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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 5.10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımla

nan "Grev ve Lokavtlarda Mülkî idare Amirlerince Alınacak önlemlere İlişkin Tüzük" hak
kında gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 

Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlt'nın, Ankara Milletvekili Eroan Vuralhan ile ilgili yol
suzluk iddialarındaki gelişmelere dair gündem dışı konuşmasına da, Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz; 

Cevap verdiler. 

Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Saffet Sert'in, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İlhan Aşkın'ın, 

Malta'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklak Bakanı Fahrettin Kurt'un; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultu
sunda hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, satışlar
dan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine kullandırdığı, satış
larda izlenen yöntemler ile satış koşullannın ilgililer hakkında cezaî sorumluluğu gerektirecek 
kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği iddialarıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/11) okundu; gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmayacağına 
dair görüşme gününü tespit eden ve kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, öngörüşme-
sinin 12.10.1989 Perşembe günkü birleşimde yapılacağı bildirildi. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadışının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke eko
nomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa 
çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme (8/18), 

Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş 
ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması (10/74); 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Pakistan'ı ve Hindistan'ı ziyaretleriyle ilgili 
vaki davetlere icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Komisyon üyeleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz tamamlanma
dığından, seçimlerin yapılamayacağı açıklandı. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/50) yapılan öngörüşmesinden sonra kabul edilmediği açıklandı. 
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|H Ekim 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.15'te son 
verildi. 

Başkan 
Baykanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Çanakkale 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11.10.1989 Çarşamba 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü Bahşili yol 
sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1989) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum tli Bayat Lisesindeki kız öğrencilerin 19 
Mayıs hareketlerine ve bejden eğitimi derslerine katılmadıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1989) 

3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, düşünce suçu nedeniyle mehkemesi de
vam eden bir lise öğrencisinin okuldan uzaklaştırıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılan
makta olan bir lise öğrencisinin, okul yöneticilerince okuldan uzaklaştırıldığı ve Millî Eğitim 
İl Disiplin Kurulunca İzmir'de hiçbir okulda okuyamayacağına karar verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1989) 

5. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli tli Lüleburgaz İlçesindeki Türk-
geldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı iddialarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin İS inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Hatay Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in, ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına 

ilişkin gündem dışı açıklaması ve Ankara Milklvekili Erol Ağagü, Konya Milletvekili \bfa Tanır ve 
Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in, grupları adına konuşmaları. 

BAŞKAN — Amerika Birleşik Devletleri Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısı konu
sunda Genel Kurula bilgi sunmak üzere, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yıl
maz, gündem dışı söz istemiş bulunmaktadır. 

Buyurum Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Azınlık Grubu Lideri Robert Dole, Senatoya bir ka
rar tasarısı sunarak, 24 Nisan 1990 tarihinin, sözde soykırımı anma günü olarak kabul ve ilan 
edilmesini istemiştir. 

Nitekim, dün de, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisine aynı paralelde bir ka
rar tasarısı sunulmuş bulunmaktadır. 

Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, bu yönde bir tasarıya oy verdikleri takdirde, bundan 
yetmişbeş yıl önce, yani muhtemelen kendileri henüz dünyaya gelmeden Washington'dan on-
binlerce kilometre uzaklıktaki bir bölgede, soykırımı gibi, insanlığın en iğrenç suçlarından biri 
olarak kabul edilen bir fiilin, Türk Milleti tarafından işlenmiş olduğuna karar vermiş olacaklardır. 

Büyük bir olasılıkla, ne sözde Ermeni meselesinin içeriği, ne Osmanlı ve Türk tarihi, ne 
de bölgede o tarihlerde mevcut sosyoekenomik düzen hakkında hiçbir inceleme ve araştırma 
yapma olanağı bulunmayan kimselerin, kendilerini, bir tarih mahkemesinin üyeleri yerine ko
yarak, temyiz imkânı bulunmayan bir kararla, bir milleti soykırım fiilinden suçlu ilan etmele
rinin, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaştırılması mümkün değildir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sözleri, alkışlar) 
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Amerikan Kongresi üyelerinin, tarih boyunca ezilen kitlelere kucak açmış; beş asır önce 
engizisyon mezaliminden ve elli yıl önce Nazi cinayetlerinden kaçan Musevilere iltica hakkı 
sağlamış, bugün hâlâ çevre ülkelerden sığınanları bağrına basan, diğer dinlere mensup insan
lara gösterdiği engin hoşgörüyle tarihe geçmiş bir milleti, soykırım suçunu işlemiş olmakla it
ham etmek yetkisini nereden aldıkları, bizim için cevaplandırılması güç bir sorudur. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, soykırım suçu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
9 Aralık 1948'de kabul edilen ve 11 Ocak 1951'de yürürlüğü giren Soykırım Suçunun önlen
mesi ve Cezalandırılmasına îlişkin Sözleşmede tarif edilmiştir. Bu sözleşmeye göre, böyle bir 
suçun sabit olması için, bütün şartların yerine gelmiş olması gerekir. Bu şartların en başında, 
bir ırkı yok etme niyetinin mevcut bulunması gelir. Diğer bir deyişle, soykırım suçunun işlen
miş olması için, bir hükümetin, millî, ırkî, dinî veya etnik bir grubu yok etmeye karar vermiş 
olması ve bu kararını tatbik mevkiine koyması gerekir. Bunun içindir ki, Nazi Almanyasında, 
yasalara saygılı olarak yaşayan, kendi devletine karşı herhangi bir ayaklanmaya girişmeyen, si
lah olarak bir çakıya bile sahip bulunmayan bir toplumun, şuurlu bir şekilde yok edilmesi soy
kırım teşkil ederken, savaş halindeki ülkesine karşı, ayrı bir devlet kurmak amacıyla isyan eden, 
dişinden tırnağına kadar silahlanarak, vatandaşı olduğu ülkenin askerini arkadan vuran, hatta 
düşman ordusu saflarına katılan bir azınlığın, savaş alanı dışına kaydırılmasına, aynı sıfat el
bette ki yakıştınlamaz. Bu iki olay arasında bir benzetme dahi, günahsız Yahudi toplumunun 
anısına hakaret teşkil eder. 

Bir Ermeni yazarın, bulduğunu iddia ettiği, Talat Paşa tarafından Halep Valiliğine gönde
rilmiş, sözde soykırım talimatlarının sahteliği, artık hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekil
de ispatlanmıştır. Ayrıca, İstanbul'un işgali sırasında, işgal kuvvetleri, arşivlerde yaptıkları yo
ğun araştırmalara rağmen, Ermenilerin soykırımına tabi tutulduklarını gösteren hiçbir belgeye 
rastlayamamışlardır. Bu gerçekler karşısında, ben, Türk milletinin, tarihinin hiçbir dönemin
de, böyle bir suç işlemediğine olan kesin inancımı, huzurunuzda bir kere daha içtenlikle ifade 
etmek isterim. (Alkışlar) Bu inancımıza rağmen, bu kesin inancımıza rağmen, Hükümetimi
zin, bu konudaki bilimsel çalışmaların kolaylaştırılması amacıyla, açık ve iyi niyetli bir yakla
şımla, Osmanlı arşivlerinin, tasnif edilip, katalogları yapıldıkça, peyderpey, tarihçilerin, bilim 
adamlarının ve araştırmacıların tetkiklerine sunulması kararını aldığı, bu kararın tatbike ko
nulmuş bulunduğu Yüce Meclisin malumlarıdır. 

Her şeyden önce, 1895-1923 dönemine ilişkin olup, esasen, araştırmacılar tarafından kul
lanılmakta olan sayısız belgenin mevcut olduğunu da hatırlatmak isterim. Bunun dışında mev
cut 80 ila 100 milyon belgenin, bilimsel bir tarzda düzenlenmesinin, belirli bir zamana ihtiyaç 
gösterdiği takdir Duyurulacaktır. Bu işlem gerçekleştirimeden sağlıklı bir araştırma yapmak da, 
tabiatıyla mümkün değildir. 

Hükümetimiz, tasnif faaliyetlerinin süratle ikmaline büyük önem vermekte ve çalışmalar 
büyük bir hızla ilerlemektedir. Halen tetkike açılan 1691-1895 döneminden sonra, 1895-1923 
döneminin de en çok iki-üç yıl içinde tetkike açılmasına çalışılmaktadır. 

Malum çevreler, arşiv belgelerinin tümünü tetkike açılmasıyla, soykırım iddialarının her 
türlü dayanaktan yoksun kalacağı bilinciyle, Amerikan Kongresinden bir an önce bir karar çı
karma çabalarına hız vermişlerdir. Hemen her yıl karşımıza yeni tasarılarla çıkılmasının sebe
bini de burada aramak gerekir. Oysa, her biri, kendi dalında değerli çalışmalarıyla tanınan 
Amerikalı 69 bilim adamı, yayınladıkları ortak bildiride, ortada tartışmalı bir tarihî soru-
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nun var olduğunu; bu soruna,' ancak, arşiv belgelerini inceleyerek bilim adamlarının açıklık 
getirebileceğini, siyasetçilerin bu hususta karar vermelerinin hatalı bir davranış olacağını be
lirtmişlerdi. Sağduyuya dayanan bu çağrıya rağmen, her türlü temelden yoksun birtakım iddi
aları mesnet addederek, Türk Milletinin hissiyatını rencide eden ve küçük iç politika hesapla
rının etkisinde kalan davranışların, kanun kuyuculuğu gibi ulvî bir görev üstlenmiş olan yasa
ma organlarına hiçbir şekilde yakışmadığı kuşkusuzdur. Bu kabil teşebbüslerin, dünya barışı
na ve ülkelerimiz arasında mevcut ilişkilere katkıda bulunmayacağı da açıktır. 

Ayrıca, böyle bir karar tasarısının kabulünü, bugüne dleğin Türk veya yabancı 72 kişinin 
ölümüne yol açan terör eylemlerinin mükâfatlandırılması olarak görmemek de mümkün de
ğildir. Terör eylemcileri, haklı olarak, bu kararı, kendi faaliyetlerinin parlak bir sonucu olarak 
memnunlukla karşılayacaklardır. Her türlü eylem terörüne karşı olduğunu daima en kuvvetli 
biçimde vurgulayan Amerikan Kongresinin sözleri ve işlemleri arasındaki çelişki, şüphesiz, ba
zı çevrelerin dikkatinden kaçmayacak ve bu çevreler, korkarım ki, Amerika'nın bu tutumun
dan gerekli sonuçları çıkaracaklardır. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinize sunmak istediğim diğer vahim bir husus, Türk kamuo
yunun zihninde, Amerikan Kongresinin tutumu muvacehesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin 
nasıl devam edeceği konusunda ciddî bir soru işaretinin giderek kökleşmeye başlamış olmasıdır. 

Türkiye'nin güvenlik politikasında, Amerika Birleşik Devletleriyle olan ittifak bağlarının 
ve dostluk itkilerinin önemli bir yeri vardır. Hükümetimiz, bu bağlara itina gösterdiğini, bunları 
korumak istediğini defaatle vurgulamıştır; ancak, her demokratik ülkede olduğu gibi, memle
ketimizde de, hükümetler, milletimizin haklı olarak göstereceği tepki ve infiale kulak ti kay a-
mazlar. Türk Milletini soykırım işlemiş olmakla suçlayan bir kararın da, bu çerçevede Ameri
ka Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde tamiri imkânsız yaralar açması ve sonucu önceden 
kestirilemeyecek gelişmeler yaratması kaçınılmaz olacaktır. Bu husus, gerek Amerika Birleşik 
Devletleri yönetimine, gerekse Kongre üyelerine defaatle izah olunmuştur. Bizzat Sayın Cum
hurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından Amerika Birleşik Devletleri Başkanına birer 
mesaj gönderilerek, haklı endişelerimiz kendisine duyurulmuştur. Yüce Meclisin değerli üyele
rinin hislerine tercüman olan bir mesaj da, Meclisimizin Sayın Başkanı tarafından Amerika 
Birleşik Devletleri Senatosu çoğunluk liderine gönderilmiştir. Ankara ve Washington'da, ay
dınlatma faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Amerikan Kongresinin değerli üyelerinin, küçük siyasî çıkar endişe
lerinden arınmış olarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin korunması ve daha da geliştirilmesi göre
vinin sadece Türk tarafına ait olmadığını ve bu konuda iki tarafın da iyi niyetle çaba gösterme
si gerektiğinin bilinci içinde sorumlu ve sağduyulu bir davranış sergileyeceklerine inanmak isti
yor ve önümüzdeki günlerin bu inançları boşa çıkarmayacağını umuyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aynı konuda siyasî parti gruplarının da söz istemi vardır, sırasıyla arz ediyorum : Sosyal-

demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erol Ağagil, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Vefa Tanır ve Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Güney konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Ağagil. 
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SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGÎL (Ankara) —. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Amerikan Senatosunda Cumhuriyetçi Senatör Robert Dole tarafından verilen bir tasarıyla ye
niden gündeme gelen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, Yüce Kurulu saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Üyeler, Amerikan Kongresinin ikide bir temcit pilavı gibi, ısıtıp ısıtıp Türkiye'nin 
önüne koyduğu sözde Ermeni soykırımı olayını, Türk-Amerikan ilişkilerinin genelinden soyut
layanlayız. Türk-Amerikan ilişkilerinin genelini ise, çok basit bir tasnifle, üç kısımda incele
mek mümkündür : ikinci Dünya Savaşının eşiğine kadar olan dönem, ikinci Dünya Savaşı sı
rasında olan dönem ve ikinci Dünya Savaşından günümüze dek olan ilişkiler dönemi. 

Bu tasniften önceki tarihlerde, yani Osmanlı imparatorluğu, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu dönemlerinde Türkiye ile ABD arasında işbirliğinden söz 
etmek pek kolay değildir. Tersine, bu dönemde Amerika da, kesinlikle Osmanlı imparatorlu
ğunun parçalanmasından, özellikle de Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasından 
yanadır ve ısrarlıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise, ABD 
tarafından çok geç tanınmış olmakla beraber, o dönemde, Amerika Birleşik Devletlerinin, Tür
kiye aleyhindeki girişimleri desteklediği görülmemektedir. Nitekim, o dönemde Amerika'da 
veya herhangi bir başka ülkede tarihî gerçekleri yıkmak, tersyüz etmek pahasına, Türk Ulusu
nun vakarını zedeleyici tek bir anıt dikilmemiştir. O dönemde, Türk-Amerikan ilişkilerini özet
lemek uygunsa, iki ülke arasında ilişkiler mesafelidir; fakat karşılıklı saygı ve dikkat vardır. 

ikinci Dünya Savaşı sırasında Türk-ABD ilişkileri genelde değişmemiş, her iki blok da Tür
kiye'yi kendi yanında savaşa sokmaya çalışmış; ama başaramamıştır. Bunun sonucu olarak da, 
ikinci Dünya Savaşı süresince özellikle savaşın kaderi artık belli olduktan sonra, Türkiye, belli 
bir yalnızlık içinde olmuş; ama gene de diğer büyük devletlere göre, daha fazla Amerika Birle
şik Devletleriyle yakınlaşmıştır. 

Üçüncü dönem olan, ikinci Dünya Savaşından günümüze dek geçen sürenin başlangıcı, 
balayı olarak geçmiştir. Hiç şüphesiz, bu üçüncü dönemin, yani ABD ile sıcak ilişkilerin başla
masının tek temel nedeni vardır, o da, ikinci Dünya Harbi sırasında, tüm güçlüklere, sıkıntıla
ra, baskılara rağmen, Türkiye'nin, bağımsızlığını, tam bağımsızlığını koruyabilmiş olması ve 
bunu tüm dünyaya, bu arada da ABD yönetimine kanıtlamış olmasıdır. 

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve askerî ilişkiler Türkiye'nin 1952'de NATO'ya 
girmesinden sonra süratle gelişir ve Türkiye, ABD'de yalnız hükümet kanadında değil, ABD 
halkının gözünde de sempatiyle bakılan bir ülke durumundadır; ta ki, Kıbrıs sorunu gündeme 
gelip, burada Amerika Birleşik Devletleri yönetimi açıkça ve haksız yere Yunanistan yanında 
yer alanadek. Bu andan itibaren de, Türkiye'de, kamuoyu haklı olarak, derece derece, ABD'ye 
karşı güven bunalımına düşmüştür. Johnson mektubu, ambargo, Kıbrıs'ta Türk toplumuna 
eşit haklar tanımamakta direniş ve ısrar, uluslararası anlaşmaların kesin olarak silahsızlandır
dığı Ege adalarını ortak savunma gereksinimi bahanesiyle silahlandırma görüşünün NATO'da 
savunulması gibi konular, Türkiye için, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine karşı ciddî en
dişe veren konular olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde Hükümet ve Kongre, Türki
ye'ye karşı, sözde Ermeni soykırımı konusunda böyle bir tutum ve anlayış içerisindeyse, 
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bunun başlangıcı, yukarıdaki konularda ABD'ye verilen ödünler ve biraz da Ermeni soykırımı 
konusunda kendi kusurlarımızda. Kanaatimce, Türkiye'nin ABD ile ilgili politikasında, konu
muzu da içeren bazı temel yanlışlarımız vardır. 

Bunlardan birincisi, Türk-Amerikan ilişkilerinde, Yunan faktörünü hep vazgeçilmez ko
şul görmemizdir. Yunanistan'daki iç gelişmelerin ve çekişmelerin, Amerika Birleşik Devletleri
nin Türkiye'ye bakışını müspet yönde değiştireceği, en azından etkileyeceği beklentisi vardır 
ki, bu yanlıştır. 

ABD'ye bakışımızdaki ikinci yanlış ise, bu ülkenin, iç siyasî dinamiğini ve politikasını oluş
turan çoğulcu yapısında ekonomik güç ve çıkarlarla, etnik grupların, siyasî düşünce akımları 
veya dış politika kaygılarından daha önde ve ağırlıklı bir konumu olduğunu kabul edememe-
mizdendir. tşte, sözde Ermeni soykırımı olayının ABD'deki son gelişmeleri de, bu ikinci dina
miğin bir yansımasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, "Amerika Birleşik Dev
letleri içinde Ermeni iddialarını destekleyen, Kongredir; yönetim, Türkiye'den yanadır" diye 
genel bir tez ve kabul vardır. Oysa, bunun böyle olmadığı birçok kere kanıtlanmıştır. Kaliforni
ya Valisi Dökmeciyan'ı Amerikan Soykırım Konseyine atayan, zamanın Başkanı Reagan değil 
midir?.. Şimdiki Başkan Bush, seçim kampanyası sırasında Ermeni seçmenlere, "Kongreden 
bir soykırım tasarısı geçerken tarafsız kalacağını, hatta destekleyeceğini" vaat etmemiş midir?.. 
Sovyetler Birliği içerisindeki son milliyetçi hareketler ve bunlara bağlı olarak Türk toprakları
nın da bir kısmını içine alan yeni bir Ermenistan iddiaları ABD - Sovyet çekişmesinin bir ürü
nü değil midir? 

Bütün, bu ve benzeri olaylara rağmen, hâlâ Kongre Türkiye'ye karşı; ama yönetim Türki
ye'den yana demenin anlam ve mantığı yoktur. 

Yıllar önce Amerika Birleşik Devletlerinde gene bu olay sahnelenirken, bizler burada Hü
kümete her ortamda ve her fırsatta, gelin bu SEÎA Anlaşmasını imzalamayalım, en azından 
askıya alalım; bu, Ermeni soykırımıyla ilgili iddialar için elimizde iyi bir kozdur derken, Hü
kümet bu sözlerimize o zamanlar hiç kulak asmadı. 

Okullarında, çocuklarına, Türk düşmanlığı ve kini aşılayan bir ulus ile, Türk Milletinin, 
kendini, aynı kader birliğinde görmesi gibi bir zorunluluk, SEÎA ile devam ettirildi; elimizdeki 
önemli kozlardan biri böylece yitirili. Amerikan makamlarının, Ermeni sorunu hakkındaki yak-
lışamı tam açıklığa kavuşmadan, bu anlaşma, o gün imzalanmamak idi; bugün de tekrar göz
den geçirilmelidir diyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında, soykırımın babası, Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri
dir. Bu kıtada, aşağılayıcı ve ırkçı bir terim anlamında kullanılan, "Kızılderili" dedikleri in
sanlar, oranın asıl yerli halkı olup, geçmişte, sanki sirk yaratıkları gibi küçücük ve yetersiz yer
lere sürülerek yaşamaya zorlanmışlardır. (Alkışlar) 

Kızılderililerin, Meksika ve Portoriko kökenli Amerikalıların nasıl kısmen yok oldukları, 
kısmen de ezildiklerine ilişkin gerçekleri bizim de inceleyip, insanlık âleminin gündemine ge
tirmemiz gerektiği inancını taşıyorum. 

Yıllardır, hemen her sene tekrar gündeme getirilip, Türk Ulusunun, şeref, vakar, bağım
sızlık ve toprak bütünlüğüne müdahaleye çalışan bu tasarılar, aynı zamanda Ermeni terörist 
grupların da istekleri doğrultusundadır ve onları teşvik eder görünmektedir. 
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Terörizmle mücadelede önder olduğunu söyleyen ve tüm uluslara işbirliği öneren Amerika 
Birleşik Devletleri yönetiminin bu konudaki samimiyetine, böyle davranışlar, uluslararası are
nalarda gölge düşürmektedir. Çok sayıda Türk diplomat ve vatandaşının hunharca katline ne
den olan Ermeni terörünün hortlamasına Amerika Birleşik Devletlerinin ön ayak olacak şekil
de davranmasını, ne Türk Milletine ne de tüm dünya uluslarına anlatmalarının ve kabul ettir
melerinin, bugün de, yarın da, imkânı yoktur. 

Hepimizin bildiği gibi, "Soykırım iddialarının tescili" isteği, sadece başlangıçtır. Bunun 
herhangi bir şekilde kabulünün ardından, çok daha ciddî ve kabul edilemez diğer istekleri ge
lecektir. Bunun da müşterek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi ve Kongresi ola
caktır. 

