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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Petrol-tş Sendikası Mersin Şubesinin Akdeniz Gübre Sa
nayii A.Ş.'de başlattığı ve on aydır devam eden greve ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek cevap verdi. 

izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, tzmir Büyük Kanal Projesi ile Körfez 
temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/SS), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve,9 arkadaşının, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla 
satılmasının nedenleri konusunda (8/11), 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının sorunları konusun
da (8/12), 

Genel görüşme; 

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 (10/56), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış politika konusunda 
(10/57), 

Meclis araştırması; 

Açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesi, Hükümet yetkililerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları sebebiyle ertelendiler. 

Gündemin 27 nci sırasına kadar olan işlerin görüşülmesi için Hükümetin hazır olmadığı 
anlaşıldığından; 

7 Kasım 1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

• 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Damat 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7.11.1989 Salı 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/635) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1989) 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/636) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1989) 

3. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/637) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.11.1989) 

4. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/638) (Millî 
Eğitim ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1989) 

5. — 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/639) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1989) 

Tasanlar 

1. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı (1/640) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.10.1989) 

2. — Kıyı Kanunu Tasarısı (1/641) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

3. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/642) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî işbirliği Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/643) (Adalet ve Dışişle
ri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanuna Bir Madde Eklen
mesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/644) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

6. — Çevre Koruma Alanları ve Çevre Koruma Fonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/645) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.10.1989) 
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7. —• 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı'Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçiri Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/646) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
ması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/647) (Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

9. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı (1/648) (Adalet ve Tarım Orman ve Köyişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

10. — 6136 Sayılı Ateşli'Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/649) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.10.1989) 

11. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleşmesine Ka-
tılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak tthal Edilecek Eş
yalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/650) (Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1989) 

TeklijUr 

1. —Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 11 arkadaşının, 2.4.1987 tarih ve 3346 Sayılı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Dü
zenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nd Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/226) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1989) 

2. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan 
Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/227) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.11.1989) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, Bağ-Kurlu Emeklilerin Maaşlarının 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/228) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlanna)(Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1989) 

4. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer ve 14 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/229) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1989) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer ve 10 Arkadaşının; Adlî İdarî ve Askerî Yargı Merci
lerinde Çalışan Hâkim ve Savcılar ile Adlî Tıp Kurumu Dışında Kalan Adalet Mensuplarına 
Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/230) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1989) 

Tezkere 

1. — Ankara Milletvekili Arif Sağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1026) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.10.1989) 
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Rapor 

1. — Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 7.11.1989) (GÜNDEME) 

Yazık Soru Önergesi 

1. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAö-KUR emeklilerine verilen sosyal yardım 
parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1989) 

Meclis Araf turnası Önergesi 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri ili Yoncalı Köyün
de 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve olağanüstü hal uygulanan 
illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.11.1989) 

• • 
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BtRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUİ E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

— • 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Gaziantep milletvekili Mustafa Hikmet Çelebi'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyenin gündem dışı söz istemi vardır; onları yerine 
getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —izmir Milletvekili Türkân Akyol'un, üniversitelerdeki son gelişmeler, idarî özerkliklerin öne
mi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol, üniversitelerdeki son gelişmeler ko
nusunda, idarî özerkliklerin önemi hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Akyol. 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, hepinizi say
gılarımla selamlayarak başlamak istiyorum. 

Geçtiğimiz hafta içinde, üniversitelerle ilgili önemli bir haber yer aldı basında. Olayı anım
sayacaksınız; zaten, o günden günümüze, hemen her gün basında, bu konuyla ilgili yeni birta
kım yayınlar izliyoruz. Yayınlar, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk tnkılap Tarihi 
Enstitüsünde 1982'den günümüze gelişen olaylarla ilgili sayın milletvekilleri. 

Yükseköğretim Kanununun çıkışından itibaren, Ankara Üniversitesine yeni bir rektör atan
mıştı. O dönemde, (1982 yılında) bu sayın rektör, rektörlüğe bağlı bir enstitü kurdu Ankara 
Üniversitesinde. Enstitünün adı, Türk tnkılap Tarihi Enstitüsüdür ve amacı, Türkiye'de, tüm 
yükseköğretim kurumları ve üniversitelere, inkılap tarihi dersleri verecek öğretim üyelerini ye
tiştirmektir; altını çiziyorum : "öğretim üyelerini..."'Bilimsel elemanları yetiştirmek için ku
rulmuş bir kurumdur. 

Bu kurum, 1982'den günümüze, kamuoyunu, daima.'içindeki birtakım olaylarla meşgul 
etti. özellikle, 1988 yılının başında, bu kurum içindeki gelişmeler, "Üniversiteler Yasası ve il
gili yönetmeliklere uymadığı, hiçbir kavram tanımadığı" biçiminde basına da yansıdı ve o dönemde 
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Ankara Üniversitesi rektörü değişti; bu konuda kendisine başvurular ve iddialar yoğunlaştık
ça, bir ön soruşturma açıldı, ön soruşturma sonrasında, Üniversite, kendi içinde soruşturmayı 
derinleştirmek gereği duydu ve nihayet bu aşamadan sonra, bu olay ve konu, yüksek yargı or
ganlarına yansıdı. 

Olayın bu kadarını, sayın milletvekilleri basından da izlemiş olmalılar; ama, geçtiğimiz 
hafta, bu olaylar zincirine çok üzücü ve talihsiz bir yenisi eklendi. Bu davanın mahkemelerde 
görülmesi esnasında, bir gün, mahkeme koridorlarında, davalı olan kişiler değil, davayı izle
meye gelen öğretim üyeleriyle basın mensupları arasında, son derece üzücü bir olay gelişti; ba
sından izlediğimiz gibi, birtakım basın mensupları -gazeteciler- öğretim üyeleri tarafından tar
taklandılar, darbe ve dayağa maruz kaldılar. Yine basından izlediğiniz gibi, bunlardan bir ta
nesinin yanağında bir öğretim üyesinin, sigarasını söndürdüğünü Öğrendik, Yaralanan basın 
mensuplarının uğradıkları darbeler, hekim raporuyla da kanıtlandı. Bu olayın son zinciri ne
deniyle bugün huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, olay yargıya yansımış, yargının sorumluluğu ve yetkileri içindedir. 
Ben, bu konuda, kuşkusuz, bir mahkeme davasının temeline ve esasına değinecek değilim; o, 
yargının işidir; ama ben, bu vesileyle, bir başka nedenle huzurlarınızdayım. 

Bugüne dek, üniversitelerimizin hiçbir kurumunda böylesi bir olumsuz olayın geliştiğini 
anımsadığınızı sanmıyorum. Bu olaydaki temel nedenin biraz gerisine dönmeme izin veriniz. 
Ben inanıyorum ki, bu ve benzeri gelişme tehlikesi taşıyacak olayların temelinde yatan, üniver
sitelerin yeni düzenlemeleriyle gelen bazı ilkelerdir. 

Sayın milletvekilleri, Yükseköğretim Kanunu, YÖK diye bildiğiniz kanunumuz, 6 Kasım 
1981'de yürürlüğe girdiğinden, geçen hafta tam 8 inci yılını tamamladı. Bu kanunun getirdiği 
temel değişiklik, üniversitelerin yönetsel özelliğini, bütünüyle kaldırmasıdır. Bir başka deyim
le, 1980 öncesi üniversiteler, kendi seçtikleri yöneticiler, kendi seçtikleri akademik kurullar aracılığı 
ile yönetilirken, Yükseköğretim Kanunu, yaptığı değişiklikle, üniversitelerin idarî özerkliğini 
kaldırdı; her aşamada, üniversite yönetimi, tayinle gelmiş yöneticilerin yönetimine bırakıldı. 
Kurulan Yükseköğretim Kurumu, bütün bu tayinlerde, temel, yetkili ve tek organ niteliğindedir. 

YÖK Başkanını -bildiğiniz gibi- Cumhurbaşkanı tayin eder, atar. YÖK üyeleri 24 kişiden 
oluşur. Bunların yüzde 70'i yine, atamayla, 1/3'ü hükümet, tarafından 1/3'ü çeşitli kurumlar
dan gelen üniversite öğretim üyeleri arasından, 1/3'ü de Cumhurbaşkanlığınca oluşturulur. Üye
lerinin yüzde 70'i atama ile gelen bu kurum, Türk Üniversitelerinin tüm rektörleri, tüm dekan
ları, bilim, bölüm, anabilim dallarının en üst düzey yöneticilerinden, en küçük ünitenin başı
na kadar atama yetkisine zincirleme sahiptir. Bu yetki değişimiyle, bir başka deyimle, 12 Eylül 
döneminin, demokrasinin kesintiye uğradığı dönemin getirdiği bu tepki kanunuylaL 12 Eylü
lün ürünü olan bu kanunla, üniversiteler, bütünüyle, yönetimlerinin yapısını değiştirdiler. 

Bundan çıkan sonuçta, her yönetici, kendi öz denetimi ya da kendini seçen insanlara he
sap vermek yerine, kendini, sadece, atamayı yapan kişiye sorumlu tutar hale geldi, tşte bunla
rın örneklerinden bir tanesi de, bu Enstitüde gelişen olaylardır. 

Enstitü kavramı da, Yükseköğretim Kanununun getirdiği yeni bir kavramdır sayın millet
vekilleri. Enstitü, 1*980 öncesi, örneğin, Gazi Eğitim Enstitüsü; örneğin, kız meslek 
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teknik enstitüleri gibi, kavramın bütününden farklı olarak, son derece önemli bir nitelik taşı
yan yeni bir yükseköğretim kurumudur. 

Üniversitelerde, enstitüler, tüm lisansüstü eğitimin yapıldığı kurumlardır. Yani, lisanüstü; 
master, doktora ve doktora üstü eğitim, her üniversitede ve her fakültede "enstitü" denilen 
bu kurumlarda yapılmaktadır. Bu kurum, kanunla kurulur. Bu kurumun başındaki kişiler, eğer 
dekanlığa bağlı ise, dekanlarca; rektörlüğe bağlı ise, rektörlerce tayin edilir, atanır. Bu kurum, 
o üniversitenin veya o fakültenin tüm bilim disiplinlerinin, en üst düzey inceleme, araştırma, 
bilgi birikimi, bilim ve teknik üretme fonksiyonunu yürütürler. Bir başka deyimle, bugünkü 
kanunda yer alan enstitü, üniversiteyi üniversite yapan, üniversiteyi, bir yüksek eğitim-öğretim 
kurumundan, bir yüksek meslek okulundan ayıran temel niteliği sağlayan kurumlardır; bizim 
üniversite hayatımızda bu denli önemli ve bu denli mühimdir. 

Ayrıca, bu enstitülerin başkanının dekan veya rektörlerce atanması da, birtakım talihsiz
lik olayı örnekleri verdi, örneğin, Ankara Hukuk Fakültesinin ilk enstitüsünün başında, o fa
kültede yıllarca büyük bir deneyim ve bilgi birikimiyle yetişmiş profesörler yerine, bir yıllık 
ya da iki yıllık bir yardımcı profesör; bir başka deyimle, bir ya da iki yıllık bir doktoran atana
bildi tüm bilimsel üretimin yapıldığı bu yerlerin denetimine ve yönetimine. Bunlar talihsiz olay
lardı, zaman içerisinde düzeltilebildi; ama, bunların içinde en ilginci, sözünü etmeye çalıştı
ğım, bu Türk İnkılap Tarihi Enstitüsüdür. 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, kurulduktan sonra, 1989 yılına kadar, 411 kişiye, inkılap 
tarihinde mastır ve doktora diploması verdi. Bir başka deyimle, Türkiye'nin temel ilkelerini 
oluşturan, cumhuriyetimizin temelini oluşturan, bugün varlığını kendisine borçlu olduğumuz 
ilkeler, bu enstitünün içindeki kişilere öğretildi, yorumlandı ve bunlar eğitilerek, diplomalarla 
da ödüllendirildiler. 

tçinde bulunduğumuz son aşamada, bu diploma verilişi, öğrenci alınışı ve tezlerin değer
lendirilmesi gibi, sınırsız bilimsel işlemler konusundaki iddialara dayalı olarak bu dava açıldı. 

Bilgilerinize arz etmek durumundayım; birbuçuk yıldan beri, bu dosyanın tümü elimizde
dir; fakat, olay yargıya yansıdığı ve yargının sorumluluğuna girdiği için, açıklamama sorumlu
luğu içinde hareket ettik; ama, şimdi artık basında dizi dizi yayımlanıyor. 

Buraya alınan, burada eğitilen, burada tez yapan, doktora ve master öğrencilerinin nite
likleri, bugün, basının dilinde. Son derece talihsiz ve tehlikeli bir sonuç ortaya çıkmış bulunu
yor. Âdeta herkesin ortak kuşkusu, bu kurum, sanki, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir 
yorum getirmek için, amaçlı bir biçimde, kanunla kurulmuş bir kurum olarak görülüyor. Bu 
kuruma ait en tehlikeli ve ilginç bir bilgi, daha bugün, basından yansıdı. 

Atatürk'ün, cumhuriyeti kurarken, laiklik konusunda yaptığı tüm beyanlarının, belgele
rinin yok olduğu iddia ediliyor. Atatürk'ün, batılı bir topluma geçerken yaptığı beyanların ve 
din üzerindeki son derece tarihî ve önemli temel ilkelerimizi oluşturan belgelerin, ortadan yok 
olduğu iddia ediliyor. Bütün bu tehlikeli sonuçların yargıda nasıl değerlendirileceğini ve nasıl 
sonuçlandırılacağını birlikte göreceğiz. Ben, hukuka ve yargı organlarına inanarak, konuyu 
burada kesiyorum. 
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Size asıl anlatmak istediğim, artık, Üniversite Kanununun hızla ve ciddî bir şekilde elden 
geçirilmesi gereğine inananıdır sayın milletvekilleri. 8 yılını doldurmuş bir tepki kanununun, 
8 yılım doldurmuş bir ara ürünün, demokrasinin askıya alındığı bir dönemin ürünü olan bir 
Üniversite Kanununun devamına hâlâ izin vermenin, Türkiye Büyük Millet Meclisine ciddî bir 
sorumluluk getireceği inanandayım. Çünkü, bu kanun, devrini tamamlamıştır. Bu kanun, Türk 
Üniversitelerinde çok ağır ve vahim yaralar açmıştır; ama, bu yaraların sarılmasının yolu ve 
yöntemi, yine demokrasi içindedir. Yüce Meclisin oybirliğiyle, nasıl ki, Türkiye'de demokrasi
yi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirmek için bir mücadele veriyoruz; bu mücadeleyi, de
mokratik bir üniversitenin yeniden kurulması için de vermek zorundayız. Buna inandığım için 
buradayım. İnanıyorum ki, atamayla gelen yöneticilerin yönettiği kurumlarda, bugün ifade ede
bilmek için söz alma şansını bulduğum o talihsiz olay ve benzerleri, her zaman, potansiyel bir 
tehlike olarak önümüzde duracaktır. Çünkü, tayinle gelmiş kişilerin başına, tayine, şu veya bu 
kafa yapısında bir yönetici, bir rektör getirdiğiniz zaman, en üst biriminden, en küçük birimi
ne kadar üniversitelerin bütününü, çağdaş, bilimsel, pozitif bilime dayalı kurumlar olmaktan 
çıkarır, istenilen biçimde yönlendirmek şansını onlara vermiş olursunuz, tşte, üniversitelerde 
idarî özerklik -şu son talihsiz örnekte olduğu gibi- bunun için gereklidir, böylesi olaylar olma
sın için gereklidir. Onun için, basındaki bir haberi vesile ederek, bir kez daha, bu konudaki 
sorumluluğumuzu ve bu konunun son derece artan önem ve değerini huzurlarınıza getirdim. 

Sayın milletvekilleri, bugün bir grubu aldatabiliriz, bir başka kesime de, istediğimiz gibi 
davranabiliriz; ama, gelecek kuşaklar, bunun hesabını her zaman ve daima soracaklardır. Ar
tık, bütün ülkeyi aldatmanın imkân ve ihtimali düşünülemez; çünkü, insanlarımız uyandı; in
sanlarımız görüyor, insanlarımız biliyor... Hele de, AET eşiğinde, yetişmiş, çağdaş bilime da
yalı, bilimle donatılmış genç insanlarımızın gücüyle Avrupa Topluluğuna girme kararının aşa
masında, kimseyi daha uzun süre kandırmaya ihtimal yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, süreniz doldu... 

TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Son cümlemi söyleyeceğim Sayın Başkanım, izin ve
rirseniz. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı devraldığı 
zaman, ilk tepkisinin YÖK'e karşı olduğunu anımsıyorum. Basına da yansımıştı; fakat, neden
se, çok kısa bir sürede bu uygulamayı göremedik. 

