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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat tf.OO'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili, Başbakan Turgut Özal, üçüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçildi. 

Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Turgut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür 
etti. 

Cumhurbaşkanının andiçme töreninin, Genel Kurulun 9 Kasım 1989 Perşembe günkü bir
leşiminde yapılacağı açıklandı. 

1 Kasım 1989 Çarşamba günü saat lS.OO'te toplanmak üzere birleşime saat 16.18'de son 
verildi. 

Başkan 
Yıldıran Akbulut 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdul 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 1 1 . 1 9 8 9 Çarşamba 

Yazık Soru Önergesi 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Gümüşhane - Torul İlçesi Sümerköyü 
Karagözlü Mahallesinde meydana gelen heyelandan zarar gören afetzedelerin konut sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.10.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, ülkemizin ulaştırma politikası 
ve otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.10.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Baskanveldli Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Antalya Milletvekili Hasan Namal'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Ekin Dikmen'in bir gündem dışı konuşma talebi vardır; henüz elime geçti, bu iti
barla, kendilerine yarın söz vereceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüsüne kadar; Dışişleri Ba-
kanUğma, MİRÎ Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1023) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 29 Ekim 1989 tarihinde Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Ba
kam A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Svunma Bakanı t. Safa 
Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2, —Başbakan Turgut Özal'tn Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle boşalan Başbakanlığa; yeni 
Başbakan atanıncaya kadar, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in vekâlet etmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1024) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A) 3 İ Ekim 1989 gün ve 3606-16934 sayılı yazınız. 
B) Başbakanlığın 31 Ekim 1989 gün ve K. K. Gn. Md. 07/196-1409/05186 sayılı 

yazısı. 
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İlgideki yazılarla Başbakan Turgut özal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisince Cumhurbaş
kanı seçilmesi nedeniyle Anayasanın 101 inci maddesinin son fıkrası gereğince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğinin sona erdiği ve bunun sonucu Başbakanlık makamının da boşaldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu nedenlerle yeni Başbakan atanıncaya kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer'in Başbakanlığa vekâlet etmesi ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun görevini sürdürmesi rica edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS ARAŞTIRMASI VE MECLİS SORUŞ
TURMASI 

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaştnm, ülkemizin ulaştırma politikan ve oto
yolların yaptım konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (1) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırma önergesi vardır; ancak, önerge 500 kelimeden fazla ol
duğu için, özetini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Sayın Turgut özal, 1 Ekim 1989 günü Şanlıurfa'da yapılan Bakanlar Kurulu 
toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Otoyolların hemen hemen büyük bir bölümü 
tamamlanmıştır" demiştir. Oysa, gerçekler aksini söylemektedir. Sayın Başbakan, büyük bir 
ustalıkla kamuoyunu yanıltmaktadır. 

Ulaştırmada uyum ve dengeyi kurmak amacıyla hazırlanmış olan 1983-1993 yıllarını kap
sayan bir "Ulaştırma Ana Planı" yürürlüktedir. Bu plana göre, 2000 yılına kadar Kapıkule 
- Ankara • iskenderun hattında toplam 226 km. otoyol yapılması öngörülmüştür. Planın temel 
hedefi ise, genelde, yollarımızın iyileştirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde 2x2 bölün
müş yol yapmaktır. Oysa, iktidar, bu planı yok sayıyor ve 2000 yılına kadar 3 000 km. otoyol 
yapacağını söylüyor. Bu lüksü, bu çılgınlığı anlamak mümkün değildir. 

öte yandan, Ulaştırma Ana Planındaki veri projeksiyonlara göre, iktidarın bu anlayışını 
haklı gösterecek makul hiçbir teknik gerekçe veya başkaca bir argüman bulmak mümkün değildir. 

Bugün istanbul - Ankara arasındaki devlet yolumuzun büyük bir bölümü dubledir, yani 
2x2 bölünmüş yoldur. Bu yolun eksik kesimleri duble yol haline getirilebilse, daha uzun süre, 
ülke gereksinimlerini karşılayabilecek bir kapasiteye kavuşturulmuş olacaktır. Şimdi bunu yok 
sayarak, kilometresi milyarlara mal olacak yepyeni bir otoyol yapmanın mantığını anlamak 
güçtür. 

Ülkemizin somut koşullarını ve öncelikli taleplerini bir tarafa itip, "süper yol" yapmak 
da gösteriştir ya da bir takım çevrelere vefa borcunu yerine getirmenin bir diyetidir. 

(1) (10/75) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin aslı tutanağa eklidir. 
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Sonuç olarak, ülkeyi büyük bir borç yükü altına sokan otoyolların hiçbirinin projesi ve 
projeye dayalı sağlıklı bir keşfi yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde bu boyutlarda (268 km. ye va
ran) bir otoyol işi tek bir sözleşmeyle, bir firma ya da firma grubuna verilmemiştir. Proje yapı
mı, işi alan firmaların insafına bırakılmıştır. Bu da, getirilen her türlü önerinin, idarece kabul 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hem proje, hem de yapım kontrolörlükleri yerli-yabancı 
firmalara verilmiştir. İdare adına işin esas sahibi ve kontrolörü olması gereken Karayolları Ge
nel Müdürlüğü ise, devre dışı bırakılarak, sadece hakedişleri onaylar bir duruma düşürülmüş
tür. İhale edilen otoyollardan hiçbiri, öngörülen sürede bitirilemeyecektir. Nitekim, Eylül 1989 
tarihi itibariyle parasal değerlerle gerçekleştirme oranı % 13 civarındadır. Bu hızla bu işler en 
az 20 yılda bitecektir. Oysa, aynı tarih itibariyle adı geçen firmaların bugüne kadar işin ortala
ma olarak % 60 mı bitirmeleri gerekirdi. 

Görünen odur ki, işler, öngörülen sürelerde bitirilemeyeceği gibi, buna paralel olarak ma
liyetler de en az birkaç misline çıkacaktır. 

Bu proje, firmaların talepleri doğrultusunda geliştirilmiş; rizikoları yüksek bir projedir. 
Bu projede halkımızın yararı yoktur. Bu projede verimlilik de söz konusu değildir. Ağır bir 
borç yükü getirmiştir. Projenin bugünkü koşullarda hiçbir önceliği söz konusu edilemez. 

Ülke kaynaklarının çarçur edildiği ve peşkeş çekildiğinin bir örneği olması açısından, Ana
yasanın 98 ve içtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ve teklif ederiz. 

Eşref Erdem 
Ankara 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Kamer Genç 
Tunceli 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

ibrahim Tez 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 
Hüsnü Okçuoğlu 

tstanbul 
Hikmet Çetin 

Diyarbakır 

Hilmi Ziya Postac 
Aydın 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Arif Sağ 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Mehmet Kahraman Mustafa Yılmaz 
Diyarbakır Gaziantep 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. —10/38 numarak Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığvun, Komisyonun görtv sûresinin 

uzatûmastna ilişkin tezkeresi (3/1025) 

BAŞKAN — 10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup onayınıza, sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı Tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için yapıla
cak ödemelerin yüksek tutulmasının nedenlerini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandı
ğım tespit etmek amacıyla 25.4.1989 tarihinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuz, ku
rulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmış, ancak konunun çok kapsamlı 
olması nedeniyle çalışmalarını süresi içinde tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle, Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 3 Ka
sım 1989 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün 103 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Komisyon Başkanı 

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

C) ÖNERİLER 
a) Başkanltk Önerileri 
1. — Cumhurbaşkantnm andiçme töreni için Genel Kurulun 9 Kasun 1989 Perşembe günü saat 

10.00'da toplanmasına ilişkin Başkanlık önerisi 

BAŞKAN — Başkanlığın -İçtüzüğün 19 ve 55 inci maddeleri gereğince- bir önerisi vardır; 
okutuyorum: 

Başkanlık önerisi 
1.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Danışma Kurulunun 1 Kasım 1989 Çarşamba günü yaptığı toplantıda oybirliği sağlana
madığından, Başkanlığımız önerisi, içtüzüğün 19 ve 55 inci maddelerine göre Genel Kurulun 
onayına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

öneri: 
Cumhurbaşkanının andiçme töreni için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 

9 Kasım 1989 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istenmiştir... 
Buyurun. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Başkan
lıkça, dün yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonucu seçilen Sayın özal'ın Anayasada öngörülen 
yemin merasiminin, 9 Kasım 1989 Perşembe günü saat 10.00'da yapılması önerilmektedir. 

Bildiğiniz gibi, 9 Kasım Perşembe günü, Genel Kurulumuzun çalışma günüdür. Genel Ku
rulun çalışması sırasında, Başkanlık Divanının uygun göreceği bir anda, Cumhurbaşkanı seçi
len Sayın özal'ın, gelip burada, Anayasada öngörülen yeminini yapması için hiçbir engel mev
cut değildir. Böyle olunca, sadece yemin için, aynı gün saat 10.00'da Genel Kurulu bu yemin 
gereğini yerine getirmek için toplantıya çağırmanın, bizce gereği yoktur. 

tşin hemen başında, Yüksek Heyetinizin böyle bir alışkanlığı başlatmamasını diliyorum. 
Sistemimizde, yasama organı en yüce organdır, \asama organını, birtakım kişi yahut kuruluş
ların işlevlerini gören bir yer haline getirmeye kalkarsak... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sözlerine dikkat et; "Birtakım kişi" 
değil, Cumhurbaşkanı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — ... birtakım muamelelerin, birtakım işlemlerin ikmal 
yeri haline sokarsak, Yüce Meclisin üstünlüğünü savunmakta, muhalefet partisine mensup ol
sun, iktidar partisine mensup olsun, milletvekili arkadaşlarımızın güçlüklerle karşılaşabileceği 
endişesini taşımaktayız. 

Altını çizerek söylüyorum : Parlamento, majestelerinin parlamentosu olmamalıdır. Bu so
rumluluk... (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Bunda alınacak bir şey yok. Ben sizi savunuyorum; ben bu müesseseyi savunuyorum. Bun
da, hiç kimsenin alınganlık göstermemesi lazım. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Size yakışmıyor ama Sayın Toptan... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ben Yüce Meclisi savunuyorum. Yüce Meclisi savun
mak bana yakışmıyorsa, kime yakışır? Hepimize yakışır. Bu hepimizin görevi. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) —- Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, sözlerimin 
alınganlık teşkil edecek hiçbir tarafı yoktur. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — "Majeste" ne demek? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — "O hale getirmeyelim" diyorum; kimseye, "majeste" 
demiyorum. Beni dikkatle dinlemediğiniz için alınganlık gösteriyorsunuz. Kimseye, "majeste" 
demiyorum; majeste olmak çok büyük bir olaydır. Kimseyi, "majeste" olarak tavsif etmiyo
rum; ama parlamentoyu o hale getirmeme konusunda, iktidar partisinin olsun, muhalefet par
tilerinin olsun, her partiye mensup milletvekillerinin özen göstermesi, dikkat göstermesi lazım 
geldiğini ifade ediyorum. 

— 160 — 

file:///asama


T.B.M.M. B : 25 1 . 11 . 1989 0 : 1 

Bu düşüncelerle, önerinin yanlış olduğunu Grubumuz adına ifade ediyor, Yüce Heyetini
ze saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 

tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Bu ayıp size yeter. 

BAŞKAN — Ne ayıbı oluyor, izah eder misiniz? 

tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, tarafsız konuşuyorum; size söylemedim. 

BAŞKAN — Tarafsız da olsa ben size söz vermedim. Söz verdiğim zaman konuşunuz ve 
bu alışkanlığınızdan da vazgeçiniz. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya, Başkanlığın 
bir önerisi gelmiştir. Bu öneri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesine göre, İs
tanbul Milletvekili Sayın Turgut özal'ın, Cumhurbaşkanlığına seçilmesi münasebetiyle, Ana
yasamızın 103 üncü maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yemin etmesi için 
9 Kasım 1989 Perşembe günü saat 10.00'da Yüce Meclisin toplanmasına dairdir. 

Sayın Kenan Evren'in görev süresi, 8 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 24.00'te hitam bul
maktadır. Bu durumda, 9 Kasım günü normal olarak Yüce Meclisin önünde yeni Cumhurbaş
kanımızın yeminini etmesi ve eski Cumhurbaşkanından görevi devir ve teslim alması gerek
mektedir. Mesele bu kadar sadedir. 

Ancak, Doğru Yol Partisinin sayın grup sözcüsü, "majeste" tabirini kulanmak suretiyle, 
meseleyi... 

tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı? 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Evet, yalandır. Tfcptığı, şey küçültücüdür, Parlamento 
ile istihzadır, yüce makamlar ile istihzadır. • 

Değerli arkadaşımın şunu bilmesini istiyorum : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 inci 
maddesi bir cümleden ibarettir ve şudur : "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir." Onun başında 
majeste değil, ancak, Cumhurbaşkanı bulunur ve o şekilde seçilir. (ANAP sıralarından "Bravo" . 
sesleri, alkışlar) 

Kendisi, krallıkla idare edilen ingiltere'nin Kralı veya Hollanda Kralı değildir. Bu şekilde
ki ifadesini kendisine çok görüyorum. 

Başkanlık önerisi yerindedir ve isabetlidir. Kabulü yönünde oy verilmesini saygıyla arz ve 
rica ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık stk zam yapılması

nın nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açûmasma ilişkin önergesi (10/54) 

BAŞKAN — Birinci sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşı
nın, akaryakıta sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu önergenin görüşülmesiyle ilgili olarak, usul 
üzerinde bir konuşma yapmak istiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Hangi önergenin?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu anda görüşeceğimiz araştırma önergesinin, görüşülüp gö
rüşülemeyeceği hakkında usul üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Başbakanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, makama vekalet edilip edile
meyeceğine ilişkin usul görüşmesi 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, Cumhur
başkanlığı makamının tezkeresini dinledik. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, yani, Hükümetin olmadığını vurgulamak için... 
BAŞKAN — Tamam; vurgulamak için... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, "Başbakan Turgut 
ö/al'ın, Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle, Anayasanın 101 inci maddesine göre milletvekil
liği sıfatı sona ermiştir ve Başbakanlık sıfatı da sona ermiştir. Bunun üzerine, ben Sayın Ali 
Bozer'e, Başbakanlığa vekâlet yetkisini veriyorum ve mevcut Bakanlar Kurulunun da bu geçici 
süre için, geçici olarak göreve devam etmesini rica ediyorum." 

Şimdi, kanaatimizce, bu bizim Anayasamıza aykırı bir statüdür. Bir defa, bakın, Anaya
sa, 109 uncu maddesinde, "Bakanlar Kurulunun Kuruluşu" başlığı altında şöyle diyor : "Ba
kanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında atanır. 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip 

olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde, Başbakanın 
önerisi üzerine, Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir." Bu, 109 uncu maddedir. 

Anayasanın 113 üncü maddesinde de, "Bakanlıkların kurulması ve bakanlar" başlığı al
tında şöyle denmektedir: 
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"Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır." 
Değerli milletvekilleri, Anayasamızda, Başbakana geçici vekâlet edilmesi; özellikle, Baş

bakanlık sıfatı düşen bir insanın yerine vekâlet edilmesi diye bir müessese yoktur. Kanaatimiz
ce, Anayasanın bu hükmüne göre, evvela, Cumhurbaşkanı, bir Başbakan atamak zorundadır. 
Geçici atayamaz; Başbakanlık görevini birisine verir, bir milletvekili arkadaşa verir ve o kişi 
de Bakanlar Kurulunu oluşturur; ondan sonra, bu şekilde Meclis, çalışmalarına devam eder. 
Aksi takdirde, bu statü içinde Başbakana vekâlet müessesesi olamaz; çünkü Başbakan yok or
tada. Olmayan bir müessese için vekâlet verilemez. Çünkü, Sayın Turgut özal'ın milletvekilli
ği sıfatı kalkmıştır, Başbakanlık sıfatı da ortadan kalkmıştır ve Başbakan da olamaz. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Müessese var. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, önemli bir hukukî sorundur. 

Anayasamız, çok açık olarak, "Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur" di
yor. Demin de söyledim, biz burada, bu müesseseyle ilgili meseleyi halletmeden, Bakanlar Ku
rulu üyelerini var sayarak müzakerelere devam edemeyiz. Devam ettiğimiz takdirde, çok önem
li bir usul hatası içinde olacağımıza, Anayasaya aykırı bir davranış içinde bulunacağımıza ina
nıyorum. 

Başkanlık divanının bu konuyu tezekkür etmesini diliyorum. Anayasaya aykırı herhangi 
bir işlem yapılmaması lazım. Olay çok önemlidir. 

Saygılar sunanm efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, ne vesileyle söz istiyorsunuz? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, bu hu
susta görüşümüzü bildirmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Olmayan Hükümet nasıl konuşur efendim? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız usul hakkında söz almıştır ve bir öneri getirmiştir. 
Ben de usul tartışması açtım. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Hükümet adına konuşmuyor değil mi efendim? 
Çünkü, Hükümet yok. 

BAŞKAN — Şahsı adına da konuşur, Hükümet adına da konuşabilir usul müzakeresinde. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Hükümet adına konuşamaz, hükümet yok efen
dim. Arkadaşımız şahsı adına konuşuyor herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, şahsınız adına mı konuşuyorsunuz? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hükümet adına 
konuşuyorum efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bir hususu hatırlatayım, içtüzükte, usul tartışmalarının şa
hıs adına yapılacağı belirtildiği için, konuşmanızı şahsınız adına yapmanızı rica ediyorum. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Sayın Ali Bozer, Başbakan Vekili sıfatıyla, Sayın Başbakanın, Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra, Başbakanlık görevine .devam etmektedir. Bu hususta hukukî ve fiilî dayanak nedir? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasada yerini göstereceksiniz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, ben Anayasada yerini göstere
ceğim. Size, Anayasada bunun aksine bir hüküm gösterin bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, dur bakalım, hatip ne söyleyecek, bir dinleyelim. En sonunda, 
bu hususta kararı ben vereceğim; bu hususta Başkanlık bir karara varacak. Zatı âlinizi dinle
dim, sayın milletvekili arkadaşımızı da dinleyeceğim. Başka söz isteyen olursa, iki kişiye daha 
söz vereceğim. Ondan sonra bir karar vereceğim. Bu itibarla, arkadaşımızın ne söyleyeceğini 
bilmeden, bir şey söyleyemeyiz. 

Devam edin sayın hatip. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — İdarede devamlılık esastır. Hiçbir huku
kî prensip olmasa dahi, idarenin devamlılığı esasına göre, bugün için, Ali Bozer'in Başbakan 
oluşu hadisesinin hukuka aykırı bir yönü yoktur; yani konu, yalnızca bu ana prensip çerçeve
sinde de alınsa dahi, hukuka aykırı bir yön yoktur. Kaldı ki, bu meselenin hukuk açısından 
dayanağı vardır. 

Sayın Başbakanın durumu hakkında Danıştayın bir görüşü vardır. Danıştayın görüşü -iki 
üyenin kanaati- Başbakanın, yemin edinceye kadar Başbakanlık görevine devam edebileceği 
yolundadır. Buna mukabil, ekseriyet görüşü ise, Sayın Başbakanın, Cumhurbaşkanı seçildiği 
andan itibaren Başbakanlık sıfatının düşeceği ve "Seçilmiş Cumhurbaşkanı, olduğu için, bu 
sebeple de yerine birisinin atanması lazım geldiği yolundadır. Yani, Danıştayın görüşü de, bir 
Başbakanvekili atanması lazım geldiği, Cumhurbaşkanınca böyle bir görevin yerine getirilmesi 
gerektiği yolundadır. 