Türkiye -biraz evvel Sayın Bakanın da belirttikleri gibi- uzun tarihî geçmişi içinde, dinlere, 
ırklara karşı hep hoşgörülü olmuş, bunları bir ulusun kültürel zenginliği olarak kabul etmiştir. 
Avrupa'da, yüzyıllarca din savaşları, zulüm, işkence, soykırım sürürken, ülkemizde, farklı din
lere inanan insanların, eşit yurttaşlık haklarıyla bir arada yaşamaları sağlanmıştır. Engizisyondan 
kaçan Yahudiler, Hitler zulmünden kaçanlar dahil, hepsi Türkiye'de kendilerini huzur ve em
niyet içerisindeki bir yaşamda bulmuşlardır. Bugün halen, Türkiye'de 70 binin üzerinde Erme
ni kökenli vatandaşımız vardır ve bunlar, hiçbir konuda kendilerini ayrıcalıklı bir davranış içe
risinde bulmamaktadır. Bu yurttaşlarımızın, Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi, Ermeni olay
larına sıcak baktığını da söyleyemeyiz. 

Hal böyle iken ve tüm bu gerçekler apaçık ortada duruyor iken, 500 bin civarındaki Er
meni oyu üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Türkiye aleyhine bir sonuç içeren 
ve hiçbir zaman geçerliliği olmayacak bir karar alırsa, bunun sonuçlarına katlanmak da, Ame
rika Birleşik Devletleri yönetimine ve Kongresine düşer. 

ABD Kongresi, tarihî gerçeklerin dışında bir karar alırsa, bunun Türk-ABD ilişkilerinde 
çok ağır bir siyasî sonucu olur. "Böyle bir kararın, Osmanlı İmparatorluğu devrine ait olup 
Türkiye'yi etkilemeyeceği" savı ise, tamamen yersizdir. Çünkü, Türkiye yeni bir cumhuriyettir, 
ama tarihinden de soyutlanmış değildir; çünkü, böyle bir karar, daha sonrasında, çok daha 
ağır istemleri gündeme getirecektir. 

Ermeni kaynaklı yayınlar, böyle bir karara gerekçe olamaz. Türkiye, konuyla ilgili tarihî 
Osmanlı arşivini, tüm ilgilenenlerin araştırmasına açmıştır. Bu araştırmalar yapılana ve sonuç-
lananadek, bu iddialar geçersizdir ve bu iddialara göre alınacak kararlar da, hiçbir zaman so
nuç yaratmaz; ama çok ağır siyasî bedellere yol açar. 

Türk Ulusunun, ABD Kongresinin iç politika entrikalarında şamar oğlanı gibi kullanıl
masını, Türk Ulusunda hiçbir ferdin ve hiçbir hükümetin kabul etmeyeceğini ve edemeyeceği
ni, etmeye hakkı ve yetkisi olmadığını, bu kürsüden, bir kere daha ilan ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu konuda elimizdeki kozların çoğunu, bugüne kadar boşuna har
cadık. Bunların, derin teferruatına, şu anda ne zaman ne de zemin olmadığı için girmiyorum; 
ama ummak istiyorum ki, Hükümet ve diğer yetkili organlar, bundan böyle bu hatalardan ge
rekli dersi almış ve aynı hataları bir daha tekrar etmekten kaçınma fırsatı bulmuş olsunlar. 

Bir ülkenin ulusal savunması tek bir kaynağa bağlı ise, üstüne üstlük, o kaynağın geldiği 
ülkeye, tüm ulusu ipotek altına aldıracak kadar borçlanmış iseniz, sonuçta ekonomik ve sa
vunma bağımlılıklarınız, siyasî bağımlılığa dönüşür ve eliniz kolunuz bağlı, bu olayları her se
ferinde tekrar yaşamak ve yakınmak durumunda kalırsınız. 
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Sayın milletvekilleri, tüm bu olaylar bir kere daha göstermiştir ki, ulusların yaşamında, 
olmaz ise olmaz bir kural vardır; .asla vazgeçemeyeceğimiz, ödün veremeyeceğimiz bu ilk ku
ral, tam bağımsızlıktır. Tabiî bu, hem siyasî, hem ekonomik, hem de askerî bağımsızlığın hep
sini birden kapsar; btınları birbirinden soyutlamak da mümkün değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, netice olarak diyorum ki : Ermeni soykırımı girişimleri, tarihî 
gerçekleri yansıtmamaktadır. ABD yönetimi ve Kongresi, Türkiye'yi, böyle hassas bir konuda 
daha fazla incitmekten derhal vazgeçmelidir. ABD Kongresinden, böyle bir uydurma soykırım 
tasarısı geçmemelidir. Böyle bir kararın çıkması halinde, Türk - ABD ilişkilerinin tümüyle ye
niden gündeme getirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ulusumuzun tam bağımsızlığından asla ödün 
verilmeyecektir. Türkiye'nin misakımillî hudutları içerisinde, hiç kimseye vereceği bir karış toprağı 
yoktur ve bu kural, asırlar boyu Türk Milletinin vazgeçemeyeceği bir millî şuur olarak devam 
edecektir. 

Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Vefa Tanır. 
Buyurun Sayın Tanır. 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş

lar; Dışişleri Bakanı Sayın Yılmaz, huzurunuzda gündem dışı bir konuşma yaptı. Bu gündem 
dışı konuşma, acaba Amerikan Kongresine sunulan bir rapordan Yüce Meclisimizi haberdar 
etmek üzere yapılmış gündem dışı bir konuşma mı idi, yoksa -Amerikan Kongresine, 1985'te, 
1987'de, 1989'da, hemen hemen iki sene ara ile bu tip karar tasarıları sunuluyor- böyle bir ka
rar tasarısı karşısında, milletin temsilcisi olan Yüce Meclisten, dolayısıyla Yüce Meclisin grup
larından bir beklendiği mi vardı? Benim kanaatim, konuşmamın birinci kısmında belirttiğim 
gibi, bilgi verme kabilinden değildi, milletin temsilcisi olan Yüce Meclisten de bir beklediği 
vardı. Bu kanaat üzerine konuşmamı yapacağım. 

Dış politikanın sahibi Yüce Meclis olduğu zaman, uluslararası platformda daha güçlü olur
sunuz. Yüce Meclis, bugün için Doğru Yol Partisi Grubu, SHP Grubu, ANAP Grubudur. Bu
rada, böyle millî konularda bir ittifak sağlanır ise, o zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış politikaya sahip çıktığını dünyaya göstermiş oluruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanı dikkatle dinledim. Eğer Sayın Bakanın konuşmaları tasvip edilir şekilde ol
masaydı, konuşmamın cereyan tarzı da başka olacaktı; ama Ermeni ilişkilerinde ve 29 Eylülde 
bir senatör tarafından sunulan karar tasarısı üzerinde, Sayın Bakanın, dolayısıyla Hükümetin 
bu konudaki heyecanını bu mikrofondan duyduk. Şimdi ben, Grubum adına, sadece bu konu
da, buna benzer millî konularda, Yüce Meclise arz edildiği zaman tasvip ettiğimiz bu tip konu
larda, hükümet siyasetini devlet siyaseti haline sokma çabasını gösterdiğimizi anlatmak için 
konuşuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, "Bir senatörün 29 Eylülde Adliye Komisyonuna verdiği bir ka
rar -sonra Kongreye gidecek bir karar- bir senatörü ilgilendirir, Amerikan Devletini ilgilendir
mez, Amerikan politikasını ilgilendirmez" diyemeyiz. Bu, ufak bir mesele değildir. Zaman za
man pişirilerek milletin önüne getirilen bu kokmuş aş, aslında var olmayan bir olayı tescil et
medir. Bu karar Kongreden geçirilerek, 1915-1923 yılları arasında, mirasına sahip çıktığımız 
Osmanlı idaresinde bir soykırımın olduğu tescil edilmek isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti, 
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kurulduğu günden beri, hiçbir zaman bir soykırımın peşinden gitmemiş, bir emaresini bile gös
termemiştir. Biz, insan Hakları Evrensel Beyannamesine imza koymuş; yaşamının, can emni
yetinin ehemmiyetini kavramış bir cumhuriyetiz. Onun için, bu konuda bu kadar hassas olan 
cumhuriyetimizin, geçmiş yıllarda da olsa, kendisinden evvelki dönemde de olsa, bir soykırım 
iddiasıyla lekelenmesini hiçbir zaman kabul etmediğimiz için, bir senatörün tasarısına ondan 
ehemmiyet veriyoruz, burada ondan bu kadar tepki gösteriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının kabulü, sadece soykırımı tescil ettirmiş olmayacaktır; 
tasarının kabulü -Sayın Bakanın konuşmasında ve SHP sözcüsünün konuşmasında da bahset
tiği gibi- zaman zaman, Amerika'da, bilhassa diplomatlarımızı hedef alan bir Ermeni terörü
ne de güç verecektir. O zaman, bu tasarının Kongrede kabulünde, Amerika'nın "Dünya terö
rüne karşıyım" diye zaman zaman beyanda bulunması askıda kalacaktır. Demek ki, tasarının 
kabulü, sadece soykırımın tescili değil, aynı zamanda dünya terörünün bir parçası olan Erme
ni terörüne de güç kazandıracaktır. 

Amerika Devleti ile ortak bir dünya görüşümüz, sağlam zannettiğimiz bir dostluğumuz 
ve ikili ittifaklarımız vardır. Bunların hepsi milletimize pahalıya mal olmuştur. Gücümüz üs
tündeki silahlanmamız, kalkınmamızdan, çok şey götürmüştür. Çünkü, müttefiklerimizin ya
nında olduğumuzdan dolayı gücümüz üstünde silahlanmamız ihtiyaç haline gelmiştir. Bugün, 
müttefiklerimiz içerisinde, Avrupa'da silah altında en çok er ve erbaş tutan bir milletiz; bu 
da, refahımıza mal olmuştur. Bütün bunlar niyedir? Amerikan Devletiyle bir ortak dünya gö
rüşümüzden dolayıdır. Peki, buna karşılık olarak Amerikan Devleti bugüne kadar ne yapmıştır?.. 

Eğer ABD, 1985 ve 1987'de bu tip karar tasarıları komisyonlara sunulduğu zaman, siyasî 
partiler ve hükümetiyle bunlara sert bir tepki gösterebilseydi, bugün üçüncü defa, 29 Eylül 
1989'da kimse böyle bir karar tasarısını komisyona veya Kongreye sunma cesaretini gösteremezdi. 

Biraz sonra, gruplar olarak birleştiğimiz ortak bir konu ve milletimizin bu konudaki infi
alinde birleşmemizi ifade eden bir metinle karşı karşıya geleceksiniz. 

tşte, bu kürsüden, Yüce Meclise DYP Grubu olarak, bu metnin altına bu inançlarla imza 
koyduğumuzu bildiriyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ülkü Güney; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Amerikan Kongresine, 1915-1923 yılları arasında sözde soykırıma tabi tutulan Er
menilerin hatırasını anmak üzere 24 Nisanın anma günü ilan edilmesine ilişkin bir karar tasa
rısı sunulmuş bulunmaktadır. Anavatan Partisi Grubu olarak, Bu tasarı hakkında görüşleri
mizi açıklamak için huzurlarınızdayım. Yüce Meclisi en derin saygılarla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bu karar tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri Kongresine sunu
lan ilk karar tasarısı değildir. Kongreye sunulan aynı amaçlı tasarıların sayısını unuttuk, ama 
infialimiz, ilk tasarının sunulduğu günkü kadar büyüktür. 

Bundan yetmişbeş yıl önce Osmanlı imparatorluğu beş cephede ölüm-kalım savaşı verir
ken; orduları Yemen'den Kafkasya'ya, Süveyş'ten Galiçya'ya kadar uzanan üç kıtada savaşır
ken, Anadolunun bağrında başlatılan bir iç isyan ile, bu ordular sırtından vurulmuş, ikmal 
hatları kesilmiş, düşman kuvvetleri tarafından silahlandırılan çeteler, sahipsiz köyleri basmıştır. 

— 350 — 



T.B.M.M. B : 15 11 . 10 . 1989 O : 1 

Dönemin hükümeti, aynı şartlar karşısında bütün hükümetlerin alacağı karara başvurdu 
ve bölgedeki Ermeni unsurunu, imparatorluğun başka bir bölgesine sevk etti. Sevk sırasında, 
göç edenlerin canlarıyla eşyalarının güvenliğinin sağlanacağına, geride bırakılan menkul ve gayri-
menkullerinin emniyet altına alınacağına ilişkin kararların örnekleri devlet arşivlerinde mevcuttur. 

Elbette, bu yer değiştirme, 1915'in zor şartları içinde can kaybına yol açmıştır; ancak, ay
nı dönemde, Müslüman halkın 3 milyona yakın kayba uğradığını da unutmamamız gerekir. 

İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte, Japon asıllı bütün Amerikan vatandaşlarını 
-üstelik toprakları savaş alanı olmamasına rağmen- temerküz kamplarına taşıyanların, Osmanlı 
hükümetinin, sadece bölge halkım savunmayı amaçlayan kararını kınamaya hakkı olamaz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hal böyleyken, bu olayların üzerinden yetmişbeş yıl geçtikten sonra, Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresinin bazı üyelerinin "Türk Milleti tarafından soykırım yapıldığını" iddia etme
sini, mantık ve iyi niyetle bağdaştırmaya imkân göremiyoruz. Soykırım işledikleri iddiasıyla 
Malta Adasına sürgün edilen Türk devlet adamlarının suçunu ispatlayacak belgeleri, denetim
leri altındaki istanbul'daki arşivlerde bulamayan, ihtiyaç duydukları bu delilleri ingiliz ve Ame
rikan arşivlerinde de ele geçiremeyen ve sonuçta Malta sürgünlerini vatanlarına iade etmek mec
buriyetinde kalan işgal kuvvetleri komutanları örneğinden de ders almayanları, Türk tarihini 
okumaya davet ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu tarihin, tüm dün
yaya insanlık dersi teşkil edecek sayfalarla dolu olduğunu göreceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Milleti, asil ve vakur bir millettir; bir suç işlemişse, bunun 
sonuçlarına katlanmasını elbette bilir. Nitekim, arşivlerini tüm araştırmacılara iyi niyetle ve 
samimiyetle açmıştır. Ancak, iftiralar ve haksız yere milletimizin yüzüne sürülmek istenen le
keler karşısında da, infialimiz o derecede büyük olacaktır. 

Karar tasarısının hazırlayıcıları, işlendiğini, ileri sürdükleri "soykırım suçu" ile ilgili ola
rak, 1915 -1923 tarihlerine atıfta bulunmak suretiyle, hesaplarınca cumhuriyet neslini suçlama 
dışında bıraktıklarını göstermek istemişlerdir. Türk Milleti bugün de, yarın da, tarihinin her 
bölümüne sahip çıkacaktır. Bu konuda sakınacağı hiçbir şey yoktur. Ancak, her halükârda, 
Türk tarihi hakkında yargıya varmak, Amerikan Kongresinin alacağı afakî bir kararla olamaz. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) Zira, böyle bir karar, olsa olsa, teröristleri cesaretlendirmek ve 
onların yeni şenî cinayetlerine gerekçe hazırlamak anlamına gelir. 

Bu kararın kabul edilmesinin bir diğer vahim sonucu da, Türk Milletinin, Amerika Birle
şik Devletleri Kongresine olan itimadının onarılmaz bir şekilde sarsılacak olmasıdır. Milleti
mizin, NATO ittifakı içinde güvenliğini paylaştığı en büyük müttefikinin yasama organına olan 
itimadı da bir kere sarsılırsa, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını, Amerikan yöneticilerinin 
çok iyi hesaplamaları gerekir. Aksi takdirde, Türk halkının, kendisini haksız yere suçlu sandal
yesine oturtanlar ile kader birliği etmesi güç olmayacak mıdır? 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimizin, karşı karşıya bulunduğumuz bu tehlikeli geliş
meler hakkında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin dikkatini layıkı veçhile çektiğinden 
şüphe etmiyoruz. Biz de burada, Anavatan Partisi Parti Meclis Grubumuz adına, Amerikalı 
parlamenterlerin sağduyusuna hitap etmeyi ve kısır hesaplarla alınacak bir kararın, milletleri
miz arasında mevcut yakın dostluk ilişkilerinde olduğu kadar, ikili münasebetlerimize de dar
be vuracak gelişmelere yol açacağı hususunda uyarıda bulunmayı bir görev addediyoruz. 
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Kaldı ki, geçtiğimiz sene, iki yılı aşkın bir gecikmeyle, Hükümetimiz tarafından onaylanan SEÎA 
Anlaşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bu 
ilişkilerin yabancı unsurlardan arındırılması için her türlü çabayı harcayacağı" taahhüdü yer 
almaktadır. Dolayısıyla, bu anlaşmanın onaylanmış olması, aslında, Ermeni meselesi gibi, iki
li ilişkilerimize tamamen yabancı bir konuda bizim için bir kozdur. Şimdi, Amerikan yöneti
minin, bu anlaşmadaki taahhüdünü yerine getirmesini beklemek bizim en meşru hakkımızdır. 

Değerli milletvekilleri, izahına çalıştığım ve tarafınızdan da paylaşıldığına inandığım bu 
hissiyatımızı, burada alacağımız bir kararla, Amerika Birleşik Devletleri Kongresine duyur
manın yararlı bir davranış olacağı inancındayım. Hükümetimize, bu konuda her türlü yardım 
ve desteği esirgemeyeceğimizi bir kere daha vurgularken, Grubum ve şahsım adına hepinize 
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, konuyla ilgili olarak Sayın Bakana 

sorular sorabilir miyiz efendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, İçtüzüğümüz ahkâmına göre., Sayın Bakana soru tevcih et

meniz imkânı yoktur. 
Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî parti grupları adına, başkanvekillerinin, ABD Kongresine sunulan Ermeni karar ta

sarısı karsısında Yüce Meclisin infial ve görüşlerinin, Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, bü
tün Kongre üyelerine aktarılması için, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Başkanlıklarına iletilmesine 
ilişkin önergesi (4/88) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, siyasî parti grup başkanvekillerinin müş
tereken imzaladıkları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere, Baş
kanlığımıza verilmiş bulunan bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekteki karar metninin Amerika Birleşik Devletleri Kongresine iletilmek üzere Genel Ku

rula sunulmasını arz ve teklif ederiz. 11.10.1989 

Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 
Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; OsmanU İmparatorluğu döneminde, Doğu Anadoluda ce

reyan etmiş olan ve başkalarından ziyade; Türk Halkını acılara gark eden bazı olaylara ilişkin 
olarak, zorlama bir "Soykırım" tezini siyasî amaçlarla canlı tutma çabalarının ısrarla sürdü
rülmesini ve bu çerçevede, geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Kongresince itibar 
edilmeyen karar tasarılarının bir yenisinin Amerika Birleşik Devletleri Kongresine getirilmesi
ni derin üzüntüyle karşılamaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi; Osmanlı Arşivlerinin araştırmacıların hizmetine daha ge
niş biçimde sunulmasını teminen, Türk Hükümetince bu yıl getirilmiş olan düzenlemeleri 
"Soykırım" iddialarıyla ilgili olarak yapılan ve yapılacak bilimsel çalışmaları teşvik edecek 
olması bakımından sorumlu bir adım olarak değerlendirmektedir. 

Bu olumlu ve önemli yeni unsurun ışığında, en kuşkucu çevrelerin dahi ihtiyatlı bir tutum 
içine girmeleri, herhalde iyi niyet ve sağduyunun gereği olurdu. Hal böyle iken, Türk Hükü
metinin bu adımı atmasından birkaç ay sonra, yetmişbeş yıldır belgelerle doğrulanamayan id
dialara Türkiye'nin en yakın bir dost ve müttefikinin yasama organınca meşruiyet kazandırıl
ması çabalarına yeni bir hız verilmiştir. Bu tutumun, kısa bir süre sonra erişilmesi imkânı ta
mamen ortadan kalkacak bir hedefe, sistemli propaganda faaliyetlerinin bazı zihinlerde yarat
tığı birikimden yararlanarak, bir an önce ulaşma telaşından başka bir şekilde izah edilemeye
ceği açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi; bu çarpıcı çelişkinin Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin önyargısız üyelerinin gözünden kaçmayacağına inanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; Amerika Berleşik Devletleri Kongresinin tarihin siyaset adam
ları eliyle yeniden yazdırılması gayretlerine iltifat etmeyeceği; tarihî olaylar hakkında hüküm 
yerme yetkisinin ancak tarafsız tarihçilere ait olduğunun idrakiyle hareket edeceği inancındadır. 

Bütün bunlara rağmen, bu maksatlı çabaların sonuç vermesine göz yumulmasının : 
Her şeyden evvel Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri üzerinde tamiri imkânsız 

yaralar açacağı hatırda tutulmalıdır. 
Pek çok masum Türk diplomatının hayatına kastetmiş olan Ermeni teröristlerinin haksız 

iddialarına bu suretle destek verilmesinin terörizmi teşvik edeceği göz ardı edilmemelidir. 
Hiçbir zaman sorumlu olmadığı ve esasen gerçekliğine ilişkin hiçbir güvenilir kanıt da ol

mayan bir soykırım iddiasıyla Türkiye'nin mahkûm edilmeye kalkışılmasının adalet ve hakka
niyet ilkeleriyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu nedenlerle, Amerika Birleşik devletleri Kongresi üyele
rini sağduyunun sesine uymaya ve 24 Nisan 1990 tarihinin sözde soykırımı anma günü olarak 
kabulünü öngören karar tasarısını tümüyle reddetmeye davet eder. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bütün siyasî parti gruplarımız ve istisnasız tüm Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerimizin hissiyatını dile getirdiğine inandığım önerge metnini din
lediniz. 

önergede belirlenen ve Yüce Millet Meclisimizce ittifakla benimsenen hissiyat ve görüşle
rimiz, Başkanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile bütün Kongre üyelerine ak
tarılması için Amerika Birleşik Devletleri Senato ve Temsilciler Meclisi Başkanlıklarına iletile
cektir. 

