giriştiler; kalitelerini iyileştirdiler. Eskiden, ne üretirsen üret iç 
piyasada satarsın düşüncesi hâkimdi, şimdi ise, serbest piyasa ekonomisi ve dışa açılma politi
kası sayesinde -1983'ten somaki o yılları lütfen hatırlayınız- dış ülkelere, ellerinde bont çanta-
larıyla pazar aramaya giden, çoğu dış ülkelerde eğitim görmüş, lisan bilen, gencecik Türk ihra
catçıları ve pazarlamacılar dolu. Ciddî firmalar, artık, kuruluşlarında yeni bir uzmanlık dalı 
olan export (ihracat) deportmanlı ihdas ve buralarda -yukarıda ifade ettiğim gibi- çok yetenek
li elemanları istihdam ettiler. Bu şekilde, Türkiye'nin önüne yeni bir ufuk açılmıştı. 

Değerli milletvekilleri, her ülkede ve her toplumda, yapılan güzel icraatları, alınan olum
lu tedbirleri istismar edebilecek, dejenere edebilecek kötü niyetli kişiler olabilir. Bakınız, yuka
rıda anılan tüm olumlu tedbirler sonucunda, Türkiye'nin ihracatı, patlamalarla, önce 5 milyar 

^ dolara, sonra 8,5 milyar dolara ve daha sonra da 10 milyar dolara çıktı. İhracatın yıllık artış 
oranı yüzde 35'lerin üzerindeydi. 
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Alınan bu tedbirlerle, önceleri fındık, fıstık, üzüm, tütün ve krom olan geleneksel ihracat 
mallarımız, yerine, sanayi ürünlerine terk etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı arttı, döviz 
girdilerimiz bollaştı ve 1983 öncesinde 2,8 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 14 milyar do
lara yakın bir duruma geldi. 

Bütün bu güzel sonuçlara bizi getiren tedbirler ve inancın yanında, sistemin boşlukların
dan istifade eden bazı kötü niyetli kişiler de çıktı. Bunu, bir ölçüde doğal olarak görüyorum; 
zira, her toplumda, iyi niyetliler kadar kötü niyetliler de bulunabilir. Eğer öyle olmasaydı, bu
gün, polis teşkilatına ve mahkemelere ihtiyaç olmazdı. İhracata dönük olarak alınan iyi niyetli 
bu tedbirleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, bunların boşluklarından istifade eden 
veya çoğunluğu iyi niyetle görev yapan kamu görevlilerinin bu iyi niyetlerinden istifade eden 
kimseler çıkmıştır. 

Bu önerge bu nedenle verilmiştir; bu işin soruşturulması ve araştırılması istenmiştir. As
lında, biz Anavatan Partisi Grubu olarak, bu araştırma ve soruşturmanın yapılmasından ya
nayız. Bu şekilde, bazı gerçeklerin ortaya çıkmasında ve bundan sonra bunu yapabilecek olan
lara emsal teşkil ederek, bu kötü niyetli kişilerin ortaya çıkmamasında fayda görüyoruz. 

Bu tür çıkar ve yolsuzluk iddialarının ortaya atılması, bakınız, memleketimizin ne denli 
aleyhine olmuştur: öngörülen teşvik tedbirlerinden yararlanan, kanunlara, nizamlara uygun 
olarak ihracatlarını yapan ve hakları olan vergi iadelerinden, teşviklerden isitfade eden ciddî 
kuruluşlar.'ihracatı motive eden, teşvik eden bu imkânlardan mahrum kalmışlardır. Zira, önemli 
bir teşvik tedbiri olan vergi iadeleri kaldırılmıştır. Birkaç kötü niyetli firma ve kişi uğruna, bir 
bakıma pire için yorgan yakılmıştır. 

Burada, basından bir alıntı yapacağım. Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Şirketinin Genel 
Sekreteri Profesör Doktor Çelik Kurdoğlu, "ihracat, hayalî ihracatın diyetini ödememeli" şek
linde ifadesiyle, vergi iadelerine sahip çıkmaktadır. 

Bugün, tüm ülkeler ihracatlarını yükseltmiştir, özellikle, burada misal olarak Güney Ko
re'yi vereceğim. Güney Kore, ihracatını 60 milyar dolara yükseltmiştir. Türkiye ise, son yıllar
daki yüzde 35'lik, yüzde 20'lik artışların altında, yüzde 8 ve ll'lik. ihracat artışıyla, gele gele 
14 milyar dolara gelmiştir. Bu, hakikaten üzüntü veren bir noktadır. 

Ben, Türkiye'yi, büyük hedeflere layık gören bir insanım. Eğer, bugün, Kore, çok hızlı 
olarak 60 milyar dolara vurdu ise, bizim hedefimiz 80 - 100 milyar dolar olmalıydı; en azın
dan, Kore seviyesinde olmalıydı. 

Teşvik edilmeyen sanayici ne yapar; tesisinin kapasitesini düşürür, işçi çıkarır, istihdamı 
düşürür, malını iç piyasada yüksek fiyatlarla satar ve rahatına bakar. Zira, ihracat, zor ve uğ- * 
raşı isteyen bir iştir. Hatta, ben özel sektörde de görev yaptığım için biliyorum; birçok ciddî 
ihracatçı, bu vergi iadeleri sayesinde ellerine geçen ihracat imkân ve potansiyellerini -vergi ia
delerinden alacakları miktarları da düşünerek yükseltmiş ve bu şekilde dış pazarlarda rekabet 
gücü kazanmışlardır. 

Ben sanayiden geldim ve biliyorum ki, ihracat için temel prensipler, kaliteli, ucuz mal ve 
ihracat yapan firmanın fiyat ve zamandaki sözüne güvenilirliktir. 

Şimdi, ben burada şunu da hatırladım: Bu alınan ihracatı teşvik tedbirleri arasında, 40 
bin doların dış ülkelerdeki bankalarda, dış ülkelerde bırakılması hususu da vardı. Bu, hakika
ten Türkiye'nin ihracatını belli bir noktaya getirmek için, ihracatı yapabilmek amacıyla, 
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bazı harcamaların yapılmasına imkân yeren bir tedbirdi. Yani, ihracat zor bir iştir; teşvik edil
mesi lazımdır ve ihracata dayanmayan bir ekonominin uzun süre ayakta durması zordur. 

Bu ihracat konusuyla ilgili araştırma önergesi gündeme geldiği zaman, bazı bürokratlarla 
ve geçmişte görev yapmış olan devlet görevlileriyle görüştüm, bunlar bana şunu söylediler: "Keşke 
öyle bir sistem ortaya çıksa, vergi iadelerini tekrar ihdas edebilsek. Çünkü, vergi iadeleri, ger
çekten, müteşebbisi, ihracatçıyı motive eden, onları teşvik eden ve dış pazarlar aramaya yönel
ten bir metot idi." 

Ancak, bugün ve yarın Türkiye'nin ekonomik kalkınması, büyümesi ve sosyal refah dev
leti olması için sağlam kaynaklara ihtiyaç olduğu konusunda, sanıyorum ki hepimiz hemfiki
riz. Bu kaynakları, en sıhhatli şekilde, ihracat yoluyla bulabiliriz. 

İhracatı teşvik etmek için, 60 milyar dolarlara çıkarmak için, elden gelen her türlü gayret 
gösterilmelidir. Bu aksiyonlarda, kısır düşüncelere değil, uzun vadeli ve büyük hedeflere ihti
yaç vardır. Bunları yaparken de, teşvik sistemini dejenere ettirmeyecek, kötü niyetli kişilerin 
çıkar sağlamayacağı ve ciddî firmaları el üzerinde tutan ihracat sistemlerine ve ihracatı teşvik 
tedbirlerine ihtiyaç vardır. 

Ülkemizin yaşamında ihracata inanan birisi olarak, belki de bu önergenin, en kısa sürede 
alınacak ihracatı teşvik sistemi kararlarım ve sistemini kontrolü çalışmalarına ışık tutacağı inan
cıyla, Anavatan Partisi olarak bu araştırmanın yapılmasına olumlu baktığımızı ve bu meyanda 
olumlu rey kullanacağımızı ifade eder, bu vesileyle saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DOĞRU YOL PARTİSİ GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; kısaca, Türk kamuoyunda hayalî ihracat diye bilinen ve Türk 
ihracat sisteminin çeşitli boyutlarını araştırmak amacıyla verilmiş olan bu Meclis araştırması 
önergesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Doğru Yol Partisi olarak, ihracatın, bir ülke ekonomisinin kal
kınmasında, dışa açılmasında ve dış rekabete girmedeki önemini gayet iyi biliyoruz. Bu vesi
leyle, ihracatı sağlam temellere oturtmak, gerçek ihracatçıyı korumak ve ihracatımızın millî 
gelirdeki, gayri safi millî hâsıla içerisindeki oranını artırmak için, alınan ve alınmış bütün ted
birleri destekliyoruz ve ne ihracata ne de ihracatçıya karşıyız. 

Biraz önce ANAP Grubu adına konuşan Sayın Maruflu'nun çalıştığı teşkilatta ben de ça
lıştım. İhracat olayı 1980'den sonra başlamış bir olay değildir. İhracat, 1970'li yıllarda da var
dı, 1960'Iı yıllarda da vardı, 1950'Ii yıllarda davardı. O günkü Türkiye, ekonomik bünyesinde 
satabileceği ne varsa onu satmaya çalışıyordu; ama, o yıllarda atılan temellerin, o yıllarda ya
pılan yatırımların sonucu, ihracat 1980'li yıllarda arttı. İhracatın artmasından övünenler, ih
raç mallarını üreten fabrikaların temelinin 1970'li, 1960'lı yıllarda atıldığını bilmeliler. Bu da 
ayrı bir gerçektir. 