Bir köşe yazarının 3 gün önce yazdığı yazıdan bir alıntı naklediyorum. Sayın YÖK Başka
nının, kendilerine, '-'Bir gün Cumhurbaşkanı olursanız, bütün bu Yükseköğretim Kurulu yet
kileri sizde toplanır" dediğini naklediyor, çok saygıdeğer bir köşe yazarı. Doğrusu, bütün bu 
mazeretlere, yorumlara veya bilgilere inanmak istemiyorum. 

Yüce Kurulun bu ortak ve tarihî sorumluluk ve sorun üzerinde birleşmesi dilek ve umu
duyla, hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
2. — Zonguldak Milletvekili Tevfîk Ertüzün'ün, 1989yûı ekim ayı tüketici ve toptan, e^ya fiyatla

rı artısı ile, yıllık enflasyonun ulaşacağı miktarın ekonomimize etkilerine ilişkin gündem dtst konuşması 
ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı 
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BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, ekim ayı enflasyonunun artış 
hızı hakkında söz istemişlerdir. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; geçtiği
miz ekim ayında, Devlet istatistik Enstitüsüne göre, tüketici fiyatlarının yüzde 7,6 ve toptan 
eşya fiyatlarının yüzde 4,3 artışı karşısında, ekonomimizin ve toplumumuzun nereye gittiğine 
Yüce Meclisin dikkatini çekmek üzere, gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, enflasyonla mücadele, programının 1 numaralı hedefi olarak Türk seçme
nine takdim eden ve hayalî vaatlerle, haksız rekabet içinde seçim kazanan iktidarın geldiği nokta, 
yüzde 80*e dayanan bir enflasyon ve sıfırlanan büyüme hızıdır. Ekim 1988 ile Ekim 1989 tarih
leri arasındaki yıllık toptan eşya fiyatları artışı ise, yine Devlet istatistik Enstitüsü kayıtlarına 
göre, yüzde 72,6; tüketici fiyatları artış hızı ise, yüzde 73.3'tür. 

Kapısını çaldığımız AT ülkelerinde ortalama yıllık fiyat artışları yüzde 4 civarında iken, 
bizde tam 20 kat fazla olması, AT ile Türkiye arasındaki iktisadî performans farklılığını açık 
bir biçimde gözler önüne sermektedir. 

Geçtiğimiz yıl Japonya'da yıllık fiyat artışı yüzde yarım, Almanya'da ise sadece yüzde 1,5 
olmuştur. Türkiye'deki aylık fiyat artışı ise, nerede ise AT'nin yıllık ortalamasının iki katına 
ulaşmıştır. 

Sayın üyeler, yine Devlet istatistik Enstitüsü tahminlerine göre, 1989 yılında (içinde bu
lunduğumuz yıl) büyüme hızı yüzde 1 civarına düşerek, 1980 yılından beri ilk defa bu yıl, 1968 
sabit fiyatlarıyla, kişi başına gelir, yüzde 2 civarında gerileme gösterecektir. Geçen sene sabit 
fiyatlarla, kişi başına S 723 lira olan gelir, bu yıl, yani, 1989 yılında, 5 591 liraya düşecektir. 
Böylece, 1980 yılından bu yana ilk defa, ülkemizde, halkımız, red refah kaybıyla karşı karşıyadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; eğer 1980'den sonraki dönemin bütününe bir göz atacak olur
sak, 1981 ile 1989 arasında ortalama yıllık toptan eşya fiyatları artışının yüzde 42 olduğunu 
görüyoruz. Oysa, iktidarın her fırsatta kötülediği 1970'li yıllarda, petrol fiyatlarının beş kat 
arttığı 1973 ilâ 1979 yılları arasında, toptan eşya fıyatlanndaki artış, ortalama yıllık yüzde 30 
olmuştur. 1981 ilâ 1989 arasındaki ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 4,7 iken, 1973 ilâ 1979 
yılları arasında ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 5,4 olmuştur. Demek ki, halka anlatılanlar, 
haksız bir iftiradan başka bir şey değildir. Gerek enflasyon ve gerekse büyüme performansı 
bakımından 1973-1979 yılları, 1981-1989 döneminin ilerisindedir. Eğer, Anavatan Partisinin ik
tidar olduğu 1984-1989 dönemini ele alırsak, ortalama yıllık toptan eşya fiyat artışı yüzde 50'dir. 

Değerli üyeler, Hükümet, enflasyon karşısında hiçbir ciddî tedbir almadığı gibi, enflasyo
nu, bir politika aracı olarak kabul etmiştir. Nitekim, bilindiği gibi, enflasyonist konjonktürde 
enflasyondan en ziyade yararlananlar, en çok borçlu olanlardır. Bu itibarla, iç borcun 35 tril
yon liraya yaklaştığı bir dönemde, Hükümet, enflasyonu sürdürmeyi, yararlı bir politika ola
rak benimsemektedir. 

Değerli üyeler, böyle bir iktisadî istikrarsızlık içinde, böyle derin bir ekonomik istikrarsız
lık içinde, ne yatırımları hızlandırmak, ne büyümeyi sürdürmek, ne refahı yükseltmek, ne ih
racatı geliştirmek, ne işsizliği azaltmak, ne gelir dağılımını düzeltmek ve ne de moral değerleri 
korumak mümkündür. 

— 228 — 



T.B.M.M. B : 27 7 . 11 . 1989 O : 1 

Seçim kazanma şansım kaybeden İktidar Partisi, ülkenin ekonomik ve sosyal meselelerini 
-çok sık kullandığı bir deyimle- kendi tabiî seyrine bırakmıştır. 

Değerli üyeler, bu bir iflastır, öyle bir iflastır ki, önce patron, şirketi terk etmiştir; ama 
demokrasinin aslî unsuru olan Türk seçmeni ve onun şaşmaz vicdanı, kendini unutanları af
fetmeyecek ve ilk fırsatta onları artık kesin olarak kayıttan düşecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Hükümet adına cevap vermek istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Taner, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
enflasyon konusunu, bilhassa yüksek bir enflasyonu müdafaa etmek kabil değildir. Yüksek 
enflasyondan memnun olunduğunu söylemek mümkün değildir. Yalnız, Türkiyemizin bugün
kü şartları içerisinde enflasyona nereden gelinmiştir... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — DÇM'lerdenl.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Enflasyon nasıl seyretmektedir; alı
nan kararlar nelerdir ve sonunda, enflasyon nereye gitmektedir?." konularında, müsaade eder
seniz, Yüce Heyete bilgi sunmak istiyorum. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Yağmur yağmadı, enflasyon yükseldi!.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, tüketici fiyatla
rına baktığımız zaman -şu andaki durum tespiti açısından ifade etmek istiyorum-1988 sene
siyle, 1989 senesi arasında büyük bir fark vardır. Enflasyon mücadelesi, kendisini göstermiş, 
meyvelerini vermektedir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne meyvesi ki? 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bir kilo peynir kaç lira oldu? 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. Dinleyelim... 

Buyurun Sayın Taner. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Birkaç rakamla ifade etmeme müsaa
de ederseniz, arz edeyim... 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Yüzde 7,6'yı, yıllık zannediyorsunuz 
galiba?! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1988 senesi başında aylık tüketici en
deksi kümülatif olarak yüzde 6'lık bir artışla başlamış; devam ederek, yüzde 11,7; yüzde 20,1; 
yüzde 26; yüzde 29; yüzde 31; yüzde 35; yüzde 40; yüzde 46; yüzde 57; yüzde 68 ve sonunda 
yüzde 75,2 seviyesine yerleşmiştir. Yani, 1988 senesi sonunda tüketici endeksi yüzde 75,2 olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1989 senesine baktığınız zaman, geçen senenin aynı aylanna göre, 
kümülatif olarak» yüzde 6 yerine, yüzde 5,5; yüzde 11,7, yerine yüzde 10; yüzde 20,1 yerine, 
yüzde 12,8; yüzde 26 yerine, yüzde 16,9 şeklinde, eğrisd olarak, enflasyonun, tüketici fiyatla
rında aşağıya düştüğünü açık seçik ve kesin görmekteyiz. 

— 229 — 



T.B.M.M. B : 27 7 . 11 . 1989 O : 1 

Bu şekilde bir değerlendirmeyle, ekim ayı rakamlarını içeren tüketici endeksleri, toplam 
olarak yüzde 56,1'dir. Geçen senenin aynı kümülatif rakamı yüzde 57,8'dir; yani, bir anlamda, 
geçen seneki seyrinden bir nebze de olsa aşağıdadır. 1988 yılının müteakip aylannda enflasyon 
daha fazla artmış olmasına rağmen, 1989 senesinde, alınan tedbirlerle, bu rakamların daha 
aşağıya düşeceğini tahmin etmekteyiz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — tşimiz tahmine kaldı! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir an için, ekim ayında yüksek çı
kan enflasyon rakamlarına şöyle bir göz attığımızda, bunların dökümünü şu şekilde görebili
riz : Gıda yüzde 46,45, konut yüzde 13,23, ev eşyası yüzde 13,26, giyim eşyası yüzde 15,53 ve
saire gitmektedir. 

Hükümet, 1989 yılı programı içerisinde, enflasyonla mücadeleyi 1 numaraya alarak, bunu 
gerçekleştirmek için, aşağıda sizlere arz edeceğim tedbirleri almış ve almaya da devam etmektedir. 

Birincisi: Hepinizin bildiği gibi, devlet harcamalarında, normal senelerde, son çeyrekte 
yapılan kesinti ve kısıntılar, bu sefer ilk üç ay içerisinde kendisini göstermiş ve bütün devlet 
daireleri büyük çapta tasarrufa gitmişlerdir. 

İkincisi: Türkiye'de son altı yıldır devam etmekte olan yatırım programları -bilhassa dev
let eliyle yapılmakta olan alt yatırım programları- bir nebze hafifletilmiş, öncelik sırasına göre, 
1989, 1990 ve 1991 senesinde bitecek olan projelere ağırlık verilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Belediyelere yardım kesilmiştir!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır efendim, belediyelere yardım 

kesilmemiştir; onu da size başka bir şekilde ifade ve izah ederiz; siz de zaten bunu gayet iyi 
biliyorsunuz. 

Bu şekilde devam edildiğinde, ekonomik program içerisinde, normalde, yaz aylarında fev
kalade düşük seyreden ve mevsimsel endekslerin aşağı düşmesine sebep olan endekslerin bir 
çizgiye getirilmesi amaçlanmış bunun için de Hükümetimiz, nisan ve mayıs aylarında belli fi
yat ayarlamalarını yapmış ve (bunların içerisinde, petrol fiyatlarının serbest bırakılması, şeker 
fiyatlarının serbest bırakılması, Tekel maddelerinin dünya fiyatlarındaki rakamlara getirilmesi 
de vardır) kamu iktisadî teşebbüslerinin Merkez Bankası ve bütçe üzerindeki ağırlıkları azaltıl
ma yoluna gidilmiştir. 

İkinci önemli husus, geçmişten beri Türkiye'nin uyguladığı politikalardan farklı bir yak
laşım olarak, Merkez Bankasından borçlanma limiti aşağı çekilmiş, kamu iktisadî teşebbüsle
rinin Merkez Bankasından borçlanmaları tamamıyla kaldırılmıştır. Keza, Hazinenin, kısa va
deli avans olarak Merkez Bankasından kullandığı rakam, 3,3 trilyon lirayla sınırlandırılmış ve 
bu rakamın mutlaka 2 trilyonlar civarında seyretmesini sağlayabilmek için azamî gayret göste
rilmiştir. 

Bunu takiben, Merkez Bankası bilançosunda net iç varlıkları temsil eden ve piyasaya para 
basma mekanizması olarak bilinen -bilhassa KİT'lerin- iç piyasaya para arzını sağlayan kredi 
mekanizması dondurulmuş, net iç varlıkların 1989'da büyüme hızı bugüne kadar yüzde 10 ci
varında seyretmiştir. 

Hükümetimiz, para politikalarında fevkalade dikkatli ve titiz davranmaktadır. Bunu ya
parken, para politikalarını çok fazla sıkıp... 
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BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Emisyon 8 trilyon... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ondan da bahsedeceğim beyefendi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Emekli çeklerim siz mi imzaladınız?.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ondan da bahsedeyim beyefendi, siz, 
yeter ki, sual sorun. Bizim, veremeyeceğimiz hesabımız yok. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sene başında 4,5 trilyon liraydı... Boş-
verin, basın parayı, basın!.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sizler, gerçekten 
bu konuda konuşmak istiyorsanız, kürsü serbesttir. Bizim alıştığımız, bildiğimiz Meclis tea
mülleri içerisinde buraya gelirsiniz ve istediğiniz şekilde konuşursunuz. Biraz evvel konuşan 
arkadaşları biz sabırla ve iyi niyetle dinledik. Hükümet olarak sizlere bilgi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Eğer müsaade ederseniz, bu bilgilerimi arz edeyim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Durum bununla da kalmamış, Hükümetimiz, enflasyonla mücadeleyi, serbest piyasa reji
mi içerisinde gerçekleştirebilmek için, iki önemli karar almıştır. Bunlardan birincisi, Türk pa
rasının 12 Ağustosta, 32 sayılı kararla, konvertibiliteye geçirilmesidir. Türk parasının konverti-
biliteye geçmesi, sistem içerisinde fevkalade güzel ve hassas bir denge oluşturmuştur. Böylece, 
şirketlere, yabancı parayla da işletme kredileri alabilme olanağı getirilmektedir. Bu şekilde ban
kalara da serbest rekabete dayalı olarak, kendi faizlerini ayarlama imkânı hazırlanmıştır. Bu
na, bu açıdan baktığınızda, geçen sene ekim ayında serbest bırakılan faizlerin yüzde 85 merte
besinden başladığını düşünürseniz, bugün banka mevduat faizlerinin yüzde 60'a indiğini ve 
daha da aşağıya inme eğiliminde olduğunu ve buna hiçbir şekilde devlet müdahalesi de olma
dığını gördüğünüzde, bunların, kesin olarak, enflasyonun aşağıya doğru inişte olduğunun ba
riz göstergeleri olduğunu kabul edersiniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — "Tasarrufçuyuz»* diyorsunuz, ama yüz
de 80 olduğunu kendiniz de kabul ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Serbest piyasa mekanizması, devlet 
müdahalesinin veya herhangi bir müdahalenin dışında gelişmektedir. Türkiye'de bugün, döviz 
kurlan serbesttir ve dövize, hiçbir şekilde, devlet müdahale etmemektedir. Hatta, Merkez Ban
kası döviz alımlarını yapmadığı takdirde, bugün, dolar ve markın değerlerinin daha da aşağı
da olacağı bariz şekilde ortadadır. Bu açıdan baktığınızda, şu anda 8 trilyon 162 milyar lira 
olan emisyonun yüzde 95 kadan, Merkez Bankasının, yurdumuza gelen dövizleri almak için 
çıkardığı paradır ve buna bağlı olarak da, Türkiye'de ilk defa, Merkez Bankası rezervleri, 4 
milyar doların üzerinde -altın hariç- keş (cash) durumuna gelmiştir. Bu, memleketimiz için se
vindiricidir. Şu anda piyasadaki emisyonun enflasyonla direkt korelasyonu olduğunu iddia eden
lere şu cevabı vermek isterim : Bu, doğrudan doğruya, piyasadan, Merkez Bankasının almak 
zorunda kaldığı rezerv hareketleri için gerekli bir ortamdır. Eğer, bunun haricinde siz emisyo
nu daraltmaya kalkarsanız -ki, bu mümkündür- bu, fevkalade sıkı bir para politikasıyla olur. 
O zaman da, gerek bankaları, gerekse ticarî şirketleri, hatta küçük şirketleri zor durumda 
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bırakırsınız ve bu zor durumdan dolayı onların doğuracakları maliyeti ödemeye, ne sizin, ne 
bizim gücümüz yetmez. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Para basmaktan daha kolayı ne var? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kaldı ki, biz, 1987 Kasımında, yüzde 
36 ezici çoğunlukla geldiğimiz Meclise, bu halkın, bu milletin desteğiyle geldik, bunu sizlere 
hatırlatırım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Yüzde 15'lere düştünüz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, o tarihlerde yüzde 
19 oy alanlara, İstanbul İlinden milletvekili çıkaramayanlara hatırlatmak isterim; o zamanlar 
neredeydiniz? 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — İhtilal ürünüsünüz, ihtilal... Şimdi gi
delim, ilk seçimde bir tane bile milletvekili getiremezsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sayın Gazioğlu, lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz, 12 Eylülün doğurduğu ortamda, 
Türkiye'nin siyasete geçtiği dönemde, memlekete hizmet vermekten her zaman gurur duyduk, 
gurur duyarız, 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Siz ihtilal ürünüsünüz; ihtilal olmasa 
iktidar olamazdınız. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Duyacak başka duygunuz olamaz; siz 
delege bile olamazsınız, delege. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Buraya, Yüce Meclise enflasyonla il
gili bilgiler arz etmek üzere çıkmış bulunmamıza rağmen, maalesef, atılan laflarla konuşma
mızın seyrinin değiştirilmek istendiği ortadadır. Eğer benimle-polemik yapmak istiyorsanız, 
ben bunu memnuniyetle yapmak isterim; ama, burası, bu gündem, polemik gündemi değildir; 
sayın milletvekiline hatırlatmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin aldığı 32' sayılı karara ilaveten, ithalat rejiminde büyük 
bir değişikliğe gidilmiştir, tthalat rejiminde, bugüne kadar, yüzde 236 civarında korunan sana
yi konusunda, bir anlamda serbest rekabete ve AT'ye uyumun sağlanması; öte taraftan, tüketi
ciye, iyi ve kaliteli mal sağlayabilme açısından, yeni bir programla, bir düzenleme getirilmiştir. 
Şöyle ki : Nihaî mamullerdeki koruma oranı, yüzde 236 civarından, yüzde 40-44 seviyesine 
indirilmiştir. Bugün halen, Türk sanayii, yüzde 44 seviyesinde korunmaktadır. Bu mamulleri 
imal ederken, dışandan'ara ithal mamulü getirenler için de bir avantaj getirilmiş, buradaki 
koruma yüzde 30 seviyesine indirilmiştir ve nihayet, sanayimizin ana hammaddeleri, tamamıy
la gümrük dışı bırakılarak, gümrükten muaf tutularak, aşağıya çekilmiştir. Yani, bugün ana 
girdilerde hiçbir gümrük ve fon yoktur. Bunun sebebi basittir; maliyet enflasyonunu aşağı çe
kebilmek, sanayinin fiyat artışını önleyebilmek için, devlet, aldığı vergilerden fedakârlık yapa
bilme bakımında çalışmalar yapmıştır ve bu fedakârlığı yapabilmektedir. 
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Bunun neticesinde, bugün, sanayimize baktığımız zaman, bazı mamullerde, fiyat artışla
rının durduğu, bazılannda yavaşladığı, bazılarında da aşağıya çekildiği müşahede edilmekte
dir; fakat, maalesef, bu yeterli değildir. Çünkü, bazı işletmeler, bazı insanlarımız, maalesef, 
altın yumurtlayan tavuğun karnını kesip, içindeki altını alabilmek için birtakım hesaplar içeri
sindedirler. Kendilerine büyük çapta indirim sağlanılmasına rağmen, fiyatlarım artırıp, iç pi
yasada taleple karşı karşıya gelmektedirler. Bu talep, yerini bulmadığı zaman da, peşin fiyatı
na vadeli satış yaparak, arada vade farkı almayarak, aslında, bir açıdan, fiyatlarını aşağı çek
mektedirler. 