Keyfiyet Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. (Alkışlar) 
Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlara Üye Seçimi 

BAŞKAN — Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarımız adaylarını bildirmişler; an
cak, listelerin basımı yetişmediği için, seçimler gelecek birleşimde yapılacaktır. 

2. — 10/37 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 
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BAŞKAN — 10/37 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Kocaeli Milletvekili Sayın Erol Köse aday gösterilmiş bu
lunmaktadır. 

Adayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" 

kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait pay senetle

rinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit etmek 
ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait 
pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı id
dialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, ANAP İktidarının 6 Kasım 1983 tarihinden beri izlediği "özelleştirme" po
litikası beklenen sonuçları vermedi. Yerli sermaye, bu politika uyarınca pay senetleri satışa çı
karılan kamu sanayi kuruluşlarına ilgi göstermedi. Bunun nedenlerinin başında çeşitli serma
ye kuruluşlarının ellerindeki akçeli olanakların sanıldığı gibi hiç de geniş olmadığı, var olanla
rın ise yatırımın dışındaki hedeflere yönelmesidir. Aslında bu eğilim, ANAP İktidarının uygu
lamakta olduğu ekonomik politikanın iflasını ortaya koymaktadır. 

İç piyasanın durgunluğu, yeni yatırımlara yönelmek istememesi karşısında, kamu iktisadî 
kuruluşlarının satışı için dış ülkeler, dolayısıyla yabancı sermaye gündeme gelmiştir. Daha ön
ce Şili ve benzeri ülkelerde uygulanan kamu iktisadî kuruluşlarının yabancı şirketlere satışı, 
hatta bu yolla dış borçların bir bölümünün karşılanması, gelecekte nasıl bir süreçle karşılaşa
cağımızın somut bir örneğidir. Bu bağlamda Aliağa Rafinerisinin de yabancılara satılacağı ha
berlerine son aylarda sık sık tanık olmaktayız. Anlaşıldığına göre, TÜPRAŞ yetkilileri ve Hü
kümet, Türkiye'deki en ileri teknolojiye sahip bu rafinerinin paylarını yabancılara satma kara
rındadır. Nitekim, haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri, Suudî Arabistan ve Japon şirketle
ri bu konuda istekli görünmekte, hatta Suudi Arabistan kökenli "Samana OiI"le görüşmelere 
başlandığı resmî kamu görevlilerince doğrulanmaktadır. Aliağa Rafinerisi gibi gerçekçi bir ya
tırım politikası sonucu, dış destekten de yararlanılarak, halka maledilen bir iktisadî kuruluşun 
yabancı şirketlere satılmak istenmesi; 130-180 milyon dolara malolacak Hydrocracker yatırımı 
amacıyla da olsa satılması üzerinde ısrarla durulması gereken bir yaklaşımdır. Bundan kısa 
bir süre Önce Hükümetin çalışma düzenini İLO standartlarına uydurma amacıyla getirdiği 
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yasa tasarısı içinde birtakım değişiklikler önerirken, aniden Petrol-lş kolunda ve özellikle Ali
ağa'da çalışan işçileri grev yasağı kapsamına alması şayanı dikkattir. Siyasal iktidar Aliağa Ra
finerisini yabancı sermayeye, Arap ve Japon şirketlerine satmak isterken herhalde özendirici 
önlemler almakta, onlara huzur içinde satın alacakları işçi hareketleri ve grev olasılığı olma
yan bir işyeri takdim etmektedir. 

Ülke ekonomisi ve savunması açısından yaşamsal bir önem taşıyan bu kurumun satış giri
şimi yolundaki haberler bile konunun ciddiyetini, vehametini onaya koymaktadır. Kaldı ki, 
24 Ekim 1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, TÜPRAŞ Genel Müdürü bu haberleri doğrula
mış ve satış görüşmelerinin sürdüğünü belirtmiştir. 

Yukarıda sıralanan nedenlerle, Aliağa Rafinerisinin pay senetlerinin, TÜPRAŞ ve Hükü
met yetkililerinin de doğrulaması sonucu satışa çıkacağının kesinleşmesi, ülke ekonomisinin 
zarara uğramasına, halkın malının yabancılara satılmasına ve ülke savunmasının zaafa uğra
masına yol açacaktır. Tüm halkımızın, Aliağa'da çalışan işçilerimizin çıkarları bu satışla karşı 
karşıya gelmiştir. 

Bu nedenlerle, ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için izlenecek tutarlı politikaların sap
tanması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102, 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştır
ması açılmasını saygıyla arz ederiz. 8.11.1988 

K. Kemal Anadol 
(îzmir) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi, bu araştırma 
önergesine katıldığını, bir yazıyla Başkanlığımıza bildirmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunulur. 
içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hüküme

te, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz vereceğim. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın tlhan Aşkın; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekilleri; Aliağa Rafinerisine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın 
çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tespit etmek maksadıyla, İzmir Milletvekili Sayın 
Kemal Anadol ve arkadaşlarınca verilen Meclis araştırması önergesi hususunda Hükümetimi
zin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Türkiye'nin gündeminde olan temel iktisadî meseleler arasında, enflasyon, işsizlik ve öde
meler dengesi ilk sıralarda yer almaktadır. Yatırım yapılması, üretim ve döviz kazandırıcı faali
yetlerin artırılması, bu sorunlara getirilen ortak çözümler arasındadır. 

Zengin hammadde kaynakları ile ileri teknoloji ve yeterli sermaye birikimine sahip olma
yan Türkiye'nin, yatırımlara gerekli kaynak ve teknolojiyi sağlamak, yeni yönetim ve pazarla
ma tekniklerine sahip olmak, dolayısıyla sanayide üretim verimliliğini ve kapasite kullanımını 
artırarak maliyetleri düşürmek ve dış ekonomik ilişkileri geliştirmek için yabancı sermayeden 
en yüksek derecede istifade etmesi bugün kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 
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Kaynaklarını rasyonel yollarla ve birtakım komplekslere kapılmadan kullanmayı başara
mayan ülkeler, vatandaşlarını fakirliğin kıskacına teslim etmiş olurlar. Bunun içindir ki, ya
bancı sermayenin kalkınma hamlemize katkısının, her türlü taassup ve önyargılardan arınmış 
bir anlayışla ele alınması gereğine inanmaktayız. Hele bizim gibi gelişme sürecine girmiş bir 
ülke, yabancı sermaye kaynağından istifade imkânını reddedemez. Bu konudaki eğilimler artık 
o kadar ileri gitmiştir ki, ülkeler, ekonomilerine faydalı olacaklarına inandıkları alanlarda, re
jim farklılıklarına dahi aldırış etmeden, yabancı sermaye ile işbirliğini geliştirmenin yollarını 
aramaktadırlar. 

Yabancı sermaye, her şeyden önce yatırımları hızlandırmak için kredilerden daha fazla tercih 
edilmesi gereken bir faktördür; çünkü, kredinin maliyeti yüksektir. Yabancı sermayenin ise ül
keye getireceği birçok avantaj vardır. Bunun başında teknoloji gelir. Yeni bir teknolojiyi ayağı
nıza kadar getirerek, işçinizin, mühendisinizin, teknisyeninizin daha iyi yetişmesini, daha yeni 
şeyler öğrenmesini sağlamanız mümkündür; buna paralel olarak da daha kolay ihracat yapma 
imkânını bulabilirsiniz. 

Türk ekonomisi de, 1980 yılından itibaren, dünya konjonktürüne uygun yapısal bir deği
şiklik içinde bulunmaktadır. İhracata dayalı büyüme stratejisi, dışa açık ekonomik politikalar 
ve uluslararası ekonomi ile daha fazla bütünleşme isteği, bu değişikliği yaratan etkenlerin ba
şında gelmektedir. Bu amaçla alınan tedbirler ve uygulanan politikalar arasında yabancı ser
mayenin önemli bir yeri vardır. 

Sayın milletvekilleri, devletin özel sektör gibi iyi ticaret yapmadığını hepimiz biliyor ve 
artık ticaretle meşgul olmaması gerektiğine de inanıyoruz; çünkü, devletin görevi, şirket yö
netmek ya da yönetmeye çalışmak değil, bütün millete yararlı olabilecek geniş kapsamlı faali
yetleri sürdürmektir. Liberal ve açık bir ekonomide ana ilke, devletin, sanayi ve ticarete girme
mesi, detaylarla uğraşmamasıdır. "Devlet, mikro düzeyde değil, makro seviyede etkili ve belir
leyici olmalıdır" görüşünü taşımaktayız; politikamızın felsefesi budur. Bu felsefenin temelin
de, ticaretin en verimli ve kâra yönelik bir şekilde ancak özel sektör tarafından başarılabileceği 
görüşü vardır. Bunun da adı liberasyon ve özelleştirmedir. 

Bu, millî, muhafazakâr, sosyal haklara saygılı, demokrat bir iktidarın, tabiî bir iktisadî 
politikasıdır. Neticede, devlet ticaretle meşgul olmayacak ki, eğitim, adalet, savunma, altyapı, 
insan ve çevre sağlığı gibi aslî görevlerinde daha da başarılı olabilsin. 

Sayın milletvekilleri, halen Devlet Planlama Teşkilatının yakın takibinde olan, bitmemiş, 
sürüncemede kalmış birçok yatırım mevcuttur. 1980 öncesinde başlayan yatırımlardan, Kırık
kale Rafinerisini 1986 Kasımında, tzmir Tevsi Projesini de Kasım 1987'de süratle tamamlaya
rak, hizmete açmak, bize nasip olmuştur. 

Devletin ve bürokrasinin iyi tüccar olmadığının ispatı, hatta enflasyonun nedenlerinden 
başlıcası da, kâra yönelik ve fizibl olmayan bu tip büyük ve yanlış başlanmış yatırımların, uzun 
bir zaman dilimi içerisinde ancak tamamlanabilmiş olması ya da tamamlanamadan halen bek
ler durumda olmasıdır. 

Özel sektör, hiçbir zaman, on yılı aşkın süreyle yatırım yapmaz, fabrika kurmaz; zira, bu 
kadar uzun süreli yatırımlardan kâr beklenemez. Artık, on yılda teknolojiler tamamen değişe
biliyor ve modernizasyon çalışmalarına geçme kaçınılmaz oluyor. Aksi halde, hiçbir zaman 
rantabl olmayan işletmelerle devamlı uğraşma, onlar hakkında devamlı konuşma, günlerimizi 
almaya başlar. 
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Bugün, Hükümetimiz, 1980 öncesinde yapılan yanlış yatırımların tedavisi ve rehabilitas
yonu ile uğraşmaktadır. Rafinerilerdeki gelişme unsurlarından biri, yeni teknolojileri kullana
rak, az değerli siyah ürünleri, değerli beyaz ürünlere daha yüksek oranlarda çeviren hydrocrac-
ker gibi dönüşüm üniteleri kurmak, diğeri de liberasyon ve özelleştirme politikalarını uygula
maktadır. 

Bu söylediklerimizi, karma ekonomi teranesini tekrarlayanlar anlamak istemeyebilirler. Zira, 
dünyamızdaki çok hızlı teknolojik gelişmeleri çok gerilerden takip edenlerin düşüncelerinde 
de fazla bir gelişmenin olması mümkün değildir. 

Ayrıca, bu önergeyi verenlerin yabancı sermayeye karşı oluşları da yeni bir şey değildir; 
kırk yıldır bu böyledir ve hâlâ aynı noktada takılıp kalmışlardır. Kendilerini yenilemeye de hiç 
niyetleri yoktur. Maazallah yönetimde olsalar, 1980 öncesini bile aratacaklardır. 

Türkiye'de tüketilen hampetrolün yüzde 88'i dışarıdan ithal edilmektedir. Halen 7 milyon 
ton/yıl kapasitede çalıştırılan Aliağa Rafinerisinin siyah ürün üretim yüzdesi fazladır. 5 mil
yon ton/yıllık tevsi projesinin rehabilitasyonu ve siyah ürünlerin değerli beyaz ürünlere dönüş
türülmesi için kurulacak yeni modern hydrocracker ünitelerinin ihalesine, kredili teklifler is
tenmek üzere çıkılmış ve ihale de bugünlerde sonuçlandırılmıştır. Müteahhit, yatırım kredisini 
de kendisi temin edecektir. 

önergede bahsedildiği şekilde, "rafinerinin özelleştirilmesinden sağlanacak para ile hydroc
racker yatırımı plânlanmıştır" gibi hayalî bir senaryoyu ortaya koymak, bilmem nasıl izah edi
lecektir? 

Diğer taraftan, Aliağa Rafinerisi, sendika, grev ve lokavt kanunlarının yürürlükte olduğu 
günden bu yana, grev yasağı kapsamındadır, önerge sahibinin herhalde bu konudan da haberi 
yoktur. Haberi olsaydı, sağlam bilgisi olsaydı, Petrol-tş kolunda ve Aliağa'da çalışan işçilerin 
aniden grev yasağı kapsamına alındıklarına dair bir iddiada da bulunması mümkün değildir... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Petkim?.. . 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Geliyorum. 

önerge sahipleri, herhalde petrokimya tesisleri ile rafineriyi birbirine karıştırdı. Sayın Anadol 
tzmir Milletvekilidir, herhalde bir karışıklık oldu, bunu konuşmaları sırasında tavzih edebilirler. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ne dediğimi biraz sonra anlarsınız. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Orada bir karışıklık yok. ' 
DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu rafinerimizde çalışan işçilerimiz, 

baştan beri sendikal haklara sahip olmuş, en değerli, bilgili, tecrübeli ve sorumluluklarını müdrik 
elemanlarımızdır. Bu sektörde çalışan işçilerimizin ücretleri, emsallerine göre daha yüksek, se
viyede olup, bugün aylıkları 1 700 000 lira düzeyindedir. 

önerge sahibi diyor ki : "ülke ekonomisi ve savunma açısından yaşamsal önem taşıyan 
kurumun satış girişimi yolundaki haberler bile, konunun ciddiyetini ve vahametini ortaya koy
maktadır." Bu gibi sözler ve iddialar da, 1980 öncesinden kulağımızın alışık olduğu sloganlar
dandır. Bugün, Türkiye'yi artık o sloganlarla yönetmek mümkün değildir. Sloganlarla ülke yö
netme işi çok gerilerde kalmıştır. 

Bugün, Türkiye'de yabancı sermaye, otuz yılı aşkın süredir arama, sondaj, hampetrol üre
tim, taşıma, rafinaj ve pazarlamada tam bir entegrasyon sağlayarak çalışmaktadır; fakat, eko
nomi ve savunma yönünden hiç de vahamet göstermemektedir. 
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önerge sahibine sormak istiyorum; uzun yıllardan beri, yolda otomobiliyle giderken, aca
ba hiç yabancı petrol şirketine rastlamamış mıdır? Shell, Mobil gibi istasyonlara hiç rastlama
dınız mı? 

Liberasyon ve özelleştirme, Hükümetimizin baştan beri takip ettiği ekonomik politikala
rın gereğidir. Bu konuda, TÜPRAŞ, Aliağa Rafinerisi için de, araştırma safhasında, teknik 
düzeyde önçalışmalar ve temaslar yapılmış olup, hepsi bu kadardır. 

önergenin son kısımlarında ise, yine slogan ve fantazi üretilmektedir. "Halkın malının 
yabancılara satılması, ülke savunmasının zaafa uğratılması" gibi sözler kullanılarak, âdeta bir 
felaket tellallığı yapılmaktadır... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Kışkırtıcılık yapıyor... 
DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bizler, kimlerin, neyin peşinde oldu

ğunu; lafın ayrı, icraatın ayrı bir iş olduğunu çok yakından bilmekteyiz. 

Savunmamız nasıl zaafa uğrayacakmış, bir bakalım : Aliağa rafinerisinin hampetrolü ta
mamen ithalata dayanmaktadır. Ürünler de, denizyoluyla ithal veya ihraç edilmektedir. Fabri
kanın hammaddesi dövizle ve tamamen dışarıdan sağlanmaktadır. Fabrikanın, kamu veya özel 
sektörde olmasının savunma ile ilgisinin ne olacağını anlamak zordur. Farz edelim ki, lastik 
üretimi yapan özel sektör fabrikası, yabancı sermayeyle yapılmış olsa dahi, askerî araçlar las
tik bulamayacaklar, böylece savunmamız zaafa mı uğrayacaktır?.. Bunlar tutarsız iddialardır 
ve artık sayın muhalefetin abeste iştigalden vazgeçmesi zamanı da gelmiştir. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Konuyu aşıyorsun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — önergeyle ilgili söylüyorum tabiî. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Karşılıklı konuşmayalım lütfen. -
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ciddiyetinizi geçiyor... 
DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ciddî olup olmadığı yolundaki takdir 

Yüce Meclise aittir. 
önerge sahibi, "Ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için izlenecek tutarlı politikaların 

saptanmasını" istemektedir. Acaba, onlarca tutarlı politikalar, 1980 öncesinde saptanan poli
tikalar mıdır? Onlara kalsa, bu mantıkla, sanıyorum ATAŞ'ı da devletleştirmek isteyecekleri 
uzak bir ihtimal olmasa gerektir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, yabancı sermaye girdi
sini ülke çıkarları istikametinde yönlendirmek, özelleştirme programımızın amaçları arasında 
yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda şu ana kadar girişi sağlanan yabancı sermaye şöyle
dir : 

ANSAN, 12 250 000 dolar; MEDA, 750 000 dolar; USAŞ, 14 450 000 dolar; ÇİTOSAN, 
105 000 000 dolar. 

Toplam yabancı sermaye girişindeki yüzde 3,6'lık payın, özelleştirme çalışmaları devam 
eden PETKİM, TURBAN, ERDEMİR gibi projelerin tamamlanmasıyla oldukça büyük oran
lara çıkması beklenmektedir. 

Türkiye'deki yabancı sermaye hareketlerinin seyri izlendiğinde, son dört yılda meydana 
gelen artışlarla 1989 Haziran ayı sonu itibariyle toplam 3 714 000 000 dolarlık bir girdiye sahip 
olduğumuz görülmektedir. 
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1988 yılında verilen izin adedi ve toplam yabancı sermaye girdisi olarak yüzde 46*Iık payı 
ile AET ülkeleri, yüzde 16'lık payı ile ABD ve yüzde 13'lük payı ile İsviçre başta gelmektedir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında en fazla girdi, ingiltere ile Batı Almanya'dan sağlan
mıştır. Yabancı sermayenin girdiği sektörler ise, piyasa şartları ve uygulanan teşvik tedbirleri 
paralelinde yıllar itibariyle değişiklikler de gösterebilmektedir. 

Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna katılma hazırlıkları yaptığı bu dönemde, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika pazarı için Türkiye'yi köprü olarak kullanmak isteyebilecek Avrupa Topluluğu 
kökenli yabancı sermaye ile, Avrupa Topluluğu piyasalarına girmek isteyen ABD ve Japonya 
kökenli yabancı sermaye girdisi beklenmekte; alınan son kararlarla sermaye hareketlerinde sağ
lanan serbestlik, bu hareketi daha da kolaylaştırmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde toplam 5 500 000 000 dolar tutarında ya
bancı sermaye girişi öngörülmektedir. Bu krediyi sağlamak için, mevzuatta teşvik ve güncelleş
tirme düzenlemelerine devam edilmesi, önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini sağla
mak üzere yabancı sermayeden azamî faydayı sağlamak için uygun finansman modellerinin 
geliştirilmesi, ikili anlaşmalara, serbest bölge uygulamalarına ve özelleştirme çalışmalarına devam 
edilmesi benimsenmiştir. Ancak, yabancı sermayenin, Türkiye'ye, istenilen düzeyde gelmesi, 
alınan bu tedbirlerin yanı sıra, ülkenin dış ekonomik göstergelerinin iyileştirilmesi, ülke için
deki ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanması, güven verici, teşvik edici tanıtıcı politika ve fa
aliyetlerin geliştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Zira, yabancı sermayenin de kolayca gelmesi 
pek o kadar mümkün değildir. 

Ne var ki, muhalefet liderlerinin her fırsatta televizyonda ya da basında, Türkiye'nin AET 
entegrasyonunu gönülden desteklediklerini ifade etmelerine, sermayenin serbest bırakılması, 
işçi dolaşımı ve mülk edinme gibi hususlara "evet" demelerine rağmen, yabancı sermayenin 
Türkiye'ye girişini, ülke sanayiinin yabancılara peşkeş çekilmesi gibi gösterilmesi şeklindeki ifa
deleri gerçekle bağdaşmadığı gibi, tam anlamıyla da bir çelişkiyi sergilemektedir. 

Anlaşılan odur ki, muhalefetin bu konuda tutarlı bir politikası da yoktur, önerge sahiple
rinin fikirleriyle, zaman zaman, liderlerinin fikirleri arasında dahi bir birliğin olmadığı bu ve
sileyle açıkça görülmektedir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hangi vesileyle? 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Yazan yanlış yazmış. 
DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Anlattık efendim. Eğer iyi takip ettiy

seniz, herhalde anlayacaksınız. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hayır, sorduk, cevap verin lütfen... 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gelişen ekonomik şartların bir uzantı
sı olarak, sağlıklı bir şekilde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve destekleyebilmek ama
cıyla yeni yasal finansal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiş ve kamu iktisadî teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi çalışmaları da bu düşünce içerisinde yerini almıştır. 

Özelleştirme uygulamaları, yeni yapılan düzenlemeler sonucunda oluşturulan 2983 ve 3291 
sayılı kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Burada temel amacımız, özelleştirilecek ku
ruluşa, mümkün olduğunca sermayenin tabana yayılmasını ve dünya piyasalarında söz sahibi 
olmasını sağlayabilecek, bu şirketi bizim amaçlarımıza uygun olarak işletebilecek yatırımcı bir 
kuruluş veya grubun ortak edilmesidir. 
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Yabancı sermayeye satış sırasında, alıcılara, uzun süredir yapılması gerektiği halde yapıl
mamış yatırımların tamamlanması, istihdamın artırılması ve daha fazla emeğin kullanılması
na yönelik teknolojilerin getirilmesi, dış ticaret hacminin genişlemesi ve pazarlama imkânları
nın artırılması; gerekiyorsa dış ticarette birtakım lisans kısıtlamalarının kaldırılarak, Türkiye'
de piyasa mekanizmalarının çalışır duruma getirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıl
ması gibi çeşitli kısıtlamalar da konulmaktadır. Bahsedilen bu kısıtlamalar, satış sözleşmele
rinde de yer almaktadır. 