Konu çok mühimdir. Bu konu, yıllardır, Türk basınını, Türk kamuoyunu, Türk bürokra
sisini, Türk siyasetini meşgul eden bir konudur. Biz, kesinlikle, ihracata karşı değiliz. Elimizde 
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son derece önemli deliller, son derece önemli bilgiler vardır. Biz, Meclis araştırması açılması 
kabul edildiğinde, gerek Sayın Bakan, gerekirse grup olarak delilleri ortaya koyacağız. Şimdi, 
biz burada gerçek ihracatçıyı ayırmak istiyoruz. 

Hayalî ihracat diye bilinen olay nedir, bu işin babasını arıyoruz. l?60'lı, 1970'Ii yıllarda 
ufak tefek hayalî ihracat olmuştur; ama, o yıllarda devlet bunun üzerine gitmiştir. Biz iddia
mızda diyoruz ki, Devlet, 1980'li yıllarda yapılan hayalî ihracatın üzerine gitmemiştir; gidenin 
de elini kolunu bağlamıştır; bizim iddiamız bu ve bunu delillendireceğiz; delillendirdiğim za
man, pek çok kişi burada oturamayacak; hatta pasaportunu alıp kaçacak Türkiye'den. Delil
ler burada; delillendireceğiz; bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Şimdi, hayalî ihracat ne zaman hortladı, hangi iktidar zamanında hortladı, ona bir baka
lım. Türkiye'de 1960'lı yıllarda da iktidar var, 1970'li yıllarda da iktidar var. Bunlar normal 
zamanlarda geldi gitti, askerler geldi gitti; ama, o zamanlar, hiçbir siyasinin yakasına, sen şu
nu yaptın diye yapışılmadı. Bu bir şeref tablosudur, bu bir onur tablosudur. 

Türkiye'de 1984 - 1990 yılları arasında hayalî ihracat hortlamıştır. Peki, bunun koordina
törü kimdir, beyin takımı kimdir; bu beyin takımı devleti nasıl uyutmuştur, bu Meclisi nasıl 
uyutmuştur, mahkemeleri nasıl uyutmuştur, bürokrasiye nasıl baskı yapmıştır, bankaları nasıl 
dolandırmıştır; bunları ortaya dökeceğiz. Bunların delilleri var bizde; bundan kimse şüphe 
etmesin. 

Hayalî ihracat için bir zemin hazırlanmıştır. Bu zemin kendiliğinden oluşmadı. Türkiye 
Cumhuriyeti, bir devlettir; teşkilatı var, organları var, yasama organı var, mahkemeleri var. Tür
kiye'de hayalî ihracatla ilgili veya ihracatla ilgili birimler var. Kim bunlar? Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, 
Cumhuriyetle birlikte kurulmuş, bu dört ana kuruluş var. Yani, birisi, eline çantayı alıyor, bu 
dört ana kuruluştaki genel müdürleri, müsteşarları, ilgili bakanları, teftiş kurullarını atlatı
yor; alt alta koyarsak, 150 - 200 müfettişi atlatıyor, bürokratları atlatıyor, genel müdürü atlatı
yor, genel müdür yardımcısını atlatıyor, müsteşarı atlatıyor, müsteşar yardımcısını atlatıyor ve 
devleti dolandırıyor... öylemi?.. Kesinlikle öyle değil. Devlet kuruluşlarının eli kolu bağlan
mıştır. Kim bağlamıştır? işte, hem de çok gizli olan, o imzalar bizde var; Meclis araştırması 
açıldığı zaman, o imzaları açıklayacağız. "Hayalî ihracatçıya veya ihracatçıya zorluk çıkaran 
bürokratın canına okurum" diye yazının altında imza var; bende o duruyor; bunu açıklayaca
ğım. Ayrıca, sen bu işi yapamazsın deniyor; Hazineye, sen bü işi yapamazsın diyorlar. Gümrü
ğe, sen bu işi yapamazsın diyorlar. Merkez Bankasına, sen bu işin kontrolünü yapamazsın di
yorlar. Kim yapar bunu?.. DPT'nin Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yapar deniyor. Ba
kıyoruz, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde bir tane denetleme elemanı yok. Yani, ih
racat olsun memleketimize döviz gelsin; ama, fakir fukaranın, yetimin, memurun, işçinin, köy
lünün parasını, hastanın ilaç parasını alıp cebe atıp, sonra da, ben ihracat yapıp döviz getirdim 
diyenin de yakasına yapışmak, bu devletin borcu olmalı; olmazsa, zaten devlet değiliz. 

tşte bu sebeple, hayalî ihracatın önce siyasî boyutu araştırılmalı. Kim bu siyasiler? Yukarı
daki oturan mı, burada oturan mı veya oturamayanlar mı? Bunlar araştırılsın. Son derece önemli 
belgeler var. 

Gelelim diğer bir konuya: Hayalî ihracat deniyor. Vallahi onu bilemiyorum. Bir vatandaş, 
tarlasından çıkardığı mahsulü Sıhhiye Pazarında satmaya kalksa, kırk tarie zabıta yakasına ya
pışır; ama diğer taraftan, çok güçlü firmalar ortaya çıkıyor... Bu firmaların sahiplerine bakı
yoruz, çok büyük siyasilerin yakınları. Şu anda kimseyi rencide etmek istemiyorum. 
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İnşallah, Sayın Bakanımız da konuya el attığı zaman... Eğer el atabilirse... El atmasını istiyo
ruz; onun için burada oturuyor; değilse, çok açık konuşuyorum, onun da yakasına yapışaca
ğız. Çok güçlü firmalar var, bu firmalar holding ve bir kısmı sonradan kurulmuş. Bakıyoruz, 
içlerinde mafya babaları var. Mafya babalarına bakıyoruz, büyük siyasilerin yakın dostu, bü
yük bürokratların yakın dostu. O dönemin, bununla ilgili bürokratlarına bakıyoruz, aldığı üç 
kuruş veya beş kuruş maaşıyla evine ekmek götüreceği yerde, villa satın alıyor, Mercedeslere 
biniyor, yarı tatilini Avrupa'da geçiriyor. O bürokratlar ceplerini dolduruyor; ama kimse bir 
şeye dokunamıyor... Neden?.. Çünkü, o bürokratlarla, onlara yön veren siyasiler arasında çok 
yakın ilişkiler vardır. Onların belgeleri de bizde var ve inşallah onu da açıklayacağız. 

Sayın üyeler; bakıyoruz, 32 adet dış ticaret sermaye şirketi kurulmuş. Bu şirketler kurul
duktan sonra, bu şirketler Türkiye'nin ihracatını artıracak ve Türkiye'yi, döviz için el açmak
tan kurtaracak dendi. Kurulmuş bulunan bu 32 sermaye şirketinin 21'inin yaptığı ihracat hileli 
olup, bunların 18'i hakkında soruşturma açılmıştır ve halen de soruşturmaları devam etmek
tedir. Ayrıca, bu şirketlerden 12'si piyasadan çekilmiş bulunmaktadır. Bu sermaye şirketlerinin 
sahipleri kimlerdir; bunlar holding midir nedir, bilemiyoruz. 

Yine, hayalî ihracatımız arttı deniyor. İhracata bakıyoruz, İstanbul'daki mafya babaları
na bakıyoruz; Berber Yaşarlar, Turan Çevikler, Cemler falan... Bunlar, dışarıya mal satılmış 
gibi, ihraç edilen malın dövizini İstanbul Tahtakale piyasasından buluyorlar... (DSP sıraların
dan "İnci Baba da var" sesleri) 

İnce Baba da var efendim, ak baba da var, kara baba da var... Bu devlet ve bu Meclis; 
namussuza, ahlaksıza hırsıza kim sahip çıkarsa onun yakasına yapışmalı. Biz niye yemin ettik; 
niye yemin ettik de buraya geldik?.. İnci Baba, ak baba... Yani, İnci Baba varsa, bu İnci Baba 
bunları başka bir iktidar zamanında mı yaptı?.. Yaptıysa, 1984 - 1990 yılları arasında yaptı. 
O zamanın iktidarı kim?.. Şimdi onu soruyoruz; niye göz yumdunuz İnci Baba'ya? İşte, görül
düğü gibi, bu hayalî ihracat meselesi çok yönlü bir olaydır. 

Biraz önce, Sayın Işın Çelebi, burada, program şudur, budur; ihracat 16 milyar dolara 
çıktı, bu bizim vesilemizle oldu dedi; attı, tuttu... Biz, burada, ne kadar parayı, kimlerin, cebi
ne indirdiğini açıklayacağız. İmalat sanayii yılda yüzde 5 oranında geriliyor; fakat, ihracat ar
tıyor. Bu nasıl oluyor, biz de anlayamadık!,. Kurulan 32 firmadan 12'si piyasadan niye çekildi 
ve bunlar nereye gitti?.. Yoksa, görevlerini tamamladılar mı? Herhalde tamamladılar ki, piya
sadan çekildiler!.. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün, devlet, 1984 - 1990 yılları arasında hayalî ihracat ya
panların yakasına yapışamıyor. Çünkü, 1984'ten 1990'a kadarki hayalî ihracat dosyaları mah
kemelere teslim ettirilmedi. Bunlar, o dönem, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik 
ve Uygulama Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığında oyalandı ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına geç intikal ettirildi, böylece beş yıllık müruruzamanı doldu. Dolayısıyla, artık, 
bu adamların yakalarına mahkemeler de yapışamıyor; ama birisi, bir tane limon çalsa, peşine 
kırk tane polis ya da zabıta düşer. Bu, devletin ayıbıdır. İşte, onun için, bu meclis araştırması 
açılmalı. 

Şu anda, hayalî ihracat işine bulaşmış 749 tane firma var, olay var; ama bu devlet, bunla
ra bir şey yapamıyor... Ayıp, tek kelimeyle ayıp... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şapka düştü, kel göründü artık. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yapın, yapın... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu kanunu bu Meclis değiştirmezse -belki bu dünya

da birileri birilerini koruyor ama- yarın bu toprağın altında, rûz-i mahşerde bu işlerden haberi 
olmayan kişiler onların yakasına yapışacaktır; ben buna inanıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hangi mal kaça satıldı?.. 30 sentlik mal 3,5 dolara satıldı ve 
devlet 30 sentlik mala 3 dolar vergi iadesi yaptı ve bunun adı da ihracatı artırmak oldu... 