Şimdi, enflasyon hesaplarım bu şekilde yapmadığımızı göz önüne alırsak; yani, enflasyon 
hesaplarını, bu vade farklarını indirmeden yaptığımızı göz önüne alırsak ve bunu göz önünde 
bulundurursanız, ekim ayı içerisindeki rakamların bir nebze yukarıya çıkmasını ve bunun sunî 
olmasını da herhalde takdir edersiniz. Bu, zaman içerisinde, piyasada oluşacak arz-talep den
gelerine bağlı olarak, kendiliğinden oturacak olan bir sistemdir. 

Enflasyonun 1980'lerden bugüne kadar gelişinin, seyredişinin, yükselmesinin ve bir türlü 
aşağı indirilemeyişinin sebeplerine gelince... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yağmur bir, seçim iki! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiyemizce, son altı yıl içerisinde, 
son kırk yılda yapılana eşdeğer hizmet getirilmiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Nerede? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu hizmet, Türkiye'nin her tarafın-
dadır. Bu hizmeti görmemek, bilmemek, inkâr etmek, insafsızlıktır. Bu hizmetin nimetlerin
den faydalanıp, "Allah razı olsun, Allah yapanlardan razı olsun" dememek, talihsizliktir. 

Bu açıdan baktığımızda, Hükümetimiz, yıllardır ihmal edilen ve devlet politikası haline 
gelmiş olan, serbest piyasa rejimi içerisinde Özel sektörün ekonomiyi yönlendirmesi politikası
nı hazırlamak amacıyla, altyapı yatırımlarını üstlenmiştir ve bu yatırımları altı senedir de de
vam ettirmektedir. 

Bu yatırımlar içerisinde, telekomünikasyonun durumunu sizlere ifade etmeme lüzum yok. 
Bugün, Türkiyemizdeki telekomünikasyon, Avrupa, hatta Amerika'dan daha ileridedir. Çün
kü, onların en son kullandıkları teknik Türkiye'ye getirilerek kullanılmaktadır; bunlar, dijital 
sistem ve fiberoptik sistemidir. Bu sistemlerle, sadece büyük şehirlerimize değil, Anadolu'nun 
en ücra köşelerine hizmet götürülmekte, buradaki vatandaşlann ileriye dönük çalışmalarına 
yardım eli uzatılmaktadır. Eskiden olduğu gibi, "Sadece bir-iki şehri imar «din, gerisini unutun" 
politikası, Anavatan Partisi devrinde ortadan kalkmıştır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Hastanelere gidin, bakın oradaki hastaların çektiği ıstıraba... 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Yılmaz, lütfen, hariçten müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, ben bunların hepsini teker 
teker sayarım. Acaba siz, onların bir tanesini sayabilir misiniz? 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Senin saydığını biz unuttuk! 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — \aptığınız fabrikaları izah edin, biz dinleriz. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ikinci mevzu, elektriktir. Elektrik ener
jisi, 1983 senesinde iktidarı devraldığımızda, 22 milyar kilovat/saat kadardı ve maalesef, Bul
garistan gibi bir ülkeden elektrik enerjisi ithal etme zorunluluğu vardı. O günden bu güne... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Demir almadınız mı? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O günden bugüne, elektrik enerjisi 
50 milyar kilovat/saatin üzerine çıkmıştır ve elektrik üretiminin daha da fazlaya çıkarılacağım 
beyan etmek isterim. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Şimdi de, elektriği kullanacak yer bulamıyoruz; sanayi dur
du, kullanacak yer bulamıyoruz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sanayideki elektrik tüketim artışı yüzde 
10,2'dir beyefendi. Bu elektriği kim kullanıyor? Ben size sorarım, sanayi' kullanmıyor da, bu 
artış nereden geliyor? Yoksa, bir zamanlar sizin ifade ettikleriniz gibi, bunları toprağa gömüp 
para mı veriyorlar? Böyle şey yok. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Kalkınma hızı sıfıra düşen sanayi kullanıyor. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir ülkenin 1983'ten evvelki yılların

da, 1980'den evvelki yıllarında, günde sekiz saat elektriğinin kesildiğini anımsarsanız, o tarih
te, o sanayinin nasıl üretim yaptığını düşünürseniz; bugün, yetmiş senedir görülmeyen bir ku
raklık karşısında, barajların yüzde 50 seviyesinde çalışmasına rağmen, hiçbir şekilde elektrik
lerin kesilmediği bir Türkiye'de çalışmaktan; o Türkiye'nin Meclisinde pırıl pırıl ışıklar altında 
Genel Kurula hitap etmekten, ancak gurur duyarız. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Eskiden mum ışığı mı vardı bu Mecliste? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER {Devamla) — Sayın milletvekilleri, üçüncü konu, 

ulaşımdır. Altı yılda, Anavatan Partisi iktidarı 30 bin kilometre yol döşemiştir Türkiye'ye. Bu 
yollar, bu insanlar içindir, vatandaşlarımız içindir; en ücra köşede yer alan köylerdeki vatan
daşlarımızın, çalışmalarını, icap ettiğinde, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini, hasta
nelerde en iyi şekilde bakılabilmelerini temin etmek içindir. Sizin döneminizde merkep sırtın
da hastaneye giden hastaların şartlarıyla bugünkü şartlar aynı değildir. Burada, elimizi vicda
nımıza koyarak konuşalım... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Taner, daha dün, Kırıkkale'den gelen ameliyatlı bir 
hasta Yüksek ihtisas Hastanesinde koridorda yatıyordu... Diğer yerleri bırakın, Ankara'da bi
le bu böyle. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 

Sayın Bakan, lütfen devam edin, süreniz de dolmak üzere, toparlayın lütfen. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, ulaşım da, altyapıyla beraber, bir bütün halinde, bundan sonra mem

leketimizde yapılacak her türlü tesis ve fabrikanın altyapısıdır. Bunlar olmadığı takdirde, ne 
özel sektör, ne yabancı sermaye, yatırım yapamaz. Bu üretim olmadığı takdirde, ülkemiz ihra
cat yapamaz; 1,7 milyar dolardan 12 milyar dolara gelemez. Ne olur?.. 70 sente muhtaç olur. 
Siz, Türkiye'nin tekrar 70 sente muhtaç olmasını mı arzu ediyorsunuz? 
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MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — 70 sene daha yaşasanız, 70 senti anlayamaya
caksınız! 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz, her insanımızın, Yüce Atatürk'
ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözcüğünü, pasaportunu yurt dışmda pasaport kontrolünde 
ortaya attığında rahatlıkla kullanmasını, Ay-Yıldızlı Bayrağının arkasında gururlu ve dik ola
rak yürümesini temin eden bir İktidarız. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 70 sente 
muhtaç olduğunuz dönemde bunu siz ifade edemezken, o vatandaşı, o kuyruklarda, o memle
ketlerde süründürürken ne düşünüyordunuz?.. 

VELİ AKSOY (tzmir) — Masalları bırakın. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, Bakan dağıttı, toparlasın efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Evet, sayın milletvekilleri, ben bunla
rı söylediğim zaman, masal, Türkiye'nin bugünkü icraatından bahsettiğim zaman da, masal... 
Peki, biz ne istiyoruz; biz niçin çalışıyoruz? Ben buraya geldim, size, Hükümetin icraatım, Hü
kümetin enflasyonla olan mücadelesini anlatmaya çalışıyorum; fakat, ne yazık ki, maalesef, 
sık sık kesilen konuşmalar sonucunda bir türlü neticeye ulaşamıyoruz. 

Neticeyi arz edeyim : Hükümetin, serbest piyasa rejimi içerisinde bütün dünyanın takdiri
ni topladığı ve kasalarının dövizle taştığı, yurt dışında itibarının tam olduğu, herkes tarafın
dan takdirle karşılanan, dosttan tarafından alkışlanan, düşmanları tarafından çekinilen bir Türki
ye'de yaşıyoruz. 

VEFA TANIR (Konya) — Dostu kim? 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Dostlarından birkaç tanesini sayar mısınız? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu Türkiye'yi şu anda idare etmek, 

Türkiye'ye hizmet vermek için, Anavatan Partisi, 1987 seçimlerinde görev almıştır. Bu görevle, 
Meclis Grubuyla ve kurduğu Hükümetle, en iyi şekilde, en iyi bildiği şekilde ve kalbi açık, vic
danı açık, alnı açık bir şekilde bu memlekete hizmet vermektedir. Anavatan Partisi ve onun 
hükümetleri... (SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Emekliler size çok kızgın. Emekliler için ne diyor
sunuz efendim? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anavatan Partisi Hükümetinin, ikti
dar olarak, bildiğiniz sorumlulukları vardır, aym sorumluluklar, muhalefet partileri üzerinde 
de vardır. Bizler, muhalefet partilerinden gelen her türlü yapıcı tenkit ve İktidarın yaptığı -varsa-
hataları görmek, dinlemek ve tartışmak üzere, bu Mecliste huzurlarınızda ve Bakanlıkta her 
zaman hazır bulunmaktayız. 

Bu konuda çalışmak, donelerle gelmek, akla ve mantığa yakın ve gerçekçi olarak sorulan 
her suale cevap vermekle yükümlüyüz ve bu suallerin cevabını da veririz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Emekli çeklerini Sayın Pakdemirli mi imzaladı, yoksa 
siz mi imzaladınız? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, böyle bir suale cevap 
verme keyfiyetimiz var mı? 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. Sual müessesesi yok. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, biz her türlü sualin cevabını veririz de; sadece Genel kurulun idaresi açısın
dan söylemek istiyorum. Siz takdir buyurursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu; lütfen toparlar mısınız? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bugün, İktidar tarafından alınan ted

birler neticesinde ve halihazır, ülkemizde kaynaklanan ve var olan enflasyonun yüzde 70'inin 
özel sektör tarafından yaratıldığı malumunuzdur. Burada, bir husus yanlış anlaşılmasın: Ben, 
özel sektörü suçlar mahiyette konuşmuyorum; ama sistemin gelişmesi ve oturması açısından, 
yapılan zamlar, daha ziyade enflasyon beklentisine dönük olup, halihazırda yürürlükte olan 
enflasyonun gerçek rakamlarını yansıtmamaktadırlar. Bu rakamların gerçekçi yansımalarına 
bakarsanız, piyasadaki mevduat faizleri, piyasadaki kur gelişmeleri ve piyasadaki arz-talep den
geleri ile, ithalat ve ihracatla bağlantılı olduğu görülür. 

Bu deflatörlere, baktığınızda, ülkemizde, enflasyonun, kesin olarak, tırmanışının durdu
rulduğu, boynunun büküldüğü ve aşağıya doğru çekildiğini, rakamlarla, açık ve seçik olarak 
sizlere ifade ettim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Enflasyon aylık yüzde 8 oldu; daha hangi aşağıya 
çekmekten bahsediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu rakamlar, Türkiye'de, enflasyo
nun, halen var olan Anavatan Partisi Hükümeti ve bundan sonra var olacak Anavatan hükü
metleri tarafından en iyi şekilde kontrol edileceğini ve aşağıya çekileceğini ifade eder, hepinize 
sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya ili Emet ilçesine bağlı Günlüce Kasa
basının otomatik telefon santralı sorununda PTT'nin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaş
tırma Bakanı Cengiz luncer'in cevabı 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz, Ulaştırma Bakanlığının tutu
mu ve PTT hizmetleri hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Korkmaz. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kütahya tli Emet 
tlçemiz Günlüce Kasabasının, bugüne kadar bir türlü halledilemeyen önemli bir sorununu Yü
ce Meclisin bilgisine arz etmek istiyorum. 

Günlüce, 1973 yılında belediyelik olmuş, Tavşanlı ve Emet ilçeleri karayolu üzerinde ve 
her iki ilçeye 25'er kilometre mesafede bulunan 2 800 nüfuslu, 1 400 seçmeni bulunan çok şirin 
kasabalarımızdan birisidir. Bu kasabamızda, halihazır, 1 ortaokul ile 4 ilkokul mevcut olup; 
sağlık ocağı, orman evi ve Tarım Kredi Kooperatifi gibi kuruluşlar da bulunmaktadır. Ayrıca, 
bu kasabamız, kaplıcalarıyla da ünlü bir beldedir. 
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Değerli milletvekilleri, yalnız, bu şirin ve güzel kasabamızın bir sıkıntısı vardır. ANAP 
Hükümetinin her fırsatta öğündüğü ve az önce bir gündem dışı konuşmaya cevap vesilesiyle 
burada konuşan Sayın Güneş Taner'in de ifade ettiği gibi, "Köylere kadar telefon götürdük, 
köylerimiz dahi otomatik santrala kavuştu" diyorlar; ama, bu özelliklerine rağmen, Günlüce 
Kasabası, maalesef, her nedense, bugüne kadar bir türlü otomatik santrala kavuşturulamadı. 
Böylesine önemli bir yerleşim alanı olan kasabamızda, maalesef, hâlâ manyetolu telefon kul
lanılmaktadır. Kasabada bulunan PTT şubesi aracılığıyla komşu ilçelerle ve hatta bağlı olduğu 
Emet İlçesiyle dahi, 031'e kayıt yaptırmak suretiyle, ancak Kütahya PTT'si aracılığıyla görüş
me imkânı bulunabiliyor. 

Şimdi, burada aklımıza gelen soru şudur : 1984-1989 dönemi mahallî seçimlerinde, Gün-
lüce'deki seçimleri Doğru Yol Partisi adayının kazanması nedeniyle, acaba b * belde halkı ce
zalandırılıyor mu? Bu sorunun mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. Bugüne kadar beledi
ye başkam tarafından müteaddit defalar bu beldenin otomatik santrala geçirilmesi için ilgilile
re müracaat yapılagelmiştir; ama, burası, bir türlü, otomatik santrala geçirilememiştir. İşte buna 
bir cevap arıyoruz. 