Her ne kadar son yıllarda halkımızın tasarruf eğiliminde bir artış olduğu gözlenmekte ise 
de, genelde ülkemiz tasarruflarının yetersizliği ve mevcut özel sektör şirketlerinin çektikleri kaynak 
sıkıntısı, yabancı sermayeyi kaçınılmaz kılan faktörlerdir. Tabiî ki burada dikkat edilen husus, 
devletin elindeki kuruluşların dünya pazarlarından pay kapabilecek şekle dönüştürülebilmesi-
ne yönelik özelleştirme uygulamalarına yer vermektir. Ayrıca şunu da ifade etmeliyiz ki, Tür
kiye'de uygulamaya konulan özelleştirme politikasında amaç, hiçbir zaman, dış borç açığını 
kapatmak olmamıştır. Türkiye, bugün, dış borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek bir döviz rezervi
ne sahiptir ve hu rezerve de Anavatan iktidarı döneminde sahip olmuştur. Bu, cumhuriyetin 
en büyük başarılarından biridir. Başarılı olmamızı, demokrasinin ve ekonominin gelişmesiyle 
bir paralellik içinde görüyoruz. Hiçbirisinden fedakârlık etmemiz söz konusu değildir. Türki
ye, artık bu noktaya gelmiştir. Hem öyle gelmiştir ki, birçok tabuları yıkarak, birçok ayak bağ
larını çözerek, birçok zinctri kırarak gelmiştir, inşallah bir gün, bazı kafalardaki paslı zincirle
ri kırmak da yine bizlere nasip olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Hükümet olarak önergeye ret oyu vermeyi düşündüğümüzü bil
dirir, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hükümet ret oyu, kabul oyu verir mi? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hükümet nasıl oy veriyor? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, sırasıyla gruplara söz veriyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ali Eser; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İz

mir Milletvekili Sayın Kemal Anadol ve arkadaşlarının, Aliağa Rafinerisiyle alakalı Yüce Meclise 
verdikleri araştırma önergesi üzerinde konuşmak için huzurunuza geldim. Konuşmama başla
madan önce, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşku yok ki, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemi sorunla
rından biri, petrol sorunudur. Nitekim, bu önemi Sayın Bakan zaten konuşmalarının başında 
belirttiler. Ancak, yine Sayın Bakan, anlayamadığımız bir sebeple, bütün meseleyi 1980 öncesi 
sermayeye, politik sermayeye bağlamayı yeğledi. Başka faktörleri de, başka tezleri de ortaya 
koyarak, meselenin araştırmaya değer olup olmadığını değerli Meclisin*takdirlerine bıraksay
dık, herhalde çok daha faydalı dakikalar geçirmiş olurduk. 

Sayın milletvekilleri, 1972 - 1973 ve hatta 1976 yılına kadar devam eden petrol krizinden 
önce, petrolü bütün dünya ülkelerinin birincil enerji kaynağı olarak kullanması için birtakım 
-politikalar tespit ediliyor idi. Hatta bugün dahi, bütün dünyadaki mevcut enerji üretiminin 
yüzde 50'sinden de fazlasını petrol kaynaklarından kullandığımızı söyleyebiliyoruz. Bu petrol 
kullanım trendi 1920 -1925 yıllarından başlayarak her yıl yüzde 2-3 civarında artarken, 1960'lı 
yıllardan sonraki periyotlarda, bu artışın yüzde 6'lara; yani her yıl 3 misli daha fazla bir ihti
yaca doğru yöneldiğini istatistiklerden görmek mümkün. 
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Muhakkak ki, petrol ve enerji, sanayileşmeyi hedef almış, kalkınmasını sadece ve sadece 
ülkenin sanayileşmesine bağlamış politikaların neticeleridir. Maalesef, ANAP Hükümetleri
nin sanayii değil de ticareti ön plana alan, alıp-satmayla bazı değerleri, rakamları şişkin gös
terme politikalarını yeğlemeleri neticesi, bu sanayileşme olgusu, sanayileşme faaliyetleri, ülke
mizde -Sayın Bakanın söylediği gibi- hiç de sevindirici neticeler vermemiştir. Çünkü, -her vesi
leyle bunu tebarüz ettirmek istiyoruz- hedefimiz, Avrupa'nın, ileri Batı ülkelerinin seviyesine 
ulaşmaktır. Avrupa Topluluğuna girmek ya da girmemek hiç mühim değildir. Zira, konumuz 
olan elektrik mevzuunda, örnek vermek istersek, bugün Avrupa Topluluğu ülkelerinin ve top
luluğa dahil olmayan OECD çevresindeki diğer ülkelerin kişi başına düşen yıllık elektrik tüke
timinin 6 000 ila 10 000 kilovat/saat olduğu görülür. Bu rakam istisna olarak 15 000 kilovat/saate 
kadar çıkmaktadır. Ülkemizde, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı projeksiyonuna da bakıyo
ruz, bu yıllarda tüketim 700-750 kilovat/saat. Yunanistan ise, geçen seneki istatistik! değere 
göre kişi başına 3 800 ila 4 000 kilovat/saat enerji tüketiyor. 

Bu gerçekleri bilerek, ülkenin gelişmişliği, sanayileşmişliği veyahut çağ atladığı iddiaları, 
hangi izan sahibinin kabul edeceği iddialardır? Meseleyi gerçekten bu gibi ana konularda siya
sî polimek mevzuu yapmaktan önemle çekinmemizi ben de Sayın Bakana ve diğer parti grup
larına mensup arkadaşlara hatırlatmak istiyorum. 

Bunları söyledikten sonra; dünyada bu kadar kavgalara, savaşlara ve kan dökülmesine se
bep olmuş olan petrol, muhakkak ki, ülkemizde de bazı araştırmalar yapmamızı gerektiren 
bir sorundur. 

Ben önce, önerge sahibi sayın arkadaşlarımın önergedeki iddialarını değil de, isterseniz 
bu vesileyle, ülkemizde petrolün durumu nedir, nasıl gelişmektedir, bu konuda neler olmakta
dır, "entegre sanayi" dediğimiz bu sektörde durumumuz nedir, kimler neler yapıyor, bir nebze 
onları bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Her konuda olduğu gibi, petrol meselemizi de çok iyi gören Büyük önderimiz Atatürk, 
cumhuriyet yönetimine geçişimizin hemen ertesinde (1924-1926 yıllarında) petrol konusunda 
da şöyle tavsiyelerde bulunmuştur : 

"Esaslı sondaj ameliyeleri yapılmadıkça, petrol hazineleri bulunup bulunmadığı hakkın
da doğru dürüst bir fikir sahibi olabilmekliğimize maddî imkân yoktur. Binaenaleyh, tesadüf 
ihtimallerini artırmak ve taharri müddetini kısaltmak için (Biraz Arapça bilen yaşlıca kardeş
lerimiz "taharri" kelimesinin "araştırma" demek olduğunu herhalde bilirler) sondajları ola
bildiğince çoğaltmak lazım gelmektedir." 

İşte, bu direktiflerle yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1926 yılında ilk Petrol Ka
nununu çıkarmış, bu konuyu devlet meselesi yapmış, aramaya önem vermiş; fakat bütün bun
lara rağmen bugün pek de fazla kıymeti olmayan bir istihsal yapılagelmektedir. 

Petrolün yüzde 88'ine yakın bir bölümü -ki, son üç yıllık veriler de bunu gösteriyor- maa
lesef yurt dışından ithal edilmektedir. İthalatta, ülke menfaatlarının gereği kadar korunduğu
nu iddia edemiyoruz. Çünkü, bu konuda müşahhas örneklerimiz vardır. Gerektiği zaman bunları 
Sayın Bakana ve Sayın Hükümet Başkanına bir önerge şeklinde takdim edeceğiz. Zira, burada 
söyleyeceğimiz görüşler, şu anda burada olmayan bazı idarecilerimizi, yüksek kademedeki bü
rokratlarımızı belki de müdafaasız bir duruma sokacaktır. O bakımdan, bu konudaki düşün
celerimizi parti olarak saklı tutuyoruz ve bu konudaki suallerimizi ilk fırsatta gereken mercile
re tevcih edeceğiz. 
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Sayın Bakan, yine konuşması esnasında, mevzubahis edilen rafinerilerin ve diğer petro-
kimyo ünitelerinin demode teknolojileri haiz olduğunu ve bunun sebebinin de yatırımların yıl
larca sürmesi olduğunu açıkladılar. 

Biz şimdi burada konuyu çok iyi bilen değerli birkaç teknik idarecinin beyanlarını oku
mak suretiyle, bu görüşlere katılmadığımızı ve bu idareci arkadaşların daha haklı, daha objek
tif görüşler verdiklerini belirtmek istiyoruz. 

Bakınız, mesela, ilk kuruluşumuz olan Petrokimya Yarımca ünitesinin ilk müessese mü
dürlüğünü ve ilk genel müdürlüğünü yapan, aşağı yukarı 15-16 yıl bu müessesede görevde bu
lunmuş olan Sayın Kemal Mijgar ne diyor: ' ALPET ve YARPET teknolojileri eski diye bir 
şey yok. tki tesis de dünya standartlarında üretim yapmaktadırlar, tpek, nasıl ipekse; polieti-
len de, polietilendir. ALPET de YARPET de, mallarını Avrupa pazarlarında şakır şakır satar
lar..." 

DEVLET BAKANI ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — TÜPRAŞ'la ilgili değil efendim bunlar. 
K. KEMAL ANADOL (îzmir) — Satılan her şeyle ilgilidir efendim. 
ALI ESER (Devamla) — Benzetme yapmak için söylüyorum, alakası olmadığını zaten 

sözümün başında söyledim. TÜPRAŞ'a da geleceğim Sayın Bakan, hiç merak etmeyin. 
"... 240 milyon dolarlık ihracatı, uluslararası rekabetin olduğu pazarlara yaptılar. Şimdi, 

bu tesisler yabancılara satıldığında teknoloji geleceğini söylüyorlar. Türkiye'de yabancılar oto 
lastiği yapımına da girdiler. Gidin bakın bakalım, hangi en son teknolojiyi getirmişlerdir?.. 

Şimdi, "teknoloji ihtiyacı, demode tesisler" vesaire gibi mazeretlere bundan daha güzel 
cevap olur mu sayın milletvekilleri?.. 

tşin TÜPRAŞ'la alakalı kısmına, bu teknoloji konusuyla ilgili olarak bir nebze gelmek 
ve bu konuyu Sayın Bakan açtığı için, üzerinde durmak istiyorum. 

Bizce mesele, Aliağa Rafinerisinin hydrocracking ünitelerinin niye yapılması lazım geldiği 
veyahut kimin yapacağı, parasının nereden geleceği meselesi değildir. Muhakkak ki, her yıl tek
nolojiler gelişmektedir. Siz bu hydrocracking ünitesini 1989 yılında da yapsanız, herhalde üç 
sene sonra, yani 1992 yılında bu üniteniz de bir seviyede demode duruma gelecektir. Ancak 
siz, bu hydrocracking ünitesinin ihalesini yaparken, acaba, teklifleri, ülkenin gerçek menfaat-
larını sağlayacak manada herkesten aldınız mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hepsinin teklifleri alındı efendim. 
ALÎ ESER (Devamla) — Mesela, teknolojisini getiren, rafineri kuran Sovyetler Birliği fir

malarının, birçok Batı Avrupa ülkesinde dahi kullanılan patentlerle bu üniteyi yapma teklifle
rine ne cevap verdiniz? Üçte bir nispetinde ucuz olabilecek kadar verilen bu fiyatları, niçin, 
diğer firmalara da, fiyat kırdırmak için kullanmadınız? Mesela, ben bunu da sormak isterim 
Sayın Bakan. 

Meselenin polemik tarafına girmek istemiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, buna benzer 
bazı iddialarımızı burada müşahhas duruma getirmek istemiyoruz. Zamanı geldiğinde, usulü 
dairesinde bunları sizlere sorup, milletin vekilleri olarak da sizlerden öğrenmek isteyeceğiz. Bunu 
rezerve olarak tutmak isliyorum. 

Bize göre, Aliağa'nın gündemde olmasının bir diğer nedeni, rafinerinin veyahut Kit'lerin, 
ülkenin sırtında kambur olduğu iddiasının çok dışındadır. Bilenler bilir; petrol meselesinde 
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kimler, hangi yakın ilişkiler, hangi yakın çevreler -söylemeye dilim varmıyor, ama- hangi özel 
ilişkilerle ne gibi meseleleri hallediyorlar? Bunları da gündeme getireceğiz, bunları da sual ola
rak soracağız. Ancak, şunu söylemek istiyorum : Aliağa Rafinerisinin gündemde olmasının 
bize göre yegâne nedeni, Türkiye'de sadece Aliağa Rafinerisinde "Base-oil" dediğimiz ünite
nin -ki, Amerikan menşeli bir projedir- bulunmuş olmasıdır. Base-oil, makinelerimizde, ara
balarımızda, kamyonlarımızda kullandığımız madenî yağın ana maddesidir aynı zamanda Mo-
bilin, Shellin, Türk-Petrolün ve Petrol Ofisinin ürettiği yağların da ana maddesidir, tşte bu şe
kilde, madenî yağların ana maddesini üreten bu ünite de elden gidecek. Kit'lerin satışında dik
kat edeceğimiz en mühim mesele, tekeller yaratmamak ise, bu base-oil ünitesi satıldığında ne 
olacak? Ülkenin yağ tekeli, bunu satın alanlara gitmeyecek mi? Bu menfaatları araştırmak, 
1980 öncesini gündeme getirmeyi niçin gerektiriyor? Sayın Bakan her halde bunun da makul 
nedenlerini bizlere söyleyecektir. 

Rafinaj olarak bugün Türkiye'de 33 milyon ton/yıl kapasitemiz var. TÜPRAŞ'ın ve dev
letin yetkili mercilerinden aldığımız bilgilere göre, üretim 20-21 milyon ton civarındadır. De
mek ki, 12-13 milyon tonluk, atıl kapasite veyahut "Över kapasite" dediğimiz bir kapasite faz
lası var. tşte bu kapasiteyi satın veya özelleştirin. Parti olarak bütün müktesebatımızla söylü
yoruz ki, özelleştirmeye, yabancı sermayeye sureti katiyede karşı değiliz. Ülkemizin menfaati 
ve milletlerarası piyasalardaki rekabetimizi düşünerek, KİT'lerin özelleştirilmesi ile sermaye
nin tabana yayılması, tekelleşme ve kartelleşme, yeni teknoloji getirilmesi gibi meseleleri ön 
planda tutarak bu satışları yapmalıyız. ' 

İzmit'teki tPRAŞ rafinerisi işte buna tam anlamıyla uygun bir tesis. Bunun, yıllık 13 mil
yon ton kapasitesi vardır. Fazla kapasite o ise, niçin öncelikle onu gündeme getirmiyoruz? Hatta 
o, Caltex projesiyle yapılmış bir rafineridir. Teknolojisi de, tevsii de çok daha modern, çok 
daha makul şekilde yapılabilir. Zaten, rafineri bölümü, petrol sektörünün aşağı yukarı dört 
beş kalemlik faaliyetlerinden bir tanesidir. Sayın Bakan gayet güzel ifade ettiler, bu mesele, 
bir entegre meseledir; yani, aramadan başlar, sondaj, kuyu, ham petrol üretimi, nakliyesi, de
polaması, rafinaj meseleleri, pazarlaması, finans meseleleri, krediler vesaire... 

Bütün bu işleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), holding yapısı içerisinde ger
çekleştirmektedir. Yine teknik adamlarımızın söylediğine göre, bugünkü varlığı da 20 milyar 
doların üzerindedir. Bu kurumun bir gelir kolu niçin kesilmek isteniyor? Rafinerisi gidince, 
TPAO ne yapacaktır? Yeni çıkan liberallik kararnamesine göre, TPAO, Batman'da ürettiği ba
zı ürünleri, kendi bünyesindeki rafinerisine satamıyor. Liberasyon gayet güzeldir; ama, bunu 
herhalde makul şartlarda ve menfaatlarımızı gözeterek yapmamız gerekir. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
ALİ ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Yalnız, daha çok teknik bilgi

ler verilmesi gereken şu konuda dahi, -üzerimize alınmıyoruz gerçi- Sayın Bakanın meseleyi 
hep 1980 öncesi olgulara getirip bağlaması, bu konuşmamızın biraz daha kapsamlı olması ih
tiyacını doğuruyor. Müsaade ederseniz, bu konuda üç beş dakika daha konuşmak istiyorum. 
Çünkü koılu bugün Türkiye'de aşağı yukarı 20 milyon tonun üzerinde ithalatı yapılan bir ürü
nün konusudur. Gerçi, yine o bahsedilen 1980 öncesi petrol ithalatı için, 10 milyon ton petrole 
3-3,5 milyar dolar ödenirken, bugün ise 20 milyon ton petrol ithalatı için 2-2,5 milyar dolar 
ödüyoruz. Konuyu bu yönüyle de ele alarak, kaynak kullanımlarını ve bu dönem hükümet-
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lerinin avantajlarını belirtmek istiyorum. Konu, pek öyle polemiğe gelecek bir konu değildir. 
Çünkü ortada, ihracatımızın yüzde 30'una yakın bir meblağı ödediğimiz bir ürün var. Onun 
için, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. 

Bu petrolün finansmanında, kredi işlemlerinde yapılan muameleleri, alımlarda, fiyat 
tespitlerinde güdülen yöntemleri ve -bağışlayın beni- alaturka akrabalık ilişkileriyle, "Devlet 
ticaret yapmaz" diyen bir politikayı, ticaretin en basit olanının nasıl yapıldığını burada açıkla
mamız lazımdır; bütün bunları söylemek için de vakit lazımdır. 

Meselenin bir entegrasyon konusu olduğunu söyledikten sonra, biraz da, petrol politika
mızdaki doğal gaz konusunu sizlere anlatmak istiyorum. 

Doğal gaz mevzuunda, bu konuyla ilgili Sayın Bakana zamanında, yazılı olarak cevaplan
dırılmasını isteyerek verdiğimiz soru önergemiz vardı. Sayın Bakan, kendi ellerinde bulunan 
belgelerdeki rakamları dahi yazıp cevaplandırmadılar; üzüntülerimi ifade ediyorum. Sözlü so
ru önergesi zaten gündemde aylarca kalıyor; ama bu cevaplandırmanın gecikmesini anlamıyo
rum. Bunların nedenlerini, şimdi vereceğim birkaç rakam anlatacaktır. Bilindiği gibi, ülkemiz
deki doğal gaz üretimi, 1970 yılında ilk defa Hamitabat'ta başlamıştır. Bu vereceğim rakama 
dikkat etmenizi rica ediyorum : Günlük gaz üretimi 1 225 000 metreküptür. Bu üretim, yıla 
tahvil edildiğinde, herhalde 400-450 milyon metreküp mesabesine çıkmaktadır. Bu üretimi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yapıyor. 

1986 yılında 457 milyon metreküplük üretim yapılmış. 1987 yılında bu rakam 310 milyon 
metreküpe inmiş; ama, 1988 ve önümüzdeki 1989 programında bu üretim 90-100 milyon met
reküp olarak planlanmış. Kaynak kurumadı; bilakis buna, verimi daha düşük olan bazı kay
naklar bulunarak eklendi. 

İthalata bakıyoruz; 1987 yılında 438 milyon metreküp olan -ki, bizim üretimimize aşağı 
yukarı denktir- ithalat, 1988'de 890 milyon metreküp, 1989'da ise 3 milyar metreküp olarak 
planlanmış. 

Burada meseleler izah edilirken; ticarî ilişkiler, dış ülkelerde faaliyet gösteren müteahhit
lerimize Sovyetler Birliğinde iş bulmak veyahut karşılığında mal satmak vesair gibi mazeretler 
ileri sürülebilir, ama bu mazeretlerin geçerlik derecesini kabul etmemiz de yine mümkün değil
dir. Çünkü, biraz evvel bahsettiğimiz, Aliağa'daki hydrocracking ünitesini (siyah malı daha 
az, beyaz ürünü daha fazla çıkarmaya yarayacak üniteyi) kurmak isteyen firma veya firmalar 
-bence firma bazında konuşmam da katiyyen doğru değil- bu yatırımların müteahhitlik hiz
metlerinin mal karşılığı yapılacağını da tekliflerine iliştirmişlerdi, öyleyse, meseleye en azın
dan bu yönüyle de bakmak lazım; ama, bizim iddiamız, tavsiyemiz ve temennimiz, kendi üre
timimizi ön planda tutmak ve dışa bağımlı, döviz harcayıcı kaynakları, olabildiğince az kul
lanmak şeklindedir. Çünkü, netice itibariyle, bunların da döviz ihtiyacı vardır. 

Sayın Bakan konuşmalarında kendi dönemlerinde dış borçların çok kolaylıkla ödendiğini 
iddia ettiler. Biz de iddia ediyoruz ki -Merkez Bankasının yıllık raporlarına bakalım- her yıl 
4,2-4,6 milyar dolar yeni kredi alamadığınız takdirde, bu borçların ödenmesi mümkün değil
dir. Sayın Bakan. Bu durumu önümüzdeki tablolarda rahatlıkla görmemiz mümkündür. 

O bakımdan, bize bizden fayda vardır ilkesini güdelim diyoruz. "Dışarıdan hiçbir şey 
almayalım" demek büyük bir bağnazlıktır. Dediğim gibi, Doğru Yol Partisinin felsefesine; 
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"Büyük Türkiye, sanayileşmiş Türkiye" felsefesine taban tabana zıttır. Bu konuda dikkatli olalım. 
Sattığımızın gelirini, en azından, yenisini yapmak için kullanalım ve bugün yapılan uygulama
lara benzetmeyelim. Memleketin öz kaynaklarından elde edilen gelirlere -fonlar da olduğu gi
bi, denetimden uzak keyfi harcamalara- yeteneksiz kimselerin hâkim olmasını asla tasvip 
edemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Eser, sürenizi 9 dakika aştınız. Lütfen toparlayınız. Bir dakika içeri
sinde toparlamanızı rica ediyorum. 