Danıştayın bu görüşüne esas olmak üzere, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı seçildikten 
sonra, Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bu sebeple Başbakanlığa birisinin vekillik etmesi lazım 
geldiğini Sayın Cumhurbaşkanına iletmiş; isim olarak da, Sayın Ali Bozer'i teklif etmiştir. Bu
nun üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı, Ali Bozer'in Başbakanvekili olarak göreve devam etmesi
ne "Olur" vermiş, karar vermiş ve bu husustaki tezkere, Yüce Mecliste okunmuştur. Demek 
ki, idarenin devamlılığı prensibi bunu gerektiriyor. Hukukun ana prensipleri itibariyle, zaten, 
Başbakan Yardımcısı pozisyonunda olan Ali Bozer'in fiilî durumu bunu gerektiriyor. Danışta
yın görüşü de bu istikamettedir. 

Peki, hiçbir hukuk sisteminde buna ait hüküm yok. Başka kaynak aramaya lüzum yok; 
sizin okuduğunuz madde var. Ama, maddeyi okuyup tefsir ederken, hukuka uygun tefsir et
mek var, hukuk dışı tefsir etmek var... Açalım Anayasanın 113 üncü maddesini: "Açık olan 
bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. 
Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez" deniliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "Başbakan" demiyor ama. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, bu madde -müzakereleriyle de 
sabittir ki- Başbakanı da içine alır. 
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Hukuk tatbikatının bugüne kadar yapılmış olan şekli de çok mühimdir. Bugüne kadar, 
Başbakan bir yere gittiğinde bu maddeye göre kendisine vekillik veriliyordu. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — O ayrı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O başka. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Hatta hatta/Sayın Başbakan Amerika'
ya tedaviye gittiğinde, bu maddeye istinaden, Sayın Kaya Erdem vekaleten üç ay Başbakanlık 
yapmıştır. 

Şimdi, burada münakaşa konusu yapılabilecek olan bir tek husus vardır.: Başbakanlık 
makamı boşalmış mıdır, yoksa... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Boşalmıştır. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —... Yoksa, bir mazereti mi vardır? Başba
kanlık makamı boşalmış ise, işte Anayasanın 113 üncü maddesine göre, asgarî 15 günlük müd
detle vekillik etme söz konusudur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Beyefendi, orada "Bakan" tabiri var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Kaldı ki, umumî hükümler çerçevesinde 
mütalaa edersek, yeni Başbakan atanıncaya kadar, İS günlük süre söz konusu olmaksızın, ve
killik etme söz konusudur. Böyle bir hal, ana prensip, düşünülmemiştir; yani bütün bu kanun
lar hazırlanırken, böyle bir hal büyük ihtimalle düşünülmemiştir; ama, düşünülmüş olsaydı, 
bundan daha iyi bir hüküm koymak mümkün değildi. Tamamen, olaya uygun ve olayı içeren 
bir hukuk nflrddesidir. Çok daha olumsuz hallerde, Başbakanın üç ay dahi ayrıldığı hallerde, 
vekillik etmeyi imkân dahiline getiren bu hükmün, geçici bir süre için Başbakanlığa vekil atan
masına mani olduğunu söylemek mümkün dçğildir. 

Başlangıçta da söylediğim gibi, idarenin devamlılığı, hiçbir hukuk kaidesine lüzum gös
termez. Türk hukuk tatbikatında bunun örnekleri vardır. Sayın Başbakanın ayrılmasından sonra, 
Sayın Ali Bozer'in Cumhurbaşkanınca onaylanmış vekâleti, süresince, Bakanlar Kurulunun görevi 
devam etmektedir. 

Arz olunur efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı bana göre çok hatalı bilgi 
verdi. Başbakan, milletvekilliği sıfatını kaybetmiş bir kimsedir. Başbakan yokken, vekâlet söz 
konusu olamaz. Konuyu Başkanlık Divanının tezekkür etmesi gerekir. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Müessese var, müessese. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateş. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Sun
gurlu şahsı adına yaptığı konuşmada, idarenin devamlılığından söz etti; buna katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI SAFFET SERT (Konya) — Hayır hayır, Hükümet adına konuştu. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Onu izah ettik. Usul tartışmaları şahısları adına 
oluyor. Bunu tavzih ettik efendim. 
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ABDULKADtR ATEŞ (Devamla) — İdarenin devamlılığı, bu konu için ve bugün günde
mimizde mevcut olay için geçerli değildir. Olması gerekir... Ne olması gerekir? Sayın Cumhur
başkanı Evren'in, Sayın özal'm statüsü (yani, Başbakanlık ve milletvekilliği statüsü) değiştiği 
anda, vekil değil, yeni bir Başbakan ataması gerekiyor; o Başbakana, Hükümet kurma yetkisi 
vermesi gerekiyor, idarenin devamlılığı bu anlama gelir. Yoksa, mevcut olmayan bir makama 
vekâleten atama, hele bu, siyasî bir idarî makamı da gerektiriyorsa, bunun devamlılığının bu 
şekilde sağlanması, Anayasamıza aykırıdır. 

Şimdi, yapılması gereken, o idarenin devamlılığını sağlamak istiyorsak, Başbakanlık ma
kamı -Başbakanın milletvekilliğinin de düşmesi nedeniyle- boşaldığı anda, Sayın Evren'in (bu
günkü Cumhurbaşkanının) yeni bir Başbakan ataması ve hükümet kurma görevini o şahsa, 
o milletvekiline tevdi etmesi gerekir. Bugün böyle yapılmadığına göre, Anayasaya aykırı bir 
hareket söz konusudur. 

tdarenin devamlılığını sağlamak için, eğer, Sayın Başbakan veya bakanlardan bir tanesi 
hasta ise, yurt dışında seyahatte ise veya benzeri nedenlerle kendi mevcudiyeti bu çatı altında 
devam ediyorsa ve belli engelleri çıkmışsa, vekâlet söz konusu olabilir; ama burada böyle bir 
durum var mı?.. Hayır. Anayasanın burada açıkça belirttiği hüküm, bu söylediğim türden, se
yahat, hastalık vesaire gibi durumları kapsamaktadır. O zaman vekâlet söz konusu olabilir; 
ama bugün burada vekâlet edilecek kişi mevcut değildir, makam boştur. Bu makamı doldur
mak da, bugünkü Cumhurbaşkanının görevidir. 

Bu nedenle, biz diyoruz ki, bugün, Başbakan yoktur, Hükümet yoktur. Bu açıklığın, tez 
elden, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından doldurulmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, iki lehte, iki alehyte söz verebiliyorum. Şimdi iki aleyhte söz 
verildi. Lehte konuşmak istiyorsanız buyurun; Sayın Genc'in teklifinin, görüşünün aksini sa-
vunacaksanız buyurun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Lehte, efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Cumhurbaşkanı ANAP'a yardım etmiştir; bunu da, 
tutanaklara geçmesi bakımından söylüyorum. Bir Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir
ken bir grubu korumuştur. 

BAŞKAN —Efendim, onu kürsüde ifade etseydiniz olurdu; ama, yerinizden mümkün değil. 

KAMER GENÇ' (Tunceli) — Anayasa bu kadar ayak altına alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasanın bu maddesini, ilkokul talebesine bile götürseniz 
böyle anlar. 

BAŞKAN — Şimdi, herkesin, özellikle zatı âlinizin Anayasadan ve tçtüzükten bahsede-
bilmesi için, bunlara riayet etmeniz gerekir. 

içtüzük, "Milletvekili, Başkan tarafından söz verilmedikçe konuşamaz" diyor. Böyle ol
duğuna göre, nasıl tçtüzükten bahsedebilirsiniz? Bu sözlerinizi kürsüde bahsetseydiniz olurdu; 
ama yerinizden, imkânsız... 

Buyurun Sayın Güneş. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında hu
kuk sistemimizde çok sık rastlamadığımız, hatta ilk kez rastladığımız bir uygulamayla karşı 
karşıya olmanın sıkıntısını çekiyoruz. 

Başbakan, dün burada yapılan -maalesef, sadece Anavatan Partisi Grubu milletvekille
rince yapılan- oylama sonucunda, Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılmıştır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — "Sayılmıştır" ne demek? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — öyle, her kelimenin üstünde durursanız, konuşa
mam ki... (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Utan, utan! Onu bu Meclis seçmiştir, bu Meclis. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — O anda Başbakan yoktur. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hani lehte konuşacaktınız? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Aleyhte konuşmuyorum ki... "Başbakan yoktur" 
demek, aleyhte konuşmak mı? O anda Başbakan yok. 

BAŞKAN — Hatibi dinleyelim efendim; nereye gelecek, bir bakalım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Tahammülleri yok, Sayın Başkan. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hukukî olacağını sandığım bir açıklama yap
mak istiyorum. 

O anda Başbakan yoktur. Çünkü, Anayasamıza göre, Başbakanın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olması gerekir. Cumhurbaşkanı seçimini tamamlanmış sayıyorsanız, seçilen kişi
nin milletvekilliğiyle ilişkisi o anda kesilir. Kesildi; milletvekili değil artık, öyleyse, Başbakan 
da olamaz; çünkü, Anayasamıza göre, Başbakan olmak için milletvekili olmak gerekir. Çok 
ağır bulmazsanız, bir başka benzetme yapmak istiyorum : \ani, Başbakanın o an ölmüş olma
sı gibi düşünülebilir. (ANAP sıralarından, "Ülke Başbakansız mı kalsın?" sesleri) Tabiî ki, 
ülke Başbakansız kalmayacak; öyle bir şey yok. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Vekâlet... Vekâlet... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, asile vekâlet edilir, olmayana vekâlet 
edilmez. Allah korusun, ölse, vekâlet edilir mi? Yerine birisi atanır; çünkü asil yok. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Kars) — İhsan Sabrı Çağlayangil... İhsan Sabri 
Çağlayangil de... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim... Dinleyelim efendim. Lütfen... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bir bakan, hatta Başbakan... Tabiî ki, ben ora
daki "bakan" kelimesini, Başbakan dışında... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İzin verir misiniz değerli milletvekilleri? Düşüncemi söylemek istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale edilecek ne var?.. (ANAP sıralarından gürültüler) Çok 
rica.ederim efendim... Çok rica ederim... 

Sayın hatip, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Hay hay efendim. Zaten öyle yapmaya çalışıyo
rum Sayın Başkanım. 

Açık olan bakanlıklarla, izinli veya özürlü olana (Kendisi var; özürlü, izinli, başka görev
de) yani asili mevcut olana vekâlet edilebilir... 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — "Açık olan" ne 
demek?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ama, burada, vekâlet edilmemesi gerekir. 
Değerli Sungurlu, açıklamaları sırasında, sanıyorum, "Başbakanlığın boşaldığını, Baş

bakan yazı ile bildirdi" buyurdular, yanlış anlamadıysam. Böyle yapıldıysa, bu da yine bir yan
lışlık ve çok önemli bir yanlışlık. Artık, onu bildirme yetkisi, olsa olsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanınındır; çünkü, bu salondaki bir oylama, olay neticesi vukubulmuş bir durum 
vardır; onun tedbirinin alınmasını Cumhurbaşkanına bildirecek olan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanıdır. Başbakanlığı bitmiş olan kişinin, "Ben ayrılıyorum, benim işim bitti; 
ama yerime falan..." demeye artık hakkı yok, inha yetkisi yok onun. 

Bu nedenle, bu uygulamanın, hukukumuza, Anayasamıza uygun biçime getirilmesi gere
kir; noksanlıktan vardır. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Efendim, izin verirseniz bir hususu 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Güneş, "Lehinde konuşacağım" dedi ve biz de lehinde te
lakki ediyoruz. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, aleyhte bir şey söylemedim. Doğrusunu 
söylemek, bir şeyin daima lehinedir. Bir noksanlığın olduğunu arz ettim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Eğer arkadaşlarımızın söyledikleri doğ
ru olsa; Cumhurbaşkanı, Başbakanı atamak için, icabında üç gün, beş gün parlamenterlerle 
görüşmek zorunda kalsa, beylerin ifadesine göre, memleket yine Başbakansız kalacak. 

BAŞKAN — Efendim, onun cevabım Başkanlık verecek. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, bu önergeyi içtüzüğün 79 uncu maddesine göre görüşme
ye alıyoruz. İçtüzüğün 79 uncu maddesi, "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi 
halinde yeni Bakanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve tçtüzük değişiklikleri ha
riç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir..." di
yor. Ne görüşülmeyecek? Kanun tasarı ve teklifleriyle, Anayasa ve İçtüzükle ilgili konular. Bu
nun dışında, genel görüşme, Meclis araştırması gibi konular, İçtüzüğün 79 uncu maddesinin 
şümulüne girmiyor ve 16.4.1974 tarihli 30 uncu Birleşimde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu yönde karar vermiştir. Biz bu kararı tatbik ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başbakan var mıymış o zaman? 
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BAŞKAN — Şimdi burada, Başkanlığın konusu olduğu kanaatinde değilim. Başkanlık, 
79 uncu maddeyi nazarı itibare alıyor. Ortada da bir Hükümet vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Var mıdır efendim? 
BAŞKAN — Hükümet boşluğu mümkün olamaz. "Bugün Başbakan yoktur ve Bakanlar 

Kurulu ortada yoktur" derseniz, Türkiye Cumhuriyetini on gün müddetle, Hükümetsiz, Baş-
bakansız bırakma durumuna düşeriz... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Başbakansız Hükümet olmaz Sayın Başkan; o zaman, 
Reisicumhur, Başbakan atasın... 

BAŞKAN — O halde, var olduğuna göre ve yeni Bakanlar Kurulu, Başkanı tayin edilince
ye kadar göreve devam edeceğine göre, biz de 79 uncu maddeye göre... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yerimden bir cümle söyle
mek istiyorum. 

Biz Meclis araştırması ve soruşturma önergelerini görüşürken, siz, "Hükümet var mı?" 
diye soruyorsunuz. O zaman, Hükümet sırasına kim oturacak?.. Onun için, biz diyoruz ki, 
Başbakan istifa etmiş, makamı düşmüştür, hukukî statüsü kaybolmuştur. O zaman, Sayın Cum
hurbaşkanı, Sayın Ali Bozer'e vekâlet vereceğine, onu asaleten atasın. 

BAŞKAN — Efendim, o, Sayın Kenan Evren'in vazifesi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkasını atasın... 

BAŞKAN — Başkanlık vazifesini yapan Halim Aras'ın değil efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhangi bir milletvekilini atar, makamı doldurur. Anaya
sayı açıkça ihlal ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anayasayı bu kadar açık seçik ihlal ediyorsunuz Sayın Başkan. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, bu hususta yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, konu aydınlanmıştır. 
Müzakerelere geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık sık zam yapılması
nın nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis arastvması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) (Devam) 

BAŞKAN — önergeyi yeniden okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Aralık 1987, 3 Ocak 1988, 1 Mart 1988, 28 Mart 1988, 26 Haziran 1988, 12 Ekim 1988 
ve 22 Kasım 1988 tarihlerinde olmak üzere, son bir yılın 7 nci ve 1988 yılının da 6 ncısı olmak 
üzere, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştır. 

Son olarak, 22 Kasım 1988 tarihinde yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları yüzde 8 ila yüz
de 11 oranında artırılmıştır. 
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Dünyada petrol fiyatlarının varili hızla gerileyerek, 9-13 dolara indiği ortamda, akaryakı
ta döviz fiyatlarının çok üzerinde yapılan son zamlara bir gerekçe gösterilememiş olmakla bir
likte, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı "Akaryakıt zammının çok faydalı bir şey oldu
ğu, zam olmazsa enflasyonu tutamayacağını ve zammın yüzde 40'ının vergi geliri olduğu" şek
lindeki basit ve alaya ifadesi basında yer almıştır. Bu durumda bu yılın 6 ncı zammının altında 
"keyfîlik" yatmaktadır. 

Türkiye, bir varil ham petrole, Ocak 1988'de 18 888 TL., şubatta 20 008, martta 18 665, 
nisanda 21 240, mayısta 21 010, haziranda 21444, temmuzda 20 533, ağustosta 22 890 ve eylül
de ise 21427 lira ödemiştir. Son dokuz aylık devredeki ortalama fiyat 20 763 lira olmuş. Türki
ye, Aralık 1987'de bir varil petrolü 18 548 liradan almıştır. Böylece, bir varil petrolün dokuz 
aylık ortalama maliyetinin, Aralık 1987'deki maliyete göre sadece yüzde 12 nispetinde arttığı 
ortadadır. Dokuz aylık petrol maliyet artışı yüzde 12 iken, akaryakıta yapılan zam oranı ise 
yüzde 85'i aşmıştır. 

Bir yıl içinde, dolardaki değer artışı yüzde 79.8 ile sınırlı kalırken, süper benzin bu sürede 
yüzde 85.2, normal benzin yüzde 81.6 ve gaz-motorin ise yüzde 76.3 artmıştır. 12 kg'lık tüpgaz 
fiyatları ise, yüzde 66.7'lik bir artış göstermiştir. 

Dışta dolar düşerken, bizde petrole sam yapılmasını anlamak mümkün değildir. 
Benzindeki bir yıllık fiyat artışı, ABD Dolarını bile yaya bırakmıştır, ABD Doları yıl için

de yüzde 79.8 oranında yükselirken, benzin fiyatları yüitud 81 ila yüzde 85 arasında artış gös
termiştir. 

Fon düzenlemelerinden sonra, zam yapılmayacağım beyan eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının, yapılan son akaryakıt zammını hangi gerekçeyle açıklayacağı merak edilmektedir. 
Bilindiği gibi, daha önce yapılan akaryakıt zamları Türk Lirasının dolar karşısında değer kay
bına bağlanıyordu. Oysa, son günlerde dolar, iç piyasada TL. karşısında değer, kaybetmiş ve 
üstelik doların dış piyasalardaki değer kaybı da önemli oranlara ulaşmıştır. 

Bu arada, OPEC'in petrol fiyatlarını 9 ila 13 dolar arasına çekmesi dikkate alındığında, 
yapılan petrol zammının hiçbir gerekçesi olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Temel girdi niteliğindeki petrol ürünlerinin fiyatındaki artış, diğer tüm mal ve hizmetlere 
yansıyacağı için, vatandaşın ödeyeceği fatura daha da ağır olacaktır. 

Petrol ürünlerine yapılan zammın bir yıllık yükünün 650 milyar lira dolayında olacağı ve 
yapılan son zamla, vatandaşın cebinden her gün için 1 milyar 775 milyon lira alınacaktır. 

Akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlar yüzünden, çeşitli KtT ürünlerinin fiyatlarının 
da yeniden zamlanacağı kaçınılmazdır. 

Fuel-oil ve motorin kullanılan bütün sanayi mallarının girdileri arttığı için, bu alanda da 
zincirleme zamlara sebep olacaktır, çünkü, maliyetler artmaktadır. Tarımda da bu etkisini gös
tereceği gibi, benzin ve mazot kullanımı, taşıma ücretlerini de artıracaktır. Başka bir deyişle, 
akaryakıt fiyatlarına zam, hemen hemen bütün mallara zam anlamına gelir. 