Ayrıca, bu vesileyle, elimdeki bir belgeyi Yüce Meclisin bilgisine sunarak, bu sorunun çö
zümlenmesi için Sayın Ulaştırma Bakanını burada uyarmak istiyorum. Elimdeki belge, Eski
şehir PTT Başmüdürlüğünün 12 Ekim 1989 tarih ve 36040/40320 sayılı yazısıdır. Aynen oku
yorum : 

"Belediye Başkanlığına 
Günlüce/Emet 

tlgi : a) 30.5.1989 gün ve 1103 sayılı yazınız. 
b) Günlüce belediye Başkanlığının 23.5.1989 gün ve 213 sayılı yazısı. 
Kira ile işgalimiz altında bulunan Günlüce Belediye Başkanlığına ait binanın aylık kira 

bedelinin 80 liradan -evet, yanlış okumuyorum, yalnızca 80 lira - 10 000 liraya artırılmasına 
ilişkin ilgi yazınız ve eki tetkik edilmiş olup, kira artışının mümkün olmadığı ve kira bedelinin 
artırılması cihetine gidilmesi halinde PTT Şubemizin kapatılması cihetine gidileceğini bilgile
rinize arz ederiz." 

PTT Başmüdür ve Başmüdür Yardımcılarının imzalarıyla yazılmış bir yazıdır. 
Değerli arkadaşlarım, Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün bu yazısı, ANAP Hükümetinin, 

gerçekten, PTT hizmetlerinde ve telefon konusunda nasıl çağ atladığını ortaya koymuştur. Be
lediyenin mülkünde kiracı durumunda olan PTT, aylık 80 lira kira ödüyor; belediye de, "Bu
günkü şartlarda artık bu para ile bir kibrit dahi satın alınamıyor; geliniz, buranın kirasını yine 
çok cüzi bir miktarda artıralım, 10 000 lira yapalım" diyor. Teklif bu; ama, şu verilen cevaba 
bakınız : "10 000 lirayı ödeyemeyiz. Eğer kira artışında ısrar ederseniz, PTT Şubesini kapatı
rım." Âdeta tehdit edercesine bir cevap veren, böylesine sorumsuzluk taşıyan bu yetkililere, her
halde bunun bir cevabı olacaktır kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümeti sayesinde, para, pul olmuştur. Günümüzde en ufak 
para, madenî 100 liralıktır. Şimdi, ayda 80 lira kira bedeli ödemekte olan PTT, bozuk para 
olmadığı için zaten her ay bu kira bedelini ödemekte güçlük çekiyor. PTT her ay belediyeye 
100 lira ödese, belediye kendisine paranın üzeri olan 20 lirayı iade etmekte güçlük çekiyor; çünkü, 
20 liralık bozuk para yok. Bu gülünç rakamlar karşısında, PTT, işgal ettiği binanın kirasını, hiç 
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değilse piyasada bulunabilen, ödenebilen miktarda teklif etmeliydi. Bir ay (otuz gün sürece) 
kullandığınız, belediyeye ait bir yere ödenen kira bedeliyle, bugün, bir mektup, hatta bir bay
ram tebriği bile gönderebilmek mümkün değildir. PTT, tüm PTT hizmetlerine sık sık ve so
rumsuzca zam yaparken, halkımızın, bu yapılan zamların gerekçesini PTT'ye sorma imkânı 
oluyor mu? Onun için, PTT yetkililerinin, bu işi sürtüşmeye götürmeyerek, belediyenin istedi
ği 10 000 liralık kiraya hiç itirazı olmamalıydı. Buna hakkı da yoktur. Hele hele "Kira bedeli
nin artırılması cihetine gidilmesi halinde PTT şubemizin kapatılacağı cihetine gidileceği" gibi 
talihsiz ifade kullanmamalıydı. Eğer bunun altında bir tehdit yatıyorsa, bu da çok yanlıştır 
ve ayıptır. 

Bu vesileyle, burada, Sayın Ulaştırma Bakanına sormak istiyorum. Bu güzel ve şirin Gün
lüce kasabası, acaba ne zaman otomatik santrala kavuşturulacaktır? 

A. CENGİZ DAĞLAR (Antalya) — SHP iktidara geldiğinde... 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) — Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo

rum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer. 
Buyurun beyefendi (ANAP sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI CENGİZ TUNCER (Antalya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; biraz önce, Kütahya Milletvekili Sayın Korkmaz arkadaşımız, Kütahya tli 
Emet tlçesi Günlüce Kasabası ile ilgili bir şikâyetini dile getirdi; ben, kendisine teşekkür ediyo
rum. Ancak, bizler, başından beri bu tip ufak işlerle uğraşmıyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Kasabanın telefon konusunu ufak iş görüyorsanız, 
çok ayıp ediyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI CENGİZ TUNCER (Devamla) — Daha büyük işlerle uğraşıyo
ruz. Bu sorunları, bu tip konuları değerli milletvekili arkadaşlarımız bize intikal ettirdiklerin
de, gereği, süratle yapılmakta. Bunun örnekleri var. Müsaade ederse söyleyeyim. SHP'den, Sa
yın Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Doğru Yol Partisi Grubundan Sayın Latif Sakıcı'nın, 
Sayın Alaettin Beyin ve Antalya milletvekili arkadaşlarımızın bu tip talepleri olmuştur, hepsi 
yerine getirilmiştir. Biraz önce söz konusu edilen Günlüce Kasabasının telefon durumu da 1990 
programında mevcuttur; tahmin ediyorum 1990 yılında da telefona kavuşacaktır. Değerli ar
kadaşımız burada bu sorusu ile bize bir imkân verdi. Yüce Meclise bu konuda da kısaca bilgi 
vermek istiyorum. 

önümüzdeki bir yıllık dönem zarfında Türkiye'de 71 ilde de beklemesiz telefon verilecek
tir. Ayrıca, şu anda 23 il, 525 ilçe ve kasabamızda, beklemesiz telefon verilmektedir. 1983 yılın
da 1 900 000 olan hat kapasitesi, şu anda 6 450 000'dir, yıl sonunda 6 800 000 hatta çıkacaktır. 
Şu anda mevcut telefon santral kapasitesi 1 900'dür. Bunun 1 000 tanesi 1989 yılı içerisinde, 
kasaba, köy, ilçe ve büyük şehirlere konmuştur. 

Ayrıca, köy ve kasabalarımıza telefon santrallarımızı koyduğumuzda, bu yöredeki muh
tarlıklar, belediyeler, özellikle PTT idaresine yardımcı olmak kaydıyla, gerekli binayı tahsis et
mekteler; sağ olsunlar. PTT'de bu binalara PTT santrallarını getirip kurmakta ve o yörede ya
şayan insanların hizmetine sunmaktadır. 
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Yine bu vesileyle, bir hususu daha Yüce Meclise izah etmek isterim: ti içerisindeki farklı 
kod numaraları, bir koda irca edilecek ve aynı il içerisinde sadece bir kod kullanılacaktır. Bu 
konuda da, değerli mili et vekillerimizden, vatandaşlarımızdan bize intikal eden şikâyetler var
dır. Zannediyorum bir yıl içerisinde bu şikâyetleri de ortadan kaldırmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, PTT, altı yıldan beri bu memlekete büyük hizmetler vermekte, ver
meye de devam etmektedir. PTT'nin, bildiğiniz gibi, telefon, teleks hizmetleri dışında, bir de, 
televizyon hizmetleri vardır. Bu vesileyle, o konuda da iki cümleyle sizlere bilgi vermek isterim. 

1990 yılı sonu itibariyle, Türkiye'de, TV-1 ve TV-2'de görüntü almayan yer kalmayacaktır. 
Bunun için gerekli her türlü yatırım yapılmıştır. 

TV-3 konusunda ise, şunu söyleyebilirim: 1990 yılı sonunda Türkiye'nin aşağı yukarı yüz
de 65'i TV-3 seyredebilecektir. Yine, 1990 yılı sonunda, TV-4'ü de Türkiye'nin yüzde 50'si sey
rediyor olacaktır. 1991 yılı sonunda da, TV-1, TV-2, TV-3 ve TV-4 Türkiye'nin her tarafından 
seyredilecektir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncer. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, gündeme geçiyoruz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yoncalı Köyünde 18 

Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve olağanüstü, hal uygulanan illerdeki benze
ri uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir Meclis araştırma önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

özal hükümeti döneminde, özellikle olağanüstü hal uygulamasına gidilen illerde, insan 
hak ve özgürlüklerinin işlemez hale geldiği, yok edildiği somut kanıtlarıyla ortadadır. Bunun 
en son örneği de Hakkâri tline bağlı Yoncalı Köyünde yaşandı. Yoncalı'da 6 vatandaşımız kat
ledildi; cesetleri yakıldı. Bu uygulamanın devlet güçleri tarafından yapılması tüyler ürperticidir. 

Yoncalı Köyü, sarp kaya ve dağlar arasında kurulmuş bir yerleşim birimi; halkı yoksul 
ve sefalet içinde, geçim kaynağı hayvancılık, köylüler yazın zomaya çıkar, hayvanlarının kışlık 
yem ihtiyacını burada biçtikleri otlarla sağlarlar. Köyde askerî birlik yoktur. Geçmişte köyden 
birkaç kişi devlet güçlerine yardıma oldular diye gizli örgüt elemanları tarafından öldürülmüştür. 
Bu yüzden köylüler "Köy koruculuğu" önerilerini kabul etmemiştir. Bu yüzden Komando Bin
başı Ahmet Korkmaz köylülere kin ve husumet beslemektedir. 

18.7.1989 günü PKK militanlarının Suvarihalil Geçidinden Hakkâri'ye sızacakları ihbar 
edilir. Bu geçide pusu atılması düşünülür. Askerî birlikler ve tim elemanlarının şevkine başla
nır. Köy Hizmetleri araçlarıyla sevk başlar. Suvarihalil Geçidine giden yol Yoncalı Köyü ve zu
rnasının yanından geçer. Araçların bir bölümü geçide ulaşamaz, arızalanır. Çünkü, geçit 2 740 
metre yüksekliktedir. Birlikler yarı yolda indirilmek durumunda kalır. Bu nokta ile geçit 

— 239 — 



T.B.M.M. B 5 27 7 . 11 . 1989 O : 1 

arasında Yoncalı zoması vardır. Birlikler zirveye doğru tırmanırlar. 

Yoncalı köylülerinin bir bölümü ot biçmeye gitmişlerdir. Köydeki kan davası nedeniyle si
lahlarını birlikte götürmüşlerdir. Askerî birlikleri görünce korkarak silahlarını saklamak için 
sağa sola kaçışır. Birliklere komuta eden Komando Binbaşı Ahmet Korkmaz, "dur ihtarında 
bulunmadan" ateş emri verir. Köylülere ateş açılır. Ortalık savaş alanına dönmüştür. PKK mi
litanlarına karşı kullanılmak üzere getirilen her türlü silahı güvenlik güçleri köylülere karşı kul
lanmıştır. 

Zomada bulunan köylüler ateş alanına doğru koşarak ve Zoma'da bulunan güvenlik güç
lerinden bir kısmına "Aşağıdaki birliklerin ateş açtığı şahıslar bizim köylülerimiz, ot biçmeye 
gitmişler" diyerek, olay yerine gelirler. Binbaşıya aynı durumu anlatırlar. "İzin verin gidip 
getirelim" derler. Salih, Abdullah, Sıddık, Aziz, Sadık ve Şehmus Orhan'ı bulur, getirirler. 
Binbaşı Ahmet Korkmaz'in emriyle güvenlik güçleri dipçik ve kabzalarla bu köylüleri darp 
eder, tanınamaz hale sokarlar, Hakkâri'ye sevk edilirken bunlardan Şehmus Orhan yaşamını 
yitirir. 

Yoncalı köylüleri arama sırasında köy halkından Sabri ve Bünyamin Orhan'ın cesetleriyle 
karşılaşırlar. Binbaşıya, ateş açılarak öldürülen ve cesetlerini gördükleri iki kişinin kendi köy
lüleri olduğunu söylerler. Binbaşı Ahmet Korkmaz bunları terörist olarak kamuoyuna duyur
maya karar vermiştir bir kez. Köylülere "Bunlar terörist. Köylü olduklarım söylerseniz, sizin 
de sonunuz bu olur" diyerek susturur köy halkını. Köylüler yaylayı, köyü boşaltarak yakın 
yerleşim birimlerine sığınmak zorunda kalırlar. Çünkü, Komando Binbaşı Ahmet Korkmaz, 
"düşmana karşı savaş kazanma edası" içinde her tür insanlık dışı uygulamayı yapmaktadır. 
Yerel yöneticilere yanlış bilgi verir, öldürülen kişilerin, "Kimlikleri saptanamayan terörist" ol
duklarını söyler. Olay bu şekilde TV ve Radyo haber yayınlarında duyurulur. Halbuki, öldü
rülenler Yoncalı köylüleridir ve PKK ile hiçbir ilgileri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan Yoncalı köylülerine karşı girişilen harekâtın bilançosu l'i er olmak üzere 7 ölü, 4 yaralı, 
yakılan cesetlerden arta kalan kemik ve küller. 

Olayın, TV ve radyo haberlerinde yansıtılan biçimde olmadığı ortaya çıkınca, Binbaşı Ahmet 
Korkmaz, öldürdüğü köylülerin cesetlerini ot yığınlarının içine atarak yakmıştır. Sorumluluk
tan kurtulmanın yolu ve yöntemi olarak görmüştür bu uygulamayı. 

Kısa özeti sunulan bu olay, bölgede yaşanan olayların vahametini ortaya koymaktadır. Halk 
tükenmiştir, PKK'ya karşı alınmış gibi gösterilen önlem ve uygulamalarla, bölge halkı âdeta 
hedef seçilmiştir. Aramalardan, sokağa çıkma yasaklarına, köy koruculuğundan silahların serbest 
bırakılmasına, "dur" ihtarı yapılmadan ateş açılmasından ceset yakılmasına ve benzeri gibi 
uygulamalarla bölgede tam bir terör yaşatılmaktadır. Bu yüzden, büyük bir göç başlamıştır. 

Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Yoncalı Köyü olayı ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamalarla ilgili olarak Meclis araştırması açılması 
için gereğini saygıyla arz ederiz. 

Cumhur Keskin Tayfur Ün Kamil Ateşoğulları 
Hakkâri Bilecik Ankara 

K. Kemal Anadol İbrahim Tez Cüneyt Canver 
İzmir Ankara Adana 
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Neccar Türkcan 
İzmir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
Ali Uyar 

Hatay 

Hasan Zengin 
Manisa 

özer Gürbüz 
Sinop 

Kâzım özev 
Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Beşer Baydar 
Ankara 

Erol Güngör 
tzmir 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Birgen Keleş 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Ekin Dikmen 
İçel 

tlhami Binici 
Bingöl 

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

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarmda bulunan kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesine devam olunmasmm, Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş olduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1029) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 79 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Kasım 1989 tarih ve 340 sayılıyazınız. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesinde, "Bakanlar Kurulunun herhangi bir se

beple çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve tçtüzük 
değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi 
ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun bir yazısı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine devam olunur" hükmü yer almıştır. 

Sözü edilen hüküm, yeni kurulan Bakanlar Kuruluna, güvenoyu alıncaya kadar geçecek 
süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlarında bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerinden görüşülmesini istediklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bildiıme görev ve yetkisini vermiştir. 
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Cumhurbaşkanlığının 31 Ekim 1989 tarih ve 39-08/E-1-89-511 sayılı olup 1 Kasım 1989 
tarih ve 20329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tezkeresine göre görevini sürdüren Bakanlar 
Kurulumuzun ise, yeni bir Bakanlar Kurulu olmadığı hususu açıktır. Nitekim, "Bakanlar Ku
rulunun Görevini Sürdürmesine Dair İşlem" başlığını taşıyan Cumhurbaşkanlığı tasarrufun
da, "... yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun görevini sürdürmesi" 
ifadesine yer verilmek suretiyle, Bakanlar Kurulunun yeni olmadığı hususu sarih bir biçimde 
vurgulanmış olduğundan içtüzüğün 79 uncu maddesinde zikredildiği şekilde Bakanlar Kuru
lumuzun, yeni Bakanlar Kurulu olarak mütalaa edilmesi mümkün görülmemektedir. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi yazılarında da zikredildiği üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen Ge
nel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olun
ması, Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Ali Bozer 

Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasartsmın, Gündemdeki diğer işlerin önüne alınarak 8 Kasım 
1989 Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 

Danışma Kurulu önerisi 

7.11.1989 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler bölümünün 
4 üncü sırasında yer alan, 276 sıra sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik kapılması Hakkında Kanun Tasarısının, gün
demdeki diğer işlerin önüne alınarak 8 Kasım 1989 Çarşamba günkü Birleşimde görüşülmesi
nin Genel Kurula önerilmesi Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş Koksal Toptan 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1027) 

BAŞKAN — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylannıza sunacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının tmar Kanununa aykırı olduğu 
iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için, alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarını 
tamamlayabilmesi için, görev süresinin 3 Kasım 1989 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş Milletvekili 

10/37 Numaralı Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

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

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyelik için seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Sinop Milletvekili Sayın özer Gürbüz aday gösterilmiştir. 