ALÎ ESER (Devamla) — Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim; zaten toparlıyorum. Bu, 
bitecek gibi bir mesele değil. 

BAŞKAN — Haklısınız, emeğinize saygı duyarım; ama, bizi bağlayan kurallar olduğunu 
da hatırlamanız gerekir. 

ALÎ ESER (Devamla) — Ben, yine müsamahanıza sığınarak, müsaade ederseniz, son çı
kan Petrol Kanununun 1 inci ve 2 nci -ki, 4 satırdan ibarettir- okumak istiyorum : 

"Madde 1. — Türkiye'deki petrol kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Madde 2. — Bu kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfa

atlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendi
rilmesini sağlamaktır." 

Bu prensipler dahilinde yapılan bütün uygulamalara cam gönülden destek veririz, saygı 
duyarız. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kemal Anadol. 
Buyurun Sayın Anadol. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi, SHP Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102, 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması istedi

ğimiz konuyla ilgili iki kuruluş hakkında kısa bilgiler sunarak sözlerime başlıyorum. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı TÜPRAŞ'ın 1964 yılında temeli atılmış, 1968 

yılında montaj ve deneme çalışmaları tamamlanmış, 1971 yılında yıllık 3 milyon tonluk bir 
kapasiteyle üretime başlamış, 1977 yılında genişletme yapılarak, yıllık kapasitesi 5 milyon tona 
çıkarılmıştır. 

1971 yılında 850 personel çalıştırırken, bu sayı 1976-1977 yıllarında 1 850'ye yükselmiştir. 
1986 yılında üçüncü bir hammadde ünitesi kurularak, yıllık kapasitesi 10 milyon tona çı

karılmıştır. 
1989 yılında 1 130 sendikalı, 350 sözleşmeli işçi olmak üzere, toplam 1 480 kişi çalışmaktadır. 
Yıllık cirosu 2 trilyon 400 milyon lira olan kurumun tahmini kârı, üç rafinerinin toplam 

karşılığı, 327 milyar lira civarındadır. 
"izmir Rafinerisi" adı da verilen, Aliağa'da kurulan tesis, TÜPRAŞ bünyesinde yer al

maktadır. 21 üniteden ve 2 ana bölümden oluşan Aliağa Rafinerisi, akaryakıt ve makine yağla
rı komplekslerini kapsamaktadır. 

Aliağa Rafinerisinin hemen yanında Petkim tesisleri yer almaktadır. Statü yönünden bir
birlerinden bağımsız iki kuruluş olmalarına karşın, ekonomik yönden ayrılmaz bir bütün 
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oluşturmaktadırlar. Şöyle ki, Aliağa Rafinerisinin ürettiği çeşitli maddeler arasında bulunan 
nafta, Petkim'in kullandığı tek hammaddedir. Petkim, naftayı rafineriden almakta ve bu ham
maddeden tam 50 çeşit mamul madde üretmektedir. 

Bu nedenle, hukuksal statünün dışında, rafineri ve Petkim tesisleri birbirlerinin ayrılmaz 
bir parçası, daha başka bir deyimle, birbirlerini tamamlayan iki ana kuruluş durumundadırlar. 
Şöyle ki, Aliağa Rafinerisi, Petkim'e, hammadde olarak kullandığı nafıayı vermese, Petkim'in 
üretimde bulunması olanaksızdır. 

Şimdi de, Yüce Meclise, Petkim hakkında kısa bilgi sunmak istiyorum : Petkim Anonim 
Şirketi, 3 Nisan 1965 tarihinde kurulmuştur. Şirkete bağlı Yarımca tesisleri "YARPET" adıyla 
1970'te, Aliağa tesisleri "ALPET" adıyla 1985'te işletmeye açılmışlardır. Ayrıca şirket bünye
sinde, Kırşehir'de lastik üreten PETLAS ve Çanakkale'de torba üreten bir tesis bulunmaktadır. 

Petkim'in toplam üretimi 1 milyon 885 bin ton, iç satışı ise 1 trilyon 615 milyar Türk Lira
sıdır. 267 milyon dolar dış satışı olan Petkim'in 1988 yılı brüt kârı, 357 milyar Türk Lirasıdır. 
Sadece ALPET'in -yani Aliağa'daki tesisin- 1989 yılının ilk üç ayındaki üretimi 320 bin ton, 
iç satışı 420 milyar lira, dış satışı ise 100 milyon dolardır. 1989 yılı tahmini kârı 400-500 milyar 
lira civarında; günlük satış ortalaması 8-9 milyar lira civarında; günlük ihracatı ise 1 milyon 
dolar civarında olacaktır. 

Kurumda, 1988 yılı itibariyle 7 705 kişi çalışmaktadır Bunların 700'ü mühendistir. Kadro
lu işçi sayısı 7 bin civarındadır. Ayrıca, 2 500 kadar müteahhit işçisi bulunmaktadır. 

Petkim, hammadde üretip, bunları özel sektör sanayiine de sattığı için, yarattığı iş olana
ğı 300-400 bin işçi kapasitesi olarak tahmin edilmektedir. 

Petkim ürünleri, naylon kaplar, otomotiv ve savunma sanayiinde kullanılan parçalar, oyun
caklar, torbalar, ilaç ve deterjan şişeleri, su şişeleri, temizlik malzemeleri, deterjan, boru, hor
tum, çanta, çeşitli kalınlıkta ipler, boyalar, otomobil lastikleri, sentetik elyaftan üretilen giyim 
maddeleri, yapı ve ambalaj malzemeleri, yakıt katkı maddeleri, yakıtlar gibi pek çok çeşitten 
oluşmaktadır. 

Petkim'in 1988 yılı ihracatı, 1987 yılı ihracatına göre yüzde 41 artmıştır. Genel satış prog
ramını yüzde 102, ihracat programını yüzde 130 oranında gerçekleştirmiştir. 1988 yılında ka
pasite kullanımı yüzde 94 olmuştur. 1989 yılına devredilen stoklar, 118 milyarı ürün, 133 mil
yarı da hammadde ve malzemeler olmak üzere, toplam 251 milyar Türk Lirası değerindedir. 
Toplam kimya sanayii üretiminin yüzde 40'ı, dış satımının yüzde 45'i petrokimya sanayiine 
aittir. Sektörler itibariyle toplam ihracatın yüzde 4'ü, petrokimya sanayii tarafından gerçekleş
tirilmiştir. 

Petkim'in Türkiye düzeyindeki kuruluşlarının yerleşim alanları, çok büyük ve değerlidir. 
örneğin, Aliağa'daki ALPET tesisleri, 11 bin dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Nemrut Kör-
fezi'nde 2 limanı vardır. Ayrıca, işçi ve memurları için yaptırdığı lojmanlar ve sosyal tesisler, 
çok yüksek maddî değer ifade etmektedir. 

Petkim, teknoloji üretme ve ARGE faaliyetleri açısından bakıldığında, kamu kuruluşları 
içinde, kimya sanayiinde etkin araştırma merkezine sahip tek müessesedir. Daha da önemlisi, 
bugün, petrokimya tesisi kuracak bilgi birikimine ulaşmıştır. Sayın Bakan, "Teknolojik bilgi 
birikimimiz yok" diyordu; tam tersine... Buna en somut örnek, Petkim'in, Birleşmiş Milletler 
Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından, petrokimya dalında, enformasyon merkezi 
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ve pilot kuruluş olarak seçilmesidir. Petkim, UNIDO'nun da desteği ile, Kuzey Afrika ve Orta
doğu ülkeleri için kurulacak petrokimya tesislerini projelerini gerçekleştirmiştir; yakında, bu 
projelerin uygulama aşamasına geçilecektir. 

Kısaca, yukarıda saydığım özellikleri dikkate alırsak, Petkim, ülkemizin övünç kaynağı
dır. Ayrıca, Aliağa Petrol Rafinerisi de, ülkemiz için gurur kaynağıdır. 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra... Ki, hemen parantez içinde ilave edeyim : Sayın Bakan, 
12 Eylül öncesi tartışmalarından korkacak kimse yok, korkacak parti yok. 12 Eylül sonrası, 
sıkıyönetim mahkemelerinde hesap vermiş ve aklanmış insanlardan müteşekkil, demokrasiye, 
12 Eylül öncesi ve sonrası, bağlılığı kanıtlanmış bir partinin mensubu olarak gururla söylüyo
rum; ama, 12 Eylül öncesi, MESS Başkanı olarak, yüzbinlerce işçiyi sokağa döken Turgut özal'ın, 
anarşi ve terörden bahsetmeye hiç hakkı yoktur. Biz davacı oluruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Anadol, konuya davet ediyorum. 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Neden bahsediyorsun sen? Hayatından bahsediyorsun. 

Hesabını ver... özal'ı ağzına alamazsın sen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ben hayatımın hesabını veririm size. 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Anarşist!.. O kürsüden seni mi dinleyeceğiz? Anarşiden 

bahsediyorsun sen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 12 Eylül darbesinden sonra... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Dinlemeyelim arkadaşlar, dinlemeyelim. Gayri cid

dî sesler geliyor. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, lütfen Genel Kurula hitap ediniz ve araştırma önergesi üze

rinde konuşmanıza lütfen devam ediniz. 
YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Terbiyesiz!., özal'ı ağzına alamazsın sen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım, siz susturacak mısınız? Ben devam 

edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Sanioğlu, lütfen efendim... 
Buyurun, devam edin Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 12 Eylül 19S0 darbesinden sonra en az otuz yıl geri

letilen sendikal hak ve özgürlükler arasında, petrol iş koluna grev yasağı getirilmiştir. Yani, 
Aliağa Rafinerisinde, sendikanın grev hakkı kaldırıldı; ama, kimya iş kolunda, yani PETKİM'de 
vardı Sayın Bakan. 

Hükümet, bu hakkı da işçilere çok gördü. Yasayı kendine göre yorumlayarak, PETKİM 
işyerlerinde grev yapılamayacağı kararına vardı. Petrol-tş Sendikası, bu karara karşı büyük bir 
hukuk savaşımı verdi. Sonunda, Yargıtay, PETKİM'de grev yapılabileceği yolundaki kararını 
taraflara tebliğ etti. İşte, Yargıtay'ın bu kararından sonra çok ilginç bir gelişme oldu. Araştır
ma önergemizde belirttiğimiz gibi, Hükümet, çalışma yaşamını İLO standartlarına uydurma 
amacıyla sendikal hakları ve özgürlükleri genişletmeye yönelik olarak Meclise sunduğu tasarı
da bir "gece yarısı yasası" değişikliği yaparak, PETKİM'de grev yapılmasını da yasal olarak 
yasakladı. 

Bu gelişmelere paralel olarak, başka ilginç gelişmeler de ortaya çıktı : Hükümetin önce 
Aliağa Rafinerisini yabancı sermayeye, özellikle Arap, Japon ve Amerikan şirketlerine sat-
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mak istediği, gazete haberlerinde yer aldı. Hatta Suudî Arabistan kökenli Samaha Oil'le gö
rüşmelere başlandığı, resmî makamlarca doğrulandı. 24 Ekim 1988 tarihli Cumhuriyet Gaze
tesinde, TÜPRAŞ Genel Müdürü, bu haberleri doğrulayarak, satış görüşmelerini sürdürdüğü
nü belirtti. 

tşçilerinin, grev hakkım Yargıtay kararıyla aldığı; ama, bir gece yarısı yasasıyla yitirdiği 
PETKtM'in satışı ise, hepinizin bildiği gibi, bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddesidir 
ve bize göre, ulusal varlığımız ve bağımsızlığımız ile eşdeğerdir. 

Bu nedenle, araştırma önergemiz, birbiri ile iç içe bulunması ve birbirinin tamamlayıcısı 
olması nedeniyle, hem rafineriyi, hem ALPET'i ve hem de PETKİM'i kapsamaktadır. Sayın 
Bakan, bilmem izah edebildim mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN (Bursa) — önergede sadece TÜPRAŞ'tan bahsedi
yorsunuz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) *- Sordunuz, ben de size açıklıyorum. 
Değerli milletvekilleri, ANAP İktidarının "özelleştirme" adı altında uyguladığı, ulusal 

varlıklarımızı, gözbebeğimiz kuruluşları yabancılara peşkeş çekmeye dönüşen politikasına bir 
göz atalım, hukuksal olarak irdeleyelim. 

Acaba, bizim düzenimizde, KİT adıyla anılan kamu işletmelerinin mülkiyetinin, özel kişi
lere verilmesine olanak sağlayan bir anayasal dayanak, eski deyimle bir "cevaz hükmü" var 
mıdır? Değerli arkadaşlarım, bunun kesin yanıtı olumsuzdur. Ne şimdiki, nede bundan önce
ki anayasalarda böyle bir hüküm yoktur. Kamu hukukunda, yetkiler, genel ilke olarak ancak 
açık bir cevaz hükmü gereğince var olabildiğinden, herhangi bir siyasal iktidarın anayasal dü
zende olmayan bir yetkiyi ihdas etmesi ve kullanması da olanaksızdır. Bu açıdan, geçen dö
nem bir gece yarısı Parlamentodan "muhalefete gol attık" diyerek çıkarılan çok yasalı bir ya
sa garabetindeki, 3291 sayılı Kanunun bir bölümüne sıkıştırılmış derme çatma birkaç hükme 
sığınmanın anayasal dayanağı yoktur. Kaldı ki, ne 1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede, ne aynı yıl çıkarılan 2983 sayılı Yasada ve yukarıda söylediğim 3291 sayılı Yasa
da, KİT ve bağlı kuruluşların yabancılara, hem de blok satış yoluyla, satılabileceğine dair tek 
bir hüküm yoktur. 

Anayasada, KİT'lerin özelleştirileceği yolunda açık bir kural olmadıkça, bu kuruluşları 
haraç mezat satmak, hukukun cevaz vermediği, tam tersine, suç saydığı eylemlerdir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Palavra... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Kaldı ki, Anayasada yer alan, devletleştirmeye iliş

kin hüküm ve buna dayanak olarak kabul edilen 3082 sayılı Yasaya göre, KİT'lerin özelleştiril
mesine de olanak yoktur. Bu yasaya göre, bir özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretim, ülke 
çapında kamu ihtiyacına hitap ediyorsa, bu belli başlı devletleştirme nedeni sayılır. 

Bu kurallar karşısında, ÇİTOSAN, ERDEMİR gibi kuruluşların, özelleştirilmeleri bir ya-
,na, eğer özel ellerdeyseler, Anayasa buyruğu gereğince, hiç vakit geçirilmeden, devletleştiril
meleri gerekirdi. 

3082 sayılı Yasada, hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde, kamu
nun büyük zarar görmesi olasılığı da devletleştirme koşulları arasında sayıldığına göre, bunda 
en küçük bir kuşku yoktur. 
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Sayın milletvekilleri, KİT'lere talip olanlar -yabancılar- ne istiyorlar? Kısaca özetleyelim: 
1. Aldıkları fabrikanın çalıştırılma zorunluluğu olmasın istiyorlar, "ister çalıştıralım, is

ter çalıştırmayalım, nasıl olsa parayı verip aldık" diyebilmek istiyorlar. 
2. Fabrikayı boş olarak almak istiyorlar. "Hemen veya belirli bir süreden sonra içinde

kileri çalıştırma zorunluluğu kalksın, işçilere yol verelim" istiyorlar. 
3. Satılanların yerine -burası çok ilginç- Türkiye aynı tesisin yenisini kurmasın, kurama-

sın istiyorlar. 
Bu koşullar dikkate alınırsa, ne benim ne Partimin hiç beğenmediği 1982 Anayasası, ne 

de 3082 sayılı Yasa, KİT'lerin özelleştirilmesine cevaz vermiyor; yabancılaştınlmasma ise, hiç 
mi hiç cevaz vermiyor. 

18 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan ve taslağı Max Ball adındaki bir Amerikalı uzman tara
fından hazırlandığı söylenen 6224 sayılı Yabancı Sermayeli Teşvik Kanununun 1 inci maddesi
ni okuyalım : 

"Kanun mevzuu 
Madde 1. — Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün : 
a) Memleketin iktisadî inkişafına yararlı olması; 
b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet sahasında çalışması; 
c) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi; 
Şartıyla ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvi-

biyle Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur." 
Sayın milletvekilleri, bu yasa hâlâ yürürlüktedir. Taslağının Amerika Birleşik Devletlerin

den bir uzman tarafından hazırlandığı söylenen ve Ulusal Kahramanımız, o zamanki Anamu-
halefet Partisi Genel Başkanı Merhum İsmet İnönü'nün şiddetle karşı çıktığı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanununun 1 inci maddesi "bile, bu yaptığınız satışlara izin vermiyor. 

Siz, ANAP İktidarı, tekel niteliğindeki petrol rafinerilerini, Petkim'i, ERDEMİR'i, hatta 
Makine ve Kimya Endüstrisini.-Atatürk'ten gelen, imalat-ı harbiyeden gelen- hem de blok sa
tış yoluyla yabancılara satmaya çalışıyorsunuz. ÇİTOSAN'ı ve USAŞ'ı sattınız bile. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Türk Havayolları USAŞ'a olan 11 milyar borcunu yıllardır öde-
miyordu, şimdi hemen ödedi. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ulusal bağımsızlığımız açısından ve egemenliği ka
yıtsız koşulsuz elinde bulunduran ulusumuzu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin hak
larının gasp edilmesi açısından vahim bir durumu da dikkatinize sunmak istiyorum. 

Sizlere de hitap ediyorum; milletvekilisiniz, İktidar Partisisiniz... 
BAŞKAN — Genel Kurula lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Genel Kurula hitap ediyorum... özür dilerim Sayın 

Başkan. 
ANAP yönetimi, Türkiye'nin egemenliğini bile hiçe saymaktadır. Anlaşıldığına göre satış 

sözleşmelerinin bazılarına konulmuş veya konulması öngörülen hükümlere göre, bu sözleşme
lerden doğacak uyuşmazlıklarda, satıcı Türk kamu kuruluşu, yabancı mahkemelerin yargı yet
kisini tanımaktadır. Bu durum, açıkça, Anayasanın 90 inci maddesine aykırıdır. 

Böyle bir egemenlik devri, ancak, Türkiye'nin karşılıklı çıkarları varsa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçirilecek kanun ve antlaşmalarla gerçekleşebilir. Ortada böyle bir durum 
olmadığı ise açıktır. Bu yol, satıcı Türk kamu kuruluşunun, biri kendisi, diğeri alıcı firma 
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tarafından seçilecek iki hakemin, bir yabancı başhakem üzerinde anlaşması suretiyle bir ha
kem heyeti kurulmasından da farklıdır. Çünkü, böyle hakem heyetlerinin alacakları kararların 
yerine getirilmesi, sonuçta yine Türk mahkemelerinin onayına bağlıdır. Yapılan şey, düpedüz, 
Türk yargı organını, Türk Milleti adına karar verebilir olmaktan çıkarmaktır. Koyduğunuz mad
delerin anlamı budur. Ayrıca, böylesine önemli kararlar, kendi Bakanlar Kurulunuzdan bile 
geçirilmemektedir. 

Oysa, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, hiç olmazsa Bakanlar Kurulunun kararını ge
rekli görmektedir. özelleştirme ile ilgili kararı veren Yüksek Planlama Kurulunda, Başbakan 
ile 9 bakan bulunmaktadır. Kurulda ayrıca, ilgili bakanlıkların müsteşarları, DPT Müsteşarı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı da görev yapıyor, özelleştirilecek kuruluşun satışına karar 
veren Başbakan ve 9 bakan şunlardır : 

1. Başbakan Turgut Özal, 
2. Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, 
3. Devlet Bakanı Güneş Taner, 
4. Devlet Bakanı Işın Çelebi, 
5. Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, 
6. Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, 
7. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, 
8. Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya, 
9. Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, 

10. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar. 
Şimdi, bu kişileri uyarıyorum. Seçimler erken veya süresinde olur, ne zaman yapılacağı 

belli değil; ama, en geç -ne yaparsanız yapın-1992 yılında genel seçimler, ulusal iradeyi gerçek 
anlamda Parlamentoya yansıtacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini gasp ediyor
sunuz; Türk Milleti adına karar verme hakkını, yargı organının elinden alıyorsunuz. Hatta, 
kendi Bakanlar Kurulunuzun yetkisini bile hiçe sayıyorsunuz. 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ardından, fakrü zaruret içindeki halkımızın, saçı bitmedik 
yetimlerin rızkından artırarak kurduğu bu fabrikaları ve üzerindeki vatan topraklarını, yok 
pahasına yabancılara satıyorsunuz. Örneğin, "The Morgan Bank" adlı, kendi getirdiğiniz ya
bancı danışman firmanın 1986 yılında 64 milyon dolar değer biçtiği USAŞ'ı, 1989 yılında 14,5 
milyon dolara tsveç, Norveç ve Danimarka devletlerinin yüzde 50'den fazla hisse çoğunluğuna 
sahip olduğu İskandinav Hava Yolları SAS'a sattınız. ÇİTOSAN, aynı şekilde, peynir ekmek 
fiyatına elden gitti. Halkın sahibi olduğu bu kuruluşları, Parlamentodan habersiz, gizli gizli, 
yabancılara peşkeş çekiyorsunuz. 