Kimin malını kime veriyorsunuz? Kimin malı kime verildi? Bunlar mutlaka araştırılmalı 
ve bence bu Meclis araştırmasına, bugün, Çankaya'dan, bürokratına kadar, kim koltuğunda 
huzur içinde oturmak istiyorsa, o da evet demelidir. Bu meclis araştırması açıldığı zaman, eğer 
gerçekten belgeler namuslu bürokratları, namuslu insanları korumak kaydıyla, diğerlerini teş
hir edecekse, Türkiye Cumhuriyetinin 19 uncu Dönem Meclisi en büyük tarihî görevini yapmış 
olacaktır ve bu Meclis araştırması açıldığı zaman, inanıyorum ki, sorumsuzluk zırhına bürü
nen çok kişinin uykuları kaçacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; o sebeple, özellikle 1980 yılından sonra yapıldığı iddia edilen, 
artırıldığı iddia edilen bütün ihracat kalemlerinin incelenip, namuslu insanları temize çıkar
mak, hatta onlara yeni şevk ve ruh vermek için, yasama zırhına bürünüp kendini koruyan na
mussuz insanların da yakalarına yapışmak için, Doğru Yol Partisi Grubu olarak bu Meclis araş
tırmasına evet diyeceğimizi belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmama başlamadan önce, kendim ve Grubum adına hepinize saygılar sunarım. 

Değreli arkadaşlar, nihayet hırsızların kuyruğuna yapıştık, boğazını sıkmaya başladık. Bu, 
20 Ekim seçim sonuçlarının bu ülkeye bahşettiği en büyük olanak ve hediyedir. 

Değreli arkadaşlarım, elbette ki, bir malın kendi ülkesinden bir dış ülkeye gönderilmesi 
için, o malın dış piyasalarda alıcı bulması lazım. Tabiî, alıcı bulması da, malın kalitesine, fiya
tına ve çeşitli yan unsurlara bağlıdır. İhraç edilen malların bünyesine giren vergi, resim, harç 
ve sair ek değerlerin ihraç rejimi içinde ihracatçılara ödenmesi sadece bize mahsus bir olay de
ğil, birçok ülke bunu kabul etmiş ve bu suretle de uluslararası piyasalarda ihraç mallarına bir 
değer, bir pazar sağlanmıştır; ama, bakın Türkiye'de ne olmuş: Türkiye'de, özellikle ANAP 
iktidarları zamanında ihraç edilen malların vergi, resim ve harç iadeleriyle ilgili olarak, çeşitli 
zamanlarda çeşitli kararnameler çıkarılmıştır. Bu kararnameler çıkarılmış; ama, Türkiye'de, 
mal ihraç edilmeden, gümrüklere gidilmiş, faturalar getirilmiş, çıkış beyannamelerinde güm
rük memurlarına rüşvetler verdirilmiş, gümrük memurları özel olarak belirli birtakım kapılara 
tayin edilmiş, mal ihraç edilmeden, çıkış beyannamelerine ihraç edilmiştir damgası vurulmak 
suretiyle, devletten, trilyonlara varan paralar da alınmıştır. Bu nasıl yapılmıştır? Ya, mal ihracı 
yapılmadan ihraç edilmiş gibi belirli bir prim alınmış (KDV iadesi, stopaj vergi iadeleri vs) ve
yahut da -biraz önce arkadaşımız da burada açıkladı- farz edelim ki, fiyatı 1 lira olan bir mal 
10 liradan ihraç edilmiş gibi gösterilmek suretiyle, ihraç malların fiyatları böyle astronomik 
rakamlardan gösterilmek suretiyle, devletin kesesinden büyük kazançlar sağlanmıştır. 

— 683 — 



T.B.M.M. B : 26 15 . 1 . 1992 O : 1 

İhraç edilen mallara prim vermek, gerçek ihracatçıya vergi iadesini sağlamak, bence, ülke 
ekonomisi için gereklidir; ama, burada ihracatçıya para ödenmemiştir. Kime ödenmiş?" Üç
kâğıtçılara ödenmiş ve dolayısıyla, üçkâğıtçıların yanında, üçkâğıtçılar da ortaklarına ödemiş. 
Bu üçkâğıtçıların ortakları da, geçmiş iktidarların kendileridir. Bakın, bir olay anlatacağım 
size, nasıl olduğunu göreceksiniz. . . ' . , , 

Geçen dönemde, Karadeniz Bölgesinde faaliyette bulunan Menteşoğlu firmasıyla ilgili bir 
gensoru önergesi verdim. Bu Menteşoğlu Firmasına, bu sekiz yıllık sayın büyük ANAP İkti
darı -büyük diyoruz tabiî onlara; çünkü yaptıkları küçük de kendileri büyük; büyük gösteri
yorlar kendilerini hep bu kürsüde. Bazı şeyler söylediler, zaman darlığı nedeniyle cevap 
vermeyeceğim- 520 milyar lira para ödemiş arkadaşlar; 1987-1988 yıllarında 520 milyar lira öde
mişler. O zaman devlet bütçesinde yatırımlara tahsis edilen para 1,5 trilyon lira... Düşünebili
yor musunuz; verdikleri, 520 milyar lira... Ben o gensoru vesilesiyle dedim ki, "Sayın Bakan, 
bu 520 milyar lira parayı ödemişsiniz, niye almıyorsunuz?" Bakan çıktı burada dedi ki, "520 
milyar lira değil de, 330 milyar liradır". Aslında, bu konuda 35'in üzerinde dosya var. İncele
me şöyle yapılıyor: 16 tane kontrolör grubu, inceleme elemanları inceleme yapıyor ve bu ince
leme elemanları diyorlar ki, bu ihracat hayalidir, bu parayı ödemeyin! Ama, bir görünmez el 
emir veriyor ve o 520 milyar lira ödeniyor. 

Şimdi, burada, sormak istiyorum: Bu 520 milyar liranın ödenmemesi gerektiği halde öde
me emrini veren insanların cebine bir şey girmemiş midir; elbette girmiştir. Yani, kim, devletin 
520 milyar lira parasını, hatır gönül karşılığı olmadan bir başkasına verir? Verir mi?.. Vermez. 
Açıktır ki, birtakım insanların cebine para girmiştir. 

Arkadaşlarım, bu olay bize şunu gösteriyor: Bu hayalî ihracat işine bulaşan bürokratların 
büyük kısmı bugün işbaşındadır. Eğer biz bu hayalî ihracat konusunda sağlıklı bir soruşturma 
yaparsak, Çankaya'nın tepesinde de birtakım şeyler uçacak, bu Mecliste de bazı insanlar uça
caktır. Onun için, ben, Yüce Meclisten, özellikle iktidar grubundan da evvela şunu rica ediyo
rum: Bu hayalî ihracatı soruşturma komisyonuna katılacak ihsanların çok sağlıklı görev yap
maları lazım. Çünkü, şu anda bürokrasinin başında bulunan ve hayalî ihracat işine bulaşan 
insanlar var, özellikle hayalî ihracat yaptığı sabit olan insanlara para ödenmesi için emir veren 

. insanlar var; bu kişileri görev başında tutamazsınız. Tuttuğunuz zaman, zaten, bu işi örtbas 
etmeye çalışıyorlar. Ben iktidar partisi milletvekiliyim, bilgi toplamaya çalışıyorum, bize en
gelleme getiriyorlar. 

Bu hayalî ihracat meselesinde bir ANAP'lı eski bakan dedi ki, efendim, biz çıkardık orta
ya. Hayır, kendileri çıkarmadılar, hayalî ihracatı teşvik eden kendileri oldu. Kendileri kesinlik
le çıkarmadılar ve bugüne kadar da bu dosyaları örtbas etmek için her türlü tedbire başvurdu
lar. Bakın ne yaptılar arkadaşlar: 

önce, hayalî ihracat yoluyla ihraç edilen mallar konusu var. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, kamu alacakları

nın tahsili belli yöntemlere bağlıdır. Bir kişiye ödeme emrini gönderebilmeniz için, tahukkuk 
etmiş bir kamu alacağının olması lazım. Bu kamu alacağı vergi ise, bir ihbarname tebliğ edile
cek; eğer vergi değilse, ihbarname yerine geçen bir tebligat gönderilecek ve vatandaşa denile
cek ki, ey vatandaş, senin devlete şu kadar borcun var, bu parayı öde. O kişiye bir ay süre veri
lir; o kişi bunun üzerine mahkemeye gidecek, itiraz edecek, itiraz etmez ise, bu alacak 
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bir ay sonra tahakkuk edecek, bir ay sonra da ödeme emri ile istenecektir. Bu yapılmamış. 
Maliye Bakanlığı bu parayı isterken ne yapmış? Tutmuş, doğrudan doğruya ödeme emrini gön
dermiş. İşte, elimde mahkeme kararları var. Mahkemeler diyorlar ki, ey Maliye, sen 6183 sayılı 
Kanunun 55 inci maddesine göre, bu kişilere ödeme emri gönderemezsin, önce tebligat gönder, 
sonra ödeme emri gönder. Maliye Bakanlığı, bu açık seçik usulsüzlüğe rağmen, tutmuş, bu 
işlemde ısrar etmiş. 

Şimdi çıkacaklar karşımıza, ne yapalım canım, biz hayalî ihracata da konu olsa, tahsili 
gereken paraları istedik... İşte, bu mahkemeler var ya, Danıştay var ya, bunu engelledi diyecekler. 

Arkadaşlar, burası bir hukuk devleti. Hukuk devletinde idare, evvela yürürlükte olan hu
kuk kurallarına uyacak; yani, eğer idare... İdare aslında bu geri isteme işini yaparken, bu olay
ları çok iyi biliyor; hinliğinden, kasten, bilerek, hayalî ihracatçıları korumak için böyle tertip
lere başvuruyor ve dolayısıyla bu yolla birtakım alacaklar zamanaşımına uğruyor. Bir, böyle 
hileli yollarla bu alacaklar örtbas edilmeye çalışılmış. 