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

2. — Adalet komisyonunda açık bulunan üyelik için seçim 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, 
Kocaeli Milletvekili sayın Ömer Türkçakal aday gösterilmiştir. 

Oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Açılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner ve 9 arkaddstntn, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla 
satılmasının nedenleri konusunda genel görüşme açûmasma ilişkin önergesi (8/11) 
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BAŞKAN —• Birinci sırada bulunan, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşı
nın, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda, Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin satış fiyatının, vatandaşların alım güçleriyle oran
lanmayacak kadar yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Elektrik fiyatlarının yüksekliği, yoksul 
vatandaşlarımızın meskenlerinde aydınlatma giderleri bakımından olsun, ayakta durmaya ça
lışan sanayimiz açısından olsun, elektrik satış fiyatları, ülkemizin millî gelir düzeyi ile mukaye
se edildiğinde son derece yüksektir. 

OECD ülkelerinin 19 adedinin içinde elektriğin Kwh fiyatı Amerika Birleşik Devletleri, 
Yunanistan, Norveç, Avustralya elektrik satış fiyatlarıyla hemen hemen denklik arz etmekte
dir. Buna mukabil, bu ülkelerin fert başına millî geliri Türkiye'nin millî gelirinden, yaklaşık, 
sırasıyla, Amerika Birleşik Devletleri 16 kat, Yunanistan 3,5 kat, Norveç 13 kat, Avustralya 
10 kat daha fazladır. 

Gene bu ülkeler arasında, meskenlerde en pahalı elektriği Japonya satmaktandır. Japon
ya'nın elektrik satış fiyatı Türkiye'nin 2,4 katıdır. Buna karşılık fert başına millî geliri ise Tür-
kiye'dekinin 10 katıdır. 

Görüldüğü gibi, ülkemizi AT ve diğer OECD ülkeleri ile fert başına millî gelirleri veya 
satın alma güçleri itibariyle bir kıyaslamaya tabi tutarsak, gelişmiş olan bu ülkeler, elektriği 
bizim ülkemizden çok daha fazla ucuza kullanmaktadırlar. 

Gelişmiş olan ülkelerde, elektrik, ülkemizden çok daha ucuza kullanılmaktadır. Bunun 
belli sebepleri olması gerekir. Elektrik kullanımı, medeniyetin, kalkınmışlığın, sosyal gelişmiş
liğin bir göstergesidir; lüks bir araç olarak düşünülmemelidir. 

Bugün ülkemizde, özellikle sanayide, maliyetler açısından, âdeta, işletmeleri felç eder du
ruma gelmiştir. Bu hususta bir rekabet de söz konusu olmadığı için, elektrik fiyatlarının yük
sek tespit edilmesinde : 

— Yatırım maliyetleri vatandaşın sırtına mı yüklenmektedir? 
— Tahsil edilemeyen elektrik bedelleri yüzünden midir? 
— Türkiye Elektrik Kurumunun yüksek faizlerle iç ve dış borçlanmaları mıdır? 
— Teknoloji geriliği midir? 
— Üretim maliyetlerinde girdi maliyet yüksekliği midir? 
— Vasıtalı vergi aracı olarak mı kullanılmaktadır? 

Bunlar, bugün kamuoyu tarafından bilinmemektedir. 

Bugün, ülkemizde, satışa arz edilen elektriğin yaklaşık % 81'i net üretim, % 24'ü ithal, 
% 5'i ise kayıpları ihtiva etmektedir. Net üretim içinde, % 65 termik santrallarda, % 35'i hid
rolik santrallarda üretildiğine göre ayrıca da termik santrallann önemli bir bölümü yerli linyit 
kömürüne dayalı olduğuna göre maliyetler açısından, bu fiyatları artırıcı bir etkenin söz konu
su olmaması gerekir kanaatindeyiz. 
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Bu itibarla, Anayasamızın 98, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. 

Şinasi Altıner (Zonguldak) 
ve arkadaştan 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırayla, Hü
kümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt; buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve arkadaş
larının, elektrik fiyatlarının yüksek tespit edilmesiyle ilgili olarak vermiş olduğu genel görüş
me önergesi konusunda Hükümetimizin görüşlerini, icraatımızın neler olduğunu, aldığımız ted
birlerin neler olduğunu, olayın altında yatan sebeplerin ne olduğunu açıklamak üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, elektrik enerjisi, millî gelir gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyini ifade etmesi
nin yanında, kullanılan enerji türlerinin içerisinde en yoğun kullanılabilen ve her türlü enerji
ye dönüşebilen çok faydalı bir enerji türüdür. Dolayısıyla, böylesine faydalı bir enerji türünün, 
ülkemiz insanlarının hizmetine sunulması, başta iktidarların ve özellikle bu memleketin, mil
letin daha iyiye gitmesi için görev almış olan bütün milletvekillerinin, bu konuyu desteklemesi 
yönünde, en başta gelen görevleri arasındadır. 

Bu kadar faydalı bir enerji türü olmasının yanında, mevcut enerjiler içerisinde, en zor ve 
en pahalı elde edilenlerin başında gelir; çünkü, elektrik enerjisini konutlara, iş yerlerine, sana
yie getirinceye kadar kuracak olduğunuz santrallara yapacak olduğunuz masrafların yanında, 
iletim hatları, trafo merkezleri, orta gerilim hatları, dağıtım şebekelerine ve evlere gelinceye 
kadaj büyük çapta yatırım yapmanız gerekmektedir, tşte bu kadar zor ve önemli olan, özellik
le bugün Tûrkiyemizde hemen hemen nüfusumuzun tümünün elektrik kullandığı bir yerde ve 
direkt vatandaşla karşılıklı temas halinde bulunan bir sektörde, son derece ciddî, tedbirli ve 
istikrarlı çalışmak mecburiyetimiz vardır. 

Bugün, Türkiyemizin, hemen hemen elektrik ulaşmayan hiçbir yöresi kalmadığı gibi, nü
fusumuzun yüzde 99,8'i elektrik kullanmaktadır ve 14 milyon 300 bin abonesi bulunan Türki
ye Elektrik Kurumu, bu hizmetleri, zamanında, güvenilir ve en iyi şekilde, vatandaşa sunmak
la yükümlüdür ve var oluşunun da felsefesi budur. 

Bildiğiniz gibi, 1983 öncesi, ülkemizde günde dört beş saat elektrik kesintisi varken, 1 ki
lovat enerjinin sanayide kullamldığında 20 misli daha fazla katma değer getirmesi yönünden 
düşünürseniz, bu kesintilerin memleketimize ve milletimize ne kadar pahalıya mal olduğu apa
çık ortadadır. O yıllarda, Sovyet Rusya ve Bulgaristan'dan önemli miktarda elektrik alıyorduk 
ve bu, Türk milletine büyük zul geliyordu. 

Geçirdiğimiz beş yıl içerisinde, 6 900 megavat civarında olan kurulu gücümüzü 16 bin me
gavata çıkarırken, tabiî ki, büyük çapta yatırım yaptık ve bu yatırımları da, yine Türk Milleti
nin ortaya getirdiği, verdiği, Özellikle de elektrik tüketen vatandaşlarımızın vermiş olduğu ver
gilerle yaptık. 
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Bugün, Türkiyemizde, her ne tesis yapılıyorsa, hangi hizmet yapılıyorsa,* bunların gerçek 
sahibi Türk Milletidir. Çünkü, hiçbir iktidann cebinde özel parası yoktur; bu paralar milletin 
parasıdır ve milletin mutluluğu için, milletin gelişmişlik düzeyinin yükselmesi için harcanmak
tadır. Dolayısıyla, bu paraların son derece ciddî, tedbirli ve bir kuruşunun boşa kullanılmama
sı için hep beraber gayret göstermek' mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. 

Arkadaşımız, elektrik fiyatlarının bugünkü düzeyde olmasından ve özellikle dar gelirlile
rin ödeme gücünün üzerinde olduğundan şikâyetle, bu önergeyi vermiştir. Size samimiyetimle 
ve açıkça söyleyeyim ki, şu anda, özellikle konutlarda kullanılan enerji tutarı, aile başına orta
lama ayda 7 bin lira civarındadır. Bu rakam 1989 fiyatlarına göre çıkarılmış bir rakamdır. Yani, 
bu kadar yoğun kullanımlı, bu kadar faydalı, insanlara, ekonomiye kan verecek olan ve pahalı 
üretilen bir enerji türünü, insanların ayağına kadar getirip, ayda 7 bin liraya bu hizmeti ver
mek, bugünkü şartlarda pahalı değildir. 

İSO kilovatın üzerinde elektrik kullanan vatandaşlarımız için, fiyat 85 liradan, birden bire 
18S liraya yükselmektedir. Bu da, gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, evinde aleti edevatı fazla 
olan kişilerin fazla ödemesine yönelik bir tedbirdir. 

Zannediyorum, bu salonda bulunan milletvekillerinin evlerine gelen faturalar da şu anda 
17-18 bin liranın üzerinde değildir. Bu faturaların içerisinde, buzdolabı, çamaşır makinesi, ku
rutma makinesi, ve. bjunun yanında, ütüsünden diğer ihtiyaçlarına kadar bir sürü ekstra cihaz
ların harcadığı elektrik bedelleri vardır. Dediğim gibi, diğer zaruri ihtiyaçlarla mukayese ettiği
niz zaman, özellikle konutlarda kullanılan enerji Türkiye'de pahalı değildir; ama, tabiî olayın 
öbür tarafı da var. 

Bu kadar kısa zamanda 9 trilyonluk yatırım yapıldığını ve bu yatırımların büyük bir kıs
mının da krediyle yapıldığını düşünürseniz, tabiî, ki, bu fiyatların içerisinde amortismanların 
getirdiği yük, özellikle 1989'da işçilikten gelen yük ve bunun yanında 1989 yılının kurak geç
mesinden dolayı yakıt giderlerinin artması nedeniyle önemli birtakım baskılar yer almaktadır. 

Huzurunuzda, gizlemeden, rahatça söyleyebilirim; şu anda Türkiye'de sanayide kullanı
lan enerji fiyatı, dünya fiyatlarının, özellikle Avrupa ülkelerinin fiyatlarının üzerindedir. Bu
nun sebebi de, demin dediğim gibi, geçmiş yıllarda yapılan fizibl olmayan yatırımların yükü
nün bugüne yansımasıdır. 1 megavatını 3 bin dolara mal ettiğimiz tesisleri, bugün artık, 700-800 
dolarla yapacak boyutlara geldik. Pazarlık gücümüz arttı. Pazarlık gücümüz arttıkça da, ma
liyetler aşağıya düşmeye başladı, özellikle 1988 ve 1989 yıllarında cari masrafları artırmaması 
için Türkiye Elektrik Kurumunda, mühendis vesanat okulu mezunu elektrikçilerin dışında kimse 
işe alınmamıştır. Milletin imkânlan, boşuna, savurganca sarf edilmemiş, özellikle fizibl olma
dığına inandığımız 3 tane proje iptal edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu görevi üstlenmiş olan Türkiye Elektrik Kurumunun durumu 
1989'da 1988'den daha iyi dir. 1987 sonunda iç bankalara olan 524 milyar lira civarındaki bor
cu 300 milyara çekilmiştir. Yüzde U8'le para kullanan Türkiye Elektrik Kurumu, yapılan pa
zarlıklarla, şu anda iç bankalarla, mevduat faizi -7 puanla anlaşmış ve yıllık sabit faizle borcu
nu taksitlere bağlamıştır. Bu, yalnız 524 milyar lira içerisinden bu milletin ekonomisine bu milletin 
hizmetine yıllık 300 milyar liralık daha fazla kan pompalayabilmenin en belirgin örneğidir. 

— 246 — 



T.B.M.M. B : 27 7 . 11 . 1989 0 : 1 

Bunun yanında, dış krediler yönünden, bugüne kadar 7,5-8 hatta 9,75 mertebesinde bulu
nan alınan kredi faizleri açısından, son yıllarda yüzde 2 softlong ve yüzde 5'in üzerinde kredi 
kullanılmamıştır. Türkiye Elektrik Kurumunun 1992'den sonra süratle durumu iyiye gidecek
tir. Çünkü, özellikle dış borçlar yönünden 1989,1990,1991 ve 1992'de dış ödemelerin boyutla
rı 500 milyon dolar civarındadır. Dolayısıyla, 1992'den sonra bu pik dönem dönülecek ve sü
ratle, dış ödeme yükümlülüğü aşağıya inecektir. Bu konuda da alınan tedbirlerle kredilerin bir 
kısmı ötelenmiş ve bir kısmının da yeni kredilerle, daha ucuz kredilerle, maliyetleri düşürülmüştür. 

1987 yılı sonunda 1,2 trilyon borcu olan kurumun bugünkü borcu, 1,4 trilyona gerilemiş
tir. Sebebi şu : Enflasyonun artmasına rağmen, borçlarında düşme olmuştur. Dediğim gibi, 
bunlar, alınan tedbirlerden ve kaynakların ciddî ve yerinde kullanılmasından kaynaklanan ne
ticelerdir. 

Bunun yanında, Türkiye Elektrik Kurumunun 1984-1987 yılı sonunda 724 milyar olan ala
caktan, bugün 400 milyarın altına çekilmiştir. Türkiye Elektrik Kurumunun, şu anda, beledi
yeler, kamu kurum ve kuruluşları ve KİT'lerin dışında, önemli bir alacağı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, elektrik enerjisinin yüzde 67'sinin sanayide kullanıldığını ve Türki
ye Elektrik Kurumunun 1989 cirosunun 4 trilyon lira civarında olduğunu düşünürseniz, 3 tril
yona yakın olanının sanayi kesimi tarafından kullanıldığını düşünürseniz, bu kesimden sadece 
19 milyar alacağı olduğunu, bunun da geçmişten intikal ettiğini, ortada muhatap bulunamadı
ğını ve şirketlerin batmış olduğundan kaynaklandığını huzurlarınızda açıklıkla söyleyebilirim. 
Bizim kurumumuzun şu andaki tahsilatı yüzde 100 mertebesindedir ve diğer kuruluşların ço
ğundan öndedir. Çünkü, elimizde güçlü bir silah vardır; parasını ödemeyenin elektriği, zaman
ında kesilmektedir; hiçbir nüfuzlu kişinin gözünün yaşına bakılmadan bunlar icra edilmiştir 
ve dolayısıyla kurumun gelirlerinde önemli düzelmeler olmuştur. Burada, şahıs bazından, fir
ma bazından örnek vermek istemiyorum; araştırdığınız zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. 

Yalnız, 14 milyon 300 bin abonenin aşağı yukarı 13 milyon 700 bine yakınının konut oldu
ğunu bunların takibinin fevkalade zor olduğunu belirtmek istiyorum. Hizmet bazında, yalnız 
hizmetin özelleştirilmesi yönünde devreye yeni teknolojilerin, yeni birtakım imkânların konul
masıyla, bunu da aşacağımıza inanıyorum. Çünkü, Türkiye Elektrik Kurumunun, 68 bin çalı
şanıyla, 776 bin kilometrekarelik sahada, bugünkü yapısıyla aktif bir hizmet vermesi, bizim 
istediğimiz düzeyde hizmet vermesi, fevkalade zordur; ancak, bunu lokal bazlarda özelleştire-
bildiğimiz zaman -yalnız, bu mülkiyet özelleştirmesi değil; dikkatinizi çekerim, hizmet özelleş-
tirmesidir, bir benzin pompası gibi, toptan, elektriği Türkiye Elektrik Kurumu verecektir; va
tandaşlarımız ve firmalar tarafından bunun takibi, hatların bakımı, onarımı, tahsilatı yapılıp, 
para, aybaşında toptan Türkiye Elektrik Kurumuna verilecektir- hizmetin daha özel, daha ak
tif ve daha zamanında verilmesi, vatandaşımızın da bundan istifade etmesi, mümkün olacak; 
daha ileriye, bunu yaptığımız zaman, Türkiye Elektrik Kurumunun, sahip olduğu sahada eko
nomiye yüzde 17 daha fazla kan pompalama imkânı olacaktır. 