ABD'nin, Güney Amerika'nın delice borçlanmış ülkeleri için öngördüğü borç ödeme yön
temlerini Türkiye'de uyguluyorsunuz. Çünkü, bu yok pahasına yapılan satışlar sayesinde sağ
lanacak dövizler, sonuçta, iktidarınızın sorumsuzca biriktirdiği ve gitgide kısa süreliye dönü
şen borçlan ödemeye yarayacaktır. Yarayacaktır; ama, sizleri Yüce Divan önünde hesap ver
mekten kurtaramayacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Demagoji yapma. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, sürenizi beş dakika aştınız; toparlayın lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Toparlayacağım... Sayın Başkanım, müsamahanıza 

s ığ ın ıyorum. 
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Ne Dünya Bankası, ne de Uluslararası Para Fonu, Türk Milleti adına karar verecek Yüce 
divanın önündeki sanık sandalyesinden sizi kurtaramayacaktır. (ANAP sıralarından gürültü
ler, SHP sıralarından alkışlar) 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Siz ekonomiyi bilmiyorsunuz... 
VEDAT ALTUN (Kars) — Ekonomiyi bilmek, memleketi satmak ise, «onu bilmiyoruz!.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz gün
lerde İstanbul Üniversitesine bağlı tktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde görevli 26 yurtsever 
bilim adamı, siyasal iktidara ve kamuoyuna bir uyarı mektubu yayımladı. Bu uyarı mektubu, 
kullanmaya alıştığınız deyimle, "ideolojik" değildi; ülke gerçeklerini ve ekonomik gerçekleri 
yansıtıyordu. 26 yurtsever bilim adamı, Petkim'in satılmasına şu gerekçelerle karşı çıkıyorlardı. 

"1. Çalışanı sömürürler. 
2. Kârları kaçırırlar. 
3. Bilgiyi gizlerler. 
4. Ucuza kapatırlar" 
Arkadaşlar, teknoloji noksanlığımız vesaire ileri sürülüyor. Gelen firmalar teknoloji geti-

receklermiş... Bakınız, Petkim'e talip olan yabancı firmalar arasında başta gelenlerden birisi, 
Union Carbide... Bu adı anımsıyacaksınız; Hindistan'da (Bombay'da) tarım ilaçları üretiyor
du. Eski teknoloji kullandığı ve gerekli önlemleri almadığı için fabrikadan çıkan gazlardan bin
lerce Hintli öldü. Hindistan Hükümeti uluslarararası mahkemelere dava açmak zorunda kal
dı. tşte, "Petkim'in teknolojisi geri, ileri teknoloji gelecek" diyenlerin yutturmacası. Bu dra
matik örnek, onların maskesini düşürüyor. 

Arkadaşlar, Petkim satıldığı vakit, Aliağa da satılmak mecburiyetindedir; çünkü, orada 
çalışan Türk işçileri, grev yapar, genel grev yapar nafta üretimini durdururlarsa, Petkim üretim 
yapamayacaktır. Petkim etimizden çıkarsa, oraya gelen yabancılaf, mutlaka Aliağa Rafinerisi
ne göz dikecek, onu da elimizden alacaklardır veya iktidara biz geldiğimiz vakit, o naftayı, 
daha kârlı bulup dışarıya ihraç edersek, Petkim çalışamayacaktır; onun için, Petkim'i alanlar, 
rafineriye göz dikeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirmeyi politika haline getiren yabancı ülkelerdeki uygula
ma, bizdekinden farklıdır, örneğin, 6 .8.1986 tarihli yasal düzenlemeyle, Fransa'da, özelleşti
rilecek teşebbüsün değerini belirleyecek 7 kişilik bağımsız bir komisyon oluşuyor. Ekonomi ba
kanı bu hisselerin değerini düşürebiliyor. Yüzde 20'den fazla -yerli ve yabancılara- hisse satışı 
.yasak. 

Geçen yıl, Carlo Di Benedetti adında bir İtalyan işadamı, Avrupa Topluluğu içerisinde 
bütünleştiği Belçika'da Soci6t6 Generale isimli büyük bir şirketten yüzde 20-25 kadar hisse al
dı; ama Belçika kamuoyu ayağa kalktı ve İtalyan tüccar, hisselerini geri vermek zorunda kaldı. 

"Thatcher, Thatcher" diye övündüğünüz İngiltere'de, muhafazakâr İngiltere'de Thatoher 
yabancılara yüzde 10 oranından fazla hisse satamıyor. 

Sizin gibi, gayri millileştirme politikasını Şili'de faşist Pinochet yaptı, sonra o bile bun
dan vazgeçti. İşsizlik yüzde 30'a yükselip, toplumda huzursuzluk başlayınca, o da kendi halkı
na hisseleri satmaya başladı. 

Değerli milletvekilleri, size, Türk Dil Kurumu baskısı Söylev'in 450 ve 458 inci sayfaları 
arasında yer alan, Büyük Atatürk'ün bir paragrafını okuyacağım : "Tam bağımsızlık de-
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mek, kuşkusuz, siyasal, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam 
özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve 
ülkenin, gerçek anlamda bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir." Bunlar Atatürk'ün 
sözleri... 

Arkadaşlar, biz, yabancı sermayeye karşı değiliz. Yeni teknoloji getiriyorsa, ihracatı artırı
yorsa, Türkiye'de yatırım yapıyorsa, bu artık, sistemlerin üstünde, tartışma konusu olmaktan 
çıkmış bir gerçektir. Sosyalist ülkeler bile, ülkelerini yabancı sermayeye açtılar, öyle, kafamız
da paslı zincirler vesaire yok. O zincirleri, Sayın Bakan, başkalarının kafasında arasın; takun
yalı kafalarda arasın. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Anadol... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiyor... Bağlıyorum... 
Ancak, yabancı sermaye, ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atacak ölçüye gelmez... Ameri

ka bile buna müsaade etmiyor; en serbest ekonomiler bile müsaade etmiyor. Atatürk, Ulusal 
kurtuluş Savaşını 9 Eylül 1922'de Ordumuz İzmir'e girince bitirmedi; İstanbul'da, Fransız şir
ketlerinin işlettiği tramvaylarda asılan "Yerlere tükürmeyiniz" levhalarının Fransızca yazılma
sından utanç duydu, tramvay şirketlerini devletleştirdi, halka mal ederek millileştirdi; İstan
bul'a havagazı veren, su veren, elektrik veren Fransız ve Belçika şirketlerinden, bağımsızlığı
mız adına utanç duydu, onları İstanbul Belediyesinin malı yaptı; Aydın-lzmir demiryolu hattı
nı Almanların elinden aldı. 

Arkadaşlar, 12 Eylül 1980'den önce "Gardırop Atatürkçüleri" vardı. Bunlar, Atatürk'ü, 
tören, frak ve silindir şapka içinde görürlerdi... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Atatürk mü kaldı ki... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 12 Eylülden sonraki Atatürkçüler, "Gardırop Ata

türkçülerini de geçtiler. Şimdi "Atatürkçüyüz" diyenler, Atatürk ne derse ve ne yapmışsa, 
tersini uyguluyorlar. Anlaşılan, Atatürk'ün hatalarını düzeltmekle meşguller! 

Sayın milletvekilleri, bu arada, bir üzüntümü de belirtmeden geçemeyeceğim. Gökova Kör
fezini yok edecek, ören'deki termik santrala ve yoğun tepkilere yol açan Taşucu'daki atom sant
ralına karşı; sahip çıkmak ve bu konularda konuşmak gereğini duyan Sayın Cumhurbaşkanı
nın, şu anda görevi bitmek üzereyken, Atatürk'ün kurduğu ve açtığı yolda yenileri yapılan Kit'-
lerin haraç mezat satılışındaki sessizliğini yadırgıyorum ve ibretle izliyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son cümelerinizi rica ediyorum efendim; tam 10 dakika müsamaha ettim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Yüksek müsamahanızla, de

minki konuşmacıdan fazla konuşmayacağım Sayın Başkanım. 
21 Eylül 1989 tarihli Güneş Gazetesinde, Uluç Gürkan, KİT'lerin satışında, sözleşmelerin 

altına konan "Uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın çözümünde uluslararası mahkemeler yetkilidir" 
hükmünü şaşkınlıkla karşılıyor ve diyor ki; "Türk Ceza Yasasında maddesi yok; ama bu yapı
lanın adı, iktisadî vatan ihanetidir." 

9 Eylül 1989 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde ise, Petkim'in kuruluşunda alın teri olan, 
eski Petkim Genel Müdürü Sayın Gündüz Pamuk, "Satılanlar, vatan toprağıdır" diyor. 

İşte bu koşullarda, siyasal iktidar, Petkimi, bu teknoloji ile yönetemediğini, yeni teknoloji 
gelmesi için yabancılara satacağını söylüyor. Petkimi yönetemediğiniz için satacağınızı söylü
yorsunuz. Aslında siz, 21,80'le devleti de yönetemiyorsunuz; onu da mı ihaleye çıkaracaksınız, 
Suudilere, Japonlara, Amerikalılara?! (SHP sıralarından alkışlar) 
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Eski Petkim Genel Müdürü Gündüz Pamuk haklıdır; satılanlar vatan toprağıdır. UIuç Gür-
kan ise haksızdır; yapılan eylemin ve uygulamanın Türk Ceza Yasasında maddesi var; Türk 
Ceza Yasasının 125 inci maddesi aynen şöyle : "Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmı
nı, yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koymaya veya devletin istiklâlini tenkise veya birliğini 
bozmaya veya devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden 
ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse ölüm cezasıyla cezalandırılır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanununun bu maddesini polemik veya demagoji yap
mak için okumadım. Kuru bir tehdit de savurmuyorum. Vatan topraklarını, Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızdan sonra, halkımızın dişinden tırnağından artırarak, yabancılara borçlanarak kur
duğu fabrikaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin egemenlik hakkını, Türk mahkemelerinin 
yargı hakkını hiçe sayarak, yok pahasına yabancılara satanları, tarih ve gelecek kuşaklar önünde 
uyarıyorum; ulusal iradenin tecelli ettiği bu kutsal çatı altında, işledikleri ağır suçu zabıtlara 
tescil ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, oylarınızı, önergemiz lehinde kullanmaya davet ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Sayın milletvekilleri, müzakere esnasında, adını ilan etmek istemediğim, muhalefet sırala

rına mensup bir sayın milletvekili, "Atatürk mü kaldı ki" şeklinde, bence geçiştirilmesi müm
kün ve münasip olmayan talihsiz bir beyanda bulundu. Bu çatı altında, "Atatürk mü kaldı 
ki" diye düşünebilmek kolay değildir; çok şey gerektirir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Türk Atatürk, dün vardı, bugün de var, devletimiz var olduğu, cumhuriyetimiz yaşadığı sürece 
de var kalacaktır. Bunu Başkanlık olarak bilhassa tebarüz ettirmekistiyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, bu yorumunuzla bizim alakamız yok. 
Grubumuzda, öyle bir kimse yoktur. 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Bu sözlerinizi, Atatürkçülüğü yok etmek isteyenlere söyleyiniz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa 

Namlı'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Namlı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bu makamda oturmakla, o mikrofonu böyle kullanma hak

kına sahip değilsiniz. Siz sadece riyaset edersiniz, orada söylev veremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, eğer, Yüce Atatürk'ü, Yüce Mecliste, bu hassasiyet, bu itina, 
bu saygı ile kollamamız, anmamız, benimsememiz, bilmediğim, ama sizin bildiğinizi iddia et
tiğiniz bir usule aykırı ise, sorumluluğunu üstleniyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim... 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sanioğlu'nu niye ikaz etmediniz? 
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Sayın Başkan, siz öyle deyince, Atatürkçülük mü geliyor 

memlekete? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Namlı... 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; îzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait 
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pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden olacağı id
dialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri konusunda Anavatan Grubumuzun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Meclisi, Anavatan Grubumuz ve şahsım adına 
en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz adına yapılan konuşmada, Meclis araştırmasına ilişkin önerge konusunun, 
bir yanlış anlaşılma ve telaşlanma neticesi meydana geldiğini, hep birlikte, Sayın Bakanımız
dan dinledik. Henüz, adı geçen kuruluşun özelleştirilmesi konusunda herhangi bir işlem yok. 
Yüksek Planlama Kurulu, 31 Aralık 1987 tarihinde kanun hükmünde kararnameyle kendisine 
verilen bir yetkiyi kullanıyor, önerge sahiplerinin de belirtmekte oldukları gibi, 130-180 mil
yon dolara mal olacak hydrocracker ek tesisleri yatırımının fınans kaynağını yurt içinden, ken
di özkaynaklarımızdan karşılamayı uygun görüyor; Anavatan Hükümetimizin başarılı uygula
ma kuruluşlarından bir örnek olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresinin, Türkiye Petrol 
Rafinerileri Anonim Şirketinin (TÜPRAŞ'ın) ihtiyacı olan 150 milyar lirayı vermesi suretiyle, 
kuruluşa ortak olması hadisesi meydana geliyor. 

Hükümet Programımızda ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, petrol ürünleri sanayi 
kolunda hedefler şöyle belirlenmiştir: Petrol ürünleri, yurt içi talebinin yaklaşık yüzde 95'inin 
mevcut rafinerilerden karşılanması esas alınmış ve az değerli siyah ürünlerin, değeri yüksek 
olan beyaz ürünlere dönüştürüleceği hydrocracker üniteleri projelerinin tamamlanması öngö
rülmüştür. 

1 'tikeler ve politikalar" kısmında da şu hedefler belirlenmiştir: Mevcut rafinerilerde ya
pılması gereken tüm değişiklikler ve ilave edilecek ünitelerle ilgili yatırımlar, master plan etütü 
çerçevesinde belirlenecektir. Rafinerilerin optimum seviyede çalışmalarını sağlamak amacıyla, 
ihracata dönük bir rafinerinin, özel kesim tarafından kurulması özendirilecek ve plan döne
minde işletmeye alınması için çaba harcanacaktır. Gerekli ön hazırlıkların tamamlanmasını mü
teakip, sektörde liberal bir sisteme geçiş gerçekleştirilecektir. 

Cumhuriyetimizin başlangıç döneminde, çeşitli sektörlerde sanayileşmenin devlet eliyle baş
latılması ve kurulan tesislerin zaman içerisinde millete devredilmesi hedef alınmış olmasına 
rağmen, kamu iktisadî teşebbüsleri giderek büyümüş, idarî ve ekonomik müdahalelerin artışı
na paralel olarak, enflasyon ve kaynakların kullanımı yönünden tasvip edilmeyecek sonuçlar 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kamu iktisadî teşebbüslerinin, zarar eden değil, kâr getiren hisse 
senetlerinin halka satılarak, hem KİT'lerin piyasa ekonomisinin kurallarına göre çalışması, hem 
de sermaye piyasasının geliştirilmesi ve dolayısıyla mülkiyetin tabana yayılması hedeflerini ger
çekleştirecek kanunî düzenlemeler, Anavatan Iktidarımızca yapılmış, özelleştirme için gerekli 
kanunî zemin hazırlanmıştır. Bu meyanda, KİT'lerin özelleştirilmesi çalışmaları hızlandırıla
cak, devletin yeni ticarî ve sınaî yatırımlara girmesi -özel durumlar dışında- sınırlandırılacaktır. 

Millî kaynaklarımızın daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sermayeyi tabana 
yaymak için, sermaye piyasasının geliştirilmesine daha fazla ağırlık vermek gerekir kanaatindeyiz. 

Kamu yatırımlarının ağırlıklı olarak altyapıya yönlendirilmesini, verimliliğin artırılmasını 
ve sermayenin tabana yayılmasını kolaylaştırmak üzere, daha önce başlatmış olduğumuz, KİT'
lerin özelleştirilmesi konusu, başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Böylece, halkımı
zın, güvenilir ve sağlam gelir kaynağı niteliğindeki kârlı kuruluşlarımızın hisse senetlerine sa
hip olma imkânları sağlanarak, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması, dolayısıyla ser
maye piyasasının da gelişmesi temin edilmiş olacaktır. 
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Sümerbank ve PETKtM (Petrokimya A. Ş.) gibi, ülkemizin kârlı ve verimli kuruluşlarının 
özelleştirme kararı da alınarak, rehabilitasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Bu rehabilitasyon 
çalışmalarında, en ileri teknolojinin temini ve kendi özkaynaklarımızın öncelikle harekete ge
çirilmesi için uğraşılmakta, yeterli teknolojiyi elde edememişsek, öncelikle teknoloji transferi 
için gerekli girişimler yapılmaktadır. Yalın teknoloji transferi imkân dahilinde değilse, "En ile
ri teknolojiyle beraber sermayeni de getir, belirli bir zamanda reorganizasyonunu yap, işlet ve 
birkaç sene sonra şu miktar hisseyi halkımıza devret" modeli uygulanmaktadır. 

Türk ekonomisi 1980 yılından itibaren yapısal bir değişme yaşamaktadır. İhracata dayalı 
büyüme stratejisi, dışa açık ekonomik politikalar ve uluslararası ekonomiyle daha fazla bü
tünleşme isteği, bu değişiklikleri yaratan etkenler arasında başta gelmektedir. Bu amaçla alı
nan tedbirler ve uygulanan politikalar arasında, yabancı sermayenin önemli bir yeri vardır. Ancak, 
muhalefet partilerimizin bazı mensupları, bazı milletvekilleri ve liderlerinin, Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna katılmasını çeşitli vesilelerle desteklediklerini ifade etmelerine ve AT'de ser
mayenin serbest bırakılması, işçi dolaşımı, mülk edinme gibi hususlara "evet" demelerine rağ
men, son günlerde basında ve TV'de, yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini, ülke sanayiinin 
yabancılara peşkeş çekilmesi gibi göstermeleri, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 

Anavatan iktidarımızdan önceki uygulamalarda, bilerek veya bilmeyerek, yabancı serma
yeye kapitülasyonlar verilmiştir. Türkiye'de üretim yapma yetkisi verilmiş bir yabancı şirkete 
rakip çıkarmamak, bir kapitülasyondur. Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de ürettikleri mal
ların ithali genellikle yasaktı; ithalat kotalara bağlanmıştı. Yabancı sermayeli şirket, burada 
ne üretirse üretsin, ürettiği o malın ithalini yasaklamaktan daha büyük kapitülasyon olur mu? 
Bu konuya canlı bir misal verecek olursak, ilaç sanayiinde bu gibi sakat uygulamaların hâlâ 
düzeltilememiş olması güzel bir misaldir... 

ALÎ ESER (Samsun) — Düzeltin. Dokuz senedir ne yaptınız? 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Yabancı sermayeli şirketlerin çok az kâr ettikleri, hatta 
çoğunun zarar gösterdikleri doğrudur; ama, bu firmalar, hammadde, yedek parça gibi malları 
ana firmalarından, istedikleri fiyattan ithal ediyorlar ve bunun faturasını Türkiye'ye ödetiyor
lardı. Asıl kazancı, hammeddeyi Türkiye'deki şubesine yüksek fiyatla ihraç eden ana firma 
sağlıyordu. Türkiye'deki şube, bu hammaddenin üstüne hiç kâr koymayarak veya çok az kâr 
koyarak işleyip satıyordu. Böylece, az vergi vermenin, Türk işçisine az ücret ödemenin yolunu 
bulmuştu ve "Kardeşim, kâr etmiyorum ki..." diyordu. Buradaki firma kâr etmiyor; ama, trans
fer fiyatlandırması sonucu, ana firma büyük kârlar sağlıyordu. Bu firmaları yüksek gümrük 
duvarları ve ithalat yasaklarıyla korumak, kendi kendimizi aldatmanındır. Yabancı sermayeli 
firma hammaddeyi, ana firmadan, istediği fiyattan yine ithal etsin, malım ister ucuza, ister 
pahalıya üretsin; ama, önün rakibi firma da malını getirip serbestçe satabilsin. Tam rekabet 
ortamı oluşturulduğu zaman, firmaların haksız kazanç ve aşırı kür saklama olanakları orta
dan kalkacaktır. 

"Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi niçin bu kadar gerekli; yabancı sermaye gelmez
se ne olur?" denilebilir. Her ne kadar son yıllarda halkımızın tasarruf eğiliminde bir artış ol
duğu gözlenmekte ise de, genelde, ülkemizdeki tasarrufların yetersizliği veya sadece muhafa
zası düşüncesinin ötesinde, kazanca dönüştürme alışkanlığının kazanılamamış olması ve mev
cut özel sektör şirketlerinin çektikleri kaynak sıkıntısı, yabancı sermayeyi kaçınılmaz kılan fak
törlerdendir. Yabancı sermayeli satışlarda, alıcılara, uzun süredir yapılmamış yatırımların 
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tamamlanması, istihdamın artırılması amacıyla daha fazla emeğin kullanılmasına yönelik tek
nolojilerin getirilmesi, dış ticaret hacminin genişletilmesi ve pazarlama imkânlarının artırıl
ması ve benzeri sözleşmeler satış şartları olarak konulmaktadır. 

Türkiye'nin, yabancı sermaye gelsin mi, gelmesin mi diye iki şıkkı vardır : Şıklardan biri, 
yabancı sermayeyi topraklarımıza sokmayıp, insanlarımızı yurt dışına işçi olarak göndermek
tir. Bir insanı yurt dışına işçi olarak göndermekle, dışarıya köle sevk etmek arasında ne fark 
vardır? Geçmişte bunu denemişiz. Bizden milyonlarca işçi istendiğinde, hiç tepki göstermeden, 
aksine, sevinerek, insanlarımızını sömürülmeye göndermişiz. Bugün bile, yurt dışından beş mil
yon işçi isteseler, dünyanın ne olduğunu, ekonominin ne olduğunu bilmeyenler hiç itiraz et
mezler; ama, yabancı sermayedarlar, o beş milyon insanın çalışacağı fabrikaları Türkiye'de kur
maya kalksalar, "Türkiye satılıyor.vatan elden gidiyor, Anayasa nerede? diye yaygara koparır
lar. En büyük çelişkilerimizden birisi de budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, "Kit'Ierin özelleştirilmesi aşamasında, yabancı ser
maye, yeni teknoloji getirmiyor ya da yeni alanlara yatırım yapmıyor. Yabancı sermayenin, mevcut 
kuruluşları satın almasının nesi yararlı? Yeni teknolojiler getirerek boş alanlara yatırım yapsa
lar daha iyi olmaz mı?" denilebilir, tspanya'daki gelişmeleri inceleyerek, bu soruya en uygun 
cevabı verebiliriz. 