Nisan 1988'den bu yana, lastiğe beş, aküye beş, yedek parçaya beş defa zam yapılmıştır. 
Son olarak iki ay içinde benzine litrede yapılan her ay 50 lira olmak üzere, 100 lira zam 

yapılmış olması, bu gidişle Mart 1989 ayında benzinin litresinin 1000 liraya çıkacağı izlenimini 
vermektedir. 
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Netice itibariyle, toplumumuzun her kesimdeki vatandaşını ilgilendiren; sanayicisi, nakli
yeci ve şoför esnafı ile tarım sektörünü sık sık yapılan petrol zammı altında ezilmesine neden 
olan OPEC'in petrol fiyatlarını indirmesi ve doların TL. karşısında değer kaybetmesi de göz 
önüne alınarak, Hükümetin, bütçe açığı arttıkça akaryakıt zammına başvurmasının nedenle
rinin tespiti için,- Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekilleri, Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz ve 9 arkada
şının, akaryakıt fiyatlarının tespitindeki kriterler hakkında Meclis araştırması istemesi dolayı
sıyla huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Hepinizin bildiği gibi, özellikle enerji sektörü içerisinde fevkalade önemli bir yer tutan 
petrol tüketimi, 22 milyon ton ham petrole, yaklaşık olarak da 18 trilyon liralık bir ciroya teka
bül etmektedir. Dolayısıyla, böylesine önemli boyutlarda olan bir politikayı, fevkalade ciddî 
ve hassas dengeler üzerinde, dışarıdaki petrolün seyrini de dikkate alarak yürütmek ve millî 
politikamızla bağdaştırmak mecburiyetimiz vardır. 

Bildiğiniz gibi, akaryakıt fiyatlarına tesir eden üç ana kriter var : Bunlardan birincisi, ham 
petrolün dış piyasadaki değeri, onun dalgalanması; ikincisi, Türk parasının özellikle Ameri
kan dolan karşısındaki parkesinin değişikliği; üçüncüsü de, petrol üzerinden alınan vergi, re
sim, harç ve fonlardır. 

Bizim dönemimizde, saydığım bu ilk iki kritere; yani ham petrolün dış piyasadaki fiyatla
rına ve alım fiyatlarına herhangi bir şey eklemek veya bu fiyatları eksiltmek mümkün değil; 
Türk parasının değer kaybetmesinden dolayı petrole yansıyacak olan miktarı aşağıya veya yu
karıya çekmek de mümkün değil. Ancak, sizlere şu bilgileri vermek istiyorum : 

Biz iktidara geldiğimiz zaman petrolün üzerindeki vergi; resim ve harçlar fevkalade düşük 
boyutlardaydı. 198S yılının birinci ayında, normal benzin üzerindeki vergi ve fonların payı yüzde 
18,63 iken, 1986'da yüzde 27,06'ya, 1987'de yüzde 31,29'a, 1988'de yüzde 31,66'ya ve 1988'in 
11 inci ayının 22'sinde yüzde 44,88'e yükseltilmiştir; yani petrol ürünlerinden alınan vergi, harç 
ve fonlar 2 mislinden fazla artırılmıştır. 

Bu rakamlar, 1985 yılında motorinde yüzde 20,56 iken, 1986'da yüzde 28,28- e, 1987'de 
yüzde 30,22'ye, 1988'de yüzde 30,60'a, 1988'in 11 inci ayında yüzde 42,83'e kadar çıkarılmış
tır. Dolayısıyla, son üç dört yıl içerisinde dışarıdaki ham petrol fiyatının dışında ve Türk para
sının Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesinin dışında, Hükümetimiz zamanında pet
rol ürünlerine 2 mislinden fazla vergi, harç ve fonlar ilave edilmiştir. 

Tabiî, bu yansımaları, vatandaşa, anında, direkt olarak şok şeklinde yansıtmamak için, 
biliyorsunuz,. 1963 yılında ihdas edilen Akaryakıt İstikrar Fonundan zaman zaman bu fiyatlar 
takviye ediliyor, dengede tutuluyor; zaman zaman da, fon, eksi veriyordu. Son çıkardığımız 
liberasyon kararnamesiyle de, petrol fiyattan, tamamen, bu fon düşüncesinin, ilintisinin dışı
na çıkarılmış, rafinerilerin, serbest piyasa şartlarında tespit edeceği fiyatlar geçerli olmaya baş
lamıştır. 
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önergede, bana atfen söylenen bir söze de dikkatinizi çekmek istiyorum; bütçe konuşma
ları sırasında, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları eleştiren arkadaşlarımıza verdiğimiz bir ce
vaptan dolayı gündeme gelen bir hadisedir; yani, "Zam faydalıdır" meselesi. Bu, aslında öyle 
söylenmemiştir. Eğer siz akaryakıt fiyatlarına gelen baskıları, ister döviz kurundan, ister ham 
petrol fiyatlarından, ister vergilerden sübvanse etmeye, fondan veya başka kaynaklardan des
teklemeye kalkarsanız, bunun, memlekete daha zararlı olacağını, petrolü kullanmayanlara da 
bunu yansıtacağınızdan dolayı, normal şekilde gelen miktarların, tüketicilere aynı şekilde ak
tarılması doğrultusundaydı. Bunu da huzurlarınızda bu şekilde belirtmek istiyorum. Petrol fi
yatlarına hiçbir zaman gereksiz şekilde zam yapılmamıştır; yansımalar, zaman zaman fondan 
takviye edilmiş, zaman zaman da, fon, artı vermiştir. 

Bu bilgileri huzurlarınızda bu şekilde sunuyorum. 
Hepinize derin saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Korkmaz; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; ANAP tktidarınca akaryakıt ve petrol ürünlerine sık sık zam yapılmasının 
nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması için 24 Kasım 1988 tarihinde, 
yani bir yıl önce tarafımızdan verilmiş olan ve bir yıldan beri gündemde görüşülme sırasını 
bekleyen önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, şahsım ve Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yine sözlerime başlarken» bir yıl önce verdiğimiz araştırma önerge
siyle, bir yıllık süre içerisinde 7 kez akaryakıt zammı yapılmış olmasının nedenlerini araştır
mak isterken, bu önergemizin görüşüldüğü 1 Kasım 1989 tarihinde -Başbakanlığa vekâlet eden 
Sayın Bozer'in Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 
açıklamasıyla- akaryakıt ürünlerine yüzde 2,5 ila yüzde 17,8 oranında, yine zam yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, petrol ürünleri ve akaryakıt, günümüzde, gerek ekonomimizi, ge
rekse sosyal hayatımızı çok yakından ilgilendiren, etkileyen bir enerji hammaddesidir. Diğer 
taraftan, likitgaz, bugün ülkemizin, direkt olarak, tüm yaşayanlarını ilgilendiren bir ürün olup, 
fakirinden zenginine kadar herkesin yaşamının bir parçası olmuştur. 

Petrolle ilgili faaliyetler, memleketimizin ekonomisinde ve sosyal hayatında, özel ve önemli 
bir yeri olan, aksatılmadan yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. 

Ham. petrolün temini, işlenmesi, nihaî ürün haline getirilip dağıtılması, tüketiciye sunul
ması, kamu ve özel teşebbüsün müştereken yürüttüğü bir hizmetler zinciridir. 

Muhterem milletvekilleri, 19 Aralık 1983 tarihinde Yüce Mecliste okunan Birinci özal Hü
kümetinin Programında petrol konusunda neler söylenmiş, bir bakmak istiyorum. Program
daki metni aynen okuyarak konuya gireceğim : 

"1973 yılı sonlarında başlayan petrol fiyatlarındaki artışlar, dünyada olduğu kadar Tür
kiye'de de yıldan yıla süratle büyüyen ekonomik bunalımın önemli sebeplerinden birini teşkil 
etmiştir. Petrol faturası ile birlikte, ithal edilen sınaî mallar fiyatındaki artışlar, dış ödemeler 
bilançosunu ve enflasyonu işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Ancak, bütün olumsuz geliş
meleri sadece dış etkenlere bağlamak hatalıdır. Sonuçları önceden görülebilen muhtemel eko
nomik bunalıma karşı çeşitli koalisyon hükümetleri zamanında kararlı ve etkin tedbirler alına
mamış, bölük pörçük alınan tedbirler ise problemi daha da büyütmekten öteye götürememiştir. 
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1977 yılından itibaren kendini iyice hissettirmeye başlayan ve 1979 yılında had safhaya ge
len ekonomik kriz, ülkemizde enflasyonu, karaborsayı, yoklukları daha önceki dönemler ile 
kıyas edilemeyecek boyutlara ulaştırmıştır... 

... Bütün bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla 24 Ocak 1980 tarihinde Ekonomik İstik
rar Programı yürürlüğe konulmuştur" denilmektedir. 

Söz konusu hükümet programının bir bölümünde de, "Enerji, sanayileşmenin, kalkın
manın ve medeniyetin can damarıdır. Başta kömür, hidrolik, petrol olmak üzere, tabiî gaz, nük
leer, güneş ve jeotermal gibi bütün enerji kaynaklarından en iyi ve en süratli şekilde faydalanıl
masını sağlayacak tesisleri kuracağız" ifadesi yer almaktadır. 

Başka bir bölümünde de, "Maden üretimini ve ihracatım en yüksek seviyeye çıkarmaya, 
maden ve petrol arama ve işletmesinde, yerli, yabana her çeşit imkândan en iyi şekilde fayda
lanmaya kararlıyız" denilmektedir. 

Dört yıl süreyle görevde kalan Birinci özal Hükümetinde bu ifadeler hükümet progra
mında sadece yazılı metin olarak kalmış, geleceğe dönük bir arpa boyu bile mesafe kat edile
memiştir. 

Gene, beşinci yılın başında bu Yüce Mecliste (25 Aralık 1987 tarihinde) okunan İkinci 
özal Hükümetinin programında ise, petrol konusunda çok kısa ve sadece şu ifadeler yer almıştır : 

"Yerli ve yabancı yatırımcıların, uzun vadede, güvenli bir yatırım ortamına kavuşabilme
leri için gerekli tedbirler alınmış, Maden Kanununda değişiklik yapılmıştır. Maden üretimini 
ve ihracatını en yüksek seviyeye çıkarmaya, maden ve petrol arama've işletmesinde, yerli-yabancı 
her çeşit imlandan en iyi şekilde faydalanmaya devam etmekte kararlıyız." Bu ifadelerin dı
şında, bu programda da,.başkaca tek kelime yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Birinci özal Hükümetinin göreve başladığı günlerde (Aralık 1983'te) 
süper benzinin litresi 139 lira 80 kuruş, normal benzinin litresi 129 lira 60 kuruş, gazyağı ve 
motorinin litresi 86 lira 90 kuruş ve 12 kilogramlık tüpgaz ise 1 280 lira idi. 29 Kasım 1987 
tarihinde yapılan genel seçimlerden dört gün sonra (2 Aralık 1987 tarihinde) Birinci özal Hü
kümetinin akaryakıta yaptığı son zamla 1988 yılının başında süper benzinin litresi 378 lira, 
normal benzinin litresi 358 lira, gazyağı ve motorinin litresi 278 lira, fuel-oilin litresi 172 lira 
ve 12 kilogramlık tüpgaz da 3 000 lira olmuştur. Evet; 1988 yılının başında fiyatlar budur. 

Değerli milletvekilleri, araştırma açılması talebiyle verdiğimiz önergemizde de ısrarla üze
rinde durduğumuz konu, 1988 yılı içinde çok sık sürelerle yapılan akaryakıt zamlarının neden
lerinin ortaya konulması talebidir. Bunun nedenlerinin araştırılarak, Meclisimizin her üyesinin 
bilgi sahibi olmasının gereğine inanıyorum. Bakınız, hiçbir devirde görülmemiş şekilde, 1988 
yılının 23 Ocak, 1 Mart, 28 Mart, 26 Haziran, 12 Ekim, 22 Kasım ve son olarak 28 Aralık 
tarihlerinde olmak üzere, bir takvim yılı içerisinde tam 7 sefer, akaryakıt fiyatlarına zam yapıl
mıştır. 23 Ocak 1988'de süper benzinin litresi 404 lira, normal benzinin litresi 383 lira, gazyağı 
ve motorinin litresi 304 lira, fuel-oilin litresi 187 lira ve 12 kilogramlık tüpgaz da 3 250 lira 
olmuş. Bundan 36 gün sonra, yılın ikinci zammı 1 Mart 1988'de yapılmış ve süper benzinin 
litresi 435 liraya, normal benzinin litresi 410 liraya, gazyağı ve motorinin litresi 325 liraya, 12 
kilogramlık tüpgaz da 3 500 liraya çıkarılmıştır. Hükümet bununla da yetinmeyerek, arkasın
dan; yani 28 gün sonra (28 Mart 1988'e) yılın 3 üncü zammını yaparak, süper benzinin litresini 
535 liraya çıkarmış; yani, 28 gün içerisinde litrede 100 lira zam yapmıştır. 26 Aralık 1983'ten 
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bu tarihe kadarki artış yüzde 282,7 olmuştur. Normal benzinin litresi 505 liraya çıkarılmış; 1983 
yılının aralık ayından bu tarihe kadarki artış yüzde 289,7 olmuştur. Gazyağı ve motorinin lit-

. resi 390 liraya çıkarılmış; 1983 yılının aralık ayından bu tarihe kadarki artış yüzde 348,8 ol
muştur. Fuel-oilin litresi 224 liraya, 12 kilogramlık tüpgaz ise 4 000 liraya çıkarılmış; 1983 yılı
nın aralık ayından bu tarihe kadarki artış, yüzde 212,5 olmuştur, 

Muhterem milletvekilleri, 28 Mart 1988 tarihinde yapılan 3 üncü akaryakıt zammından 
sonra, yılın 4 üncü zammı 26 Haziran 1988'de yüzde 9 ila 10 oranında yapılmıştır. Nedir bu, 
bir yıl içerisinde 7 kez peşpeşe yapılan zamların gerekçesi?.. Sayın Bakan böyle önemli bir ko
nuda, burada, beş dakikalık konuşma süresi içerisinde tatminkâr bir cevap veremedi. 

Üç ay içerisinde; yani 26 Haziranda süper benzinin litresi 535 liradan 590 liraya, normal 
benzin 505 liradan 550 liraya, gazyağı ve motorin 400 liraya, fuel-oil 230 liraya çıkarılmıştır. 
Üçbuçuk ay sonra (12 Ekim 1988 tarihinde) yılın 5 inci zammı yapılarak, süper benzinin litresi 
yüzde ll'lik zamla, 650 lira olmuş; bir yıllık artış oranı yüzde 71,9'dur. Normal benzinin litresi 
yüzde 9,1'lik zamla 600 lira olmuş; bir yıllık artış oranı yüzde 67,6'dır. Gazyağı ve motorinin 
litresi yüzde 10'luk zamla 440 lira olmuş; bir yıllık artış oranı yüzde 58,3'tür ve 12 kilogramlık 
tüpgaz yüzde 12,5'lik zamla 4 500 lira olmuş; bir yıllık artış oranı yüzde 50'yi bulmuştur. 

Verdiğim bu fiyat artışlarından ve zamların yüzde oranlarından da anlaşılacağı üzere, ger
çekten, geçmişteki özal Hükümeti, her konuda olduğu gibi, akaryakıt konusunda da zam şam
piyonluğunu korumuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim 1988 yılı sonuna; akaryakıta yılın 6 ncı zammının ya
pıldığı 22 Kasım 1988 tarihine : Bu tarihte yapılan zamlarla, akaryakıt fiyatları yüzde 8 ila yüzde 
11 oranında yeniden artırılmıştır. Süper benzinin litresi yüzde 7,7'lik zamla 700 liraya çıkarıl
mış; bir yıllık artış oranı yüzde 85,2 olmuştur. Normal benzinin litresi yüzde 8,3'lük zamla 
600 liradan 650 liraya çıkarılmış; bir yıllık araş oranı yüzde 81,6 olmuştur. Gazyağı ve motori
nin litresi yüzde 11,4'lük zamla 490 liraya çıkarılmış; bir yıllık artış oranı yüzde 76,3 olmuştur. 

Akaryakıta yapılan böyle yüksek oranlı bir zammın, fiyat artışını, diğer bütün sektörlere 
de zincirleme olarak, beraberinde getirmediğini, bir arkadaşımız kalkıp burada söyleyebilir mi? 
Benzin ve mazota yapılan zamları fırsat bilen piyasada, başta nakliye giderlerinin süper dere
cede yükseldiğini gerekçe göstererek, iğneden ipliğe bütün mamullere, en az akaryakıta yapı
lan zamlar nispetinde zam yapılmadığını burada söyleyebilir misiniz? Akaryakıt zamlarının 
ardından, elektrik zammının, bunun yanı sıra Türk Hava Yolları, Devlet Demiryolları, Deniz
cilik İşletmeleri taşıma ücretleriyle, Tekel ve Sümerbank ürünlerinin de zamlanmadığını, akar
yakıt zammıyla birlikte, piyasada ve özel sektörde de birçok ürünün fiyatlarının artmadığını 
söyleyebilir misiniz?.. 

Bakınız, 12 Ekim 1988 tarihinde yapılan akaryakıt zamlarının hemen ardından, çimento
ya yüzde 17, inşaat demirine yüzde 8, boruya yüzde 15-25, ipliğe yüzde 6-14, halıya yüzde 15 
ve elektronik ürünlere de yüzde 2-7 arasında zam yapılmış, toplu taşıma ücretleri yüzde 25-35 
oranında artırılmıştır. "Bunlar doğru değildir" diyebilir misiniz?.. 

Nisan 1988'den bu yana, lastiğe, aküye ve yedekparça fiyatlarına, sadece 8 ayda, 5 defa 
zam yapılmıştır. Bu zamların, akaryakıta yapılan zamlarla ilgisinin bulunmadığını söyleyebilir 
misiniz?.. 
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Değerli milletvekilleri, dünyada, 1980 yılında varil başına 35 dolar olan petrol fiyatları
nın, hızla gerileyerek 9-13 dolara indiği bir ortamda, akaryakıta, döviz fiyatlarının çok üzerin
de zam yapılmasına maalesef inandırıcı bir gerekçe gösterilememiştir. Bakınız, 22 Kasım 1988'de 
yapılan akaryakıt zammının hemen ertesi günü, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
"akaryakıt zammının çok faydalı bir şey olduğu, zam olmazsa enflasyonun tutulamayacağı 
ve zammın yüzde 40'ının vergi geliri olduğu" şeklindeki basit ve alaycı ifadesi basında da yer 
almıştır. O itibarla, bize göre, yapılan bu zamların altında da, maalesef, keyfîlik yatmaktadır. 

Beğenmediğiniz 1980'de mazot 40 lira iken, bugün -açıklanan son zamlarla- litresi 892 
liradan 1 049 liraya çıkarılmıştır. 1980'de varili 35 dolar olan petrol fiyatının, Kasım 1988'de 
yani zamların yapıldığı o günlerde ortalama 10 dolara inmesine ve hatta OPEC'in o sıralarda 
yaptığı toplantılarda fiyatlann 10 dolann da altına indirilmesi için gayretlerinde var olmasına 
rağmen, sorumsuzca zamlar birbirini takip etmiştir. 