Ben burada fazla detaya girmek istemiyorum. Bildiğiniz gibi, bu genel görüşmelerde, özel
likle Hükümet adına önce bakan konuşuyor, ondan sonra diğer arkadaşlarımız konuşuyor. Bazı 
önemli konularda, Bakanlığımızın kapısı her zaman açık olmasına rağmen, maalesef, arka
daşlarımıza bilgi vermede sıkıntı çekiyoruz. Genellikle bu tip soru önergeleri, araştırma 
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önergeleri, siyasî maksatlı olduğu için çoğu zaman gündemi tıkamakta ve bazı arkadaşlarımı
zın da işgücünü aksatmaktadır. Ancak, her ne kadar, birtakım mahzurları varsa da, bu konu
ların gündeme gelmesi, tekrarlanması, noksanlıklarımızın zamanında tespit edilip canlı tutul
ması, bizim bundan sonraki yönetimimize ve icraatımıza büyük çapta yardıma olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, Türkiyemizin şehirleşme hızı yüzde 5,5'tir. Nüfusu yılda yüzde 2,5 artan 
bir ülkede, şehirleşme hızının yüzde 5,5 olduğunu düşünürseniz ve bu şebekelerin büyük bir 
kısmının belediyelerden devredildiğini ve hepsinin noksanlı olduğunu, altyapı yetersizliği ol
duğunu da düşünürseniz, yapmamız gereken daha çok şey olduğunu apaçık ortaya koymuş 
oluruz. 

Şu anda, bizim şebekelerimizde ve hatlarımızda yüzde 17 mertebesinde kayıp vardır. Bu
nun yüzde 5'i iletim hatlarında, geri kalan yüzde 12'si de dağıtım hatlarındadır. Dağıtım hat
larının yetersizliği, kifayetsizliği; şehirlerimizin süratli büyümesi (yüzde 5,5 gibi) yeni sanayi 
bölgelerinin, yeni konut bölgelerinin kurulması, bizim bu sahada çok daha fazla yatırım yap
mamızı gerektiren çok önemli etkenlerdendir. Biz, problemlerin arkasından gidersek, şu anda 
var olan ve yedekli olan üretimimizin vatandaşa kadar ulaştırılmasında büyük çapta sıkıntı 
çekeriz; var olan elektriği dağıtamadığımız için de, büyük çapta yanlışlığın içerisinde bulunuruz. 

Bizim, üretimde bir sıkıntımız yok; alınan tedbirlerle, 1997'ye kadar da olmayacak. Bunu 
huzurlarınızda söylüyorum; ama, iletim hatlarının bir kısmıyla, özellikle dağıtım hatlarında 
ve talebin yüksek olduğu Antalya, Batı Anadolu, istanbul, Kocaeli ve Ankara gibi yerlerde 
önemli altyapı yetersizliğimiz, şebeke yetersizliğimiz, trafo yetersizliğimiz vardır. Hepinizin ma
lumu olduğu üzere, Ankara'da zaman zaman elektrikler kesilmektedir; bu da şebekenin yeter-
sizliğindendir. 1989 yılında Ankara'ya 42 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların ta
mamı sonuçlandığında, bugünkü kesintilerin büyük çapta önleneceğine inanıyorum. 

Ayrıca, yine, Gaziaptep'te önemli sıkıntılarımız vardır. Buralarda, bu darboğazları aşmak 
için yatırımlarımız devam etmektedir. 

Çok değerli milletvekilleri, eğer arzu ederseniz, Türkiye Elektrik Kurumunun nerelerden 
alacakları var, miktarları nelerdir, onları sizlere sunayım. Bunlar ortalama rakamlardır; bugün 
araştırırsanız başka rakam çıkar, yarın araştırırsanız başka rakam çıkar; yalnız, bir ay önceki 
rakamları size ben burada sunayım, müsaade ederseniz. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, elektriğin üzerinde yüzde 5 mahallî İdareler Vergisi, yüzde 1 de 
TRT Vergisi vardır; ayrıca, yüzde 10 mertebesinde de Katma Değer Vergisi vardır. 

Türkiye Elektrik Kurumunu finansman bakımından sıkıştıran olaylardan bir tanesi de, 
hidroelektrik gelirlerinin önemli bir kısmının, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığına verilmesin
den kaynaklanmaktadır. Bu, tabiî, gelirlerinin bir bölümünün başka tarafa transfer edilmesin
den dolayı, bu kadar önemli külfet üstlenmiş, önemli yük üstlenmiş bir kuruluşun finansman 
dengesini zaman zaman menfî yönde ve önemli oranda etkilemektedir. 

Resmî dairelerdeki alacaklarımızın asıl sebebi, bütçe uygulamalarıdır. Biliyorsunuz, büt
çeler hazırlanır, Devlet Planlamaya gider; genellikle, ödeneklerin bir kısmı kesilir. Bir kısmı 
kesilince, elektrik için konulan fasıldan da aynı şekilde kesildiği için, bir aylığını alırsınız, on-
bir ayı veresiye gider. Bizim en büyük alacağımız Devlet Su İşlerindendir ve Doğu ve Güneydo
ğu Anadoludaki sulama sularının parasını alıp, bütçe ödenekleriyle bize zamanında aktarıl-
mamasından kaynaklanmaktadır ki, bu miktar da, 98 milyar lira mertebesindedir. 
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Belediyelerden alacağımız, faizsiz ve cezasız, 124 milyar lira civarındadır. 

KİT'lerden alaceağımız 35 milyar lira civarındadır. 

Büyük sanayiden alacağımız 20 milyar lira, küçük sanayiden alacağımız 16 milyar lira, 
tarımsal sulamadan alacağımız 6 milyar lira, meskenlerden alacağımız 39 milyar liradır. Şanti
yelerden alacağımız 3 milyar lira ve diğerleri 7 milyar liradır. 

\alnız, bilgidiniz gibi, biz köy içme sularına ve tarımsal sulara herhangi bir zama yapma
mışızdır; hâlâ metreküpü 48 liradır ve bu paranın da hemen hemen üçte ikisini tahsil etmekte 
zorluk çekmekteyiz, özellikle bu kurak dönemde, vatandaşlarımızın elektriğini kesmemiz ve
ya onları susuzluğa mahkûm etmemiz mümkün değildir. 

Bunun yanında, 1988 yılı ortalamasına göre, 1989 yılında yapılan zam miktarı yüzde 54 
mertebesindedir. 

Bugün, bu konuları gereksiz yere gündeme getirmenin veyahut da politik amaçla, belirli 
kesimlere mesaj vermek bakımından meseleleri canlı tutmanın, memleket için faydalı olacağı
na inanmıyorum. 

Şunu belirtmek istiyorum : Bakın, bu memlekette, 26 Martta mahallî seçimler oldu. Şu 
partiden veya bu partiden, bir sürü aday ortaya çıktı. Ben, bütün partileri, birbirinin mesai 
arkadaşı görürüm; memleketin önemli problemleri, dertleri, ortak dertlerimizdir ve bütün adaylar 
da, millete hizinet vermek için ortaya çıkmıştır. Adayların hepsi zamma karşıydı; belediye oto-
büsleriyle vatandaşları bedava taşıyacaklardı, bazıları bedava süt taşıyacaklardı; ama, daha al
tı ay olmadan, ne Ankara'nın yakıt derdini, hava kirliliği problemini halledebildiler ne de söz
lerinde durabildiler. Hepsi, otobüs taşımacılığından, ekmeğe kadar, yüzde 100 zam yaptılar. 
"Evin gelini yaptığı zaman suç, kızı yaptığı zaman kaza" diye bir tabir vardır; konu buraya 
geliyor. 

Ben, bu tip yanılgılara kapılmadan, memleketin meselelerini objektif olarak ortaya koy
maktan, tartışmaktan son derece mutluluk duyacağımı huzurlanızda beyan eder, beni dinledi
ğiniz için hepinize saygılar sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 

Birinci sırada, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk vardır.. 
Buyurun Sayın öztürk. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın üyeler; kı
saca, elektrik enerjisinin yüksek fiyatla satılmasının sebeplerinin araştırılması konusunda, DYP 
Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve arkadaşlarının, bir genel görüşme açılması iste
miyle verdikleri önerge hakkında DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti say
gıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, bu genel görüşme istemi, kesen
kes politik bir istek değil; politik bir düşünce ile Yüce Meclisin vaktini almak da değildir. Türk
iye'de, bu alanda bir darboğaz varsa, bunun ortaya çıkarılıp tartışılması; genelde TEK'in lehi
ne bir durum ortaya çıkarmaktır bu önergenin amacı. Başka bir amacı yoktur. 
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Sayın Bakan bu konuda müsterih olsun; şayet ortaya koyacağımız iddialar yanlış ise, ANAP 
Grup sözcüsü sayın arkadaşımız da çıkıp, "Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımızın söyledik
leri yanlıştır, işin doğrusu budur" desin. Biz de, bir daha, böyle yanlış düşüncelerle bu yüce 
kürsüye çıkıp da ANAP'ın kıymetli vakitlerini almayız. 

Sayın üyeler, doğal enerjinin başlıca kullanılabilir hali olan elektrik enerjisi, bugün artık, 
dünyamızda^ devletler arasında; 

1. Toplum refah ve uygarlık düzeyinin 

2. Ekonomik ve endüstriyel gelişmişliğin 

3. Uluslararası saygınlığın ve reel politik gücün bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. 
Bir başka deyimle, kişi başına elektrik enerjisinin üretim ve tüketimi, toplumun ekonomik po
tansiyelinin bir göstergesidir. 

Sayın üyeler, kısa bir mukayese yaparak, "Türkiye'ye çağ atlattık" diyen bir zihniyetin, 
elektrik üretimi ve tüketimi açısından ülkemizi hangi noktada bıraktığına bir bakalım. 

1982 verilerine göre, Norveç'te kişi başına elektrik tüketimi 21 360, Fransa'da 4 835, Batı 
Almanya'da S 739, İtalya'da 3 196, Macaristan'da 2 900, Yunanistan'da 2 342, Bulgaristan'da 
4 789, Kanada'da 11 282, ABD'de 10 632, Portekiz'de 1 298, Türkiye'de 612, Kıbrıs Rum Kesi
minde 1 758 kilovat/saattir. İşte, "çağ atladık" dediğiniz Türkiye'nin elektrik tüketimi... 

ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — 1983'ü 
söyle, l?89'u söyle. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, ülkemizde ilk elektrik 
enerjisinin 1902 yılında Tarsus'ta üretildiğini hepimiz biliyoruz. O günden 1983 sonuna gelin
ceye kadar, bu alanda geri kalmışlıktan kurtulmak için, gerek kendi imkânlarıyla gerekse dış 
kredi imkânlarıyla Türkiye'de elektriğin üretim ve tüketiminin artırılması hususunda büyük 
gayretler sarf edilmiştir. 

Her şeyin mucidinin ANAP olduğunu iddia eden zihniyet, 1983 Ekiminde iktidara geldi
ğinde, kurulu santral gücü olarak, termikte 3 695,8 megavat, hidroelektrikte 3 239,3 megavat 
olmak üzere toplam 6 935,1 megavat, trafo merkezlerinde ise yüksek gerilim olarak, 380 kilo-
voltluk 21 adet 3 185 megavoltamper, 220 kilovoltluk 3 adet 510 megavoitamper, 154 kilovolt-
luk 336 adet 10 139 megavoltamper, 66 kilovoltluk 164 adet 1 260 megavoltamper 35 kilovolt
luk ve daha aşağıszı 20 776 adet 12 188 megavoltamperdir. 

Enerji nakil hatlarında ise, 380 kilovoltluk 3 529 kilometre, 220 kilovoltluk 100 kilomet
re, 154 kilovoltluk 16 375 kilometre, 66 kilovoltluk 2 447 kilometre olmak üzere toplam 22 
460 kilometrelik; yine 35 kilovoltluk ve daha aşağı gerilimli toplam uzunluğu 105 133 kilomet
relik hat devralmıştır. 

Sayın üyeler, biz burada elektrik enerjisinin bir toplum hayatındaki ekonomik ve sosyal 
önemini tartışmaktan çok, bizzat elektrik enerjisi hangi yollardan elde eedilirse, edilsin, ken
disinin fizibilite başlangıç noktasından nihaî tüketime dönüşümüne kadar geçen dönemlerde
ki maliyet ekonomisini inceleyeceğiz. 
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Sayın üyeler, ANAP yetkililerinin sık sık ağızlarından düşürmedikleri, "olmayan enerji 
pahalı enerjidir. O nalda, elektrik enerjisini, hangi yollarla olursa olsun elde edelim de, ucuz 
enerji olsun" diye ülkemizde 1 kilovat/saat enerjiyi kaça mal ettiklerine ve bunu millî ekono
miye külfetine bir bakalım. 

Sayın üyeler, ekonomide, hepimizin bildiği, bir mukayeseli üstünlük teorisi vardır. Bu teo
riye göre, bir malı bir devlet diğerinden daha ucuza ve daha bol miktarda üretiyorsa, aynı malı 
daha pahalı üreten devletlere karşı üstünlük sağlamış olur. Buna göre, yurt ekonomisinin kal
kınmasında ve sosyal refahımızın artmasında en büyük itici güç olarak kabul ettiğimiz elektrik 
enerjimizin önce kendi maliyet ekonomisine bir bakacağız, sonra da bu maliyet ekonomisiyle 
elde edilen enerjiyle dünya devletleri arasında çeşitli açılardan mukayese yapmaya çalışacağız. 

Sayın üyeler, bugün, ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde girdi olarak çeşitli faktör
ler kullanılmaktadır; ancak, biz burada elektrik enerjisinin pahalılaşmasında önemli etken olan 
unsurları inceleyeceğiz ve bunları sırasıyla belirtmeye çalışacağız. 

Sayın üyeler, ülkemizde elektrik enerjisinin maliyetine etki eden etkenleri kısaca şöyle izah 
edebiliriz : 

1. Ülkemizde, elektrik enerjisinin enerji üretim, iletim, dağıtım tesisleri, makinelerinin 
üretimi; bir başka deyişle, büyük kapasiteli ve güçlü türbin, jenaratör, kazan, ayırıcı, kesici 
ve büyük yapılı trafo imalatına henüz geçilememiştir. 

ANAP İktidarı, kamuyu, imalat sanayimden çekerek, özel sektörü de yeterince teşvik et
meyerek bu alanda büyük boşluklar yaratmıştır. Söz konusu bu girdiler dışarıdan ya dövizle 
veya krediyle, yüksek fiyatlarla alınarak, ftdeta bir bağımlılık meydana getirilmiştir. 

2. Enerji üretimimizde dışa bağımlılık oranımız giderek artmaktadır. Enerj sektörümüz
deki yatırımlarda, yüzde 46 oranında, dövize ihtiyacımız vardır. Bir başka deyimle, yüzde 46 
oranında, ithal ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bir misal vermek istiyorum. 

Sayın üyeler, Devlet Planlama Teşkilatının 1989 Yatırım Programında yer alan, enerjiyle 
ilgili 955 projenin döviz ihtiyacı, TL. olarak 10,9 trilyon, proje tutarı ise topam 24 trilyondur. 

Yine 1989 yatırım programlarına göre TEK'in 895 projesinde, toplam 12,9 trilyon Türk 
Liralık yatırım içinde 6,8 trilyon Türk Liralık dövize ihtiyaç olduğu, bunun da dövize bağlılı
ğının yüzde 52,7 olduğu görülmektedir. 

Yine, Devlet Su. İşlerinin 38 önemli projesinin yatırım toplamı olan 10,9 trilyon için de, 
4,1 trilyon Türk Liralık dövize ihtiyaç olduğu, bunun da genel yatınmın yüzde 38'i olduğu 
görülür. 