Bir diğer yol şöyle: özellikle Menteşoğlu Firmasını da belirtmek istiyorum. Menteşoğlu 
üç tane firma kurmuş; birincisi asıl firma, ikincisi ve üçüncüsü paravan firmalar. İnceleme ele
manları gitmiş -birinci firma ikinci firmadan mal almış, ikinci firma üçüncü firmadan mal 
almış- üçüncü firmanın hesaplarını incelemişler. Üçüncü firma, hesapları yakmış. Bu üçüncü 
firmanın sahibi de, Ayhan Menteşoğlu isminde baldırı çıplak, zavallı bir vatandaş. Maliye, 520 
milyar lirayı birinci şirkete ödemiş ve gitmiş, o baldırı çıplak adamdan 520 milyar lirayı iste
miş. Ben bunları sordum kendilerine. 

Değerli arkadaşlar, o kadar büyük hilelere başvurmuşlar ki... Biz istedik diyorlar... Yahu, 
istedin; ama, parayı kime verdin, kimin ekonomik durumu yerinde, git onu yakala. Bunu yap
mıyorlar, biz istedik diyorlar. Değerli arkadaşlarım, burada gerçekten büyük hileler var ve bu 
hileler özellikle yapılmış. 

Bir Turan Çevik meselesi var -aslında bunları tek tek burada anlatırsam, zamanımız yetmez-
bununla kim ortak; kim, Turan Çevik'in paralarının ödenmesi için, özel olarak Maliyeye, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına para veriyor?., öyle kombinezonlar kuruluyor ki, paranın 
ödenmesini normal olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının yapması lazım, bakıyorsunuz Devlet 
Planlama Teşkilatı giriyor işin içine. Planlamada bir müsteşar muavini var, çeşitli yerlere, çe
şitli suiistimallere bulaşmış ve birtakım insanlara arkasını dayıyor. Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ayrı bir olay. 

Tabiî, bunları Meclis .araştırması açıldığında uzun uzadıya araştıracağız ve bulacağız. Ta
biî, bu Meclis araştırmasını sağlıklı yapabilmemiz için -demin de söyledim- bazı bürokratların 
görevden alınması şart; aksi takdirde yapamayız. Birtakım insanların -birtakım insanların de
ğil, büyük mevkide olan birtakım insanların- buradan menfaati var. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılı bütçesi burada müzakere edilirken -dün, bir sayın millet
vekili, hayalî ihracatı biz ortaya çıkardık dedi- ö zaman devrin Başbakanı dedi ki, "Hayalî ih
racat yok kardeşim; 3-5 milyar liralık bir şey var, o da önemli değil" Hafızalarınızı yoklarsanız 
hepiniz hatırlarsınız. Arkasından, aynı kişinin Maliye ve Gümrük Bakanı 1989 bütçesini bura
da takdim ederken, "arkadaşlar bir hayalî ihracat olmuş; ama, 1 trilyon 200 milyar liralık bir 
hayalî ihracat olmuş, üzerine gidiyoruz" dedi. Bakınız, 1984'lerden beri, bu hayalî ihracat me-

" selesinin üzerine gidilmiş, hâlâ, Türkiye. Cumhuriyeti Devletinde, hayalî ihracatçıdan para 
alınmıyor. . < ı 
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Değerli arkadaşlarım, biz, zaman zaman Meclis araştırması, gensoru, soru yoluyla bu iş
lerin üzerine gittik; fakat, maalesef, bize cevap verilmedi, bürokratlar yerinde durduğu için, 
hâlâ da cevaplandırılmıyor. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bunları geri isterken de -demin bahsettiğim gibi- bir hileli 
yola başvurdu. Bir de, o zamanın Maliye ve Gümrük Bakanı bana, "efendim, biz niye tebliğ-
name göndermedik de ödeme emri gönderdik; çünkü, gecikme zammını alamazdık" dedik. 
Aslında, Bakanlar Kurulunun 1986 yılında çıkardığı 86/11337 sayılı bir Kararname var. Bu ka
rarnamenin 12 nci maddesinde, "hayalî ihracat yoluyla yapılan ödemelerde, gecikme zammı 
paranın ilgiliye ödendiği tarihten itibaren alınır" şeklinde hüküm vardır. Bu şekilde işlem ya
pılıyor. Bu bakanlar kurulu kararnamesine karşı Danıştaya dava açılıyor ve Danıştay, gecikme 
zammı ayrrbir alacak türüdür. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 55 inci maddesinde 
belirtilmiştir; süresinde ödenmeyen amme alacağına ancak gecikme zammı uygulanır gerekçe
siyle iptal ediyor. Daha sonra çıkarılan 3055 sayılı Kanunla, bu tür kamu alacaklarına bir de 
gecikme faizi getirildi. 

Zamanın Maliye Bakanı, "efendim, görüyorsunuz ki, Danıştay bizim işlemlerimizi iptal 
ediyor" diyor. Yahu kardeşim, eğer seti, hukuku bir yana bırakırsan, yürürlükteki mevcut ka
nunlarına göre işlem tesis etmezsen, elbette ki, bir hukuk bekçisi ve hukuku korumak zorunda 
olan Danıştay, bunları koruyacak. 

Sayın milletvekilleri, neticede öyle bir yola gittiler ki, zamanında tebliğnamenin hayalî ih
racatçıya tebliğ edilmemesi nedeniyle de, devletin uğradığı alacak ziyanı trilyonları aşıyor. 

Bir de diğer husus da, özellikle geçen dönemde de milletvekili olan arkadaşlarımız bilir
ler, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında bir kanun çıkarıldı. Tabiî, o zamanlar ANAP 
iktidarda iken bir kişi emir veriyordu, kanun tasarısı geliyordu buraya. O kanun ile şöyle bir 
sistem belirlendi: Kaçakçılara Ve hayalî ihracatçılara evvela hapis cezası sistemi getirildi; fakat 
sonradan burada, "ekonomik suça, ekonomik ceza verelim. Zira, bunlar ekonomik suçlardır, 
bu suçlara ekonomik ceza verelim" dediler, dolayısıyla, tuttular, hapis cezasını hayalî ihracat 
suçlarından kaldırdılar. Kaldırınca ne oldu: Hayalî ihracat yine büyük bir teşvik gördü. O ka
nun tasarısı Mecliste kabul edildikten sonra, Çankaya'da veto edildi, tekrar geldi, Meclisçe bu 
suçlar için hapis cezası konuldu, tekrar veto edildi ve sonunda kadük oldu. Aslında hayalî ih
racat suçlarına uygulanan hapis cezası hükmü kalkınca, hayalî ihracat, teşvik gören bir sistem 
haline geldi. 

Sayın milletvekilleri, hatta bu konuda öyle bir şey oldu ki, İskenderun'da Penta ismiyle 
bir şirket vardı ve bu Penta şirketinin hayalî ihracat yaptığrkonusunda açık seçik tespit yapıldı 
ve şirket yetkilileri, İskenderun Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeye verilerek tutuklandılar. 
O zamanki kişiler -o zamanki Adalet Bakanına da sordum bu konuyu- "Sen, bu hâkimleri 
niye görevden almıyorsun da, bu firmanın asıl sahiplerini hapsettiriyorsun?" dediler ve tuttu, 
bu hâkim ve savcılar zamanında görevden almadığı için, Adalet Bakanını görevden aldı. Bun
ların hepsi bu Meclisin zabıtlarında vardır. 

Yine idarenin hayalî ihracatçılara yaptığı yardımlardan birisi de şudur: Bu konuda elimde 
bir mahkeme kararı var arkadaşlar. Bu mahkeme kararında, Polimak Sanayi Maden Tarım ve 
Gıda Ürünleri İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi, Makitaş Makine ve Takım Tezgâhlan Ano
nim Şirketi yetkilileri hakkında 1990 yılında İstanbul Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinde 
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hayalî ihracat faaliyetinden dolayı kamu davası açılıyor ve mahkeme kararında, "kamu aleyhi
ne açılacak bu gibi davalar, Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesine göre beş yıllık zamana
şımına tabidir. Dolayısıyla suç, 1984 yılında işlenmiş olduğundan, zamanaşımı nedeniyle dava 
reddedilmiştir" diyor. Ama işin esasına gidiyoruz, bu firmaların hayalî ihracat yaptıkları yo
lundaki rapor, 24.6.1986 tarihinde Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca inceleniyor. Bakın, 
24.6.1986 tarihinde rapor düzenleniyor, idareye veriliyor v<" idare, beş sene bunu koltuk altı ya-

~ pıyor, beş sene sonra getiriyor, mahkemeye veriyor ve ondan sonra mahkeme de tutuyor bu 
davayı zamanaşımından dolayı terkin ediyor. Ondan sonra da bizim ANAP'lı sayın arkadaşla
rımız çıkıyor, "biz ne yapalım kardeşim? Biz, bunları takip ediyoruz, mahkemeler terkin ediyor" 
diyorlar, tşte görüyorsunuz ki, sevgili milletvekili arkadaşlarım, bu hayalî ihracat olayında bir 
oyun var. 

Şimdi, gönderen vatandaşın ismini açıklamayacağım ve 7.1.1992 tarihinde İzmir'den pos
talanmış olan mektubun bir bölümünü okumak istiyorum: 

"tzmir-Bornova Vergi Dairesine VDA 9199840023 numara ile kayıtlı Ürünpa Tarım Ürünleri 
ve Kimya Maddeleri tmalat Anonim Şirketi, bu devletten milyarlarca lira, hayalî ihracat yo
luyla para aldı; ama, hayalî ihracat yoluyla para alanların arkasında ANAP'ın çok ileri dere
cesinde görev yapan insanlar var. Lütfen, benim ismimi söylemeyin" diyor. Arkadaşın ismi 
bendedir ve tabiî biz, soruşturmada bunların hepsini tek tek nazara alacağız; fakat, tabiî bu 
soruşturmayı sistemli yürütebilmemiz için, inanıyorum ki, kurulacak olan soruşturma komis
yonunun, vergi ve incelemeden anlayan arkadaşlardan teşekkül etmesi lazımdır. Aksi takdirde, 
yine o hayalî ihracatçıları koruyan ve hâlâ imtiyazlı yerlerde oturan bürokratlar varken, onlar 
bu hayalî ihracatçıları çeşitli yollarla rahatlıkla koruyabilirler. 