Türkiye, 57 litre olan bir varil ham petrole, Ocak 1988'de 18 888 lira, şubatta 20 008 lira, 
martta 18 665 lira, nisanda 21 240 lira, mayısta 21 010 lira, haziranda 21 444 lira, temmuzda 
20 533 lira, ağustosta 22 890 lira ve eylülde ise 21427 lira ödemiştir. Son dokuz aylık devredeki 
ortalama fiyat 20 763 lira olmuş ve Türkiye, Aralık 1987'de bir varil petrolü 18 548 liradan 
almıştır. Böylece, bir varil petrolün dokuz aylık ortalama maliyetinin, Aralık 1987'deki mali
yete göre sadece yüzde 12 nispetinde arttığı gerçeği ortadadır. Petroldeki dokuz aylık maliyet 
artışı yüzde 12 iken, akaryakıta yapılan zam oranı yüzde 85'i aşmıştır. 

Bir yıl içinde dolardaki değer artışı yüzde 79,8 ile sınırlı kalırken, süper benzin, bu sürede, 
yüzde 85,2; normal benzin yüzde 81,6 ve gazyağı ile motorin ise yüzde 76,3 artmış, 12 kilog
ramlık tüpgaz fiyatları, yüzde 66,7'lik bir artış göstermiştir. Dışta dolar düşerken, bizde petro
le zam yapılmasını anlamak mümkün değildir. Benzindeki bir yıllık fiyat artışı, ABD dolarını 
bile yaya bırakmıştır. ABD doları yıl içinde yüzde 79,8 oranında yükselirken, benzin fiyatları, 
yüzde 81 ila yüzde 85 arasında artış göstermiştir. Akaryakıt fiyatlarının anormal bir şekilde 
bu kadar artmasının bir gerekçesi olamaz, özellikle... 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Korkmaz, konuşma süreniz dolmuştur. Zannediyorum, ko
nuşma metinlerinize göre, ancak konuşmanızın yarısını tamamlayabildiniz; size bir katı daha 
zaman versek, bunu tamamlayamayacaksınız. Bu itibarla, konuşmanızı toparlayınız efendim. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, toparlayacağım efendim. Ayrıca, 10 
dakikalık süremi de kullanacağım. 

BAŞKAN — İçtüzük öyle bir hak tanımıyor efendim. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — özellikle mazot, bugün için, köylümüzün ve nakli
yeci şoför esnafımızın, damarında akan kanıdır. Türkiye'de benzin ve süper benzin sarfiyatı, 
topyekûn tüketimin yüzde 5 ila yüzde 6'sıdır; bakiye yüzde 95'i ise sanayinin, çiftçinin ve nak
liyecinin kullandığı akaryakıttır. Bunlar arttıkça enflasyon azgınlaşıyor. Kaldı ki, 1979'da ve 
1980'de ikinci petrol şokundan sonra, dışarıda varili 38 dolara çıkmış olan ham petrolün fiya
tı, son yıllarda ortalama 10 dolara kadar düşmüştür. Dolar ise, diğer stabl (sağlam) paralara 
karşı değer kaybetmektedir. Bizde ise, dolar, maalesef, yükseldikçe yükseliyor; sanki dünyada 
dolar yükseliyor gibi, akaryakıt fiyatlarına zam yapılıyor. Petrol fiyatları düşüyor, ekonomi
mizin bozukluğundan dolayı dolar bizde yükseldikçe, petrol fiyatları da otomatik olarak 
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artırılıyor. Acaba, son sekiz seneden beri doların fiyatı mark'a ve yen'e karşı değer mi kazan
mıştır, yoksa yüzde 40'a varan değer mi kaybetmiştir? Evet, değer kaybetmiştir. Petrolün varili 
38 dolardan 10 dolar seviyesine düşmüşken, dolar dünyada değer kaybetmişken, bizde petrol 
fiyatlarının yükseltilmesinin bir tek sebebi olabilir, o da, ekonomik durumumuzun utanç veri
ci bir pozisyonda olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, "fon düzenlemelerinden sonra zam yapılmayacağım beyan eden Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, yapılan son akaryakıt zammını hangi gerekçeyle izah edebilecek
tir?" diye düşünürken, bilindiği gibi, daha önce yapılan akaryakıt zamları, Türk Lirasının do
lar karşısında değer kaybına bağlanıyordu. Oysa, Kasım 1988'de, zamların yapıldığı günlerde 
dolar iç piyasada TL. karşısında değer kaybetmiş ve üstelik, doların dış piyasalardaki değer 
kaybı da önemli oranlara ulaşmış durumdaydı. Kaldı ki, o sıralarda OPEC'in petrol fiyatlarını 
9 ila 13 dolar arasına çekmesi dikkate alındığında, yapılan petrol zammının hiçbir gerekçesinin 
ortaya çıkmadığı gerçeği ortadadır. 

Temel girdi niteliğindeki petrol ürünlerinin fiyatındaki artış diğer tüm mal ve hizmetlere 
de yansıdığı için, vatandaşın ödeyeceği faturanın daha da ağır olduğu gerçeğini göz ardı etme
miz mümkün olamaz. Petrol ürünlerine yapılan zammın bir yıllık yükünün 650 milyar lira do
layında olduğu ve 22 Kasım 1988'de yapılan zamla da, vatandaşın cebinden her gün için 1 mil
yar 775 milyon lira alınacağı gerçeğini de kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Akaryakıt fıyatlajına yapılan zamlar yüzünden, çeşitli KİT ürünlerinin fiyatlarının da, 
yeniden, peş peşe zamlandığını hep beraber gördük. Fuel-oil ve motorin kullanılarak üretilen 
bütün sanayi mallarının girdi fiyatları arttığı için, bu alanda da zincirleme zamlar birbirini 
izlemiştir. Çünkü, maliyetler artmaktadır. Bu, etkisini tarımda da göstermiştir. Benzin ve ma
zot kullanımı, taşıma ücretlerini de artırmıştır. 

Bütün bunlar, Türkiye'nin Eylül ve Ekim 1988 aylarında son iki yılın en ucuz fiyatı Üze
rinden petrol ithal ettiği halde olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, ben, ne kadar sayfa okuduğunuzu ifade etmek istemiyo
rum. Eğer... 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, süremi yeni doldurdum, sizden iki 
dakika daha izin istiyorum. 

BAŞKAN — Eğer, "iki dakika aştım" derseniz, cevabımız biraz sert olur. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — On dakikayı da ilave ederek konuşuyor. 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Hayır, sürem yeni doluyor efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, siz son sayfanıza geliniz; lütfen bizi dinleyiniz, aşağıya cevap ver

meyiniz. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, on dakikalık kişisel konuşma süre
mi bu konuşmamla birleştirebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre mümkün değil; en sonunda söz isteseydiniz bu müm
kün olabilirdi. 

Sayın Korkmaz, şimdi söyleyeceklerinizin bir kısmını da diğer konuşmanızda ifade edebi
lirsiniz. Onun için, lütfen toparlayınız. 
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MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, 9 Ocak 1989 tarihinde, zamanın Devlet Bakam Sayın Kâ

zım Oksay, yaptığı bir basın toplantısında aynen şöyle diyor : "Petrol, hükümetler için, üze
rinden alınan vergiler nedeniyle iyi bir gelir kaynağı sayılır. 1989'da petrol fiyatlarının ne ola
cağı, OPEC üyelerinin, kendilerine verilen kotalara uyup uymayacakları ve dolar-lira parkesi
nin ne olacağına bağlıdır. Bunları kestirmek zor. 1989'da enflasyon yüzde 38 dolayında olaca
ğına göre, petrol fiyatlarında fazla artış olmaz." O zamanki Sayın Bakan, 9 Ocak 1989'da, 
1989 enflasyon oranının yüzde 38 dolayında olacağını keşfediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, geçen yıl, 11 aylık ham petrol ithalatına, bir önceki yıla 
göre 283 694 000 dolar daha az döviz ödemiştir. Geçen yıl ocak-kasım döneminde ithal edilen 
ham petrol miktarı 19 436 000 tona ulaşmış ve ödenen döviz miktarı ise 2 19S 700 000 dolarda 
kalmıştar; ama, 1987 yılının aynı döneminde 18 006 200 ton ham petrol ithal edilerek, karşılı
ğında 2 479 400 000 dolar ödenmişken, buna karşılık, geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 7 sefer 
zam yapılmıştır. Biz diyoruz ki, bunun bir izahı olamaz... 

Değerli arkadaşlarım, önerge sahibi olarak tekrar huzurlarınıza geldiğimde görüşlerimi 
ifade etmeye devam edeceğim. Sayın Başkanı daha fazla üzmemek için sözlerimi burada ta
mamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, görüşmelerin sonunda tekrar konuşma imkânımız olmadığı için, 
bir konuya açıklık getirmek istiyorum, tddia edildiği gibi, bugüne kadar fondan Maliyeye bir 
kuruş gelir aktarılmamıştır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, böyle bir müdahale mümkün değil 
ki... • 

BAŞKAN — Biz de imkân vermedik efendim. 
Evet, Sayın Bakan, zaten biraz önce, şimdi söylediklerinizi burada izah ettiniz; "fonlar

dan ve genel bütçeden bir sübvanse yapılmadığım" ifade ettiniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Fonlar
dan genel bütçeye herhangi bir para aktarılmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki konuşmalarınızda bunu söylediniz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Hilmi Ziya Postacı; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; muhalefet partilerinin başından beri kabul etmedikleri bir büyük seçimin ardından, Yüce 
Meclise bir yıl önce verilmiş olan bir araştırma önergesi üzerinde Grubum adına söz almış bu
lunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yapmış olduğunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışmasının sıcak günlerinde, sonucun, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini dilemek isterdim. Olayın gelişmesi ne dün, nede 
bugün bu sözcükleri içten söylememize mani oluyor. Ama, bir yıl gecikmeyle de gündeme alınmış 
olsa, petrol konusundaki bu araştırma önergesinin, özellikle bugün görüşülmesi, tarihin garip 
bir cilvesi olsa gerek. Çünkü, bugün sabah açıklanan yeni petrol zammı, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin gündemde tutulduğu günlerde frenlenmiş; ama bu, yeni zamların ve ısrarla söyleme
ye devam ettiğimiz dayanılmaz hayat pahalılığının müjdecisidir; fakat acı bir müjdedir. 
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Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Bakan, konuşmasında, petrol fiyatlarındaki değişimin üç 
ana noktadan kaynaklandığım söyledi; doğrudur. Ham petrolün dış piyasa değeri, Türk Lira
sının dolar karşısındaki seyri... Bunlar, Türkiye'nin gerçekleridir ve hele, Türkiye'nin tükettiği 
petrol miktarının yüzde 95'i ithal yoluyla karşılanıyorsa, böyle bir konuda dünya piyasaların
daki dalgalanmaların da Türkiye'yi de etkileyeceği açıktır. Gerçi, Türk Lirasının dolar karşı
sındaki değerini de tayin etmek hükümetlerin görevi olmakla beraber, bu, başarısız olduktan 
bir konudur; ama ben, Sayın Bakanın ifade etmiş oldukları üçüncü sebebe katılamıyorum. Sa
yın Bakan, "Asıl sebep, petrolden alınan vergi, resim, harç ve buna benzer diğer girdilerdir" 
diyor! İnsafla söylemek lazım gelirse söylediği oranların yani 1980 ile 1989 yıllan arasında ge
çen dönemde petrol fiyatlarının artmasını sağlayan herhalde muhalefet partileri değil, herhal
de petrol üreten OPEC ülkeleri değil; bunlar, doğrudan doğruya, 1980 yılından bu yana bu 
ülkeyi yöneten hükümetlerin ve o hükümetlerin bir dönem ikinci, uzunca bir süre de birinci 
adamı olarak, Başbakan Sayın özal'ın icraatlarıdır. Bu sorumluluğu müştereken taşımak ve 
bunun cevabını vermek zorundasınız. 

Kıymetli arkadaşlarım, aslında, petrol konusunu, sadece fiyatlar bir yılda şu kadar arttı 
veya indi şeklinde değil, geçmişini de ele alm?k suretiyle incelemek lazımdır. 

Sizlere, Türkiye'de 1954 yılı başlarında meydana gelen petrol ve yabancı sermaye konu
sundaki gelişmeleri hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak Meclis tutanaktan 
ile arşivlerdeki birçok belgeyi de incelemenizi istiyorum. 

Bakınız, 19 Ocak 1954'te, devrin Cumhurbaşkanı, Raumetli Bayar, uzun bir Amerika se
yahatinin ilk gününde İstanbul'dan ayrılırken, yabancı sermayeye olan ihtiyaç üzerinde dura
rak, petrol kaynaklarını yabancı sermayenin, işbirliğiyle işletmenin zaruretini belirtiyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı henüz Londra yolundayken,! Türkiye Büyük Millet Meclisi, muhalefet partile
rinin ikaz ve itirazlarına karşın, yabancı sermaye tasarısını kabul ediyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı 15 Şubat 1954'te Amerika Birleşik Devletlerine vardığında, Baş
kent Ankara'da petrolle ilgili görüşmeler sürüyordu. Alelacele hükümet merkezine çağırılan 
Amerikalı petrol mütehassısı Max Ball, çeşitli temaslarda bulunuyor ve 'Amerika'nın bize gös
terdiği yakınlığa karşı, Amerikalı petrolcülerin menfaat hissine kapıldıklarını" belirtiyor. Bu 
arada, Amerikalı bir muhabir, ülkesine gönderdiği bir haberde, "Türkiye'de ilk defa, Ameri
kan aleyhtarı neşriyatın göze çarptığından" söz ediyor. 

15 Şubat 1954 günü, devrin Cumhurbaşkanı, Amerika'nın Texas Eyaletinde bulunmakta
dır. 3 Mart 1954'te ülkemizde çeşitli temaslarda bulunan Max Ball, ülkemizden ayrılırken ba
kın neler söylüyor : "Bazı gazetelerin hakkımda yaptıkları yersiz neşriyattan müteessir oldum." 
Acaba Sayın Max Ball neden müteessir olmuş? 

Max Ball, iki ay önce çıkarılan Yabancı Sermaye Yasasına ve ona bağlı olarak gündeme 
gelen petrol tasarısı ile ilgili çalışmalara, o günkü muhalefet partileri ve toplumun karşı çıkma
sından üzüntü duyuyor ve "Ben, petrol tasarısının hazırlanmasında yalnız müşavir olarak ça
lıştım. Karar verme salahiyeti tamamen Hükümetinize aittir. Esasen, 1953 'te ilk defa geldiğim 
zaman Hükümet, 'petrol siyasetinde hususî sermayeye yer vereceğini' açıklamıştı. O zaman 
devlet adamlarınızla yaptığım görüşmeler sonunda, prensipler üzerinde anlaşmıştım. Bu pren
siplere uygun olarak hazırlanan tasarı üzerinde gerekli tadil tekliflerinde bulunmuştum. Ekim 
ayındaki ikinci ziyaretimde ise, iki ay kalarak, komisyon tarafından hukukî cepheden yapılan 
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tadilleri incelemiştim, tki hafta süren bu seferki ziyaretimde ise, karma komisyon tarafından 
tefsirine lüzum gösterilen noktalan müşavir sıfatıyla açıkladım ve tasanda hiçbir aksak taraf 
kalmamasına dikkat ettik. 

Türkiye'nin kendi petrolüne şiddetle ihtiyacı vardır. Tüketim artmakta ve yılda yaklaşık 
-burayı iyi dinleyelim arkadaşlar- 50 milyon dolar -yani o günkü resmî kurla 150 milyon Türk 
Lirası- dışarı gitmektedir. Evvela, bu para memleketinize kalacaktır. Yabancı sermaye geldik
ten sonra, kanun, beklenen müspet neticeyi verirse, azamî şansla, üç sene sonra, bir miktar 
Türk petrolü üretilebilir, normal şartlar altında ise müddet on senedir" diyor. 

Kıymetli arkadaşlanm, böylesine önemli konularda bundan otuzbeş yıl önce bu çatı altın
da birtakım görüşmeler ve itirazlar sürerken, konuya dikkatlice yaklaşılıp, mesele enine boyu
na tartışılmış olsaydı, belki bugün, Türkiye'de petrol fiyatları konusunda bu kadar çok konuş
mak gereğini duymayacaktık; ama, aradan onlarca üç sene ve dört tane de on yıl geçmesine 
rağmen, bu kehanet bir türlü gerçekleşmemiş, ülke, bugün bir petrol ve fiyat kaosu içerisinde 
sıkışıp kalmıştır. Üzülerek söylemek gerekir ki, bugün, petrol tüketimimizin ancak yüzde 10'una 
yakın bir kısmı, yurt içindeki üretimden karşılanabiliyor, gerisi dışandan gelmektedir. Kısaca, 
petrol ithalatçısı olmamız kaçınılmazdır. Bu gerçek ortadayken, ithalatımızı, ekonomik ve po
litik yapmak zorundayız. 

Büyük gürültülerle kabul edilen tabancı Sermaye ve Petrol Yasalarının kabulünden bu ya
na geçen otuzbeş yıl, bizi oldukça rehavete sürüklemiştir. Şimdi ne yapıyoruz? Ham petrol alıp, 
mal satıyoruz. 

Serbest piyasa ekonomisinin kuralı bellidir. Bunu sıkça da söylediniz; "Arz ve talebe göre 
özgürce fiyatlar belirlenir" diyorsunuz; doğrudur. Birinci özal Hükümetinin göreve geldiği ilk 
günlerde aşağı yukarı bu sözler söylendi. Ne diyordu Sayın özal? "Bir malı pahalıya alıp, ucu
za satamazsınız. O yüzden, biz, serbest piyasa ekonomisinin kurallan içerisinde, gerekeni ya
pacağız." Bu görüşe ben de katılıyorum. Doğrudur; pahalıya aldığınızı ucuza satamazsınız. 
Bu, ekonominin bir kuralıdır; sizin temel kuralınızdır. 

Şimdi soruyorum : Pahalıya aldığınızı ucuza satamıyorsunuz; ama, ucuza aldığınızı pa
halıya satma hakkını hangi ekonomik kural ve hangi halk desteği sizlere vermiştir? Kısacası, 
bu, bir kurnazlıktır. 

İşte, Sayın Bakanın kısa konuşmasında belirttiği 3 üncü maddenin temeli de buradadır. 
Elinizde olan yetkileri kullanıp, petrol fiyatlarının içine, bir yığın vergi, resim ve harcı koydu
nuz. Bakınız, dünya piyasalarında petrol fiyatları yükselirken, 1986 yılının ortalarına kadar 
sisteminiz başarıyla yürüdü. 1986 yılında ikinci petrol şokundan sonra dünyada fiyatlar düşer
ken, içeride düşürmemenin faturasını bugün ödüyorsunuz. 1987 erken seçiminin temelinde ya
tan asıl felsefe de buradadır. 1986 yılından 1987 yılı ortalarına kadar geçen sürede indiremedi-
ğiniz petrol fiyatlarını vatandaşın sırtına yükleme kurnazlığınızı ileriki tarihlerde herkes daha 
iyi anlayacaktı. Bunun için bir erken genel seçimi gündeme getirdiniz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de, enflasyonun, pahalılığın temelinde, petrol fiyatlann-
daki bu akıl almaz politik ve ekonomik hata yatmaktadır. Bunu düzeltemediğiniz sürece, bu 
politikalarla bir yere varamayacağınızı bir kere daha belirtmek isterim. 