Sayın üyeler, konuyu, daha detaylarına inmeden, öz olarak şöyle ifade edebiliriz : Bugün, 
ülkemizde enerji sektörümünüz genelinin yüzde 46'sı dışa bağımlı diyebiliriz. Bu oran, alt de
taylar da ise; hidrolk santral tesislerinde yüzde 40, termik santral tesislerinde yüzde 62, iletim 
tesislerinde 380 kilovotluklarda yüzde 50,154 kilovotluklarda yüzde 20 oranlarındadır. Bunun 
bir diğer anlamı, 1 trilyonluk hidrolik santral yapmak için, yaklaşık 400 milyar Türk Lirasını, 
yine 1 trilyonluk termik santral yapmak için ise, 620 milyar Türk Liralık kısmını dışarıdan bul
mak zorundayız demektir; yani, dışarıdan para gelmezse, TEK, yatırım yapamaz hale gelmiştir. 
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3. 24 Ocak kararlarının en büyük özelliği olan, ekonominin ihracata dönük yapılanması 
olayı, KİT'lerde olduğu gibi, TEK'de de yanlış anlaşılmış; ilk etapta '.'ucuz" diye nitelenerek 
ithal edilen ekipmanlara, sonradan bağımlı hale gelinmiştir. Bunun sonucu olarak, sürekli kur 
artışlarıyla, TEK'in, dış borcu ve faizleri dev boyutlara ulaşmıştır. Bir misal vermek istiyorum : 

1983 yılında ortalama 220 TL. olan dolar kuru ile borçlanan TEK'in aynı borcu, şu anda 
2 300 TL. ortalama dolar kuru ile 6 yılda 10,5 misli artış göstermiştir; bir başka deyişle, TEK'
in yıllık borcu, aynı borç için, yılda yüzde 48 artmıştır. 

Sayın üyeler, konunun biraz daha detayına inilirse, ortalama yüzde 8 faizle 20 yıllığına 
alınan bir kredi, taksidinin yıllık ödemesinin normal yapılması halinde, bugünkü kur sistemiy
le, 20 yıl sonra, bir tesisi 209 kat pahalılaştırıyor. 

4. Bir diğer önemli nokta, dış kredilerin faiz oranı çok yüksektir. Uzun vadeli yatırım
larda, faiz, anaparanın yarısına erişmektedir. 

5. Santral tesisatının, denizaşırı uzak ülkelerden gelmesi, nakliye, sigorta gibi önemli mas
rafları bindirmektedir. 

6. Ülkemizin, hâlâ, kredide riskli ülkeler arasında olması ve kredinin çok çeşitli ülke ve 
bankalardan sağlanması, makine ve diğer ekipmanların daha başlangıçta pahalıya satın alın
masına sebep olmaktadır. 

7. Ülkemizde, yatırım sürecinin uzunluğu, enerji yatırımlarını pahalı hale getirmektedir. 
Buna bir misal vermek istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletlerinde kilovat başına birim maliyet, termik santrallerde 576 do
lar iken, ayıt yatırım için, ülkemizde sırf bu yatırımın dış finansman ihtiyacı 590 dolardır. Bu 
verdiğim örnek de gösteriyor ki, böyle bir yatırım ortamında, dünyada hiçbir devlet "yap-işlet-
devret" formülüne yanaşmayacaktır. Nitekim, Sayın özal'ın bu mucize teklifi de, dünyada iti
bar görmemiştir. 

8. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, ANAP iktidarı döneminde şimdi de, hem hammad
desi (doğalgaz ve ithal kömür) ve hem de ekipmanlan dışarıdan alınan enerji üretimi yolu se
çilmiştir. 

Sayın üyeler, bu işin, sadece bir mantığı var; ANAP isterse, pahalı demeden, ekonomiye 
maliyetini düşünmeden her şeyi yapar ve bunu da Türk Milletinin sırtına yükler. Biraz önce, 
Sayın Bakanımız, Kıymetli Bakanımız gayet güzel bir açıklama yaptı; "Biz artıkk, Bulgaris
tan'dan elektrik almıyoruz" dedi ve bunu da övünerek söyledi; ama, aynı Bakanın da görev 
yaptığı hükümet idaresinde, bugün, TEK, hem Rusya'dan (yani komünistin büyüğünden) hem 
de iran'dan (molladan) elektrik satın almak için anlaşma yapıyor. Bunun izahı biraz güçtür. 

ENERJt VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — İran'a 
satmak için... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 9 uncu etken de iç borçlanma ve kur farklarıdır. 

Sayın üyeler, TEK'in iç borcu oldukça yüksektir. 1988 yılında, TEK, yaklaşık olarak, 175 
milyar Türk Lirası faiz ve 301 milyar Türk Lirası kur farkı ödemiştir. Bu yetmiyormuş gibi, 
zaten kendi yağı ile kavrulamayan TEK'e, bir de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığına yüzde 10, 
TRT'ye yüzde 1, belediyelere yüzde 5 pay eklenmiştir. 
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10. Enerji dağıtım hatlarının eski oluşu -ki, bunu Sayın Bakan da kabul ediyor- kayıp 
ve kaçakları artırarak, kaynağında üretilen enerji ekonomiye kazandırılamamakta ve bunun 
da maliyeti, mevcut elektriğe yüklenmektedir. Sayın Bakanın ifadesiyle, bu yüzde 17 kaybın 
parasal fatura değeri, mevcut elektriğin üzerine yüklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ANAP İktidarı, son altı yılda TEK'e çok yüklenmiş, âdeta 
nefesini kesmiştir. TEK, bugün, bir mezraya elektrik teli çekemez hale gelmiştir. Elimizdeki 
verilere göre, TEK'in üretim maliyeti ile satış fiyatı arasında -bunu samimiyetle söylüyoruz-
TEK'in alyehine bir durum vardır. 

Sayın üyeler, elektriğin Türk halkına kaça yansıtıldığına bir bakalım. Bugünkü fiyatlarla, 
Türkiye'de 1 kilovat/saat elektrik 136 Türk Lirası -tabiî çeşitli tüketim oranlasın agöre fiyatı 
değişiyor- italya'da ise 1 kilovat/saat elektrik 54 Türk Lirasıdır. 

İşin diğer ilginç yanı ise, Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir ile, Avrupa ülkelerinde 
fert başına düşen millî gelir arasında 1/8'e yakın oranda fark vardır. Bu mukayeseler yapıldı
ğında, bir Türk vatandaşı, bir Bulgar'a, bir Alman'a, bir İtalyan'a, bir Fransız'a veya Kıbrıs 
Rum Kesiminde yaşayan bir Rum'a göre, elektriği çok pahalıya tüketiyor demektir. 

Sayın üyeler, elektrik, bugün, sanayide, önemli ikinci girdi haline gelmiştir. Birincisi ham
madde, ikincisi de enerji olarak, elektriktir. Bu yüksek elektrik fiyatlarıyla, sanayimiz -gerek 
özel sektör olsun, gerekse kamu sektörü olsun- Avrupa'da AET ülkeleri arasında, rekabet şan
sım büyük ölçüde yitirecektir. 

Doğru Yol Partisi olarak, siyasetin dışında, hepimizi yakînen ilgilendiren, ekonomimizi 
yakînen ilgilendiren, TEK'in içinde bulunduğu bu sıkıntıyı yakînen ilgilendiren konu hakkın
da bir genel görüşme açılmasını istiyoruz. Bu genel görüşme sonucu elde edilecek verilerle, 
TEK'i yok etmek, onu kötülemek, Sayın Bakam kötülemek, Sayın Bakanlığı kötülemek için 
değil, TEK'in daha iyi şartlarda çalışması, daha ucuza, daha bol miktarda elktrik üretmesi, 
gerek iç gerekse dış rekabette şansımızı artırmak için ortaya bir sonuç çıkacaktır, tnamyoruz 
ki, Yüce Meclis bizim bu düşüncemize katılır, TEK'in içinde bulunduğu bu durumu, bir genel 
görüşme açarak değerlendirmeye alırız. 

Doğru yol Grubu adına, Yüce Meclise, genel görüşme açılması istediğimizi arz eder, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oztürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Tabir Köse; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve arkadaşlarının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak üzere, Grubum adına söz 
almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Bir ülkenin gelişmişliğinin temel göstergelerinden birisi de, o ülkede tüketilen elektrik enerjisi 
miktarıdır. Çeşitli ülkelerde, kişi başına tüketilen elektrik enerjisi miktarına bir göz atacak olur
sak, ABD'de 10 781 kilovat/saat, İsveç'te 16 165 kilovat/saat, İngiltere'de 5 232 kilovat/saat, 
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Yunanistan'da 2 883 kilovat/saat, Türkiye'de 1987 yılı verilerine göre, 755.kilovat/saattir. 

Bu rakamlardan da görüldüğü üzere, Türkiye'de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi, Yu
nanistan'ın 1/4'ü kadardır. 

Elektrik enerjisi tüketimi iki kısımda düşünülmelidir. Bunlardan birincisi, sanayide tüke
tilen elektrik enerjisi, diğeri ise konutlarda tüketilen elektrik enerjisidir. 

Sanayinin önemli girdilerinden birisi, elektrik enerjisidir. Sanayinin tükettiği elektrik enerjisi 
fiyattan ne kadar uygun olursa, sanayi rünlerindeki maliyetler de o denli düşük olacaktır. Sa
nayide kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarının yıllara göre değişimine bir bakacak olursak, 1983 
yılında sanayide kullanılan elektrik enerjisinin kilovat/saati 16 lira 90 kuruş iken, 1984 yılında 
27 lira 45 kuruş, 1985 yılında 55 lira 60 kuruş, 1986 yılında 60 lira, 1987 yılında 87 lira 20 kuruş, 
1988 yılında 105 lira 60 kuruş, 1989 yılında da 119 liradır. \ani, sanayinin kullandığı elektrik 
enerjisi fiyatı 6 senede 7 kat artmıştır. 

Sanayi ürünlerimizin, kalitesiyle olduğu kadar, fiyatlarıyla da OECD ülkeleriyle rekabet 
etmesi lazımdır. Elektrik enerjisi fiyatlarının yüksek olmasının bunda azımsanmayacak etkisi 
vardır. Ortak Pazara girme teşebbüsünde bulunurken, bu hususu göz ardı etmemek gerekir. 

Konutlarda tüketilen elektrik enerjisi fiyatlarına da bir bakacak olursak, 1983 yılında, ko
nutlarda kullanılan elektrik enerjisi fiyatı 16 lira, 1984 yılında 44 lira, 1985 yılında 56 lira, 1986 
yılında 70 lira, 1987 yılında 100 lira, 1988 yılında 121 lira, 1989 yılında ise 136 liradır. Burada 
da, 6 yıldaki fiyat artışı 9 kata yakındır. Aynı süre içinde dar gelirlilerimizin gelirlerinin ne 
kadar arttığını ise hepimiz biliyoruz, örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 1990 
yılı bütçe kanunu tasarısında, yılbaşında memurlarımıza sadece yüzde 15 artış sağlanmakta
dır. Her iki örnekte de görüleceği üzere, son yıllarda, elektrik enerjisi fiyatlarından hiç de nor
mal sayılmayacak yükselişler göze çarpmaktadır. 

Elektrik enerjisi fiyatları niçin bu kadar hızlı yükseliyor, buna bir bakalım. Biraz önce, 
Sayın Bakan, sanıyorum bu fikrimize katıldı; bunu, Meclis kürsüsünden de, "pahalı olması
nın sebeplerinden birisi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı, mahallî idareler ve TRT payı olmasıdır" 
diye ifade ettiler. Elektrik enerjisinin fiyatını oluşturan faktörlere şöyle bir göz atarsak özal 
döneminde oldukça aşina olduğumuz fonlarla burada da karşılaşacağız; Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Fonu, TRT payı gibi fonlar elektrik enerjisi fiyatını artıran en önemli faktörler
dir. Bu fonlar içinde en önemlisi, şüphesiz, Kamu Ortaklığı Fonudur. Çünkü, Keban, Oymapı-
nar, Karakaya, Hasan Uğurlu gibi, elektriği çok ucuza üreten 7-8 üniteli hidroelektrik santral-
lar bu fona devredilmiştir. Daha doğru bir ifadeyle, bunlar, Türkiye Elektrik Kurumundan gasp 
edilmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu, kendi elemanlarıyla çalıştırdığı, bakımını yaptığı bu sant-
rallardan, Kamu Ortaklığı Fonuna, beher kilovat/saat enerji için 60 Türk Lirası ödemektedir. 
Bunun yıllık karşılığı 600-700 milyar lira dolaylarındadır. Bu fona aktarılmak gayesiyle konan 
bir vergidir ve hiçbir dayanağı yoktur; halkımızın sırtına yüklenen anlamsız bir yüktür. 

Elektrik sisteminde hidro elektrik üretemi (suya dayalı elektrik üretimi) artarken, elektrik 
enerjisi fiyatları da artan tek ülke, belki de Türkiye'dir. 

Hepinizin bildiği gibi, en ucuz elektrik enerjisi hidroelektrik santrallarda üretilmektedir. 
Türkiye'nin hidroelektrik santral kurulu gücü 1983-1989 tarihleri arasında yüzde 200 artarken, 
çok gariptir ki, elektrik enerjisi fiyatları da aynı dönemde yaklaşık 10 kat artmıştır. 
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1988 yılında hidroelektrik santrallardaki elektrik enerjisi üretimi, toplam üretimin yüzde 
66'sı olmuştur. Bu miktar, termik santrallarda üretilen elektrik enerjisinin 1,5 katıdır. Buna 
rağmen, 1988 yılında elektriğe 3 defada toplam yüzde 63 zam yapılmıştır; çünkü, Kamu Or
taklığı Fonuna, termik santrallardaki maliyetlerin de üzerinde para ödenmektedir. 

Linyit kömürüyle çalışan santrallarda elektrik enerjisinin birim maliyeti, ortalama 30-35 
Türk Lirası/kilovat/saat, doğalgazla çalışan santrallarda ortalama 55-66 Türk Lirası/kilovat/sa-
at, fuel-oil ile çalışan santrallarda ise ortalama 90 Türk lirası/kilovat/saattir. Hidroelektrik sant
rallarda ise, 1 kilovatsaat elektrik enerjisinin gerçek maliyeti 2-3 liradır; ama, bu hidroelektrik 
santralların da üretim maliyetini 60-70 lira gibi göstermenin hiçbir dayanağı yoktur. Sadece 
buradan, elektriğin kilovat/saatine 20 Türk Lirası dolayında gizli vergi bindirilmektedir. 

Burada, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından satılan gelir ortaklığı senetleri 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Gelir ortaklığı senetlerinin gelir payının hesaplanması diye bir şey yoktur; gelir payları, 
rasgele açıklanmaktadır. O dönemde devlet tahvilleri ve banka faizleri ne mertebede gelir sağ
lıyor ise, ona yakın bir değer saptanmaktadır. Bu, Gelir Ortaklığı İdaresinin çıkardığı cetvelde 
de açıkça görülmektedir, örneğin, Keban (B) Tertibi Gelir Ortaklığı Senedi, banka faizinin yüzde 
85 olduğu zaman, yüzde 85,25 ilâ yüzde 87,54 arasında gelir sağlamıştır; şimdi ise, yüzde 58,59 
gelir sağlamaktadır. Bu, keban'da da, Oymapınar'da da, Hasan Uğurlu'da da böyledir. Aynı 
dönemdeki faiz getirişi, ile, üç aşağı beş yukarı, hepsi aynıdır. Gelirlerin neden bu kadar değiş
ken olduğunun hiçbir gerekçesi yoktur. Yetkililer, "kuraklık oldu, üretim düştü" gibi gerekçe
ler öne sürmektedir; ama, bunların hepsi gayri ciddîdir. Elektrik tüketicisi, bundan, her halü
kârda zararlı çıkmakta, keyfî zam devam etmektedir. Tasarruf sahibi ise, keyfî davranış karşı
sında şaşırmıştır. Tasarruf sahibi üzerinde oynanan birinci oyun, kuraklık bahane edilerek, ba-
rajlardaki üretimin kasıtlı düşürülmesidir. Bu yolla baraj gelirleri azaltılmaktadır. İkinci oyun 
ise, elektriğe yapılan zammın, baraj gelirlerine aynen yansıtılmayışıdır. Ocak ayında elektriğe 
yüzde 12 zam yapılmış, baraj gelirlerine yüzde 6 olarak yansımıştır. 

1988 yılında 6,5 milyar kilovat/saat elektrik üreten Keban Barajı, 1989'da 3,5 milyar kilo
vat/saat elektrik üretecektir. Yetkililer bu düşüşü şöyle izah etmektedirler : "önümüzdeki yıl 
yağmur yağmazsa risk olur." Bu, gayrî ciddî bir açıklamadır. Keban gibi bir barajda kısa süre
de büyük çapta üretim değişikliklerine gidilmesi, mantıksızlıktır. Vatandaşa, "ne kadar elek
trik olursa o kadar kazanırsınız" dendi; ama, insiyatif Hükütemin dinde. "Kebanı kısın, ter
mik santrala ağırlık verin" diye bir emir verilince, tasarruf sahibinin, sırtından dolayısıyla, büyük 
vurgun vuruldu. 