Değerli arkadaşlarım, ithalat sistemine bağlı olarak yapılan bir hayalî ihracat daha var. 
ANAP'lılar burada çok övünüyorlar; biz, ihracatı şuradan şuraya getirdik diyorlar. Aslında, 
ihracatı artırdıkları falan yok. Bizim ihracat artışımıza neden olan temel unsur Îran-Irak har
bidir. Eğer tran-Irak harbi olmasaydı, ihracatımız bu kadar artmazdı; zaten fazla bir artış da 
yoktur, tran, Irak'la on sene harp etti; ama biz, bu fırsatı da kullanamadık. Biz, tran ve Irak'a 
malları verdik; ama, zamanın Başbakanının kardeşi paraları Irak'tan alamadı; hâlâ, 1 milyar 
dolara yakın paramız Irak'ta duruyor. O zamanki Başbakanın kardeşi, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin parasıyla ticaretini yaptı. Buralarda bunları kendisinin yüzüne söyledim. Maalesef, 
devleti, kendi kişisel yararları için sattılar. Biz bu konuşmaları buradan yaptık, defalarca bura
dan dile getirdik; ama, sözlerimiz bu çatının dışına çıkmadı. 

ANAP'lı bir arkadaşımız dün burada, siz Tekeldeki o ihracatı 58 firmadan aldık, .bir fir
maya verdik ve böylece kaçakçılığı önledik. Tek firmaya verince, Tekelin arabası içkiyi getiri
yordu, gümrük kapısına teslim ediyordu; dolayısıyla, mal piyasaya gelemiyordu. Bu önergeyi 
veren insanlar; kullanıldınız, dedi. 

Ben dört seneden beri duyuyorum; bu arkadaşlarımız sorulan şeylere, verilen önergelere 
sağlıklı cevaplar vermedikleri gibi, çok ucuz bir şekilde insanları itham ediyorlar. Kardeşim, 
sen hükümet olarak kaçakçılığı teşvik ediyorsan, kaçakçılığı önlemek için tedbir almazsan ne 
olur? tşi bir kişiye verdiğinde, bu kaçakçılık olmuyor diyorsun; işi 58 kişiye verdiğinde rakıyı 
fabrikadan alır, kamyona yükler, getirirsin, gümrük kapısında teslim edersin. Bu kadar basit 
bir tedbiri almaz ve işi 58 firmadan alıp bir firmaya vererek bu yolu açarsan, buna suiistimal 
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denmez de ne denir? Bir de arlcasmdan, siz kullanıldınız deniyor. Bu mantıksızlığı ve basit bir 
ilkeyi esas alarak insanları suçlayan bir politikacı tipini ben ANAP'Iılarda gördüm, başka yer
de görmedim. 

Değerli milletvekilleri, hayalî ihracatla ilgili olarak bir şey daha söylemek istiyorum. ANAP'-
lılar, biz ihracatı artırdık diyorlar. Aslında, ihracat artışının nedenlerinden birisi de şuydu: Gi
diyor, 1,5 milyar dolarlık demir-çeliği Türkiye'ye getiriyor, onu 1,3 milyar dolara satıyor; bun
lar da çok oldu. Avrupa ülkeleri, çevre kirlenmesin diye, belirli maddeleri kendi ülkelerinde 
yapmayıp Türkiye'ye gönderiyorlar; pahalıya alıp ucuz ihraç ediyoruz. Türkiye'de her şey ka
palı kapılar ardında kaldığı için, her şey örtbas edildiği için araştırılamadı ve meydana çıkma
dı. Bizim Hükümetimizin en önemli niteliklerinden birisi de, şeffaf ve her şeyin üzerine açık 
seçik gitmesi olacaktır. 

ANAP'lı arkadaşlarımız, biz önergeye katılıyoruz diyorlar... Katılmazsanız ne olacak ki? 
Zaten biz sizi yakalayacağız; geçmişte yaptığınız her şeyi tek tek çıkaracağız ye halka sizi ger
çek yönünüzle göstereceğiz. Bunlar bu memleketi sekiz senede bu duruma getirdiler diyerek 
sizi halka göstereceğiz. Bunu göstermekle kalmayacağız, üstelik yargılayacağız. Bunu hepini
zin bilmesi lazım. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Biz sekiz senede, ama siz kırk günde berbat etti
niz; çok çabuk berbat ettiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü, sizin kapalı yönetiminizin bu memlekete getirdiği 
kötülüğü, hiçbir zaman, hiçbir yabancı devlet bile yapmamıştır. Birgün bu kürsüden de söyle
dim; ey ANAP'lılar Bulgaristan ya da Yunanistan'dan bir grup getirin ve onlara şu Türkiye'
nin yönetimini berbat edin bakalım ne kadar zamanda bunu yaparsınız, dedim. Bana göre, 
o gelenler sizin kadar bu ülkenin yönetimini berbat edemezler; çünkü, sizin kadar belirli şeyle
re kafaları ermez. < 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Biz sekiz senede bu hale getirdiysek, siz kırk gün
de berbat ettiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, biz her şeyi çok rahat yapıyoruz, hiç endişeniz 
olmasın. Artık, bu Meclis çatısı altında ANAP diye bir parti olmayacak, bunu size şimdiden 
müjdeliyorum ve bunu da hepimiz göreceğiz. Biz bunlan yaparken, hiçbir zaman, kimseye if
tira atacak ve kimseyi de koruyacak bir tutum içinde olmayız. Gerçek ne ise, o... Aynca sizler
den de rica ediyoruz; siz de, geçmişteki gibi tek taraflı, meselelerin özünü saptırıcı taraflara 
artık yönelmeyin. Mesela, dün burada bir konu görüşülüyor; sizin sözcünüz buraya gelip, baş
ka şeyler konuşuyor. Eğer kafalarda bir şey yoksa, eğer burada günün konularıyla ilgili söyle
yeceğiniz bir şey yoksa, buraya çıkıp meclisin zamanını fazla harcamayın. 

Değerli milletvekilleri, konu çok kapsamlıdır. Bütün parti sözcüleri burada araştırma öner
gemizin lehine oy kullanacaklarını belirttikleri için, konunun ayrıntılarına fazla girmek iste
miyorum. İnanıyorum ki, bu araştırma önergesi üzerindeki çalışmalar hakkıyla yapıldığı tak
dirde, artık, Türkiye'de birtakım insanlar yaptıkları suiistimalleriyle yargılanacaktır. İnsanlar, 
bu memlekette, yıllarca, televizyonların, radyoların ve gazetelerin sayfalarına dürüstlük numunesi 
olarak kendisini tanıtan insanların, arkalarında ne kadar kirli işler bıraktığını göre
cektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem Mecli
sin üyeleri; bugün bu müzakerelerde iki önerge birleştirilmiş bulunuyor. Bendeniz, Refah Par
tisi adına Grubumun bu önergeler ile ilgili görüşlerini arz edeceğim. 

, Başlangıçta şunu ifade edeyim: Sayın Kamer Genc'in önergesi, hayalî ihracat ile ilgilidir, 
Mahmut öztürk Beyin önergesi de ihracatın dünkü ve bugünkü yapısı ile ilgilidir. Burada Mah
mut öztürk Beyin önergesiyle, ihracatımızın genel yapısı, geçmişteki durumu ve gelecekteki 
hedefleri ne olmalı, çalışmalara hangi istikamette ağırlık verilmesi gerektiği konuları tartışıla
cak diye düşündüm; ancak, ağırlık, bugün de aktüalitesini kaybetmemiş olan hayalî ihracatta 
toplandı. İnşallah, Meclis araştırmasında, arz ettiğim diğer hususlar da dikkate alınır. 

Türkiye'deki hayalî ihracat ile ilgili meseleler üzerinde bildiklerimi arz edeceğim; ancak, 
ihracat meselesi Türkiye'nin yüzelli yıldan beri sıkıntısını çektiği bir konudur; döviz kıtlığı ile 
ilgili bir konudur; ithalatını karşılayamaması konusudur. 

önümde, 1923'ten 1990 yılma kadar olan döneme ait ithalat ve ihracat rakamları var. Bu 
rakamlara bakıldığında, 1923-1930 yılları arasında dış ticaret 206 milyon dolar açık vermiş, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olmuş. 1931-1940 dönemi -onar yıllık dönemler ha-
Uade tasnif etmiştim- ihracat ithalattan fazla olmuş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
102 olmuş; yani, ihracatın fazlası var. 1941-1950 döneminde -büyük kısmı İkinci Dünya Savaşı 
yılları- yine ihracat ithalattan fazla ve yüzde 45 mertebesinde dış ticaret fazlası var. 1951 sonra
sına baktığınız zaman, dış ticaretimiz devamlı açık vermekte. Tabiî, 1950 sonrası, Türkiye, ye
nileşme, kalkınma, gelişme hamlelerine girişti; bunları da bilmek lazım. 1951-1960 yılları arası 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73. 1961-1970 döneminde yüzde 67. 1971-1980 döne
minde yüzde 40'a düşmüş. Tabiî, bu dönemdeki düşüşün sebebi, 1972-1073 yıllarındaki OPEC 
petrol zamlan sebebiyle Türkiye'nin petrol ithalatının birkaç misli birden artmasıdır. Hatırlar
sanız, varili 2,5 dolar olan petrol, 1972-1973 OPEC petrol zamları neticesinde 11-12; ardından 
da süratle 20-30; Hatta spot piyasalarda 40 dolara kadar yükselmişti. Bu dönemde, ihracatın 
ithalatı karşılama oranının daha çok düştüğünü görüyoruz. 1981-1990 yılları arasında yine yüzde 
67 mertebesinde. Yani, 1971-1980 dönemini hariç tutarsanız, ihracatın ithalatı karşılama oranı, 
hemen hemen hiç değişmiyor; yüzde 60'lı, 70'li rakamlar mertebesinde... Tabiî, Türkiye, 1978, 
1979 ve 1980 yıllarında döviz bakımından fevkalade sıkıntılı günler yaşadı. O zaman, bir sayın 
başbakan, döviz sıkıntısını ifade etmek için "70 sente muhtaç olduğumuzu" söylemişti. 

HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O, şimdi de Başbakan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bunun ben, bir dönemi itham etmek veya takdir etmek 

için söylemiyorum; genel yapıyı arz ediyorum. Daha spesifik değerlendirmelerle bu konu eni
ne boyuna tartışılabilir. 

1980 yılı da, döviz sıkıntısının had safhada olduğu bir dönemdi. 1980 sonrası, ihracatın 
geliştirilmesi için birtakım gayretler içine girildi. Bunda zaruret vardı. 1980 sonrası bu uygula
malar, 1983 yılında iktidara gelen Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde de devam etti. 
İhracatın artırılması, Türkiye ithalatının rahatlıkla yapılabilmesi hedefine matuftu. Tabiî, ih
racatı artırmak için, ihracata birtakım teşvikler getirildi. 1983'ten sonra, ANAP İktidarının 
ilk yıllarında, bu teşvikler meyamnda da, ihracatta Japon ve Güney Kore modelleri arayışı 
yaşandı. 
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Tartışılan konuları şöyle bir hatırlatıyorum ve hatırlıyorum.Bildiğiniz gibi, Japonya'da bü
yük şirketler var. Bunlar, Mitsubishi gibi, Toyota gibi büyük şirketlerdir. Bu ihracatçı şirketle
rin, arkalarında binlerce orta ve küçük imalatçı, bunların mallarını organize edip, nihaî ma
mul halinde dünya pazarlarına çıkarıyorlar. Konuya bu mantıkla yaklaşıldı ve vergi iadesiyle 
ihracatta kademeli teşvik uygulamaları getirildi. Bildiğiniz gibi, ihracat teşvikleri, 1980 sonrası 
uygulamada Kurumlar Vergisinde istisnalar, ithal edilen malların ihracatı için gümrüksüz itha
li ve en mühimi de vergi iadesiydi. Vergi iadesinde de kademeli teşvik uygulaması getirildi. 

önümde, 26.12.1985 tarihli, 18970 nolu Kararname var. Bu kararnamede, mal gruplarına 
göre, ihracatta vergi iadesi tarif edilmiş, 1 numaralı listeye giren mallara yüzde 20 vergi iadesi 
yapılıyor. 8 numaları listeye giren mallarda yüzde 5 vergi iadesi yapılıyor; ancak, bunun altın
da bir dip notu var.Dip notunda, "0 ila 2 milyon dolar arasında ihracat yapanlara ilave prim 
yoktur. 2 ila 10 milyon dolar arasında ihracat yapanlara yılda ilave yüzde 6 puan verilir" deni
yor. Bu, yukarıda arz ettiğim yüzde 20'ye 6 puan daha ilave ediliyor ve 10 ila 30 milyon dolar 
arasında ihracat yapana, artan kısım için, yüzde 12 ilave puan veriliyor ve ihracat, 30 milyon 
dolarlık duvarı aşarsa, sıfırdan itibaren bütün toplama yüzde 10 ilave puan veriliyor. Demek 
ki, 1 nolu listeden bir mal ihraç edilirse ve o ihracatçı firma da ihracatta 30 milyon doları aş-
mışsa -1985 ve 1986'da uygulanan kararnamenin müeyyidesini söylüyorum- yüzde 30 vergi ia
desi alabiliyor. Yani, 100 liralık mal satmışsa 30 lira geri alıyor; ama, yılda 30 milyon doların 
altında ihracat yapan bir imalatçı ihraç ederse 20 lira alıyor; bir takvim yılı içinde toplam 30 
milyon doların üzerinde ihracat yaparsa 30 lira alıyor. Bu, geçmişte yaşanan dönemde şunu 
getirdi: Küçük ve orta firmalar, ihracatlarını büyük firmalar üzerinden geçirmeye yöneldiler. 
Niye?.. Arada yüzde 10 fazla vergi iadesi var ve bu yüzde 10'u aralarında paylaştılar. Yüzde 
4'ünü, 5'ini imalatçı aldı, yüzde 6'sını 5'ini ihracatçı büyük şirket aldı. Tabiî, mekanizma da 
şöyle çalıştı: Orta ve küçük imalatçı, bizzat müşterisini buldu, pazarını buldu, malını beğen
dirdi; faturasını kendi kesecek yerde büyük şirkete gitti dedi ki, faturayı sen kes, vergi iadesin
den ilave yüzde 10 alalım yarısı senin olsun, yarısı benim olsun, işte, bu mekanizma böyle ça
lıştı ve yolsuzluğu da -bir bakıma- teşvik edildi. Mekanizmayı vazeden mantık -biraz evvel arz 
ettiğim gibi- Japonya'da ve sonra da Güney Kore'de uygulanan, büyük ihracatçı şirketleri orta
ya koymak, çıkarmak, bunlara şahsiyet vermek, güçlendirmekti; "Türkiye ihracatı daha güçlü 
olur" mantığıydı; ama, bu yolsuzluklar oldu. 

Benim de duyduğum ve yakınen müşahede ettiğim bir olayı anlatmak istiyorum. 1986, 
1987 yıllarında İstanbul'dan ipek halı ihraç edilmiş. Bu ihracatı yapan, büyük bir holding, tsim 
mühim değil, söylemeyeceğim. Bu holding, ihracatı yaptıktan sonra, vergi iadesi almak üzere, 
ihracata ait bölgelerle, Merkez Bankasına gidiyor, tpek halının metrekaresi 6 bin dolar göste
rilmiş. Merkez Bankası bu rayiçte biraz mübalağa var mı acaba diye, İstanbul Ticaret ve Sana
yi Odasına, ipek halının metrekaresi ne mertebededir şeklinde soruyor. Oradan gelen rakam 
600 dolar. Yani, metrekaresi 600 dolar olan ipek halı 6 bin dolardan ihraç edilmiş olarak göste
rilmiş. Rakamlar tam egzert (exert) olmayabilir; mertebe itibariyle arz ediyorum. Tabiî, 6 bin 
dolar üzerinden ve de yüzde 30'dan vergi iadesi alırsa, demek ki geriye 1 800 dolar vergi iadesi 
alacak demektir. Malın asıl değeri ise 600 dolar. Yani, kaçakçılığı teşvik eden ihracattaki vergi 
iadesi mekanizmasını ortaya koymak için söylüyorum. Bu, tabiî, bazen büyük şirketlerin atla
tılması şeklinde de yapıldı. Küçük şirketler, orta şirketler bunu yaptılar ve büyük şirketlerden 
hakikaten mağdur olanlar da çıktı. Bazen de büyük veya büyük gözüken şirket, bizzat bunu 
tezgâhladı ve bu sistem böyle çalıştı. 
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Tabiî, burada üzülerek ifade edeyim, yani bu meselenin burada konuşulmasında asıl üzü-
lünecek olan nokta, yapabildiği kadar ihracatı geliştirmek için gayret etmiş olan Anavatan Partisi 
Hükümetinin kendi iktidarı döneminde bu tahkikatı sonuna kadar götürüp bunun suçlularını 
ortaya çıkarmamış olmasıdır. İhracat, memleket ekonomisine bir hizmettir. İhracatı geliştir-
mek.Türkiye'nin yüzelli yıldan beri iktisadî kalkınma hedefidir. Bu sahada yapılan hizmet fev
kalade makbuldür; ancak, bunu istismar edenlere de şiddetle, cezanın uygulanması gerekir. 
Biraz evvel arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, tahkikat safhasında çeşitli kademelerde; Ha
zinede, Planlamada, Maliyede ilgililer üzerlerine gittiler, dosyalar hazırladılar ve bu dosyalar 
maalesef uygulamaya konulmadı; efendim, ihracatçıları caydırırız, ürkütürüz dendi. Halbuki, 
bunları uygulamaya koymak, sistemi temize çıkarmak bakımından çok daha iyi olurdu. 

Tabiî bugün geldiğimiz noktada, 1.1.1989 tarihi itibariyle, vergi iadesi kalkmış bulunuyor. 
Kalkmasının sebebi de -bir arkadaşımızın ifâde ettiği gibi- hayalî ihracat meselesi değil, Türki
ye'ye dışarıdan baskı yapıldığı içindir. Yani, ihracatı sübvanse edemezsiniz diye dışarıdan baskı 
yapılmıştır. Bilahara bu kalktı, yerine kaynak kullanma destekleme primi getirildi; o da bir 
iki sene uygulandı, o da kalktı... Benim burada üzüldüğüm nokta, denetimin yeterince yapıl
mamış olmasıdır. 

Dünkü konuşmamda da arz ettim; bu Meclisin bu tip meselelerin üzerine aktif olarak git
mesi lazım. Parti farkı mühim değil. Sistem dürüst, verimli ve rasyonel işletilirse bunun fayda
sı hepimizedir; hangi partiden olursa Olsun, bütün memleketedir; ama, sistemi iyi işlemezse 
-geçmişte Sayın Bölükbaşı'nfn bir sözünü hatırlıyorum- hepimiz aynı geminin içindeyiz, gemi 
delinir, su alır batarsa hepimiz beraber boğuluruz. Yani, Türkiye'nin meselelerini, hiç olmazsa 
Mecliste, dayanışma halinde beraberce aşmamız gerekmektedir. Kimseyi zan altında bırakmak 
için söylemiyorum, maalesef, kurulan kabinelerde, bakan mertebesinde -bunu bugünkü hükü
met için söylemiyorum, tamamı için söylüyorum-bürokratlar mertebesinde şu holding yakın, 
bu holding yakın, şu holdingin adamı, bu holdingin adamı diye her şey konuşuluyor ve hatta 
bazı kararnamelerin, tebliğlerin, o holdinglerin patronlarının gece ev ziyaretlerinde hazırlan
dığı bile duyuluyor, konuşuluyor, bunlar biliniyor. Bu tip meseleleri gizlemek mümkün değil; 
bunları yok etmek de mümkün değil. Bunları yok etmenin yolu, bu Meclisin müessir bir şekil
de çalışmasıdır. 