Sayın Korkmaz'ın söylediklerine ben de katılıyorum; rakamlar, üç aşağı beş yukarı deği
şebilir; ama bir gerçek vardır. 

— 179 — 



T.B.M.M. B : 25 1 . 11 . 1989 O : 1 

Bir de olayın başka bir tarafına bakalım : Türkiye petrol piyasasında üretim, dağıtım ve 
taşıma aşamalarında, şimdilik, devlet şirketleri egemendir. Üretim, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı; rafinaj, TÜPRAŞ; dağıtım, Petrol Ofisi; taşıma ise, denizyoluyla olursa DtTAŞ, bo
ru hattıyla olursa BOTAŞ, karayoluyla da olursa özel taşımacılık şirketleri ile yapılmaktadır. 

Peki, Türkiye petrol ithalatını nereden yapıyor? Genellikle üç ülkeye bağlı; tran, Irak ve 
Libya. İthal ettiğimiz petrolün yüzde 80 - 85 'i bu üç ülkeden sağlanıyor. 

Ham petrol politikamızın yıllık anlaşmalarla yürütülmesi de uzunca bir süredir gündem
de. Mal bazında yapılan yıllık anlaşmaların karşılığı olarak petrol alınıyor. Müteahhitlik so
runlarının çözülmesi uğruna, Libya'dan petrol ithal etmek zorunda kalıyoruz, tran, Irak için 
de buna benzer gerekçeler var. işte, Türkiye, kendi topraklarından çıkaramadığı petrolü yurt 
dışından alırken, bunu mal karşılığı almasının faturasını da acı ödemektedfc. 

Bakınız, bir de şöyle bir olay cereyan ediyor : BOTAŞ'in ve DÎTAŞ'ın, taşımacılıkta, TÜP-
RAŞ'a anlayışla yaklaştığını göremiyoruz. Bu iki devlet kuruluşu, yıllık bilançolarında kolay 
yoldan kârlı görülebilmek için, istediği fiyatı TÜPRAŞ'a kabul ettiriyor. Kendilerine de Hü
kümet tarafından, "özel sektör gibi çalışın" talimatı verilmiş olan bu devlet şirketleri, verim
lilik, rasyonellik ve rekabet kaygılarından uzak, yalnızca fiyatlarla oynayarak kârlı gözükme 
gayretindeler ve Hükümet, bu talimatın arkasından da bu kuruluşları özelleştirmeye çalışmakta... 

Kimse kendini aldatmasın; dünya, bazı büyük kartellerle baş edebilmiş değildir. Bunların 
başında da petrol şirketleri gelir. Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya kadar etkili olan bu şirket
ler, sadece ekonomik alanlarda dengeleri tayin etmekle kalmayıp, siyasî alanda da etkinlik koy
maya çalışmaktadırlar. Konuya bu noktadan yaklaşırsak, Türkiye petrol pazarında da, en bü
yüğü Petrol Ofisi olmak üzere, beş yabana şirketin faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ki, pazar 
payları belli olan bu şirketlerin, ülkemizde yüzde 50'yi aşan vergi ve fonlarla kıyasıya bir reka
beti de söz konusu olamaz. Geçen haziran ayında getirdiğiniz kısmî serbesti, hükümetlerinizin 
zam yapar görünmemek istemesinden kaynaklanmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, tran - Irak Savaşının bitmesiyle, OPEC, eski günlerine dönme ça
basına girmiştir. Birinci ve ikinci petrol şokundan sonra yaşanan ara yıllarda ham petrol fiyat
larındaki düşüşler ve bu düşüşlerden yararlanamayan ülkemizi, büyük tehlikeler beklemekte
dir. Dünya petrol fiyatlarındaki düşme, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, özellikle OPEC'in tes
pit ettiği kotalardan fazla üretim yapmalarından kaynaklanmaktadır. Petrol üreticisi olmayan 
ülkeler, bu iki şoktan sonra, güzel günler yaşıyor. Bir yandan tran - Irak Savaşının bitmesi, 
bir yandan Suudî sermayesi ve petrodoların yeni iştahları, 1990'lı yılların başında mutlaka müş
terek bir noktaya gelecek; dünya, bu kez daha büyük bir petrol şoku yaşayacaktır. Eğer önlem
ler alınmazsa, olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere olacaktır. OPEC'in, süper OPEC ol
ması halinde, petrol fiyatlarının korkunç şekilde yükselmesini önleyemezsiniz; çünkü bugün, 
1980 indeksini 100 kabul edersek, 1989 yılındaki petrol fiyatları 78 - 79 seviyesindedir. Birinci 
ve ikinci şokun zevkini tatmış olanlar, mutlaka, yeni bir zevk için çözüm bulacaklardır. Bunun 
faturası da, gelişmekte olan ülkelere çıkarılacaktır. 

özal Hükümetleri, ham petrolün varilini 1987 yılında 18 dolardan alırken türevlerine 1 kez 
zam yapmış; ama fiyatı 1988'de İS dolara düştüğünde 7 kez zam yapmıştır. Bu zamlarla, tüke
ticinin 1988'de fazladan ödediği bedel, 4 trilyon liradır. Haziran 1989'da, yapılan kurnazlıkla, 
zam yapar görünmemek isteyen özal Hükümetinin petrole yüksek bir vergi yükü eklemesi, 
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sorunu, işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu yüksek vergi yükü, likitgazda yüzde 35, mo
torin, gazyağı ve benzinde yüzde 58, fuel-oilde yüzde 49 dolayındadır. Bu yüksek vergi oranı
nın en yükseğinin, tüketimi en çok olan motorin bölümünde olması, asıl üzerinde durulması 
gereken noktadır. Tükettiğimiz petrolün yüzde 50'lik bölümü, yaklaşık 8 milyon tonla moto
rindir. Motorin Türkiye'de iğneden ipliğe, beşikteki bebeden her yerde yaşayana, çalışana ka
dar etkili ve gerekli bir enerji kaynağıdır. Motorine, diğerlerinden fazla yüklediğiniz bu vergi
lerle, Türkiye'de tarımsal üretim, kuraklığın olmadığı yıllarda da düşme göstermiş. Türk çift
çisi, bu konuda, gereken cevabı size vermeye hazır haldedir. 

Bir de şunu gözden uzak tutmayalım : Rafineri çıkışına yapılan yüzde 3'lük bir zam bile, 
satış fiyatlarına yüzde 25 yansımaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, yine öğrenmek ve konuşmak zorundayız; 1986,1987 ve 1988 yılla
rında petrol fiyatlarındaki düşüşten Türkiye'nin 6 milyar dolar civarında tasarrufu olmuştur. 
Türkiye'de, bugüne kadar, özellikle 1950'li yıllardan bu yana hiçbir hükümet böylesine bir şansa 
sahip olamamıştır. Petrolden bu kadar büyük rakamlara varan tasarrufun elde edildiği bir dö
nemde, Türkiye'de, enflasyonun, pahalılığın önlenememesi, ayrıca dikkate değer bir olaydır. 

1980 -1983 yılları arasında (24 Ocaktan, Birinci özal Hükümeti kuruluncaya kadar) pet
rol ürünlerinin fiyatı, cinslerine göre, yüzde 240 - 250 arasında artmıştır. Bu artış, Birinci özal 
Hükümeti döneminde (1983 - 1987 yılları arasında) yüzde 270 ila 320 arasındadır. İkinci özal 
Hükümeti dönemindeki (1987 - 1989 yılları arasında) artış ise, yüzde 300 ila 380 arasındadır. 

Bütün bunlara Sayın özal'in sorumlu ve Başbakan olarak geçirdiği 1980 - 1989 yıllarını 
birleştirerek kakarsak, durum şöyledir : Motorinde 1980 - 1989 dönemindeki artış, yüzde 2 
913, yani 29 kattan fazla; fuel-oilde yüzde 2 190, yani yaklaşık 22 kat; normal benzinde yüzde 
2 011, yani 20 kat; süper benzinde yüzde 1 960, yani yaklaşık 20 kat, likitgazda yüzde 1 930... 
Başka bir söze gerek yok; bir hafta sonra Cumhurbaşkanı olarak en yüce makama çıkacak 
olan özal döneminin karnesi budur. Bu rekoru dünyada kimse kıramaz, hatta erişemez bile. 
Bu konuda şampiyon olduğunuzu ben de kabul ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısıtlı bir zaman aralığında böylesine bir konuyu tüm 
detaylarıyla size sunma şansına sahip değiliz; ama, sözlerimin sonuna gelirken, geçen şubat 
ayında yaşanan bir olaydan bahsetmek istiyorum : 7 Şubat 1989 günü, fuel-oil, Akaryakıt Fi
yat ve İstikrar Fonu kapsamı dışına çıkarıldı; 14 Şubat 1989 günü de tekrar fon kapsamına 
alındı. Bu çok önemli karar değişikliğinin anlamı nedir? Bir devlet idaresinde, petrol gibi önemli 
bir konuda, serbestliğe fuel-oil ile geçiyoruz derken, bir hafta içerisindeki bu zikzakın muhak
kak açıklanması gerekir, araştırılması gerekir. Neden bu kadar kısa bir sürede böylesine birbi
rinin aksi iki karar alınmıştır? Bu sorunun cevabını bulmak gerekir. 

Ben bu kürsüden, bu kararla birtakım kimselerin kollandığını, birtakım kimselere arka çı
kıldığını söylemek istemiyorum; ama, Yüce Meclisçe bu tip araştırmalar yapılmazsa, birtakım 
insanlar üzerindeki bu tablonun sürmesinden, yarın başkalarına da bu şekilde sataşmalar ol
masından korkuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, bütün bunlan söylememizin nedeni, Türkiye'de pahalılığın, enf
lasyonun, önü alınamayan zamların temelinde petrol ve petrol ürünlerine yapılan zamların yat
tığının bilincinde olmamızdır. 1986 yılının birinci yarısına kadar görüntüde böylesine şikâyet
ler olmadan götürdüğünüz hükümet anlayışı, prensiplerinizin ikinci doğru tarafını yerine 
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getirmemeniz nedeniyle, kendi ellerinizle bir ejderha yaratmıştır. Bu ejderha sizleri mutlaka 
ve mutlaka -bu kürsüden söylemek istemiyorum ama- çok büyük sıkıntılara götürecektir. 

Ben, şahsım ve Grubum adına, böylesine önemli bir konuda verilen bu Meclis araştırması 
önergesinin kabul edilmesini istiyorum, önergeyi veren arkadaşlarımızın getirdiği gerekçeler
den ve açıklamalardan, Sayın Bakanın biraz önce yaptığı ve tahmin ediyorum Anavatan Parti
si Grubunun da biraz sonra yapacağı izahlardan sonra, böyle bir araştırmanın faydalı olacağı
na inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hazım Kutay; buyurun efendim. 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Zammın üzerine biraz daha koymak iyidir, şifadırl 
BAŞKAN — Çok konuşmak acaba şifa mı, değil mi?!. 
Buyurun Sayın Kutay. 
ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; değerli arkadaşımız, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının önergesinin 
tarihi 24 Kasım 1988'dir. önergenin konuşulduğu bugünkü tarih ise 1 Kasım 1989'dur. T&ni 
aradan takriben 11 aylık bir süre geçmiş. Aslında bu, zaman bakımından uzun bir süre. Bir 
de bu onbir aylık dönem içinde, Türkiye'de petrol müştakları ve ham petrol hususunda Hükü
metimizin almış olduğu liberasyon kararlarından sonra, kanaatim odur ki, önerge sahibi arka
daşlarımızın, bu önergeyi geri alıp, bugünkü şartlara uygun bir hale getirerek, daha detaylı, 
daha fazla bilgiyi, ihtiva eden 24 Haziran 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararına müstenit bir önerge hazırlamaları gerekirdi; ama, hepinizin bildiği gibi, Mec
lisin gündemi, soru önergeleri ve araştırma önergeleri ile doludur. Aslında, bir bakanın veya 
bir müsteşarın özel misafiri ya da ziyaretçisi olarak gidilip öğrenilecek olan bilgiler, maalesef, 
bu Meclis kürsüsüne getiriliyor ve zaman kaybı oluyor. Muhalefet tenkit ettiği için, biz de, on
ların söylediklerine karşı bazı sözler söylemek durumunda kalıyoruz, tşte, bu konuda geçirdi
ğimiz süre, bence zaman kaybıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 24 Haziran 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararına göre, o tarihten itibaren, Türkiye'de ham petrol alımı, ithalatı ve 
ihracatı libere edilmiş, ithalat ve ihracat rejimine bağlanmıştır. Yani bu, şu demektir : Türki
ye'de ham petrol alımı, ithali ve ihracı, artık, devlet eliyle, tek elden yönetilmemektedir. Muha
lefet, bugünkü gazetelerde çıkan fiyat farkları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararını da bilmezlik
ten gelerek, bazı hususları gene Enerji Bakanına veya Anavatan Partisine mal etmek istemek
tedir ki, bu da yanlıştır. Çünkü, sözü edilen bu Bakanlar Kurulu Kararı ile "ithalat Rejimi 
Kararma Ek Karar" yürürlüğe konulmuştur, ki bu karara nazarı dikkatinizi celb ediyorum : 

"Madde 1. — Yürürlükteki ithalat Rejimi Kararına ekli "Gümrük Vergi Nispeti Listesi" 
ne aşağıdaki belirtili ilaveler yapılmıştır : 

Madde ismi Gümrük Vergisi 

Motor Benzini O 
Nafta Muaf 
Gazyağı O 
Motorin O 
Hafif fuel-oil O 
Orta fuel-oil O 
Ağır fuel-oil O 
Sıvılaştırılmış petrol 
gazı(LPG) Muaf 
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Hani, bugün bir kütük demiri, bir yuvarlak demiri, bir köşebenti, bir çimentoyu nasıl sıfır 
gümrükle ithal edebiliyorsak, artık, ham petrolü ve rafine edilmiş petrolü de sıfır gümrükle 
ithal edebiliriz ama, değerli arkadaşlarımız da, şunu biliyorlar ki, Türkiye'deki petrol fiyatla
rıyla, Avrupa'daki petrol fiyatları arasında, bugün yüzde 50 fiyat farkı vardır. \ani, Avrupa'da 
petrol daha farklıdır. Petrolün gümrük muafiyet nispeti sıfır olmasına, Gümrük Vergisinden 
muaf olmasına rağmen, özel sektörün bunu ithal edememesinin nedeni de budur. Bundan sonra, 
petrol fiyatlarındaki artış ve eksiliş, Enerji Bakanlığına veya Hükümete mal edilemez. Çünkü 
biz 24 Haziran 1989 tarihi itibariyle, Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu hususu libere etmişizdir. 

Arkadaşlarımızın ifade ettikleri hususlara da, tabiatıyla değinmek mecburiyetinde bulu
nuyorum : 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, izah ettiğim bu gerekçelerle bugün, petrol sektöründe 
tam liberasyona geçmek üzere ilk adımlar atılmış bulunmaktadır. Petrol ticaretinin -serbest pi
yasa ekonomisi kurallarına göre yapılmasını teminen- liberalleştirilmesi, Hükümetimizin ana 
iktisadî politikalarından birini teşkil etmektedir. 

24 Haziran 1989 tarihinden itibaren ham petrol ve petrol ürünlerinin ithal ve ihracı ser
best bırakıldığı gibi, petrol ürünlerinin satış fiyatları da serbestçe belirlenmektedir. Serbest pi
yasa şartlarının hâkim olacağı petrol ticareti, bundan böyle, serbest rekabete açılmıştır. Eko
nomik politikamızın ana felsefesinde, ticaretin en verimli ve kâra yönelik olarak, ancak, ser
best piyasa şartlarında, özel sektörce yapılabileceği inana vardır. Bu, millî, muhafazakâr, sos
yal haklara saygılı, demokrat bir iktidarın tabiî bir politikası olmaktadır. 

Temmuz 1989'dan önceki eski mevzuata göre, petrol ürünlerinin piyasadaki satış fiyatı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tespit ve ilan edilmekte idi; rafineri çıkış fiyatı, dağı
tım şirketi kâr payı, akaryakıt taşıma fiyatı-ve bayideki satış fiyatı da, devlet tarafından belir
lenmekte idi. Rafinerilerin, maliyetleri düşürücü, verimi artına çabalarından doğan gelirleri 
Akaryakıt İstikrar Fonuna kalmakta ve rafineriler bundan yararlanamamakta idiler. Bu mev
zuat çerçevesinde, rafinerilerin, devlete, belli bir ücret karşılığında ham petrol İşlettikleri veya 
bir başka deyişle, "fason" olarak çalıştıkları ifade edilebilir. Bu durum rafinerileri ve sektörü 
atalete sevk etmiş; yeni teknolojiler takip ederek, beyaz ürünleri ve dolayısıyla hâsılatı artırıcı 
yatırımlar yapması engellenmiştir. 

Durumu dikkate alan Hükümetimiz, fon uygulamasını terk ederek, petrol ticaretini libe
re ederek, rafinerilerin satış fiyatlarını kendilerinin belirlemesi ilkesini benimsemiştir. Böylece, 
rafineriler, dağıtım şirketleri, ithalatçılar ve akaryakıt bayileri, fiyatlarını belirlemede serbest 
bırakılmışlardır. 

Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tasarruf tedbirleri alınması ve fiyatla
rın, talebi azaltacak şekilde ayarlanması, bizim gibi, tüketici olan Batı Avrupa ülkelerinin de 
öncelikle de aldıkları tedbirler olmuştur. Maalesef, 1970'H yıllarda ülkemizde bu tedbirler alı
namamış; petrol ürünleri sübvanse edilerek, tüketim pompalanmış ve serbest piyasa kuralları
na göre, talep kontrol edilememiştir. Sonucunu hepimiz biliyoruz; kuyruklar, karneler ve yok
luklar günlük hayatımıza girmiştir. O yıllarda, petrol ithalatında karşılaşılan döviz sıkıntıları
nı ve dış ticaret açıklarını, hepimiz acı bir hatıra olarak hafızalarımızda tekrar yaşatabiliriz. 
Bugün, çoğu bizim gibi ham petrol ithalatçısı olan Avrupa Topluluğu üyesi Batı Avrupa ülke
lerinin tüketici fiyatları, tamamen, serbestçe belirlenmektedir. Ancak, fiyat serbestisi olan 
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bu ülkelerde bile, hükümetler, vergi oranlarını değiştirerek, dolaylı olarak bir kontrol mekaniz
ması geliştirmişlerdir. 

Mesela, 1980 yılında İngiltere ve Almanya'da benzinden alman vergi, pompa fiyatının yüzde 
SO'si düzeyinde idi. 1986 yılında varili 9 dolara düşen ham petrol fiyatına paralel olarak, ben
zin maliyetleri de düşmüştür; fakat adı geçen hükümetler, Uluslararası Enerji Ajansının tavsi
yeleri doğrultusunda, 1986 yılında benzine uygulanan vergi oranını yüzde 75 düzeyine çıkara
rak, fiyatın düşmesini ve dolayısıyla talebin çok artarak, petrol faturasını tekrar yükseltmesini 
önlemişlerdir. Türkiye'de de yapılan şey bu sistemin aynısıdır. 