Türkiye'ye henüz, yılda 1 milyar dolar bile yabancı sermaye gelmezken, İspanya'ya yılda 
6-7 milyar dolar yabancı sermaye geliyor. Yabancı sermaye, İspanya'da da, yeni tesisler kur
mak yerine, mevcut tesisleri satın almayı yeğliyor. 

Yabancı sermaye, iyi tanımadığı bir pazarda, denenmemiş teknolojik yöntemlerle riske gir
mek istemediğinden, pazarı olan, yerleşmiş ve riski az kuruluşları satın almayı tercih etmekte
dir. Yabancılar, belki eski tesisler alıp işletiyorlar; ama İspanyollar, bu satışlardan gelen döviz
lerle, yeni teknolojiye sahip tesisleri kendileri kurabiliyorlar. Bu nedenle, İspanya, Avrupa'nın 
en yüksek büyüme hızına sahiptir. 

Bugün, yabancı sermaye, Türkiye'ye de tspanya'daki ölçülerle gelse ve şirketleri satın al
maya başlasa, pek çok kişi, hep bir ağızdan "Türkiye satılıyor" diye bağıracaktır. 

Türkiye'deki kuruluşların yabancı sermaye eline geçmesinin hiçbir sakıncası yoktur. 
Halkımızın bu konudaki kuşkuları nasıl giderilebilir? Biz, her şeyden önce, dünyaya ba

kış perspektifimizi biraz daha genişletmeli, geliştirmeliyiz. Yabancı sermaye buraya geliyor da, 
biz-, niçin yabancı sermaye olarak dışarıya açılmayı düşünemiyoruz? 

Bizim halkımızın, yılda 1,5 ilâ 1,8 milyar dolarlık altın tasarrufu vardır. Halkımızın elin
deki yekûn altın miktarının takriben 350 bin ton civarında olduğu ve bunun tutarının da 80-90 
trilyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Yine, yurt dışındaki, bilhassa Almanya'daki işçilerimizin 40 trilyon lira değerindeki mark
larının Alman bankalarında olduğu hakkında ciddî istatistikî bilgiler ve neşriyatlar vardır. 

Yabancı sermaye, güven duyar Türkiye'ye gelirse, güvensizlikten dolayı sermaye piyasamı
za çekinser bakan milletimiz, güvensizlik hissini atıp, kendi özkaynaklarıyla da cesaretli giri
şimlerde bulunacaktır kanaatindeyiz. 

Bu tasarruflar yatırıma dönüştürülebilirse, Türk halkı, dünyanın pek çok büyük şirketini 
satın alabilir. Türk halkı, bu altınları alarak, İsviçreli ve Güney Afrikalı altın üreticileri ve 
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pazarlamacılarını zengin ediyor;.ama, Amerikan, tngiliz, tsveç şirketlerini satın almayı düşü
nemiyor. Avrupa Topluluğuna girmeye hazırlanan bir ülkede, artık köhnemiş, statükocu anla
yışların değişmesi gerekeceği kanaatindeyiz. 

Diğer kuşkulara gelince : Yabancı sermaye bir ülkeyi nasıl işgal edebilir ki? Adamlar, aile 
şirketleri olarak gelmiyorlar ki... Bunlar, halka açık sermaye şirketleridir. Hisse senetleri ser
maye piyasasına kote olmuştur. Hisse senetleri serbestçe alınıp satılmaktadır. Halkımız bu ko
nuda bilinçlendikçe ve zenginleştikçe, bu hisselerden beğendiklerini ve kendilerine kâr getire
cekleri satın alabilir. Bu, Almanya'da da böyle olmuştur. Almanlar, Amerikalıların kurdukları 
pek çok şirketin hisse senetlerini geri satın almışlardır. Türkiye'deki yerli yatırımlara güvenme
yip, tasarruflarını altına yatıran vatandaşlarımız, dünyadaki gelişmeleri görüp bilinçlendikçe, 
Alman halkının gösterdiği başarıyı gösterecektir. 

Dünya, tek bir ekonomik modele doğru giderken ve sınırlar önemini yitirirken, Türk hal
kı da, çokuluslu şirketler dünyasında layık olduğu yeri kapmak zorundadır. 

KİT'lerin, yabancı sermaye tarafından ucuza kapatılmasından endişe ediliyor. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi, tüm dünyada, şirket hisselerinin borsadaki fiyatları, genellikle net varlık
larının çok altındadır. Bugün, dünyadaki bütün şirketleri ucuza kapatmak mümkündür. Tabiî, 
her konuda olduğu gibi, bu konuda da bazı istisnalar vardır, örneğin, Walt Disney Şirketi his
selerinin piyasa değeri, net varlıklarının üzerindedir, istisnalar dışında, ülkesine ve pazarına 
göre bütün şirketleri beşte bir, onda bir, yirmide bir değerine satın alabilirsiniz. Gelişmemiş 
ülkelerde bu fark daha da büyük olabilmektedir. Bu, Türkiye için bilim adamlarımızın çok 
daha ayrıntılı olarak incelemeleri gereken yeni bir konudur. 

Yabancı şirketler Türkiye'ye demode teknolojilerini getirmiyorlar mı? Eğer kapalı pazarı
nız olursa, doğal olarak demode teknolojilerini getirirler. Eski dönemlerde demode sistemleri
ni Türkiye'ye satıyorlardı. Yüksek gümrük duvarları arkasında daha gelişmişini bulamayan Türk 
halkı, nasıl olsa bu demode malları almak zorundaydı; ama artık hiçbir yabancı şirket demode 
sistemlerini Türkiye'ye satamaz. Açık pazarımız, yani tam rekabet ortamımız olduğu sürece, 
Türkiye'de üretilen mal ile Avrupa'da üretilen malın kalitesi aynı olmak zorundadır. Kapalı 
ekonomik modelden kurtulduğumuz için, bundan böyle Türkiye'ye fiyat ve kalite açısından 
dünya düzeyinde rekabet edebilecek tesisler gelebilecektir. Üstelik, şu aşamada, Türkiye'de iş
sizlik daha yoğun olduğu için, emek, Avrupa'ya oranla daha ucuzdur. Bu nedenle, dünya kali
tesi standartlarında bir malı Türkiye'de daha ucuza üretebilme olanağı vardır. Emeğin değeri
nin yükselmesi için, işsizliğin azalması, işsizliğin azalması için yeni yatırımlar yapılması, yeni 
yatırımlar için de sermaye gerekmektedir. 

KİT'lerin özelleştirilmesinde, yerli alıcılar varken, hatta, yabancı alıcıların verdikleri fiya
tı yerli alıcılar da verebiliyorken, niçin yabancılar tercih ediliyor? örneğin, bazı çimento fabri
kaları niçin aynı bölgedeki yerli alıcılara değil de yabancılara satıldı?.. Konuya ait çimento fab
rikalarının özelleştirilmesinde, yerli çimento firmalarından, kendi bölgelerinde olmayan fabri
kalar için fiyat vermeleri istendi, örneğin, (E) bölgesindeki bir çimento sanayicisi, kendi böl
gesindeki kamuya ait bir çimento fabrikasına değil, İstanbul'daki çimento fabrikasına fiyat 
versin istendi. Çimentonun nakliyesi zor ve pahalıdır. Aynı bölgedeki fabrikalar, aynı kişi ve 
şirketin elinde toplanırsa, yerel tekeller oluşur. Yerli çimento sanayicileri, yalnızca kendi bölge
lerindeki tesislere teklif vermek istediklerinden, yerel tekellerin oluşmasını önlemek amacıyla 
bu özelleştirmede yabancı sermayeye öncelik tanındı. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Çok güzel; böyle devam edin. 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Peki, yabancı sermaye tekel olursa ne olacak? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hiçbir şey olmaz. 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Yabancı sermaye gelirse, KİT'lerin yüzde 51 hissesin

den fazlasının satılacağı konusunda bir açıklama var mı? Bu özelleştirmeler kayıtsız şartsız 
yapılmıyor, belli bir süre sonra, hisselerin halka açılması konusu sözleşmelere konuyor... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Halkın alacak durumu mu var? 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Türk halkının, hisseler konusunda bilinçlenmesi ve alım 

gücünün yükselmesi sonucu, bu hisseleri -Federal Almanya örneğinde olduğu gibi- satın alabi
leceği, yukarıdaki paragraflarda daha ayrıntılı açıklandı. Ayrıca, yabancı sermayenin, Türk 
Hükümetinin koyduğu kurallara uymaması durumunda, devletin yaptırım gücü her zaman vardır. 

özelleştirmenin genel ve asıl hedefi, KtT'Ierin verimliliğini artırmaktır. 200 trilyon lira 
değerindeki bu kuruluşlar -banka faizleri kadar bile olsa- yılda 70-80 trilyon liralık bir gelir 
getirmeleri gerekirken, 1 trilyon liralık bir gelir bile getirmiyorlar. İşçileri, dünya işçilerine oranla 
yüksek ücret almadıkları gibi, aksine, özel sektör işçisinden daha düşük ücret alıyorlar. Üret
tikleri mallar, en ucuz, en kaliteli mallar değildir. Demek ki, sistemde, düzeltilmesi gereken 
bir bozukluk var. Bu bozukluk ise, ancak, sermayedar, gelip, işinin başında durduğu, denetle
yip hesap sorduğu zaman düzelir. Devlet durmuyor, duramıyor. Sonuç olarak, devlet kadroları 
da insanlardan oluşuyor ve insanlar, başkasının malını, kendi malı gibi korumuyorlar. Ne ya
zık ki, devletin atadığı yöneticiler de, pek ender durumlarda sorumluluk duygusu taşıyorlar; 
emirlerine verilen kuruluşların, fabrikaların değerlerini bilemiyorlar. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ama onlar sizin getirdikleriniz. 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Bilenlerin sayısı çok azdır, özel şirkette ise, sermaye

dar, yöneticiyi sürekli denetliyor; üretim, verimlilik ve kâr artmazsa, bunun hesabını soruyor. 
özel şirket başarısız olursa, bunun bedelini, iflas gibi sonuçlarla, kendisi ödüyor; oysa, bir 
KİT'in başarısız, verimsiz yönetilmesi durumunda, zarar, bütün halkın cebinden çıkıyor. KİT'
lerin özerkleştirilmesiyle de sorun çözülemiyor ve aynı sorunlar genellikle sürüyor. Üstelik, özerk 
kuruluşa siyasî iktidarın hesap sorma hakkı da kayboluyor, özel şirketlerle özerkleştirilmiş şir
ketler arasında, tüm dünyada verimlilik farkı vardır. Genelde, tüm dünyada aynı sorunlar ya
şanıyor ve Türkiye bu sorunları pek çok ülkeden daha önce görüp çözmeye başladığı için şans
lıdır kanaatindeyiz. 

Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olan Türkiye'nin büyük ihraç pazarları potan
siyeli vardır. Bu pazarlara ne kadar çabuk, ne kadar az bürokrasiyle ve ne kadar az ihale yol
suzluğuyla girebilirsek, o kadar kazançlıyız. Devletimiz için de bu kazançların vergisini almak, 
işletmecilik yapmaktan daha kolay, daha verimli ve daha gerçekçi olacaktır. 

Tam rekabetin oluşacağı bir ortamda, yerli sanayimiz hiç mi korunmayacaktır?.. Türki
ye'de genç endüstriler zaten korunmuyor ve korunacaktır; ama, ülkemizde otuz kırk yıllık en
düstriler vardır ve artık bunlar, korunması gereken bebekler değillerdir. Bu eski endüstrileri 
daha fazla koruduğumuzda, bunu bedeli halkımızın cebinden çıkıyor. Sözgelimi, bir mal yüz
de 40 oranında korunduğu zaman, halk, o mal için yüzde 40 daha fazla para ödüyor. 

özelleştirmeden gelen parayı devlet ne yapacak?.. 
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VEDAT ALTUN (Kars) — Belli; borçları ödeyecek... 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Devlet, bu paralarla kalkınmada öncelikli yörelerde yeni 

ve daha gelişmiş teknolojik yatırımlara girebilecektir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hangi yatırımlara?., onu nereden çıkarıyorsun? 
MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Bu yatırımlara ortak olabilecektir. Bu paralar, yine devlet 

destekli yatırımlarda kullanılacaktır. Devlet, sanayiden elini tümüyle çekmiş değildir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bakan, "Çekmesi gerekir" dedi ama. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — Burada bir çelişki ortaya çıkmıyor mu?.. Devlet, bir 
taraftan elindeki KİT'leri satıyor, diğer taraftan yeni KİT'lerin doğmasına yol açacak yatırım
lara girişiyor. Aslında, gönül ister ki, özel sektör, kalkınmada öncelikli yörelere yatırım yap
sın. tike olarak, özel girişimin oradaki yatırımları daha verimli işleteceğine inanıyoruz; fakat, 
bu aşamada özel sektör, kalkınmada öncelikli yörelerde yatırıma girmeyi pek çekici bulmuyor. 
Burada, devletin öncülük görevi yapması gerekmektedir. Devlet kuracak, geliştirecek ve zama
nı geldiğinde bu kuruluşlar da özelleştirme kapsamına alınacaktır. 

Aslında, özelleştirme, ANAP iktidarının aleyhinedir. KİT'lerin özelleştirilmesiyle, orala
ra adam yerleştirmek, dolayısıyla siyasî çıkar sağlamak olanağı ortadan kalkıyor. Bu uygula
ma, geçmişte bütün partiler tarafından yapıldı. 

KİT'lerin verimsizliğinin en önemli nedenlerinden biri de, bu aşırı ve gereksiz istihdam 
politikalarıdır. Bu konuda ilginç ve güncel bir örnek verilebilir. Son yerel seçimlerden önce, 
SHP, "İstanbul'da belediyenin kurduğu şirketlere karşı olduğunu ve seçildikleri zaman bu şir
ketleri kapatacağını" açıklamıştı. Şimdi, bırakın şirketleri kapatmayı, yönetim kurulu üyelik
leri sayısını 5'ten, H'e çıkarıyorlar ve sermayelerini artırıyorlar. Katılımcı demokrasiden anla
dıkları, "arpalık" diye adlandırıp eleştirdikleri yönetim kurulu üyeliklerinin sayısını artırmak 
mıdır?.. ANAP Hükümeti, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarını, kısa vadeli politik çı
karlardan daha üstün tuttuğu için, siyasî açıdan aleyhine olmasına rağmen, ülke yararları doğ
rultusunda özelleştirme uygulamasında kararlıdır. 

Bu nedenle, Anavatan Grubu olarak önergeye ret oyu vereceğimizi bildirir, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Namlı. 
Sayın milletvekilleri, grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
önerge sahibi olarak, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi; buyurun. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, sayın sözcünün konuşmasında bir rakam zühulü 
oldu, tavzih için söz aldım. Altın rezervini, daha doğrusu halkımızdaki altın rezervinin 350 
bin ton ve 80-90 trilyon Türk Lirası diye söyledi. Hangisi doğrudur, 80-90 trilyon mu, yoksa 
350 bin ton mu? Bunu lütfen tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selvi, süreniz 10 dakikadır. 
CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygı ile 

selamlarken, sürem içerisinde, bu özelleştirmeyle, bu yabancılaştırmayla ilgili bir kaç konuya 
ben de değinmek ihtiyacını hissettim. 

özelleştirme konusu, bugünün, dünün konusu değildir, bu son günlerde gündeme gelme
sinin nedeni, yabancılaştırma olmuştur, özelleştirme, ciddî olarak, Türkiye gündemine ANAP 
tarafından hiçbir zaman getirilmemiştir, özelleştirme ve yabancılaştırma, kamuoyunu ay-

— 379 — 



T.B.M.M. B : 15 11 . 10 . 1989 O : 1 

dınlatıcı nitelik taşımamış, bilakis, olumsuzluklar, değişik bir biçimde, insanları kandıran, yet
kilileri uyutmaya kalkan bir biçimde, Türk kamuoyuna, ANAP tarafından, özellikle Turgut 
özal tarafından sunulmuştur. 

Hafızaları tazelemekte yarar vardır, "KİT'lerin özelleştirilmesi son derece ülke yararına 
olacaktı, tik defa, kamuoyuna, KİT'lerin zarar ettiği, KİT'lerin Türk ekonomisine kambur ol
duğu, bundan kurtulmaktan başka çarenin bulunmadığı" söylenmişti. Bunun üzerine, olayı 
ciddiye alanlar, gerçekten KİT'lerin ülke ekonomisine hangi ölçüde zararlı olduğunu, ciddî bu
günkü İktidarın mensubu olan yetkililerden öğrendiler; ama KİT'lere baktığımızda, ANAP'-
ın, özal'in bu iddiasının doğru olmadığını gördük. Çünkü, yurt kalkınmasının en önemli fak
törlerinden biri olan sabit sermaye yatırımlarının yüzde 63'ü , kamu kesimi ve ağırlıklı olarak 
KİT'ler tarafından yapılmaktaydı; sözde liberal dönemdeki yatırımların dağılımı, kamu ağırlı
ğını ısrarla sürdürmekteydi. Son sekiz yılda, sabit fiyatlarla Türkiye'de yaratılan gayri safi yurt 
içi hâsıla yüzde 5 oranında artarken, KİT'ler ve diğer kuruluşlar tarafından yaratılan gayri safî 
yurt içi hâsıla yüzde 7 oranında artmıştır. Kamu kesiminin, özel kesimden daha verimli çalıştı
ğını da, Millî Prodüktivite Merkezinin ve Devlet İstatistik Enstitüsünün imalat sanayi anket 
neticelerinden çıkardığı sonuçlar ortaya koymuştur ki, 1986 yılında üretim ve verimlilik 100 
kabul edildiğinde, 1986 yılında kamu kesiminde yüzde 63, özel kesimde de yüzde 36 olmuştur. 
KİT'lerin 1987 yılındaki faktörel geliri, 2 trilyon 661 milyar lira olarak önemli bir tutardadır. 
KİT'ler, sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştirmektedir. Yine, 1985 yılındaki toplam vergi 
gelirlerinin yüzde 55'i KİT'lerden alınmıştır. Ayrıca, KİT'lerin giderek artan bir biçimde Hazi
neye doğrudan katkısının küçümsenemeyecek ölçüde olduğu görülmüştür. Demek ki, ülke eko
nomisine kambur olduğu için, zararlı olduğu için KİT'lerin özelleştirilmesine gidilmediği gö
rülmektedir. Resmî rakamlar bunlardır. 

Yine, özelleştirmenin neden yapılacağının izahı kamuoyuna şöyle getirilmiştir : "özelleş
tirme ile mülkiyetin tabana yayılması ve endüstriyel demokrasinin yerleştirilmesi sağlanacaktır" 
denmiştir. "KİT'lerin özelleştirilmesi ile, ilkönce, işçiler, çalıştıkları fabrikalara, pay alarak or
tak olacaklar, ondan sonra o fabrikaların civarında bulunan esnaf, memur, çiftçi de pay ala
rak bunlara ortak olacak" diye gündeme getirilmiştir. Ancak, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

özelleştirmenin, dünyanın diğer ülkelerinde de gerçekleşmediği açık seçik bellidir; Fran
sa'da, ingiltere'de ve diğer ülkelerde özelleştirme hususunda istenilen sonuca ulaşılamadığı, o 
ülke raporlarında da açıkça görülmüştür. 

Bugün, KİT'lerin yabancılaştırılması söz konusu olunca, da, sanki bu ülkenin, bu insan
ların kâr eden kuruluşlarının satılmasına -söylenenlerin tersine sonuçlanan bu uygulamaya-
karşı çıkanları âdeta suçlamakta ve bunlara neredeyse, "Bunlar milletin malını sattırmıyorlar, 
bunlar devletin müşterek mülküne sahip çıkıyorlar, bunlar vatan hainidirler" denecek kadar 
haksızlık edilmeye başlanmıştır. İşte, bugün KİT'lerin yabancı sermayeye satılması savunulur 
hale gelmiş, bu da çağdaş düşünce olmuş, özelleştirmeye karşı çıkanlar, 1930'ların kafa yapısı
na sahip olmakla suçlanmıştır. Çağdaş olmak için, Avrupa Topluluğuna uyum sağlamak için, 
devletin malının, milletin müşterek mülkünün yabancılara peşkeş çekilmesi mi gerekmektedir? 
Bunları hediye mukabilinde devretme zorunluluğu mu vardır? öyle bir noktaya gelinmiştir ki, 
"KİT'leri peşkeş çektirmeyeceğim, devletin malını peşkeş çektirmeyeceğim" diyenler, âdeta suç
lanır hale gelmişlerdir, öyle bir noktadayız ki, durum, "Yavuz kiracı ev sahibini şaşırtır" hale 
dönüşmüştür. 
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Bugüne kadar söylediklerinin hiçbiri gerçekleşmemiş özal ve ANAP iktidarına güvenmek 
mümkün değildir. Çünkü, bugüne kadar çizdiği birtakım tozpembe tabloların arkasından, va
tandaşın ve ülkenin geldiği nokta bellidir. 

Enflasyonun bir iki yıl içinde yüzde 10'lara çekileceği söylenmiştir; halbuki bugün, enf
lasyon canavar olmuştur. Vatandaş buna mı inanacaktır, insanlar.buna mı inanacaklar ki, bu 
uygulamanıza boyun eğsinler? Bugün, enflasyon yüzde 100'lere tırmanmıştır. 

Toplu Konut Fonu suretiyle halktan büyük paralar kesilerek, emeğiyle geçinen işçiden, me
murdan büyük paralar kesilerek, konut sorununun çözümleneceği söylenmiştir. Bugün, koo
peratifler perişan haldedir, proje yarım kalmıştır; orada da bir sonuca ulaşmanız mümkün ol
mamıştır. 

"İşsizlik azaltılacak" denmiş, işsizlik katlanarak büyümüştür. 
"İthalat serbest bırakılırsa, bir iki yıl sonra her şey ucuzlayacak" denmiştir; vatandaş her 

gün hayat pahalılığının baskısı altında kıvranır hale gelmiştir. Velhâsıl, "İki üç sene sonra kö
şe dönülecek" denmiştir, altı yıldan beri, özal iktidarı köşeyi tersine döndürmüştür. 