1980'de Amerikalılar İran'daki rehineleri kurtarmak için "Çöl harekâtı" diye bir askerî 
harekât yaptılar; muvaffak olamadılar. Bir hafta sonra, harekâtı yapan general, Amerikan Tem
silciler Meclisinde, Senatosunda, oturtuldu ve hesaba çekildi. Yani, memleket meselelerinin de
netlenmesinde Meclisin daha müessir çalışması lazım. Bu tip olayların gelecekte tekrar önü
müze çıkmaması için çok dikkatli davranmalıyız. 

Şarkın büyük üstadı Şirazi'nin "Gülistan Bostan"da bir hikâyesi var, onu anlatmak isti
yorum. Bir adamın evinin duvarları çatlamış -rahmetli Mehmet Akif Ersoy da bunu "Safa-
haf ' ta anlatır-, gelir bakar, evin duvarı çatlamış, hemen sıvar, bir daha çatlar yine tamir eder; 
sonunda ev yıkılır, çoluk, çocuk altında Kalır. Adam gelir, ağlar feryat eder, benim evim niye 
yıkıldın, çoluk çocuğum altında helak oldu deyince, lisanı hal ile, taş, toprak dile gelir ve be 
adam, ben sana yıkılıyorum diye her seferinde haber verdim, sen benim ağzıma bir avuç ça
mur sıvadın; beni sağlamlaştırmadın der. Yani, bizim de, iktisadî uygulamalarla hukukî uygu
lamaların bütünüyle verimli bir şekilde dürüst bir şekilde olması için, daha müessir bir dene
tim mekanizmasını geliştirmemiz gerekmektedir. 
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Muhterem üyeler, bu araştırma önergelerinin ikisi birleştirildi ve doğrudan doğruya haya
lî ihracatın üzerine yoğunlaştı. Herhalde, tahkikat da o istikamette devam edecektir; ama ben 
inanmıyorum ki, bu dönemde herhalde ihracatın genel yapısı, stratejisi ve hedefleri yönünden 
tekrar meseleyi burada tartışmamız gerekmektedir. 

Sayın Işın Çelebi'nin ifade ettiği gibi, ben de ihracatın Türkiye'de yeterli seviyede olduğu
na inanıyorum. 1990 dış'ticaret açığı takriben 10 milyar dolar mertebesindedir. 1991 herhalde 
7 milyar dolar mertebesinde olacaktır. Burada işçi dövizleri var, navlun gelirleri var; ama, bun
lar istikrarlı gelirler değildir. Yani, bizim, ihracatı artıracak; bilhassa, dış ticarette fazlalık ve
recek istikamette yeni gayretlere yönelmemiz gerekmektedir. 

Burada önümdeki tablo'dan Türkiye'nin dış ticaretine, ithalatına baktığımız zaman, ima
lat sanayii mamulleri ithalatının yılda ortalama 17 milyar dolar, gıda maddeleri ithalatının da 
2,5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bakın, hiç gıda maddesi ithal etmeyen Türkiye bugün 
2,5 milyar dolar mertebesinde gıda maddesi ithal etmektedir. Yani, neredeyse gıda maddesinde 
ithalatımız, ihracatımızı geçecek noktaya doğru -İd, yüzde 71 oranındadır- yaklaşmaktadır. 

İşte, bunların üzerine gitmek ve bu konularda Hükümetle beraber yeni politikalar oluş
turmak bu Meclisin görevidir. 

önümüzdeki dönemde Türkiye ihracatının sağlıklı olarak gelişmesi için, öncelikle Orta
doğu ülkelerine, İslam ülkelerine, Asya tslam cumhuriyetlerine ve kuzeydeki Rusya'ya yönelin-
mesinde büyük fayda görürüm. Bizim sanayi mamullerimizin kalitesi, üretimi Avrupa pazar
larında rekabet edecek seviyede değildir. 

Ayrıca, Türkiye'nin, gıda maddeleri ihracatında büyük potansiyeli var. Geçmiş dönemde, 
1980'li yılların başında Türkiye'nin tslam ülkelerine olan ihracatı yüzde 48 mertebesine yük
selmişti. Irak ve Libya pazarının kaybedilmesiyle ve diğer birtakım saiklerle bugün azaltmıştır; 
yüzde 20'ler mertebesindedir, Bu pazar büyük bir potansiyeldir. İslam PCalkınma Bankasına 
üye olan İslam ülkelerinin yıllık ithalatı bugün 200 milyar dolar mertebesindedir. Bu ithalatın 
yüzde 10'u İslam ülkeleri arasında sirküle etmekte, yüzde 90'ı sanayileşmiş Batılı ülkelere yö
nelmektedir. Halbuki, OECD ülkelerine baktığımızda, bunların kendi iç ticaretleri yüzde 75 
mertebesindedir. İşte bizim önümüzdeki potansiyel pazar budur ve İslam ülkelerinin bugün 
yıllık gıda maddeleri ithalatı 24 milyar dolar mertebesindedir. Avrupa ülkelerinin bugün gıda
da fazlası var; buğday, et, süt, tereyağ gibi, bütün gıda maddelerinde fazlası var. Kendine ye
terlik bakımından baktığımız zaman ihraç potansiyeli var; ama, bu çevremizdeki tslam ülkele
rinin ise gıda maddelerine ihtiyacı var. 

Umut ederim, yeni Hükümet, inşallah bu dönemde, geçmişte başlamış olan birtakım ça
lışmaları hızlandırarak Türkiye ihracatını, ithalatını aşacak noktaya doğru götürmeye gayret 
eder ve başarılı olur. 

Sözlerimi bitirirken, Meclis araştırması önergesine, Grup olarak müspet oy vereceğimizi 
arz eder, hepinizi hürmetle salemlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şahsı adına ya da önergede imza sahibi ola

rak söz verecek misiniz? 
BAŞKAN — Bu ana kadar talep olmadı; ama, şahsı adına talep varsa... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir iki noktayı ilave etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Bir yazımız vardı, onu okutacak mısınız? 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı yok, gündem dışı konuşma da bitti... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Hiç olmazsa Meclisin ıttılaına... 
BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim, o nedenle Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Güncel bir konu... 
BAŞKAN — Ayrıca biz iletiriz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Malatya'da önemli hadiseler oluyor. 
BAŞKAN — Başkanlık, gündem dışı konuşan iki arkadaşımızın -söz istedikleri konu ol

madığı halde- o konuya da değinmelerine izin verdi, Hükümet duydu. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Yazılı konunun Meclise okunmasında fayda var

dır; bu da usuldendir biliyorsunuz. 
BAŞKAN — Usulden değil efendim. 
Buyurun sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan» sayın milletvekilleri; hayalî ihracat konularıy
la ilgili olarak verdiğim araştırma önergesi üzerinde önergede birinci imzası olan kişi sıfatıyla, 
daha önceki yaptığım konuşmada eksik bıraktığım birkaç noktayı arz etmek için söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan Refah Partili arkadaşımızın, ihracatın geliş
tirilmesi için ülke yararının gerektirdiği her türlü yardımın yapılması temennisine ben de katılı
yorum. önemli olan, memleketimiz, halkımız için yararlı olan şeyleri yapmak; ancak, bu fay
dalı şeyleri yaparken de birtakım üçkâğıtçılara da prim vermemek ve devlet yönetimine dü
rüstlüğü getirmektir. 

Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletini seven dürüst bir yöne
tim, Türkiye'de beş yıl veya on yıl yönetimde bulunursa, Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünya
nın bütün ülkeleriyle boy ölçüşecek bir seviyeye gelecektir. Bütün çabamız bunun içindir, kim
seye karşı özel bir garazımız ve kinimiz yoktur; ama, geçmişte çok ısrarla, açık ve seçik olarak 
suiistimal meselelerini burada dile getirmemize rağmen maalesef 280 tane parmak kalkıyordu 
ve zannediliyordu ki, o suiistimalleri 280 parmak örter. 

Değerli arkadaşlarım, konu dışı olmasına rağmen, bugünkü konuyla ilgili olarak dün ko
nuşan ANAP'lı arkadaşımız dedi ki, biz, hayalî ihracat dosyalarıyla ilgili zaman aşımını önle
dik. Aslında, o arkadaşımız ikibuçuk seneye yakın Maliye Bakanlığı yapmasına rağmen, mali
ye konusunda çok zayıf bir arkadaşımız. Maliyeyi bilmiyor. Ben de doktorluğu bilmiyorum, 
ayıp değil. Bence ayıp olan, insanların bilmediği konularda kendini yetkili kabul ederek ko
nuşması, 

Ben yirmi sene Danıştayda çalıştım. Danıştayda alınan mütalaalar istişaridir. Danıştayın 
verdiği mütalaada, ihracattan vergi iadesinde üç esas vardır. 1. Gelir Vergisi Kanununa göre, 
ihraç edilen maldan alınan stopaj vergisi. 2. KDV. 3. Teşvik primleri. 