Ülkemizde günde 400 bin varil seviyesinde ham petrol tüketilmektedir. Bugün Brent ham 
petrol fiyatı 20 dolar sınırına dayanmıştır. Demek ki, Türkiye, bütçesinden, petrol ithalatına 
hergün 8 milyon dolar para ayırmaktadır. Tabiî ki, buna, navlun, sigorta, finansman ve stok 
maliyetleri dahil değildir, Her yıl, kalkınma hızına paralel olarak, petrol ürünleri tüketimi art
maktadır. Hükümetimiz, petrol ürünlerine tatbik edilen vergilendirme politikasıyla, arz-talep 
dengesini devamlı kontrol etmekte ve böylece, tüketim artış hızlan da kontrol altında tutula
bilmektedir. Ekonomiden haberi olmayanlar, daima, niye dışarıdan getirilen fiyatlarla satılmı
yor diye sorar dururlar. 

Rafineriler, petrol ürünleri satış fiyatlarım, 28 Haziran 1989 tarihinden itibaren -dünya 
fiyatlarını da dikkate alarak- herhangi bir merciin onayını almadan hesaplamaya ve serbestçe 
ilan etmeye başlamışlardır. 

28 Haziran 1989 tarihinden bu yana, piyasadaki petrol ürün fiyatları, hemen hemen sabit 
denecek düzeyde seyretmiştir. 1988 yılında ithal edilen ham petrolün ortalama fiyatı varil başı
na 14,1 dolarken, Ocak 1989'dan itibaren dokuz aylık bir dönemde, ham petrolün fob maliyeti 
16,8 dolar/varil olmuştur. Halen, Brent ham petrolü 19,5 dolar seviyesindedir. 

Ham petrol fiyatlarındaki bu artış trendine rağmen, Türkiye'de, petrol ürünlerinin pera
kende fiyatları, son dört aylık liberasyon döneminde, oldukça stabıl kılınmıştır. Dünya serbest 
piyasa fiyatları göz önünde tutularak, kısa vadeli değişiklikler dikkate alınmadan, liberasyon 
döneminde artı veya eksi küçük fiyat ayarlamalarının, rafineriler tarafından yapıldığı bilin
mektedir. Nitekim, 3 Ağustos 1989 tarihinde, gazyağı, jet yakıtı, motorin fiyatları yüzde 4, 
fuel-oil fiyatları yüzde 2 oranında artırılırken, normal benzin fiyatı yüzde 6 oranında düşürül
müştür. 

Uzun yıllardan bu yana, ilk defa petrol ürünleri fiyatlarında indirim yapılması, bu dört 
aylık liberasyon döneminde gerçekleşmiştir. Bu arada, önemli bir indirim de Kırıkkale Rafine
risinin fuel-oil fiyatlarında yapılmıştır. ATAŞ Rafinerisinin, fuel-oil satışlarını artırmak için 
yaptığı uygulamaya paralel olarak, Kırıkkale'de 5 numaralı fuel-oil yüzde 7, sanayi yakıtı olan 
6 numaralı fuel-oiPde yüzde 15'e varan oranda fiyat indirimi de aynı tarihte yapılmıştır. Ha
len, halkımızın mutfaklarında kullandığı ve devamlı sübvanse edilen LPG fiyatı, piyasa fiyat
larının aşırı yükselmesiyle, 22 Ağustos 1989 tarihinde yüzde 6 nispetinde artırılmıştı; ancak, 
devlet sübvansiyona devam etmekte olup; Akaryakıt İstikrar Fonundan karşılanmaktadır. 

Motorin ve jet yakıtı fiyatlarında, 3 Ağustostan bu yana, Avrupa serbest piyasa fiyatla
rında yüzde 30'Iara varan oranda fiyat yükselmeleri olmasına rağmen, rafineriler, jet yakıtına 
5 Ekim 1989 tarihinde yüzde 10 nispetinde bir zam yapmış, buna rağmen motorin ve gazyağı 
fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır. 
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Bizim gibi petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Batı Avrupa ülkelerine nazaran, Türkiye'de 
benzin ve motorin fiyatları çok daha ucuzdur. Mesela ttalya'da, süper benzin ve motorin fiyat
ları sırasıyla şöyledir .'Benzin -Türk Lirası olarak- 3 960 lira, motorin 1 730 lira; bizde ise An
kara'da süper benzin 1 235 lira, motorin 896 liradır. Buna göre, Türkiye'de, İtalya'ya nazaran, 
benzinde yüzde 320, motorinde ise yüzde 190 daha ucuz fiyat uygulanmaktadır. 

Liberasyon uygulamasında başlanmasının üzerinden sadece dört aya yakın bir zaman geçmiş 
bulunmaktadır. Bu dönemde, rafineriler, üretimlerini, verim ve fire oranlarını, maliyetlerini, 
işletme ve finansman masraflarını çok yakından izlemektedirler. Dünya serbest piyasasındaki 
ham petrol ve ürün fiyatları değişimleri, günlük olarak takip edilmekte; uygulanan fiyatlar günlük 
değişimlerden etkilendirilmeyerek, stabl tutulmaktadır. Böylece, petrol tüketicisi ve ithalatçısı 
durumunda olan ülkemiz, gelecek yıllarda, ham petrol fiyatlarının artışlarından kaynaklana
cak fiyat ayarlamalarını en alt düzeyde tutarak, stabl bir enerji politikası yürütebilecektir. 

Bu meyanda, Orta Anadolu Rafinerisinde, -seçim bölgem olan Kırıkkale'de- kaim yakıt
ları inceltmek üzere "hydrocracker" denen sınaî kuruluşun temelleri de önümüzdeki yıllarda 
atılacaktır; sayın milletvekili arkadaşlarımızı da bu temel atma merasimine, bu vesileyle davet 
ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, akaryakıt fiyatlarının tespitinde dikkate alınan en önemli 
unsurlar, ham petrol fiyatları, dolar kuru, vergi, resim, harç ve fonlar ile, dağıtım masrafların
dan meydana gelen değişikliklerdir. Fiyatların oluşmasında dikkate alınan bu unsurlardan sa
dece bir ikisi göz önünde bulundurularak yorumda bulunmak, fevkalade yanlıştır; unsurları 
ve unsurlardaki değişiklikleri toplu olarak dikkate almak ve buna göre değerlendirme yapmak 
gerekmektedir. Akaryakıt fiyatlannda meydana gelen bir artış, ekonomideki tüm sektörlere 
fazlasıyla yansımakta ve enflasyonu artırmada büyük bir etken olmaktadır. Memleketimiz eko
nomisini bu derece etkileyen akaryakıt fiyatlarını değiştirirken, dikkatli olmak ve büyük fiyat 
artışlarından kaçınmak icap etmektedir. Nitekim, 1985 yılı sonundan 19S7 yılı sonuna kadar, 
iki sene müddetle akaryakıt fiyattan hiç değiştirilmemiş, dağıtım paylan ve masraftan da aynı 
kalmıştır. Oysaki, 1985 yılı sonuyla 1987 yılı sonu arasında dolar kurunda yüzde 100 seviyesin
de bir artış olmuş ve aynı şekilde, dağıtım şirketleri ve havilerin masrafları da artmıştır. 

Yapılan ilk fiyat değişikliğinde dağıtım paylannın aynı seviyede artırılması, akarya
kıt fiyatlarının daha yüksek oranlarda artırılmasını gerektireceğinden, bu yola gidilmemiş ve 
dağıtım paylarındaki artışlar zaman içinde yapılarak, meydana getireceği, mahzurların berta
raf edilmesine çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, akaryakıt fiyatları içinde bulunan vergi ve fon payları da zaman içinde 
gelişmiş ve bir miktar artırılmıştır. Artırılan vergi ve fon payları, Avrupa ülkelerindeki vergi 
ve fon paylarından yüzde 50 civarında daha azdır. 

Sayın Başkan/sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, ham petrol fiyatları 1986 yılında bü
yük oranda düşmüş ve bu düşmeye karşılık, memleketimizdeki perakende satış fiyatları değiş
tirilmemiştir. Arkadaşlarımızın da iddiası budur; bu bir realitedir. İddiaların aksine, Avrupa 
ülkelerinde de fiyatlarda büyük bir değişiklik olmamıştır. Memleketimizde fiyatların sabit kal
ması ve dolar kurunun değişmesi nedeniyle, dolar bazında fiyat düşüşü olmuştur. Dolar ba
zında, bazı Avrupa ülkelerindeki normal benzin fiyat değişimi listesini şimdi, size açıkladığım 
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zaman göreceksiniz ki, bu yıllarda düşmesi lazım gelen petrol fîyatlan, Avrupa ülkelerinde de 
kayda değer oranda düşüş* göstermemiştir, örneğin : 1.1.1986 tarihi itibariyle, Petrol fiyatları, 
Belçika'da 0,63 dolar, 29.12.1986 tarihinde 0,59 dolar, 22.11.1988 tarihinde 0,62 dolardır. 1.1.1986 
tarihinden 29.12.1986 tarihine kadar yüzde 0,04 dolar düşmüş 29.12.1986 tarihinden 22.11.1988 
tarihine kadar da yüzde 0,03 dolar artmıştır. 

İtalya'da 1.1.1986 tarihinde 0,74 dolar, 29.12.1986 tarihinde 0,91 dolar; artış var. 22.11.1988 
tarihinde 0,94 dolar; yine artış var. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Oradaki bir insan kaç para alıyor, buradaki kaç para 
alıyor? Orada, bir işçi 1,5 milyon alıyor. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Almanya'da 1.1.1986 tarihinde 0,54 dolar, 29.12.1986 tari
hinde 0,48 dolar, azalış var. 22.11.1988 tarihinde 0,49 dolar, artış var. 

Fransa'da 1.1.1986'da 0,70 dolar, 29.12.1986 tarihinde 0,71 dolar artış var. 22.11.1988 tari
hinde 0,75 dolar; yine artış var. 

Türkiye'ye gelince; 1.1.1986 tarihinde 0,45 dolar, 29.12.1986*da 0,37 dolar; düşüş var. 
22.11.1988 tarihinde 0,40 dolar; artış var. 

Bu izahatlarımızı ve bu listelerimizi uzatabiliriz. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ar
kadaşlarımızın vermiş oldukları önerge bir sene önce verildiğinden, eskimiş olması; o günden 
bu güne akaryakıt fiyatlarında liberasyona geçiş için Bakanlar Kurulu kararnamesi yayımla
mamız muvacehesinde, önergenin aleyhinde olacağımızı bilgilerinize sunar, saygılarımı arz ede
rim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
önerge sahiplerinden, Sayın Mehmet Korkmaz; buyurun. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, Ni
san 1989 ayında litresi 850 liraya satılan normal benzinin, o gün için maliyeti, 280 lira 65 ku
ruştur; vergi ve fon kesintileriyle litre başına 569 lira 35 kuruşu buluyor. Yani, litresi 280 lira 
65 kuruşa mal edilen normal benzin için, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonuna 250 lira 53 kuruş 
ayrılıyor; Akaryakıt Tüketim Vergisi olarak da 160 lira 87 kuruş alınıyor. Ayrıca, normal ben
zinden Savunma Sanayiini Destekleme Fonu için litre başına 25 lira 54 kuruş ve Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Fonuna 74 kuruş, Damga Resnr olarak 34 lira 99 kuruş, Rıhtım Res
mi olarak ise 19 lira 25 kuruş, Gümrük Resmi olarak 14 kuruş, belediye hissesi olarak da sade
ce 2 kuruşluk kesinti yapılıyor. 77 lira 27 kuruşluk Katma Değer Vergisiyle birlikte, Nisan 1989 
ayında 1 litre benzinin satış fiyatı 850 liraya ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1988 yılı içerisinde 24 milyon ton civarında petrol işlemiş, bunun 
yaklaşık 21,5 milyon tonu ithal yoluyla, 2,6 milyon tonu da yerli kaynaklarımızdan sağlanmış
tır. Şimdi, burada sormak lazım; memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının bir an 
önce ve tamamıyla millî kaynaklarımızdan karşılanması, ham ve mamul petrol ihtiyacı için 
yabancı memleketlere ödenmekte olan paraların tasarrufu, Türkiye'nin ham ve mamul petrol 
ihraç eden bir ülke haline gelmesi, petrol politikamızda takip edilen yol mudur? Petrol rezerv
lerimizin tespiti, aranması, istihsali, rafinajı, nakil ve dağıtılmasıyla ilgili çalışmalar da millî 
menfaatlarımızın gerektirdiği bütün tedbirler alınmakta mıdır? 
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Bakınız, 15 Aralık 1988 tarihinde Yüce Mecliste görüşülen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1989 malî yılı bütçesi üzerinde Sayın Bakanın konuşmasının petrolle ilgili olan bö
lümlerinden bazı pasajlar okumak istiyorum. Sayın Bakan neler diyor?.. "Bildiğiniz gibi, ül
kemiz, özellikle petrol yönünden oldukça kısıtlı imkânlara sahip olup, tükettiği petrol enerjisi
nin ancak yüzde 13'ünü kendi yerli kaynaklarından karşılayabilir durumdadır; geri kalan ihti
yacının yüzde 87'sini dışarıdan döviz karşılığı satın almak mecburiyetindedir. Bu sahadaki dar
boğazlarımızı aşabilmek için, ülkemizde, yabancı sermayeyi de ülkemize davet ederek, bu ko
nuda uzman şirketleri de devreye sokarak -bugün petrol fiyatlarının düşmüş olmasına rağmen, 
arama faaliyetlerinin büyük çapta azalmasına rağmen- ülkemizde ciddi boyutlarda araştırma
lar devam etmektedir. 

Ülkemizde petrol vardır veya yoktur gibi bir kanaata varmak için, şu anda elimizde var 
olan belgeler, doneler, kriterler yeterli değildir. Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızın 
bu konuda sorduğu bir soruya cevap verirken, petrol çıkmamasının çok önemli bir husus ol
madığını söyledim. Bu, doğrudur." 

Evet, değerli arkadaşlarım; bunlar , Sayın Bakanın tutanaklardaki ifadeleri. 

Sayın Bakanın sözlerini okumaya devam ediyorum : "Şu anda, bildiğiniz gibi, mazot, gaz 
fuel-oil gibi ürünlerin dışındaki ürünlerin tümü libere edilmiş olup, dünya pazarlarına göre 
fiyat tesis etme durumu vardır, önümüzdeki yıllarda ve özellikle 1989 yılında, benzin, moto
rin, gaz ve fuel-oil de dahil olmak üzere, tüm petrol ürünlerini libere etmeyi düşünüyoruz. Li
bere ettiğimiz zaman, inanıyorum ki, diğerlerinde nasıl dünya fiyatlarına göre piyasa oluşu
yorsa, bu ürünlerin de, aynı şekilde Türkiye'de piyasası oluşacaktır." Sizlere okuduğum bu ifa
delerden de anlaşılacağı üzere, Sayın Bakan, petrol fiyatlarının, bugün dünyada ciddî boyut
larda düşmüş olmasını, konuşmasının bir bölümünde ifade edebiliyor. 

Durum mademki böyledir, bir yıl içinde, akaryakıt fiyatlarına, niçin durmadan zam yap
tınız? Biz, bunu soruyoruz. Bir yıl içinde 8 sefer zam yapılmasının sebebi nedir? Geliniz, Yüce 
Meclisin bugün vereceği olumlu kararı ile bunu müştereken araştırıp bir sonuca varalım diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 24 Haziran 1989 tarih ve 20205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, ham petrol ve petrol ürünlerinin alım, satım, fiyatlandırma esasları ile, Akar
yakıt Fiyat İstikrar Fonunun işleyişi hakkındaki kararla, akaryakıtta serbest fiyat sistemi geti
rilmiş ve 1 Temmuzda zamlanacak olan Akaryakıt Tüketim Vergisi sonucu, bu yeni sistemin 
başlangıç aşamasında akaryakıta zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Evet, akaryakıtta liberasyon 
uygulamasıyla birlikte, daha serbest ve daha rahat hareket etme imkânı bulacak olan firmalar, 
akaryakıtta serbest fiyat sistemi ile, 8 trilyon 294 milyar liralık bir pazarda pay kapma müca
delesi başlatacaklardır. Nitekim, bu mücadele de başlamıştır. 

Akaryakıt fiyatlarının serbest bırakılmasının ardından, yüzde 20'nin üzerinde zam gören 
benzine ödenen paranın yarısı vergiye gitmektedir. Rafineri çıkış fiyatı 422 lira olan süper ben
zin, fiyatına fon, vergi, bayi payı, navlun, nakliye ücreti ve Katma Değer Vergisi eklenince, bu 
benzin, vatandaşın kullandığı aracın deposuna 1 135 liradan girmektedir. Bu durumda, akar
yakıt piyasasının yüzde 60'hk bölümünü elinde bulunduran Petrol Ofisi karşısında, dağıtım 
şirketlerinin kendi aralarında bir fiyat rekabetine gidemeyecekleri ve serbest fiyat politikası
nın, sadece rafineriler bazında kalacağı ortaya çıkmıştır. 
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Hükümetin, petroldeki serbest fiyat politikası da tutmamıştır. Kararın alınmasından son
ra, akaryakıt fiyatlarında, yüzde 30 ila yüzde SO arasında artış olmuştur. Bu uygulama ile Hü
kümet, üzerindeki zam yükünü başkalarına atmak istemiştir. 

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, akaryakıtta serbest fiyat politikasına geçilme
sinden sonra, fiyatlar yine önemli ölçüde artmaya devam etmiştir, önergemizin görüşüldüğü 
tarih olan 1 Kasım 1989 günü (bugün) akaryakıta yüzde 2,5 ila yüzde 17,8 oranında zam yapıl
mıştır. Bu zamlar da son olmayacaktır. Geliniz bunun nedenlerini araştıralım. 

Bakınız, bugünkü zamlarla, litresi 936 lira olan normal benzin 1 066 liraya, litresi 1 107 
lira olan süper benzin 1 135 liraya, litresi 897 lira olan motorin 1 049 liraya ve litresi 977 lira 
olan gazyağı 1 075 liraya çıkarılmıştır. Bu uygulama ile tüm yetkileri eline alan TÜPRAŞ, "ma
liyet artışı, dolar yükselmesi, kur farkı" gibi gerekçelerle, akaryakıt fiyatlarında artış yap
maktadır. 