"İhracatı teşvik etmek suretiyle her şey hallolacak" denmiştir; ancak ihracatı teşvik, ha
yalle karışmış, bugün mahkemelerde, yarın daha büyük yerlerde hesap sorulması gereken nok
talara gelinmiştir. O nedenle, özal İktidarına güvenmek mümkün değildir. Bu olay ciddî ola
rak ortaya konulmalıdır; ilk söylediklerinin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bütün bunları ve söy
lediklerini gerçekleştiremeyenler, bu ülkenin malını, mülkünü satma hakkını kendilerinde gö
remezler. 

Onun için, özal ve ANAP, halka güvenmemektedir, vatandaşa güvenmemektedir, güven
mediği insanların malını satma hakkına da sahip değildir. Doktoruna güvenmez, gözüne çöp 
batsa başka yere gider. Pilotuna güvenmez, bilim adamına güvenmez, esnafına güvenmez, çift
çisine güvenmez, işçisine güvenmez, teknik adamına güvenmez, uzmanına güvenmez. Bu gü-
venmezliğinin sonucunda, bu ülkenin malını, başka ülkelerden getirdiği uzmanlara açık seçik 
yaptırır, Türkiye'de hiç uzman kimse yokmuş gibi, Morgan Guaranty'nin koordinatörlüğünde 
ve başka ülkelerden getirdiği çeşitli şirketlere, tröstlere teslim eder. Bu şirketlerin ve tröstlerin 
başına da, çift pasaportlu vatandaşlarını, güvendiği insanları getirir; ama ne olur?.. 

İşte, dünyaca tanınan uluslararası çimento tekelinin uyguladığı, satışım sağladığı SEMA-
MATRA tröstünün yaptığı... Türkiye'de özelleştirmeye kesinlikle fırsat vermemiş, uluslararası 
çimento tekeline peşkeş çekilmesini sağlamıştır. Ne olmuştur?.. Bu özelleştirmeden sonra, "Tür
kiye'de ne bulursam satacağım" diyen Cengiz İsrafil, kayıplara karışmıştır. 

Daha, böyle güvenerek, başka yerlerde güven arayanların, Bülent Şemiler'in dosyası hâlâ 
gündeme getirilmemiştir, yok olmuştur. 

Mehmet Gültekin, "Bu satışların arapsaçına döndüğünü" söyleyerek, kaçmak durumun
da veya göreve gelmemek durumunda kalmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu güven kalmamıştır. 

Bunun ötesinde, Turgut özaPın, ülkeyi şirket gibi yönettiği söylenmiş olmasına rağmen, 
buna inanmak mümkün değildir; şirketlerde bile belirli kurallar vardır. Yüzde 51 hisseyi elinde 
bulundurmayan, o şirketin malını mülkünü satamaz. Yüzde 21.80 vakâletle bu milletin malını 
satmaya, karşılıklı güven zaafiyeti bulunan bir ortamda, hiç kimsenin niyet etmeye de hakkı 
yoktur, satmaya da hakkı yoktur; bunun farkına varmak mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, süreniz doldu, toparlayınız lütfen. 
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M. CEVDET SELVÎ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, özelleştirmenin sakıncalarını, yabancılaştırmanın tehlikelerini say

makla bitiremeyiz; ancak, sanıyorum ki, bu kadar ısrarla söylediğimiz ve inanmak istemediği
niz konuyu, araştırma önergesine oy vererek daha etraflı konuşma, kamuoyunu ve muhalefeti 
aydınlatma fırsatı verirseniz oylarınızla, onu etraflıca konuşmak mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu özelleştirme ve yabancılaştırmanın en büyük sıkıntısını çeken, 
en önce emeğiyle geçinenler; ama ilk önce işçilerdir. Bu KİT'leri dikensiz gül bahçesi gibi ya
bancılara teslim etmek isteyenler, işçilerin tüm demokratik ve ekonomik haklarını ortadan kal
dırmaya çalışmışlardır; işçiler, geçici olarak çalıştırılır hale gelmişlerdir. 

Morgan Guaranty'nin raporlarına bakıldığında, "Her yıl belirli oranda işçilerin çıkarıl
ması gerektiği" yazılmaktadır, işçiler, sözleşmeli çalışır ve haklarını aramayacak duruma geti
rilmiştir. işçiler, devamlı olarak, satışına niyet edilen yerlerde, sokakta, aç ve perişan bırakıl
maktadırlar. 

işçiler, çalışma şartları bakımından daha güç ortamlara itilmektedirler. 

Bunları söylerken, olaya, demokratik hakların verilmesi, işçilerin hak sahibi olmaları açı
sından bakmıyorum. Bu şirketleri, bu kamu iktisadî teşebbüslerini yabancılara peşkeş çeker
ken, orada çalışan insanları, aç çalıştırmaya niyet ettiğiniz sürece, haklarını almalarına engel
ler getirdiğiniz sürece, ekonomik, sosyal ve siyasal yönden istikrarı sağlamanız mümkün değildir. 

Eğer onlar sendikal ve ekonomik haklarını özgürce atamıyorlarsa, yabancı şirketler de, 
siz de, polis de, jandarma da, aç insanları daha fazla susturamaz ve bu ülkede istikrarı sağlaya
mazsınız; ne yabancı şirket gelir, ne yerli sermaye yatınm yapar. Onu belirtmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından "işçileri tahrik ediyorsunuz" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, işçileri bizim tahrik etmemize gerek yoktur; sizin yaptıklarınız za
ten çok fazladır; günü gelince onlar kendi dertlerini söylerler. 

' Ben sözlerimi bitirirken, Sayın özaPın... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hangi işçi aç, hangi sendika toplusözleşme yapma
dı? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Selvi, lütfen tamamlayın. 
M. CEVDET SELVİ (Devamla) — Hemen bitiriyorum. 

Bu konuda fazla rahatsız etmek istemiyorum. Türkiye'de hangi yerde bir olay varsa, han
gi yerde bir grev varsa, hangi cezaevinde insanlar işkence çekiyorsa, oraya gitmekten korkanla
rın elbette böyle sorular sorması doğaldır. Bordroları verelim de görün! Bugün 190 bin lira 
net para alan işçiler, Sosyaldemokrat Halkçı Partiye gelip, rica ederek olayı anlatmak zorunda 
kaldılar; ama gezmek, ama görmek ama bunlara inanmak lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, elbette, kısa sürede çok şey söyleme ihtiyacını duyan insanlar hızlı 
konuşacaklardır; ama dün gece televizyonda Sayın Başbakan özal, 1930'lların kafasını taşı
yanlarla aynı çatı altında bulunmakta olduğundan dolayı üzüntülerini söyledi. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Selvi, "bitiriyorum" diyorsunuz, önergeyle ilgisi olmayan yeni konu
lara giriyorsunuz. 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Değerli arkadaşlarım, milletin malına, devletin malına sahip çıkmak, 1930'ların kafası de
ğildir; sözleşmeli personel gibi, işkenceler gibi, aç insan çalıştırma gibi, insanların demokratik 
haklarını ve sendikal haklarını, grev haklarını gasp edenlerin 19 uncu Asnn kafasına sahip ol
duğunu, yüz yıl öncesinin kafasıyla bugün memleketi idare etmeye kalktığını görmek, bilmek, 
ancak bize üzüntü verir; onun için, yavuz kiracı ev sahibini şaşırtmamalı. Bunun hesabını el
bet Yüce Divanda da verecekler vardır, halkın önünde de verecekler vardır. 

Bunu her gün ortaya koymuştur; bu halkın malını satmaya, peşkeş çekmeye kesinlikle hak
kınız yoktur ve satamayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, lütfen son cümlenizi söyleyiniz. Beni, sözünüzü kesmek mecbu
riyetinde bırakmayınız. 

M. CEVDET SELVÎ (Devamla) — Eğer korkmuyorsanız, bu Meclis araştırmasına "evet" 
dersiniz. Eğer peşkeş çekilmediğini ispatlamak istiyorsanız, eğer yabancılara... (ANAP sırala
rından gürültüler) hediye etmediğinizi göstermek istiyorsanız, burada açıklarsınız. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — önerge üzerinde konuş. 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — önerge üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Selvi, üzülerek, sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim... 
M. CEVDET SELVt (Devamla) — Meclis araştırmasından kaçanlar, mutlak karanlık iş

ler yapanlardır. Hesap vermekten korkanlar, hepsini peşkeş çekmeye niyet edenlerdir. Oyları
nızla bunu ispat edersiniz. 

Teşekkür ederim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) lafı bırakın, oylara bakın. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım ; 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Saun, satın; iyi satın... 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. 
Bu nedenle, Başbakan hakkındaki Meclis soruşturma ve gensoru önergelerini görüşmek, 

komisyonlara üye seçimini yapmak ve diğer konuları müzakere etmek için 12 Ekim 1989 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.27 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri alım mer

kezlerinde ayçiçeği alımlarının aksadığı ve üreticilere peşin ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Taran Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/806) 

— 383 — 



T.B.M.M. B : 15 11 . 10 . 1989 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasını rica ederim. 14.9.1989 

Saygılarımla. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Yaptığım tetkikler sonucu bir çok yerde ayçiçeği ürünü alımında peşin ödeme yapılmadı
ğı, alım merkezlerinde branda-ip gibi malzeme eksikliği sebebiyle alımların aksadığı ve sonuç
ta Yağlı Tohumlar Kooperatifleri önünde yığılmalar olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre çiftçimizin ürünü satması bir sorun, parasını tahsil etmesi ayrı bir sorun 
olmaktadır. Sonuçta yıllardır terkedilmişliğin sıkıntısı altında enflasyon ve hayat pahalılığı vur
gunu ile borç batağında bocalayan çiftçimiz, Hükümetinizin son ürün satın alma uygulaması 
karşısında iyice şaşkına dönmüştür. 

Bu durum çerçevesinde : 
1. Peşin ödeme yapılacağına ilişkin hükümet açıklaması olmasına rağmen ayçiçek ürün 

bedelleri neden peşin ödenmemektedir? 

2. Yoksa Hükümet peşin ödeme politikasından vaz mı geçmiştir? Eğer peşin ödeme po
litikası devam ediyorsa "ürün bedellerinin peşin ödenmesi" kavramından ne anlamaktasınız? 

3. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri alım merkezlerinde peşin ödeme yapılmaması
na ve branda-ip noksanlığına yol açanlar hakkında nasıl bir işlem düşünülmektedir? 

4. Ayçiçeği peşin ödemesine tam anlamıyla ne zaman geçilecektir? Branda ve ip eksikli
ği ne zaman giderilecektir? 

5. Çiftçimizin ürün bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle bugüne kadar uğradığı mad
dî ve manevî zararları telafi etmek için herhangi bir önlem düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 25.9.1989 
Sayı : ÖKM-2-467-7/806 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. ve Kar. Müd.Iüğünün 19.9.1989 tarih ve 7/806-3228/15797 sayılı yazısı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Tekirdağ Millet
vekili Sayın Enis Tütüncü'nün yazılı soru önergesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hizmet ala
nına girdiği cihetle adı geçen Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-440 11.10.1989 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 19.9.1989 tarih ve 7/806/3228/15797 sayılı yazınız ile Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 25.9.1989 tarih ve ÖKM-2-467 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Ka
yalar'a sorduğu ancak tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesiyle ilgili ceva
bımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün yazılı sorularına cevabımız 

Yaptığım tetkikler sonucu bir çok yerde ayçiçeği ürünü alımında peşin ödeme yapılmadı
ğı, alım merkezlerinde branda-ip gibi malzeme eksikliği sebebiyle alımların aksadığı ve sonuç
ta Yağlı Tohumlar Kooperatifleri önünde yığılmalar olduğu anlaşılmıştır. Bu duruma göre çift
çimizin ürünü satması bir sorun, parasını tahsil etmesi ayrı bir sorun olmaktadır. Sonuçta yıl
lardır terkedilmişliğin sıkıntısı altında enflasyon ve hayat pahalılığı vurgunu ile borç batağında 
bocalayan çiftçimiz, Hükümetinizin son ürün satın alma uygulaması karşısında iyice şaşkına 
dönmüştür. Bu durum çerçevesinde : 

SORU : 
1. Peşin ödeme yapılacağına ilişkin hükümet açıklaması olmasına rağmen ayçiçek ürün 

bedelleri neden peşin ödenmemektedir? 
2. Yoksa Hükümet peşin ödeme politikasından vaz mı geçmiştir? Eğer peşin ödeme po

litikası devam ediyorsa "ürün bedellerinin peşin ödenmesi" kavramından ne anlamaktasınız? 
3. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri alım merkezlerinde peşin ödeme yapılmaması

na ve branda-ip noksanlığına yol açanlar hakkında nasıl bir işlem düşünülmektedir? 
4. Ayçiçeği peşin ödemesine tam anlamıyla ne zaman geçilecektir? Branda ve ip eksikli

ği ne zaman giderilecektir? 
5. Çiftçimizin ürün bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle bugüne kadar uğradığı mad

dî ve manevî zararları telafi etmek için herhangi bir önlem düşünüyormusunuz? 

CEVABIMIZ : 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 2.10.1989 tarihi itibariyle üretici

lerden 294 046 394 000 TL. karşılığı 433 123 ton yağlık ayçiçeği tohumu mubayaasında bulun
muştur. 1988/89 kampanya döneminde aynı tarihte Birlik 73 612 240 000 TL. değerinde 198 952 
ton ürün satın almıştı. Bu durum göstermektedir ki, Birliğe geçen yıla nazaran miktar olarak 
% 118 oranında daha fazla ürün teslim edilmiştir. Bu miktar, Birliğin kurulduğu tarihten bu 
yana yapmış olduğu en büyük mubayaa miktarı olmasına rağmen, ürün bedeline ait ödemeler 
kesintisiz sürdürülmekte ve Birliğin büyük bir yük altında olması sebebiyle ürün bedelle-
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rinin ödenmesinde ortaya çıkan kısa süreli gecikmeler kesin olarak üreticilerin mağduriyetleri
ne sebep olmamaktadır. Bilindiği gibi, 1989/90 kampanya döneminde Trakyabirlikçe ürün alım 
fiyatlarında haftalık fiyat artırımı uygulaması yapılmaktadır. Buna göre, kampanya başında 
650 TL./Kg. olarak ilan edilen ayçiçeği alım fiyatı her hafta yapılan 4 TL./Kg.'lık artırımlarla 
Ocak 1990 ayının ikinci haftasında 726 TL./KG.'lık nihaî fiyata ulaşmaktadır. Bu uygulama
nın bir sonucu olarak, ürün bedellerinin ödenmesinde herhangi bir sebeple gecikme olduğu 
takdirde ödemenin yapıldığı tarihteki fiyat esas alındığından, çiftçilerimizin herhangi bir şekil
de mağduriyete uğramaları önlenmiş bulunmaktadır. 

1989 yılı ayçiçeği rekoltesinin 1 250 000 ton olduğu Devlet İstatistik Enstitüsünce ilk tah
min olarak açıklanmıştır. Bu da göstermektedir ki, kampanya başından bu yana geçen 1,5 ay
lık sürede Trakyabirlik Türkiye rekoltesinin 1/3'ünü mubayaa etmiş bulunmaktadır. Yıl sonu
na kadar mubayaa miktarının rekoltenin yarısına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Ayçiçeği üreticisinin ürünün pazarlamasında Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope
ratiflerini tercih ettiği açıkça görülmektedir. Bunun en büyük nedeni 1989 yılı ürünü için tespit 
edilen ve nihaî fiyat olarak 726 TL./Kg.'ı bulan ayçiçeği alım fiyatının dış piyasa fiyatlarına 
göre üretici lehine tespit edilmiş olmasıdır. 

Nitekim ham ayçiçek yağı dış piyasa fiyatı 515 $/Ton seviyelerinde olduğu halde bugüne 
kadar gerçekleşen ortalama alım fiyatı olan 656 TL./Kg.'lık tohum fiyatı esas alındığında iç 
piyasadaki hamyağ maliyeti 1 553 TL./Kg. olarak hesaplanmaktadır. ' 

Ayrıca, branda-ip gibi malzeme eksikliğinden dolayı herhangi bir aksama söz konusu ol
mamaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 10 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli IMiIeHvekili Kamer Genç ve 48 arkadaşının; hükümetlerindeki Ba
kanlık görevlerinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların 
kullanılmasından doğan ve Devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara 
uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ncı ve 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut Özal 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/2) (Görüşme günü : 12.10.1989) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve tak
dirleri doğrultusunda hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını ya
bancılara sattığı, satışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon 
idaresine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarının ilgililer hak
kında cezaî sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği iddialarıyla 
Başbakan Turgut özal hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Görüşme günü : 12.10.1989) 

a 
SEÇIM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3. —- Afyon Milletvekili Abdülah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik İr azala
rının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi içini alınması gerekli tedbirleri 
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tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

14!, — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek-
törünün sorunları konusunda Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

5. — Kütahya Milletvekilli Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla 
iılişkk önergesi (10/54) 

6. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çahşmıaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

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

9. — Haltay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının,' dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

1 1 . — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

12. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarım tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

13. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

301.— Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, Ikamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

31. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

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

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

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

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

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

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların; önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

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

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

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

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların1 

dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

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

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

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

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

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

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 
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26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru" 
önergesi (6/70) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytulah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 



39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'hüh, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

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

43. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlemen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkün Içişeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

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

45. — Ankara Milietvekii Ömer Çiftçi'min, Türk - İş Yapı Kooperatifimee An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

47. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğanı'ın, Adama Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına Miskin Millî Eğitim Gençlik 

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

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin1 Tarım Orman ve Köytişleri Bakamımdan 
sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şjinasi Altımer'im, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelednin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadöl'um, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencimin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal edem olaya ve Karakol amirinin tutumuma ilişkim İçişleri Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/93) 



51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayi A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

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

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

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

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

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

57. — Zonguldak Milletvekilli Şjinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin yedeştirildiği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

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

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

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

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

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

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

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

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

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak ili Karabük ilçesinin 
ne zaman il yapılacağına Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nin, Başbakanlık için satın alman 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

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

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

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

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

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/İ27) 
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90. — İstanbul Milletvekili Musflafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükftıünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 

uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

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

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

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

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

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

112.'—Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, eğitim önlisanıs programına 
katılarak Açıfcöğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

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

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

118. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikalarmca son üç ayda belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine ilişiklin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

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

120. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'niin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve KJöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

133. — Samsun Milletvekili irfan Demüralp%, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

135. — İsparta Milletvekili ibrahim GürdaFm, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesiride ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/f63) 

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

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

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

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

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

141'. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse"n!in, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ihça - Süt fabrikalarının son duramiarına 
Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Miiletvekiilıi Ismai Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ncidim'in, Sakarya Hi Merkez ilçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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144.— Sakarya Milletvekili Ahmet, Neidim'in, Sakarya îü Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Saikaryia Pnojesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü som önergesi (6/173) 

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

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

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

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

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

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - MuaUimk'öy salhiljnde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) 

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

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

153. — Samsun MIMetveklili A l Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü som önergesi (6/182) 

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

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

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü som önergesi (6/185) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

173. — içel Milletvekili M. Istemi'han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşıünüleimediğine» daiir 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gdbze ilkesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

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

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

193. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/216) 

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

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

196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde yapıl
ması düşünülen tmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

220. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz İlçesine bağlı köyler
deki Vatandaşların sımflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

235. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü, soru önergesi (6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tl'inda Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

281. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettıikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
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282. — Samsun Milletvekili irfan Desmiralp'in, Altımkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

292. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açiklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

294. _ izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî Ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar-
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lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

306. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

308. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

311. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 



313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) '(1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

315., — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yülarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

318. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

320. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 1(1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo-
nuna ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

324. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinlin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, 1985 - 1988 yılları arasında hayal 

ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Balhçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Bankası 
Genel Müdürünün İsviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419 (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 talihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzncan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya ilçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen -olayın sorumlularınla ilişkin İçişler" Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelifcbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ihşikin Enerji ve Tahıiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

342. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası, eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

348. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredislinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

349. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

350. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

351. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

352. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 
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354. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 

illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

355. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesü, (6/443) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevlinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

357. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa Miskin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

360. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri medeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına Jlişkin-Başbakanıdan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

361. —, izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

362. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

363. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin 
malî denetiminin îstaribul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan 
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) 

365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla, ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

366. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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368. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

369. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'niın, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

370. — izmir Milletvekili. Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

371. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

372. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

373. —̂  Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

374. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

375. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

376. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

377. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

378. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

379. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

380. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

381. — tstanibul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

(15 inci Birleşim) 
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382. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

383. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

384. —Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

386. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

387. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

389. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

390. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

391. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

392. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs, gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) <1) 

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında'hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

394. — Samsun' Milletvekili trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

. 395. — İstanbul Milletvekili Ay tekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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396. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

397i — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çoculk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

398. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

399. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

400. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru.önergesi (6/489) (1) 

401. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri: haıkkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

402. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

403. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/492) 1(1) 

404. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

405. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

406. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara emerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

407. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye v,e Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

408. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

409. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1) 
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410. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

411. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından, çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

412. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Kesikin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 1(1) 

413. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer «alan «Ozanla İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

414. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhamrned Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü sorti önergesi 
(6/516) (1) 

415. — izmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait NeVşehirMeki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

416. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

417. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

418. — İzmir Milletvekili Neccar Tünkcan'ın, ikinci ve üçüncü Ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

419. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

420. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

421. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletve
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

422. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma
ruz kalan soydaşlarımızın geleceğine ve Türk • Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 
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423. —• istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

424. —• Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

425. <—• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Eski 
Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

426. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

427. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

428. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

429. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/496) 

430. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyöceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

431. —Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

432. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

433. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

434. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

435. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 
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436v — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüloğiu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

437. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

m 
438i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 

kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/505) 

439. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi ile 
Zürih Başkonsolosunun görev süreleri dolmadan ülkeye gerli çağırıldıkları iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) 

440. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğüu'nun, Güneydoğudaki ille
rimizde cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

7 
KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayıh Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bin (Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayıh İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

(15 inci Birleşim) 