Danıştayın verdiği mütalaa, teşvik primlerini kapsıyor ve Danıştay 10 uncu Dairesinde gö
rülen uyuşmazlıklara ilişkin meselelerde zamanaşımını on yıl olarak kabul etmiştir. Çünkü, 
teşvik primi haksız olarak alan bir kişinin, Borçlar Kanununa göre haksız iktisap kabul 
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edilen bir kazanım elde etmesidir ve bu, Borçlar Kanunundakfgenel zamanaşımı süresi içinde
dir; ama, Gelir Vergisi Kanununa göre ihraç edilen ziraî ürünlerden alınan Stopaj Vergisi ile 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, alınan Katma Değer Vergisi hakkında 213 
Sayılı Vergi Usul Kanununda açık ve seçik hüküm vardır. Danıştayın verdiği mütalaaya bu ver
giler dahil değildir. Arkadaşlarımız, her vesileyle Meclise yanlış bilgi vererek, yaptıkları hata
ları, insanları kandırarak, doğru yapmış gibi gösteriyorlar. Halbuki, olay böyle değil. İşte, Da
nıştayın kararı -ki, Vergi Usul Kanununda açık hüküm var- KDV ile Stopaj Vergisi için beş 
yıllık zamanaşımı vardır ve binlerce olayda, binlerce demekle belki fazla oldu; büyük miktar
daki hayalî ihracat olaylarındaki KDV ve Stopaj Gelir Vergileri, idarenin, özellikle Maliye Ba
kanlığının hatalı, usulsüz tarhiya^ yapma işlemi sonucunda zamanaşımına uğratılmıştır. Bu çok 
önemlidir. Soruşturma önergesiyle bu, ortaya çıkacaktır.-

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu: Düşününüz, 1982'lerde, 1983'lerde devletten haksız 
para almışlardır ve on sene sonra aynı parayı devlete iade edecekler. Türkiye'de enflasyonun 
yüzde 70'Iere, yüzde 80'Iere yüzde 100'lere ulaştığı bir dönemde, devletten aldığınız 100 lirayı 
on sene sonra iade ettiğiniz zaman, o 100 liranın hiçbir değeri olmaz. Gecikme faizi yoluyla 
belki bu telafi edilebilir; ama, yargı mahkemeleri gecikme faizinin alınması esasını da tebliğ-
nameye bağladığı için, Maliye ve idare gecikme zammını almamak için yine kasıtlı olarak ha
talı, hileli işlem yapmak suretiyle, onun da tarihini geciktirmiştir. Dolayısıyla, geçmiş iktidar
lar zamanında, arkadaşlarımız, bilerek veya bilmeyerek, kasıtlı veya kasıtsız, hayalî ihracatçı
lara devletin kesesinden büyük paralar aktarmışlardır. 

Geçen dönem söyledim. Merkez Bankasında döviz rezervlerimiz birdenbire arttı. Bunun 
sebebini sordum: İhracat yapmamışsın, neden dolayı arttı? Anlaşıldı ki, Merkez Bankası para 
bastı ve karaborsadan döviz aldılar. Bence en normal yolu bu. Yani, hayalî ihracat yoluyla gi
dip, birtakım kişilerle perde arkasında işbirliği yapıp memleketin parasını dolandıracağına, Mer
kez Bankasından para alıp da karaborsadan döviz almak bence, daha namusluca bir hareket. 

özellikle ihracat ve ithalat meseleleri görüşülürken, cari işlemler açığı üzerinde çok fazla 
duruyorlar. 

Değerli arkadaşlar, eğer siz, Türkiye'nin sanayii için gerekli olan hammaddeyi ithal et
mezseniz, ithalatı Türkiye'nin ihtiyaçları seviyesinde yapmazsanız, döviz harcamazsanız, el
bette ki, cari işlemler açığı fazla olur. Siz, geçen dönemlerde Türkiye'de, sanayiin kapasitesini 
yüzde kaçlarda çalıştırdınız? Fabrikalar yüzde kaç kapasite ile çalıştı? Çalıştırmadınız. Türki
ye'nin zaten bazı faaliyetlerden dolayı alması gereken asgarî döviz var. Mesela, yurt dışında 
çalışan Türk işçileri döviz gönderiyor, turizmden ve görünmeyen kalemlerden, klasik maddele
rin ihracatından döviz geliyor; yani, buna sizin bir katkınız olmadı. Katkınız, 1983 senesinde 
aşağı yukarı 3 milyar dolarken, 12-13 milyar dolar seviyesine çıktı. Eğer doların uluslararası 
piyasadaki fiyat kaybetmesine bakarsanız, enflasyon oranlarına bakarsanız, bu da, o kadar 
övünülecek bir konu değil. 

Biraz önce de söyledim; İran-Irak harbi bizim için büyük bir ganimet; ama siz, o ganime
ti, kendi kişisel ve akrabalarınızın kişisel yararları için kullandınız; yani, sizin derken, tabiî ki, 
baştaki adamlarınızı kastediyorum. Böyle olunca, tabiî ki, bu kaynaklar, devletin lehine kulla
nılması gerekirken, kişilerin akrabaları lehinde kullanıldı. 

Geçen dönemde, vergi kaçakçılığının önlenmesi konusunda birkaç soru önergesi verdim. 
Tabiî, Sayın Kahveci, benim, bugün konuşacağımı bildiği için, gelmedi; gelseydi, kendisine so
rardım... 
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TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Senden korktu mu? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biraz korkar... Geçmiş tutanakları incelerseniz, görürsünüz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İleri geri konuşuyorsun!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, konuyla ilgili de, onun için söylüyorum. 
Geçen gün gazetenin birisinde, "Kahveci, zarar eden bir KİT'in gönderdiği defteri iade 

etti" diye bir haber gördüm. Bize, hiçbir firmadan eşantiyon gelmedi; ona nasıl geliyor, bilmi
yorum. Ben, bu konuyla ilgili olarak bir soru önergesi verdim; Turgut özaPın Karısı, Kızı, Oğ
lu Efe, bu kadar büyük harcamalar yapıyor, bunların defterlerini bir inceleyin dedim. Vergi 
Usul Kanununda, kaçakçılığa yardım suçu vardır; kaçakçılığa yardım suçunu işleyen insanlar, 
kaçakçılığı koruyan insanlardır. Ben, ey, Maliye Bakanı, şu adamlar bir mükellef olarak vergi 
kaçakçılığı yapıyor, bunların defterlerini de incele diyorum, incelemiyor. Bu ne demektir; ka
çakçılığı himayedir ve kaçakçılığa yardım suçunu işlemek demektir. Yani, devleti trilyonlara 
varan bir zarara sokacaksınız, ondan sonra, çıkıp, bana gönderilen ajandayı iade ettim diye
rek, dürüstlük taslayacaksınız.,, işte, gördüğüm kadarıyla, sizin yöneticilerinizin zihniyeti bu; 
bir yanda devletin trilyonları gidecek, bir yandan da, 30-40 bin liralık defteri iade etmenin ca-

• kası ile dürüstlüğünüzü kanıtlamaya çalışacaksınız... 
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Sayın öztürk, söz istiyor musunuz efendim? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Hayır, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Cevat Ayhan, "görüşmeler, sadece hayalî ihracata yöneldi" dediler. Bu kaygıyı or

tadan kaldırmak için ifade ediyorum: tki önergeyi birlikte oylayacağım. Araştırma komisyonu 
kurulursa, bu iki önergenin de üzerinde duracak ve kapsamları içerisinde görev yapacak
lardır. 

Şimdi» önergeleri oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak olan komisyonun, 11 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grupların mutabakatı ve bir sonraki önergenin görüşülmesi bakımından sürenin azlığı ne
deniyle, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 16 Ocak 1992 Perşembe günü, saat 15'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.48 

© 
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VI..— SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I, — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Afyon ilinde lokomotif bakım atölyesi kurulup 
kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Tbpçu'nun yazdı cevabı (7/19) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının sağlanması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Saygılarımla. 

r . '. • Dr. H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Sorular : 
1. Projesi bitirilmiş ve halen T.C.D.D. Genel Müdürlüğünde bulunan Lokomotif Bakım 

Atölyesi Afyon'da yapılacak mıdır? 
2. Yapılacaksa ödeneğinin de ayrıldığı söylenen bu tesisin yapımına ne zaman başlana

caktır? 

' , ' ' ' • T C - • ' • . • ' 

Ulaştırma Bakanlığı 14.1.1992 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 
B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-126-1/41-1357 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.12.1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/19-220/1299 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim ozsoy'un, Afyon İlinde Lokomotif Bakım Atöl

yesi kurulup kurulmayacağına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün "Afyon Garı", İmar planı değişikliğinden, yeni

den düzenlenmesi gerekmiş ve bu nedenle de Gar sahasının yeniden planlanması yapılmıştır. 
Bu planlama sırasında, hat tevsiatına engel teşkil eden mevcut Lokomotif Bakım Atölye

sinin kaldırılarak başka yerde yeniden inşaası öngörülmüştür. 
Projesi ve keşfi tamamlanmış olan söz konusu Lokomotif Bakım Atölyesinin, iltisak hat

ları, sosyal ve idarî binalar ile birlikte keşif bedeli 1992 yılı fiyatları ile 30 milyar TL.'dır. An
cak, ihtiyaçlar ve finansman durumuna göre yapılan öncelik sıralamasında Afyon Gar Düzen
lemesi gerilerde yer almakta olup, bugün için mevcut Lokomotif Bakım Atölyesi ihtiyacı karşı
lamakta ve hatta ileride kapasite artırımı halinde de mevcut tesisin tevsii imkânı bulunmaktadır. 

Söz konusu nedenlerden dolayı, hizmet açısından herhangi bir zorunluluk ve aciliyeti bu
lunmayan Afyon Gar Düzenlenmesine ve bu kapsam da Lokomotif Bakım Atölyesinin yapı
mına bugün için başlanılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

— 696 — 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
26 NCI BİRLEŞİM 15 . 1 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar ha
yalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu su
retle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri 
istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

2. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu 
konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin'öner
gesi (10/6) 

3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapı
lanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılanmasının 
yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

4. — Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü 
ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

7. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını icnelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

8. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box' International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavşuturmak amacıyla Anayasmın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

9. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasının 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*) 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(*) 7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne .ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Bolu îli Gerede ilçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1992) 