Bu arada, petrol işinde, Sayın özal'ın kardeşi Korkut özal'ın gizli elinin olduğu iddiaları 
yoğunluk kazanırken, akaryakıtta fiyat serbestisi olayının perde arkasında da Korkut özal'ın 
bulunduğu iddiaları vardır. \ani, akaryakıtta fiyat serbestisinin hiçbir yarar sağlamadığı; tersi
ne, kargaşa yarattığı ortadadır. "Rekabet olacak, fiyat düşecek" dendi; ama, fiyat düşmedi 
ve geçen dört aylık zaman içerisinde de yine artmaya devam etti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, toplumumuzun her kesimindeki vatandaşımızı ilgilen
diren; sanayicinin, nakliyeci şoför esnafının, tarım sektörünün ve çiftçimizin, sık sık yapılan 
petrol zammı altında ezilmesine daha fazla göz yummadan, geçen son bir yıl içinde sorumsuz
ca yapılan akaryakıt zamlarının nedenlerinin araştırılması talebiyle verdiğimiz ve görüşülmek
te olan bu önergemize olumlu oy vereceğinizi ümit ediyor, Yüce Heyetinizi en derin saygılarım
la selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşntn, izmir Büyük Kanal Projesi ile Körfez 
temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 
arkadaşının, İzmir Büyük Kanal Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harca
maları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İzmir kentinde, hızlı nüfus artışı ve sanayinin gelişimi sonucunda, kentte oluşan tüm atık 
sulann ve havuzlarında biriken tüm kirliliği taşıyan 12 derenin döküldüğü tzmir Körfezi, 
1%0'Iardan başlayarak hızlı bir kirlenme süreci içine girmiştir, özellikle, iç körfezdeki dere 
ağızlarında oluşan çamur birikimleri, bu kesimde koku ve görünüm açısından tzmir kentine 
yakışmayan sonuçlar doğurmuştur. Sağlık açısından da çok sakıncalı bir durum yaratan bu 
olumsuz gelişmenin önlenebilmesi için, önlem alınması gereği 60'lı yılların sonunda ortaya çık
mıştır. 
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Bu nedenle, İzmir Büyük Kanal Projesi, Dünya Bankası uzmanlarınca 1969 yılında başla
tılmıştır. Nitekim, DSt tarafından Camp-Harris-Mesara Grubuna, daha sonra da tiler Banka
sı tarafından Su-Yapı Holfelder Grubuna yaptırılan projelerle, 1985'te Dokuz Eylül Üniversite
si tarafından gerçekleştirilen proje, temelde aynı çözümü getirmektedir. Bu projeler, kuşakla
ma yöntemi ile tzmir Körfezini dolaşacak 49 kilometrelik kanal ve her S kilometrede bir konu
lacak bölgesel arıtma tesislerini önermektedir. 

Bu anlayış içinde çalışmalar başlayarak, toplam 650 milyar lira tutarındaki projelerin iha
leleri yapılmış, ancak ihaleyi alan firmaların baskısı ve rüşvet iddiaları arasında, önceden ya
pılmış olan projelerden dönülerek, onların istediği gibi, klasik boru sistemine dönülmüştür. 
Yeni sistem üzerinde yıllarca çalışılıp, milyarlar harcandıktan sonra ise, bundan da vazgeçile
rek, bu sistemle sonuç alınamayacağı görülerek, proje durdurulmuştur. Ancak, bu arada har
canan 57 milyar lira boşa gitmiştir. 

Bu arada, körfezdeki pis kokuyu gidermek üzere, tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi 
icat ettiği usullere göre çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla, Beçika'lılarla ortaklaşa 
"tZBELCOM" isimli bir şirket kurulmuştur. Bu şirketin yönetim kurulu, Belediye Başkanı 
Sayın Burhan özfatura ile bazı ANAP'lı belediye meclis üyeleri ve Belcika'lılardan oluşmuştur. 

Bu şirket, tzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dredging International isimli Belçika firması 
arasında yapılan ikili protokol ile Melez Çayı ağzından, Halkapınar Köprüsü-Zafer Payzın kav
şağına kadar olan 1200 metrelik kısmın dip tarama işini almıştır. Bu işi, Büyükşehir Belediye
sinin değil de, Belediye Başkanı Sayın Burhan özfatura ve ANAP'lı belediye meclisi üyelerinin 
kurucusu olduğu tZBELCOM A.Ş'nin almış olması ve körfez çamurunun taşıma işjni yapa
cak olan Belçika firması ile protokolün, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olması ilginçtir. 

Bu iş için Belçika firmasından iki adet çamur taşıma ve dip tarama gemisi kiralanmıştır. 
Bu gemilerin görevi, körfezden aldıktan koku yapan kirli çamuru, 17 mil uzaklıktaki Hekim 
Adası civarında denize dökmekti. Bu yolla, pis kokunun en yoğun olduğu Melez Çayı ağzında 
tarama çalışmalan 1.4.1987 tarihinde fiilen başlatılmıştın 

Bilim çevrelerinin, körfezden çıkarılan çarriurun yoğunlaştırılması, kimyasal ve mekanik 
arıtıma tabi tutulmadan denize boşaltılmaması gerektiğini belirtmelerine karşın, Sayın özfa
tura, arıtma tesisi kurulmasına yanaşmayarak, denizden alınan çamurun 17 mil ötede yine de
nize dökülmesini devam ettirmiştir. Esasen, körfeze pis su akıtan dereler kontrol altına alın
madan ve kuşaklama projeleri tamamlanmadan, çamur taşıyarak körfezin temizlenmesi mümkün 
değildir. 

Nitekim, yapılan bu çalışmalar, çevre kıyıları kirletmeden başka şeye yaramamış, bu iş 
için S 000 000 000 TL. boş yere harcanmıştır. Kaldı ki, Belçika firmasından kiralanan gemiler
den birisi de nehir temizleme gemisi olup, firma da ilk deniz temizleme işini tzmir Körfezinde 
denemiştir. Böylece, İzmirlilerin sırtından kazanılan milyarlar körfezin çamurlarına gömülmüştür. 

Sonuçta hiçbir yarar sağlamayan ve milyarlar harcanan bu işi, Sayın özfatura ve bazı 
ANAP'lı Belediye Meclis üyeleri tarafından kurulmuş bulunan tZBELCOM A.Ş'nin üstlen
miş olması, boş yere harcanan milyarlarla ilgili olarak bazı söylentileri de beraberinde getirmiş 
ve kuşku yaratmıştır. 

Sunulan nedenlerle, tzmir Büyük Kanal Projesi ve körfez temizliği ile ilgili olarak, yapılan 
çalışmalar ve harcamalar hakkında Anayasanın 98 ve tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının vermiş olduğu, tzmir Büyük 
Kanal Projesi ve körfez temizliğiyle ilgili araştırma önergesi hakkında açıklama yapmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

İzmir Kenti körfez kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla ilk çalışmalar, 1970'li yıllarda baş
lamıştır. Bir Amerikan-Türk firmalar grubuna, kent atık sularının belirli merkezlerde toplanıp 
arıtıldıktan sonra körfeze ulaşmasını sağlayacak bir kanalizasyon ve arıtma tesisi projesi ha
zırlatılmıştır. 1971 yılında Devlet Su işleri tarafından Camp-Harris-Mesara Grubuna hazırlatı
lan üç ciltlik ilk proje, konuya ilişkin pek çok temel bilgiyi ortaya koymuştur. 

Projeye göre, atık suların, körfezi çevreleyen bir tek ana kolektörle, kentin kuzeyindeki 
bir alana götürülerek arıtılması amaçlanmıştı. Körfezin kuzey kıyısında yapılacak oksıdasyon 
havuzlarından çıkan suların, sahilden orta körfeze verilmesi önerilmektedir. 

Projenin baz aldığı 1970'li yıllardaki geçerli maliyetler mukayese edildiğinde, "ekonomik 
olduğu" sonucuna varılmış (Camp-Harris-Mesara 1971) ve gerekli 300 hektarlık alan için, ha
valimanının hemen güneyindeki Gediz Nehrinin eski iki yatağı arsasının uygun olacağı belirti
lerek, bu yer, İmar ve tskân Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğü tzmir Nazım Planı Bürosu 
tarafından, arıtma tesisleri yeri olarak ayrılmıştır. 

1977 yılında Camp-Harris-Mesara Projesi revizyonu ve tatbikat projelerinin hazırlanması 
işi Alman Holferder Firması danışmanlığında Su-Yapı Müşavirlik Mühendislik Kollektif Şir
ketine, tiler Bankasınca verilmiştir. 

1981 yılında tamamlanan bu ikinci çalışmada, tzmir Körfezinin kurtarılabilmesi için, kör
fez bölgesine hiçbir pis su deşarjının yapılamaması öngörülmüştür. Bu da, körfezi her türlü 
pis su etkisinden koruyacak bir kanalizasyon sisteminin inşasını gerektirmektedir, "tzmir Bü
yük Kanal Projesi" olarak isimlendirilmeye başlanan bu sistem, körfezi kuşaklayan 49 kilo
metre uzunluğunda ana kolektör ile bunlara bağlı 110 kilometre uzunluğundaki tali kolektör 
ve pis su şebekesinden oluşmaktadır. Proje, toplanan pis suların Çiğli Bölgesine aktarılmasını 
ve burada kurulacak bir arıtma tesisinde arıtılmasını esas almıştır. Arıtma için, 1980'den 2010 
yılına kadar üç aşamada inşa edilecek, iki kademeli aktif çamur tesisleri öngörülmüştür. Arıtı
lan suların 17 kilometrelik açık bir kanalla, Gediz'in mansap kesiminde bir noktaya bağlana
rak denize ulaştırılması planlanmıştır. 

Su-Yapı Holferder Projesinde daha önce, Camp-Harris-Mesara tarafından belirlenen arıt
ma arazisinin, zemin özellikleri itibariyle, aktif çamur tesisleri yapımına uygun olmaması ne
deniyle, çok daha kuzeyde ikinci bir yer seçilmiştir. Seçilen yer, Çiğli Havaalanının doğusun
da, Çanakkale-tzmir karayolu üzerinde bulunmaktadır. 

Tamamlanan büyük kanal projesinin ana kolektör inşaatlarının yürütülmesi için, tzmir 
Belediye Meclisinin 9.8.1982 gün ve 30678 sayılı Kararı ile, tiler Bankası yetkili kılınmıştır. Pro
jenin, İmar ve tskân Bakanlığınca 1982 yılında tasdik edilmesiyle, tiler Bankası, Güzelbahçe'-
den başlayıp, Çiğli Arıtma Tesislerine kadar, körfezi kat ederek ulaşan 49 kilometre uzunlu
ğundaki ana kuşaklama kanalının 27 kilometrelik kısmını dört ayrı firmaya ihale etmiştir. İn
şaatlara, 1983 yılının ikinci yarısında Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'in temel atması 
ile başlanılmıştır. 
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tiler Bankası ihalelerinin kapsamı dışında kalan arıtma tesisi yeri ve teknolojisi açısından, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Su İşlerinin itiraz 
ve endişeleri üzerine, 198S yılında konu yeniden ele alınarak, 9 Eylül Üniversitesine, tzmir Atık 
Su Arıtma Tesisleri Fizibilite Etüdü yaptırılmıştır. 

Yapılan etütte, toplanan atık suların bölgenin iklim koşulları ve işletme kolaylıkları da 
göz önüne alınarak, doğal arıtım için stabilizasyon havuzlarında arıtılması öngörülmüştür. 

9 Eylül Üniversitesi, çeşitli arıtma projelerini, tzmir için maliyet ve teknolojik verim yö
nünden karşılaştırarak, Camp-Harris-Mesara firmasınca önerilen havalandırmalı stabilizasyon 
havuzları sisteminin doğal olarak çalıştırılacak şekilde değiştirilen halinin daha uygun olaca
ğını belirlemiştir. Dünya Bankası uzmanlarının da doğal arıtma sistemini benimsemeleri, kre
di müracaatının onaylanmasını sağlamıştır. 

9 Eylül Üniversitesinin yaptığı fizibilite raporu, tzmir Altyapı Koordinasyon Merkezinin 
(AYKOME), aralarında Tekel Çamaltı Tuzlasının iki temsilcisinin de bulunduğu 25.3.1986 ta
rihli 11 inci toplantısında uzun uzun tartışılarak görüşülmüş, 9 Eylül Üniversitesinin yaptığı 
etüt, 2.4.1986 tarihinde 28 devlet kuruluşunun katıldığı 12 nci AYKOME toplantısında kabul 
edilmiştir. 

Projeye kaynak aranırken, Dünya Bankasına kredi müracaatı hazırlıklarını yapmak üzere 
anlaşılan Camp-Dresser Mckee firması, hem kanalizasyon hem de su temini ile ilgili yapılmış 
bütün çalışmaları gözden geçirmiştir. Her iki konudaki projeler birleştirilerek, tzmir Su Temi
ni ve Kanalizasyon Projesi oluşturulmuştur. Proje maliyeti olarak, tzmir'e su temini için 171,8 
milyon Amerikan Doları, kanalizasyon için de 350 milyon Amerikan Doları olmak üzere, top
lam 521,8 milyon Amerikan Doları keşfedilmiştir. Tüm projenin finansmanı için, Dünya Ban
kasına yapılan müracaat uygun bulunarak, 184 milyon Amerikan dolarlık bir kredi sağlanmış
tır. Dünya Bankasından sağlanan krediden başka, bakiye 337,8 milyon dolarlık iç kaynağı ise 
Büyükşehir Belediyesi 107,8 milyon; tZSU 103 milyon; Devlet Su tşleri 50 milyon ve tiler Ban
kası 77 milyon olarak kendi bütçelerinden karşılamışlardır. 

Kanalizasyon ve arıtma tesislerinin kesin projelendirilmesi işi, Black And Weatch Interna
tional Su-Yapı Grubuna verilerek, 1987 Temmuzunda başlatılmıştır. O zamandan beri yapılan 
ön ve detaylı zemin araştırmalarının nihaî safhalarına gelinmiştir. 

Pompa istasyonları ekipmanlarının ihalesi 1988 Kasımında sonuçlandırılmış, ilgili firma
larla kesin anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca, inşaat ihaleleri için açılan birinci ön yeterlilik değer
lendirmeleri tamamlanarak, sonuç, ilgili firmalara bildirilmiştir, tkinci grup ön yeterlilik de
ğerlendirmeleri sonuçlanmak üzeredir. 

1992 yılında tamamlanarak, devreye girecek olan Büyük Kanal Projesi ve bu proje kapsa
mında 1984 yılından itibaren başlatılan endüstriyel atık su kontrol programı yanı sıra, körfeze 
kirlilik taşılan 5 önemli dere, bakım, onarım ve koruma çalışmaları açısından, körfezi koruma 
çalışmalarında önemli bir noktayı oluşturmuştur. 

Bu dereler iç körfez bölgesine dökülmekte olup, sırasıyla, Bornova, Laka, Arap, Manda, 
Melez Dereleridir. Bunlar içerisinde, debisi itibariyle az büyük olanlar, Manda ve Melez Dere
leridir. 
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önceden, Melez'in doğrudan denize yayılarak taşıdığı teressubat ile daha geç sürede dol
ma gösteren bu bölge, mendireğin inşaasından sonra daha kısa sürede ve daha dar bir alanda 
dolma özelliği göstermiştir. Geçmiş tarihlerde devlet arşivlerinin tetkikinde, tzmir şehir içinde
ki taşkınları görmek mümkündür. 

Melez Çayının taşkından önlenmesi için 1981, 1982 ve 1983 yıllarında tzmir Belediyesi, 
Devlet Su İşleri 2 nci Bölge Müdürlüğü ve Devlet Limanlar ve Havameydanları 6 ncı Bölge 
Müdürlüğünün işbirliği ve makine ikmalleri ile tarama ve bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü tarafından dere ağızlarının eksi 2 metre kotunda tutulması çalışmaları başlatılma
dığı için ve 1.10.1969 tarihli Devlet Su tşleri 2 nci Bölge Müdürlüğü ve tzmir Belediyesi arasın
daki protokol uyarınca Melez Çayının bakım ve temizleme işlerinin belediyeye ait olması nede
niyle, yüzde 51 hissesi belediyeye ait olan tZBELCOM Anonim Şirketine bu işin yaptırılması 
kararı verilmiştir. 

Melez Çayı ağzı dip temizliği çalışması öncesinde, tzmir Büyükşehir Belediyesince 9 Eylül 
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne, bölgenin batimetri ve sondaj çalışma
ları yaptırılmış ve çıkan materyalin özelliği belirlenmiştir. 

tZBELCOM Anonim Şirketi, tzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.7.1986 tarih ve 136 
sayılı Kararı ile, Belçika COMİNERE Şirketi ve çevre belediyelerinin de iştiraki ile, çevre koru
ma konularında müşavirlik, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini yürütmek amacıyla, ano
nim bir şirket olarak, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve tescil edilmiştir. 

Turan bölgesi ve Şaraphane arasında kalan iç körfezin temizleme işinin tZBELCOM Ano
nim Şirketi tarafından projelendirilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.9.1986 tarih ve 2922 
sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve projelendirilen temizleme işi Büyükşehir Encümeninin 23.10.1986 
tarih ve 3408/1 sayılı Kararı ile; Melez ağzında bulunan Halkapınar Köprüsünün, Zafer Pay-
zın Kavşağına kadar olan ve mendirek ile sınırlı, yaklaşık 1 200 metrelik kısmının dip temizli
ğinin yapılması; kıyıların kayma ihtimalleri ve mevcut köprülerin ayakları da dikkate alınarak, 
taramanın köprüler civarında eksi 3 metreye, geri kalan kısmında eksi 4 metreye kadar taran
ması; taranacak materyalin 17 mil mesafede,'körfezin derin ve zararsız bölümüne taşınma işi
nin gerçekleştirilmesi için, 152 milyon Belçika Frankı bedelle ve 2886 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesi kapsamında, tZBELCOM Anonim Şirketine yaptırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

tşin, tzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenince tZBELCOM Anonim Şirketine verilme
sinden sonra, tZBELCOM Anonim Şirketi, 5 Kasım 1986 tarihinde imzalanan bir sözleşmey
le, işi, Dredging International N.V. Şirketine vermiştir. 

19.3.1987 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesinin yer teslimi ile, iş başlamış ve 6.10.1987 
tarihinde hazırlanan iş teslim tutanağıyla, "işin bittiği" ve Devlet Su tşleri 2 nci Bölge Müdür
lüğünün 28.10.1987 tarih ve 9943 sayılı Kararıyla da, "temizleme ile ulaşılan derinliklerin ye
terli olduğu" belirlenmiştir. 

Temizleme çalışmaları sonunda çıkan dip materyalinin dökü alanı, Devlet Limanlar ve 
Hava Meydanları 6 ncı Bölge Müdürlüğünün tzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönder
miş olduğu 19 Aralık 1986 tarih ve 2.10.771/4362 sayılı yazı ile belirlenmiştir. 
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Bu dökü alam, İzmir Limanı tevsi çalışmaları aşamasında, 13.7.1976 tarihli protokol ile, 
Hekim Adası açıklarında, eksi 55 metre derinlikte 1x3 mil olarak, Liman tnşaatı Başkam, Li
man Başkam, Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı, Güney Deniz Şaha Komutan
lığı temsilcisinden oluşan komisyonca belirlenmiştir. 

tzmir Büyükşehir Belediyesine yaptırılan Melez Çayı dip temizliği çalışması ve dökü ala
nı, mahalli çevre kurulunun 2.7.1987 tarih ve 4 nolu Kararı ile de uygun bulunmuştur. 

Bu çalışmalar, 1.10.1969 tarihli protokolde de belirtildiği gibi, önümüzdeki yıllarda da tekrar 
edilmesi gerekli olan periyodik çalışmalardır. 

önergenin reddi gerektiği kanaatiyle, durumu arz ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (tzmir) — öyle temizlenmesi mümkün değil Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Çalışma süremizin sonuna yaklaşılması ve gruplar arasındaki konuşmaların 
yeknesaklılığımn bozulmaması için, gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek-üzere, 2 Kasım 
1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 
————— • 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1.10.1989 tarihinden itibaren emekli çeklerinin bir bö

lümünün kırkmayacağı iddiasma ve bu konuda ne gibi önlemler altnacağma ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemidi'nin yazûı cevabı. (7/861) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile dilerim. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

YAZILI SORU : Memur emeklilerinin çok büyük bir bölümü üç aylıklarını, ödeme tari
hinden önce bankaya kırdırarak, çok uzun yıllardan beri almakta idiler. 

Şimdi 1.10.1989 gününden başlayarak emekli çeklerinin yalnızca 300 000.- TL.lık bölümü 
kırılacak (Iskonto edilecek) kalan bölümü kırılmayacaktır. Bunun doğal sonucu da aylıklarını 
kırdırmış olanların 1 Ekim 1989'da maaşlarının 300 000.- lirasını kırdırmak suretiyle ellerine 
ancak 300 000 TL. geçebilecektir. Bunun sıkıntı ve kargaşa yaratacağı ortadadır. Temmuz'dan 
beri memur emeklilerinin yakınmaları kamuoyuna mal olmuş Altan öymen, Milliyet Gazete
sinde "Kırdırmak", başlıklı bir başyazı yazmıştır. (25 Eylül 1989) 

Kırma işlemi için yıllık % 20 faiz üzerinden kesinti yapılmaktadır. Gerçekten faizin % 
65 olduğu bir sırada bu oran düşüktür. 

Ancak bu emekli kitlesi, bir vakitler Türk Devletini yönetmiş olanlardır. Atatürk'ün "Bir 
milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli 
kıstasıdır" sözleri bu saygıdeğer insanlan en özlü bir biçimde anlatmaktadır. 

— 193 — 



T.B.M.M. B : 25 1 . 11 . 1989 O : 1 

Tüm memur, işçi ve çalışanlarına ve onların emeklilerine gösterdiğiniz büyük ilgi ve yaptı
ğınız büyük zamlar, bu konuyu da Sosyal Adalet ilkeleri içinde çözeceğinizi düşündürmektedir. 

Kırma faizini bir miktar arttırmak, geçiş dönemi kabul etmek, faizi kademeli arttırmak 
ve benzeri önlemleri 1 Ekim 1989'dan evvel almayı düşünmekte misiniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390/21825 31.10.1989 
Konu : Yazılı Soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 5.10.1989 tarih ve 7/861-3347-16136 sa
yılı yazısı. 

tlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in so
rularına ilişkin cevaplarım aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği gibi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 122 nci mad
desi gereğince Sandıktan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile dul ve ye
tim aylığı alanların istihkakları üçer aylık çekler vasıtasıyla, Ankara, İstanbul ve İzmir Beledi
yesi hudutları içerisinde ikamet edenlere Türkiye İş Bankası, diğer il ve ilçelerde ikamet eden
lere ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubeleri tarafından peşin olarak ödenmektedir. 

Bu güne kadar gerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, gerek Türkiye İş Bankası hak 
sahiplerinin isteği üzerine vadesi gelmeyen çekleri süresinden önce iskonto ederek ödemiştir. 
Bu iskonto işlemleri sırasında Türkiye İş Bankası hiç bir kısıtlama getirmezken, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası sözkonusu ödemeleri 500 000.- lira ile sınırlandırmıştır. 

Ancak, Türkiye İş Bankası cari kredi faiz oranları ile emekli çekleri iskontosu faiz oranla
rı arasındaki farkın (% 77 - % 20) netice hesaplarını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, 
1.10.1989 tarihinden itibaren emekli çeki ıskontolarının 300 000.- lira ile sınırlandırılması yolu
na gidilmiştir. 

Türkiye İş Bankasının, belirtilen nedenden dolayı, zarar ettiği gerekçesiyle % 20'lik is
konto faiz haddi ile emekli çeklerim kıramayacağını ve devreden çıkmak istediğini bildirmesi 
üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından aylık alan bütün emeklilerin çeklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından ödenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
1 Ocak 1990 tarihinden itibaren Sandıktan aylık alanların çeklerinin Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Şubelerinden ödenmesi ve kırdırılması sağlanacaktır. 

Bilgilerini arzederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Başbakan Sayın Turgut özal, 1 Ekim 1989 günü Urfa'da yapılan Bakanlar Kurulu toplan
tısından sonra yaptığı açıklamada, "Otoyolların hemen hemen büyük bir bölümü tamamlan
mıştır." demiştir. Oysa gerçekler aksini söylemektedir. Sayın Başbakan büyük bir ustalıkla ka
muoyunu yanıltmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler, kıt olan kaynaklarını dengeli ve planlı bir şekilde kullanmak zo
rundadırlar. Ulaştırma yatırımları, bir yandan ekonomik kalkınmayı hızlandırmada önemli et
kenlerden biri olurken, diğer yandan dengeli ve planlı bir şekilde uygulanmazsa, genellikle bü
yük kaynak israfı da gerektirdiğinden, kalkınmayı yavaşlatıcı ve enflasyonu körükleyici bir ne
den de olabilmektedirler. Bu nedenle ülkeler, bir ulaşım ana politikası saptamak ve uygulamak 
zorundadırlar. Bu genel ulaştırma politikası; kara, deniz, demiryolu ve hava ulaşımı sistemle
rinin ve alt sistemlerinin, ülke koşullarına uygun olarak birbirleriyle denge ve uyum içinde, 
birbirlerini tamamlayıcı olmasını amaçlar. 

Bunun için de şu ilkelere öncelik verilir; 

— Ulaştırma sistemlerinin ülkeye maliyeti en az olmalıdır, 
— Sistemler en az enerji ile bu hizmeti görmelidir, 
— Sistemler birbirleriyle yarışan değil, ancak birbirlerini tamamlayan bir bütünlük içinde 

ele alınmalıdır, 
— Sistemler en az yatırımı gerektirmelidir. 

Ne varki, bugünkü ulaşım ağımıza baktığımızda, tercihlerin, bu ilkelerle bağdaşmadığını 
görürüz. Kalkınma çabalarını, büyük oranda sanayileşmeye ve dışa açılmaya bağlamış olan 
ülkemizde, giderek önemini arttıran ulaştırma sorunlarının çözümünde, planlı ve bilinçli yak
laşımlara gerek bulunmaktadır. 

Nitekim ulaştırmada, uyum ve dengeyi kurmak amacıyla hazırlanmış olan ve 1983-1993 
yıllarım kapsayan bir "Ulaştırma Ana Planı" yürürlüktedir. Bu plana göre, 2000 yılına kadar 
Kapıkule-Ankara-tskenderun hattında toplam 226 km. otoyol yapılması öngörülmüştür. Pla
nın temel hedefi ise, genelde yollarımızın iyileştirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde 
2x2 bölünmüş yol yapmaktır. Oysa iktidar, bu planı yok sayıyor ve 2000 yılına kadar 3 000 
km. otoyol yapacağını söylüyor. Bu lüksü, bu çılgınlığı anlamak mümkün değildir. 

öte yandan, Ulaştırma Ana Planındaki veri ve projeksiyonlara göre, iktidann bu anlayı
şını haklı gösterecek makul hiçbir teknik gerekçe veya başkaca bir argüman bulmak mümkün 
değildir. 

Bugün tstanbul-Ankara arasındaki devlet yolumuzun büyük bir bölümü dubledir, yani 2x2 
bölünmüş yoldur. Bu yolun eksik kesimleri duble yol haline getirilebilse, daha uzun süre ülke 
gereksinimlerini karşılayabilecek bir kapasiteye kavuşturulmuş olacaktır. Şimdi bunu yok sa
yarak, kilometresi milyarlara malolacak yepyeni bir otoyol yapmanın mantığını anlamak güçtür. 

Gidişli ve gelişli bir yolda, trafik kapasitesi 2 000 binek aracı/saat olarak kabul edilmekte
dir. Günlük kapasitesi ise normal olarak 14 000 araç dolayındadır. Çift şeritli 2x2 bölünmüş 
bir yolda ise, kapasite 30-35 bin binek aracıdır. Otoyolda ise 40-50 bin dolayına çıkar. 



Oysa, bugün trafiğin en yoğun olduğu istanbul Ankara arasındaki trafik; yıllık ortalama 9 000 
araç/gündür. Halen çalışmakta olan Edirne-Kınalı otoyolunda ise yıllık ortalama olarak gün
lük trafik 4 300 taşıt ya da 8 300 binek arabasına eşdeğerdir. Normal olarak % 6 bir artışla 
10 yıl sonra bu sayının 14 864, 20 yıl sonra ise 26 620 olacağı tahmin edilmektedir. 

Daha yerleşim birimlerinin büyük kısmına, çağdaş ölçülere uygun, tûzdan-topraktan kur
tulmuş ulaşım altyapısı götürülememiş iken, otoyol gibi lüks yatırımlara kaynak ayırmak, bu 
ülke insanıyla doğrudan doğruya alay etmektir. 

Ülkemizin somut koşullarını ve öncelikli taleplerini bir tarafa itip, "süper yol" yapmak 
ya gösteriştir ya da bir takım çevrelere vefa borcunu yerine getirmenin bir diyetidir. 

1986 yılı trafik sayımı verilerine göre, Türkiye'de trafiğin yoğunlaştığı belirli kesimler ha
riç, hiçbir yerde bölünmüş yolun ötesinde, otoyol yapımını acilen zorlayacak trafik yoğunluğu 
yoktur. 

Bugün ihalesi yapılan otoyollardan dolayı aldığımız dış borç tutarı 3 milyar dolar civarın
dadır. Ancak bu, işin görünen kısmıdır. Yıllık faizi, yönetim vb. giderleri, sonradan alınan ek 
krediler hesaba katıldığında, dış borç kabaca 3,5 milyar dolara ulaşır. 

Oysa sağlanacak gelir, yıllık ödenecek faizi dahi karşılamamaktadır. Ayrıca bakım, işlet
me ve diğer giderler de hesaba katılmamıştır. Bunun bir kanıtı da, bugüne kadar yap-işlet-devret 
modeliyle yapılması öngörülen, hiçbir otoyola talipli firmanın ortaya çıkmamış olmasıdır. Ni
tekim bir firmaya yapılan böyle bir öneri, yatırımın kendileri açısından fızibl ye kârlı görün
memesi gerekçesiyle reddedilmiştir. 

tşin bir başka yönü de, ana borç ödemelerinin nereden yapılacağıdır. Dışarıdan borcu dö
viz olarak alıyorsunuz, ancak gelir adı altında topladığınız para Türk Lirasıdır. Dolayısıyla 
enflasyonu körükleyen ancak hiçbir döviz girdisi olmayan bir yatırımdır. Demek ki, otoyolların 
kendilerini ödedikleri iddiası sadece bir aldatmacadır. 

Bir başka husus da şudur; müteahhitlik kân, yol yapımında kullanılan makinaların amor
tisman bedelleri, dolaylı yoldan yabana firmaların kendi ülkeleri yararına yarattıkları iş imkâ
nı ve işsizliğe katkıları, ödenen komisyonlar, proje ve müşavirlik hizmetleriyle sağladıkları kâr, 
otoyol yapımıyla birlikte yapımda kullanılan araçlar için motorin ve yedek parça gibi benzer 
yollarla, daha işin başında, sağlanan kredinin en az 1/3'ü yani 1 milyar doları dışarıda kal
maktadır. 

Sonuç olarak, ülkeyi büyük bir borç yükü altına sokan otoyolların hiçbirinin projesi ve 
projeye dayalı sağlıklı bir keşfi yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde bu boyutlarda (268 km/ye va
ran) bir otoyol işi tek bir sözleşmeyle, bir firma ya da firma grubuna verilememiştir. Proje ya
pımı, işi alan firmaların insafına bırakılmıştır. Bu da getirilen hertürlü önerinin idarece kabul 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hem proje hemde yapım kontrolluklan yerti-yabancı fir
malara verilmiştir. İdare adına işin esas sahibi ve kontrolü olması gereken Karayolları Genel 
Müdürlüğü ise devre dışı bırakılarak sadece hakedişleri onaylar bir duruma düşürülmüştür. 
İhale edilen otoyollardan hiçbiri öngörülen sürede bitirilemeyecektir. Nitekim, Eylül 1989 tari
hi itibariyle parasal değerlerle gerçekleştirme oranı Vo 13 civarındadır. Bu hızla bu işler en az 
20 yılda bitecektir. Oysa, aynı tarih itibariyle adı geçen firmaların bugüne kadar işin ortalama 
olarak °/b 60'ını bitirmeleri gerekirdi. 



Görünen odur ki, işler öngörülen sûrelerde bitirilemeyeceği gibi, buna paralel olarak ma
liyetler de en az birkaç misline çıkacaktır. 

Bu proje firmaların Ulepleri doğrultusunda geliştirilmiş rizikolan yüksek bir projedir. Bu 
projede halkımızın yararı yoktur. Bu projede verimlilik de sözkonusu değildir. Ağır bir borç 
yükü getirmiştir. Projenin bugünkü koşullarda hiçbir önceliği sözkonusu edilemez. 

Ülke kaynaklarının çarçur edildiği ve peşkeş çekildiğinin bir örneği olması açısından, Ana
yasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Eşref Erdem 
Ankara 

ve 25 arkadaşı 

Eşref Erdem 
Ankara 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Kamer Genç 
Tunceli 

Yüksel-Çengd 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

\aşar Yılmaz 
Ankara 

İbrahim Tez 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
Hikmet Çetin 

Diyarbakır 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 
Arif Sağ 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Mehmet Kahraman Mustafa Yılmaz 
Diyarbakır Gaziantep 

• 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 İNCİ BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

' , İ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi ıÇ10/75) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili 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 açılmasına 
ilişkili önergesi (10/54) 

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

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer 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) 

4. — tçel 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, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarıöca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

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



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

ı7. — 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) 

8. — İzmir 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 durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) • 

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

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

11. — 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 (10/6,4) 

12. — 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) 

13. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
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) 

14. — 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) 
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15. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
Milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedfflerek 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) 

16. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
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) * 

17. — 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) 

18. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
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) 

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

20. — 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) 

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

22j — 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) 

23. — 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) 
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24. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
ilçesi 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) 

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

27. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devredıiliş 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) 

€ 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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6. — 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) 

7. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş-* 
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşikınların qnlenmesi • için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

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

9. — 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) 

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

11. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağü bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara, ve bu olayların sorum
lularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

12. — 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) 

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

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

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

16. — 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) 

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



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

19. — 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) . 

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

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

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

23. — 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) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Kavisleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

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

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

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

28. — 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) 

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

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 
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31. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yi'imaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 

edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişten Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

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

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

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

. 37.— Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet GAZİoğlu'nun, 1988 yıiı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı diil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

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

41. r - Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Rıza Yıimaz'ın, Aydınhkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Gençlik -ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

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



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

45. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına üişkin Millî Eğitim Gençlik 

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

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

47. — Zonguldak MilletvekiM Ş'inasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördjnklerıi iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

48. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadorun, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

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

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

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

52. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara 11 Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye venilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözîü soru önergesi (6/99) 

53. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

54. — Zonguldak Miletvekü Ş/inasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü' İşlet
mesine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik . 
Fabrikalarına İşçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 



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

56. —. 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) 

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

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

59. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

60. — 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) 

61. — 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) 

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

63 .— istanbul 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) 

64. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak ili Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

65. — 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) 

66. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 
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67. — 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) 

68. — 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) 

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

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

71. T— 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) 

72. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

73. — Antalya Milletvekili tbrahim Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

74. —Kütahya Milletvekili Mehmet sKorkmaz'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) 

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

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

77. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Âtalay'm, 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) 

78. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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79. — 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) 

80. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

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

83. — 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) 

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

85. — 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) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
, önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

88. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere, ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

v 89. — Denizli Milletvekili1 Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve hasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

- önergesi (6/249) (1) 

90. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

' (6/250) (1) 
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91. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura/ vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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

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

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

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

97. — 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) 

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

99. — 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) 

100. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarma valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

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

ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

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

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

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

108. — 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) 

109. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kıru'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

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

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

112. — 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) 

113. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

114. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/TAT) 
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115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

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

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

118. — 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) 

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

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

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

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

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

•124. — 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) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
Çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

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

128. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişiktin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

129. — Samsun Milletvekili İrfan Demiiraip'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü-
j fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Baka

nından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

131. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdarm, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

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

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

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

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

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

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

138. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlii soru önergesi (6/170) 

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

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

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

143. — 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) * 

144. — 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) 

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

146.—Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Muallirnköy sahilinde 
yapılmakta ollan liman inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/179) 

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

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

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

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

151. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-. 
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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152. —• Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karalbük • Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve fcskân Bakanından 
sözlü soruı önergesi (6/185^ 

153. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karalbük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü.soru 
önergesi (6/186) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

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

156. — 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) 

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

158. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 

• iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

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

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

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

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

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

164. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
. çevre kirliliğine neden öldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/197) 
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165. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKıA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

166. — içel Milletvekili M. İstemihan Taiay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10,1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

167. — Kocaeli Milletıvdkili Alaettin Kurt'un, - Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

169. — 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) 

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

171. — 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) 

172. — Ankara Milletvekili Tevffk Koçak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

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

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

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

177. — 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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178. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

179. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'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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191. — 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) 

192. — 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) 

193. — 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) 

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

195. —J- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'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) 

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

197. — 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) 

198. — 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) > 

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

200. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

201. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
spru önergesi (6/335) (1) 
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202. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili 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) 

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

204. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'riin, Mardin ilinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

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

206. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 

•(6/337) (1) 

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

208. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz ilçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sımflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

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

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

213. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (İ) 

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

216. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'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) 

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

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

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

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

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

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çirnlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

224. — 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) 

225. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

226. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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227. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

228. — 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) 

229. — 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) 

230. — 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) 

231. — 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) 

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

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

x 234. — 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) 

235. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/281) 

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

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

238. — 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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239. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu Konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

242. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

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

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

247. — 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) 

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

249. — 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) 

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

251. — 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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ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

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

256. — İsparta, Milletveküi İbrahim Gürdal'ın, - İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

258. — 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) 

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

260. — 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) 

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

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

263. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) . 
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264. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

265. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere, ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3.72) (1) 

266. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

267. — 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) 

268. — 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) 

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

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

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

x272. — 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) 

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

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

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

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

277. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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278. — 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) 

279. — 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) 

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

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

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 2542.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

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

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

286. — 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) 

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

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

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

290. — 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) 
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291. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

293. — 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) 

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

295. — İstanbul 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) N 

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

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

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

299. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin,.' istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

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

30İ. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

303, — 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) 
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304. — 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) 

305. — 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) 

306. — îçel 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) 

307. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
larla konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

308. — Tunceli v Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (l) 

309. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayal' 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

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

311. — Trabzon 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) 

312. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

314. — 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) , 
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315. *— Kars MilletveMli Mahmut Ahnak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

317. — 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) 

318. — 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) 

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

320. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişler* Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

321. — Burdur' Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) 0) 

322. \— 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) 

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

324. — 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) 

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

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

327. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Eıkmen'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) 

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

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

330. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa îli Selendi ilçesine bağlı 
bâzı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

332. — 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) 

333. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'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) 

334. — 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) 

335. — 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) 

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

337. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanmca hakaret edildiği ve 
görevlinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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338. — İsparta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

339 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) ' 

340. — 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) 

341. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali .ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/444) (1) 

342. — İzmir Milletvekili Veli Aksöy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Veli Aksöy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alman sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

344. — 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) 

345. — 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) 

346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya tli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

347. — 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) 

348. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 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) 

349. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

(25 inci Birleşim) 