Gelir paylarının hesaplanması tamamen oyundur. Nasıl hesaplandığını bana açıklayacak 
bir yetkili çıkarsa, memnun olurum. Bugüne kadar, "şu şekilde, şu yöntemlerle hesaplanıyor" 
diye hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Yanlış yatırım politikası neticesinde yaratılan âtıl kapasite de, elektrik enerjisi fiyatlarının 
yükselmesine neden olmaktadır; çünkü, yapılan yatırımlardan doğan banka kredi borçlarının 
ve dış kredi borçlarının faizleri çok büyük miktarlara erişmektedir. Bu borçların faizleri de, 
maliyetleri direkt olarak etkilemektedir. 
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Elektrik enerjisi, özelliği gereği, üretildiği anda tüketilmelidir; depolama imkânı yoktur. 
Bu nedenle, özellikle bu sektördeki yatırımlar çok ciddî bir şekilde planlanmalıdır. Bu planla
ma doğru yapılmadığı takdirde karşımıza şu sorunlar çıkar : Üretim kaynakları ve iletim tesis
leri, tüketimi karşılayamadıkları zaman, elektrik kesintileri meydana gelir. Bu takdirde, sana
yide, kullanılamayan kapasiteler doğar ve günlük hayatta aksamalar olur. Yanlış planlama ne
ticesinde şayet üretim kaynakları talebin çok üzerinde olursa, elektrik üretim sektöründe atıl 
kapasite vardır. Bu ise, çalışmayan; ama, hazır elektrik santralları demektir. Bu durumda, per
sonel, bakım amortisman ve kredi faizleri gibi giderler ödenir; ama santrallar çalışmadığı veya 
düşük kapasiteyle çalıştığı için, maliyetler ister istemez yüksek olur. Bugün Türkiye'de böyle 
bir durum mevcuttur. Yetkililer, "çok büyük kurulu gücümüz olduğunu" ifade etmektedirler. 
Bu, İS bin megavatın üzerindedir; yüzde 50 yedek güç düşünülse bile, yine de 2 bin-3 bin me
gavat, fazla kurulu güç vardır. Yani, oldukça fazla yatırım yapılmıştır. Bugün bir, elektrik sant
ralının, yardıma tesisleriyle, üretim maliyeti, 1 kilovat için bin dolardır; diğer bir deyimle, bin 
megavatlık bir santral için yapılması gereken yatırım 1 milyar dolardır. Yukarıda bahsettiğim 
atıl kapasitenin yatırım maliyeti 2-3 milyar dolardır; Türk parasıyla ifade edecek olursak, yak
laşık 5 trilyon liradır. İşte bunların kredi taksitlerinin ve faizlerinin ödenmesi de, bugünkü elektrik 
enerjisi fiyatlarını yükseltmektedir. Tabiî, yapılmış olan bu santralları çalışır durumda tutmak 
için, personel, malzeme ve sair giderler de, fiyatlara ilave olmaktadır. Netice olarak, yapılan 
yanlış yatırımlar, elektrik enerjisi fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer nedenidir. Bütün bunlara 
ilaveten -bunlar yetmiyormuş gibi, faturalara, yüzde 10 Toplu Konut Fonu, yüzde 1 TRT payı 
ilave edilerek vatandaştan alınmaktadır. 

Türkiye'deki elektrik enerjisi fiyatlarını diğer ülkelerle kıyaslamak doğru bir yaklaşım ol
maz; çünkü, millî gelirimizi ve ferdî gelirlerimizi de o ülkelerle birlikte kıyaslamak doğru olur. 
Burada, ülkemiz elektrik ffiyatlanyla diğer ülkelerin fiyatlarındaki -yıllar itibariyle- artışları 
inceleyecek olursak, 1980-1986 yılları arasında, OECD ülkelerinde elektrik enerjisindeki fiyat 
artışı yüzde 12; Japonya'da yüzde 10, ABD'de yüzde 14 iken, bizde bu süredeki artış yüzde 
1 300'dür. Daha önce de değindiğim gibi, ücretlilerin, çiftçilerimizin bu dönemdeki gelirlerin
deki artış çok daha küçüktür. 

Bunların dışında, üzerinde durulması gereken bir diğer husus da, dağıtım şebekelerinin 
durumudur. Başta büyük şehirlerdekiler olmak üzere, elektrik dağıtım şebekeleri yeterli değil
dir. Dağıtım şebekeleri kayıpları yüzde 12 ila 14 dolayındadır; hatta bazı yerlerde bu değerin 
de üzerine çıkmaktadır. Bu kayıplar, oldukça yüksektir. Bu kayıplar yüzde 7'ye doğru çekilme
lidir. Bir an önce, özelikle şehir şebekeleri yenilenmeli ve büyük kayıpların önüne geçilmelidir. 

Tüm halk kitlesini ve sanayii yakından ilgilendiren bu konunun araştınlabilmesi için ge
nel görüşme açılmasına, SHP Grubu olarak olumlu oy kullanacağımızı bildirir, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ali Pınarbaşı; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve 9 arkadaşı tarafından verilen, Türkiye'de elek
trik enerjisinin yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konulu genel görüşme önergesi üzerinde 
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Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesilesiyle, Mecli
sin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. Ayrıca, enerji sektöründe iktidarımız zamanında ya
pılan hizmetleri bir kere daha arz etmek ve kamuoyunu aydınlatmak fırsatı verdikleri için, önerge 
sahibi sayın milletvekillerine de teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, enerji sektöründe nereden nereye geldiğimize bir göz 
atmak istiyorum. Bunun için, biraz gerilere, 1950'li yıllara gitmek ve aşağıda sunacağım tablo
ya bir göz atmak gerekmektedir. 

Yıl 1950; bütün tesislerimizin kurulu gücü sadece 407,8 megavat, üretilen enerji 789,5 mil
yon kilovat/saattir. Türk insanının büyük bir ekseriyeti, henüz, elektrik denen nesneden ha
bersiz bulunmaktadır. Sadece büyük şehirlerimizin bazılarında elektriği görebiliyoruz. 

1960 yılında, kurulu gücümüz 1270 megavata, elektrik üretimimiz ise 2 milyar 815 milyon 
kilovat/saate çıkıyor. 1960'ta, kişi başına tüketilen enerji miktarı sadece 101 kilovat/saattir. 

1970 yılında, yani Türkiye Elektrik Kurumunun kurulduğu tarihte ise, kurulu güç toplamı 
2 235 megavata, üretilen enerji miktarı ise 8 milyar 623 milyon kilovat/saate çıkıyor; kişi başı
na ortalama 242 kilovat/saat enerji tüketiyoruz. Türkiye Elektrik Kurumunun buradaki payı 
yüzde 85 civarında. 

1980 yılına kadar, enerji sektörümüz, yıllık yüzde 8-9'luk bir artışla 5 118,7 megavat ku
rulu güce ulaşıyor. Üretilen enerji miktarı ise 24 milyar 616 milyon kilovat/saat. Kişi başına 
550 kilovat/saat enerji tüketilmektedir. 

1980-1983 yılları arasında, 1 816 megavat ilavesiyle, kurulu gücümüz 6 935 megavata, yıl
lık enerji üretimimiz ise 29 milyar 567 milyon kilovat/saate çıkmıştır. Bu dönemde kişi başına 
tüketilen enerji miktarı 617 kilovat/saattir. 

Bir de, şu anda içinde bulunduğumuz 1989 yılının, eylül ayı itibariyle enerji sektöründeki 
durumumuza bakmak istiyorum. Kurulu güç son altı yılda 2,5 kat artarak, 15 669 megavata 
ulaşmıştır. Enerji üretim miltan ise, 52 milyar 365 milyon kilovat/saate çıkmıştır. Kişi başına 
arz edilen enerji miktarı 942 kilovat/saate yükselmiştir. Bu altı yılda ortalama artış oranı yüz
de 16'dır. Bu dönemde devreye alınan tesislerin kurulu güç toplamı, geride kalan cumhuriyet 
dönemimizde yapılan tesislerin tamamından 2,5 kat daha fazladır. Aynı şekilde, üretilen enerji 
miktarı da bu oranda artmıştır. 

Devreye sokulan, termik, hidroelektrik ve gaz çevrim santrallan sonucu, 1970-1980 yılan 
arasında yapılan programlı elektrik kesintileri ve kısıntıları tamamen ortadan kalktığı gibi, komşu 
ülkelere elektrik satabilecek bir düzeye erişmiş bulunmaktayız. 1975 yılında Bulgaristan ile ya
pılan anlaşma gereğince, yıllık 50 milyon kilovat/saat almayı ve aynı zamanda satmayı planla
dığımız enerji miktarında, alışımız, 2 milyar kilovat/saate yaklaştığı halde, programlı elektrik 
kesintileri ve kısıntıları giderilememişken, bakın şu Allah'ın işine, bugün elektrik satabilecek 
bîr düzeye gelmiş bulunuyoruz. Zira, üretilen enerjinin tamamı tüketilmemekte, tüketim fazla
sı enerjinin komşu ülkelere satılma imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Üretimde elde edilen bu olumlu gelişmeler, 1984 yılından önce başladığı halde son beş 
yılda tamamlanan Afşin-EIbistan Termik Santralının, Yeniköy Termik Santralının, Soma-B Ter-
mik Santralının, Çayırhan, Yatağan Termik santrallannın 3 ve 4 üncü üniteleri ile 1984 yılın
dan sonra başlandığı halde kısa sürede bitirilen 1 200 megavat gücündeki Hamitabat Gaz 

— 257 — 



T.B.M.M. B : 27 7 . 11 . 1989 O : 1 

Çevrim Santralının, 833 megavat gücündeki Ambarlı Santralının, İSO megavat gücündeki Se-
yitömer Termik Santralının 4 üncü ünitesi ile, 1 800 megavat gücündeki Karakaya ve 700 mega
vat gücündeki AlUnkaya Hidroelektrik santrallarının birlikte işletmeye açılmasıyla sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önümüzdeki yıllarda devreye girecek olan (1990 yılın
da 1 146, 1991 yılında 771, 1992 yılında 1 935, 1993 yılında 2 080, 1994 yılında 468 ve 1995 
yılında da 1 872 megavat gücünde) tesislerin devreye alınmasıyla, enerji kapasitemizin 115 mil
yar kilovat/saate çıkması imkân dahiline girecektir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan dönemi sonunda enerji talebinin 85 milyar kilovat/saat olacağı bek
lendiğinden, nükleer enerji santrallarının yapımına bir an önce beşlanmasının gereğini Gru
bum adına dile getirmek istiyorum. Zira, nükleer enerji santrallarının maliyetleri, hidroelek
trik santrallardan daha pahalı olmasına rağmen, elde edilen enerji maliyetleri bakımından, ondan 
daha ucuz bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen enerjinin yüzde 60' ımn hidroelektrik, yüzde 
40'ının termik santrallardan elde edilmesine rağmen, -bu yıl olduğu gibi- kurak geçen yıllarda, 
bu, tersine dönmekte, termik santralların çalışmalarına hız kazandırılarak, yeterli enerji üretil
mektedir. Tabiîdir ki, bu ve benzeri yıllarda elde edilen enerjinin maliyeti de yüksek olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, haftalardır görüştüğümüz sayısız Meclis araştırması, 
genel görüşme ve gensoru önergelerinde olduğu gibi, bu genel görüşme önergesi de, önerge 
sahibi sayın milletvekillerimiz tarafından gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan verilmiş 
olup... 

YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Kendileri de yok zaten. 

ALİ PINARBAŞI (Devamla) — Dediğiniz gibi, kendileri de hazır değildir ve önerge, ken
di içinde çelişkiler ve tenakuzlarla doludur, gerçekleri yansıtmaktan da uzaktır. 

Genel görüşme önergesinin ilk cümlesi şöyle : "Elektrik satış fiyatının, vatandaşın alım 
gücüyle oranlanmayacak kadar yüksek olduğu..." x 

Ülkemizde, fiyatlar, meskenler için tespit edilirken, 150 kilovat/saat baz olarak alınmak
ta, 150 kilovat/saate kadar olan enerji bedelleri düşük tutulmakta, 150 kilovat/saatten sonraki 
enerji daha yüksek fiyatla satılmaktadır. 

Bu belirlemeye göre, meskenlerde kullanılan 150 kilovat/saate kadar olan enerji fiyattan 
yıllar itibariyle ortalama olarak şöyledir: 1983 yılında 11,90; 1984 yılında 22,75; 1985'te 27,75; 
1986'da 29,15; 1987'de 42,50; 1988'de 50,60; 1989'da ise 70,65 Türk Lirasıdır. Bu fiyatlar, yani 
70,65 Türk Lirası, 100 vatlık bir lambanın on saatte yaktığı veya 10 lambanın bir saatte yaktığı 
enerjinin bedelidir. 1 kilovat/saat enerji bedeli olan 70 lira, içimi beş dakika bile sürmeye bir 
Marlboro sigarasının bedeli bile değildir. 

Enerjideki fiyat artışlarının daima yıllık enflasyon düzeyinin altında tutulmasına özen gös
terilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, enerji fiyatlarını dolar bazında değerlendirdiğimizde, 
1980 yılında 6 sent olan, meskenlerde kullanılan elektrik enerjisinin 1989'da 3,1 sente düştüğü
nü, yani 1980'le 1989 yılları arasında yarı yarıya ucuzladığını görmekteyiz. Aynı uygulama çer
çevesinde baktığımızda, bunun, sanayi sektöründe 1980'de 3,5 sentten 1989'da 4,5 sente çıktı
ğını, yani yüzde 33,3 civarında yükseldiğini görmekteyiz. 
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MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Aynı şekilde, ücretleri de dolara göre hesap edi
yor musunuz? 

ALÎ PINARBAŞI (Devamla) — Evet. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yurdumuzda elektrik fiyatları, gerçekten, genel gö
rüşme önergesinde belirtildiği gibi, diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek midir? Bir aile aylık 
ne kadar elektrik faturası ödemektedir? Fatura bedelini ödeyemediği için kaç meskenin elek
triği kesilmiştir? Ortalama olarak bir alenin elektrik gideri nedir? 

Bir örnek vermek istiyorum. Elimde, bir eve ait 8 adet elektrik faturası bulunmaktadır. 
Bunlar 16 ayı kapsamaktadır. Hepsinin bedelini alt alta topladığımızda 134 430 lira etmekte
dir, yani her aya ortalama 8 500 lira isabet ediyor. Bu, normal olarak, Türkiye'deki ortalama
nın üzerindedir. Zira, biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye'de ailenin aylık 
ortalama elektrik gideri 7 000 lira civarındadır. Bunu K) 000 lira olarak kabul etsek bile, bu 
paranın yüksek olduğunu söylemek, sanırım insafsızlık olur. Bu para, günde içilen bir paket 
sigaranın aylık tutarının üçte biri bir gazetenin aylık abone bedelinin üçte ikisi, iki kişilik sine
ma veya tiyatro bileti tutarında olup, tek kişilik bir kahvaltının bedeli bile değildir. 

Tabiî, bazı üyeler itiraz edebilirler, "bu düşük faturalar nerede?" diye. Bu fatura, içinde 
her türlü elektrikli ev aletinin bulunduğu; buzdolabı, çamaşır makinesi, .elektrik süpürgesi, fı
rın, kurutma makinesi, radyo, televizyon, ütü ve hepsinden önemlisi irili ufaklı 45 adet ampu
lün bulunduğu ve pek çoğumuzun oturduğu milletvekilleri lojmanlarına ait bir faturadır. Ta
biî, yüksek bedelli faturalar da vardır; ama, gülünü seven dikenine katlanır. Enerji tasarrufuna 
riayet edilmez, bütün lambalar şakır şakır yakılır, elektrikli alet ve makineler bilinçli olarak 
kullanılmazsa, kabarık faturaların gelmesi mümkündür. O zaman, ister istemez feryatlar da 
yükselecektir. 

Sanayi sektöründe elektrik fiyatının meskenlere nazaran yüksek olmasına rağmen, sanayi 
mamullerinde tüketilen enerjinin maliyete etkisi o kadar yüksek değildir. Elektrik enerjisinin 
maliyetine etki eden faktörleri, Sayın Bakanım ve sözcüler ayrı ayrı belirttiler; ben de şöylece 
sıralamak istiyorum : Altı yıl içerisinde yapılan 9.2 trilyon liralık 8 734 megavatlıt yeni yatırı
mın uzun ve orta vadeli kredilerinin faizleri ve geri ödemeleri; 30 bin kilometreye varan iletim, 
485 400 kilometreye varan dağıtım, yenilenen alçak gerilim hatlarının yapım ve bakım giderle
rinin; buna, geçen yıllardaki yüksek termik santral giderlerinin ve belediyelerin ve diğer resmî 
kurum ve kuruluşların ödememek için çırpındıkları, Türkiye Elektrik Kurumuna olan borçla
rını, ayrıca belediyeye ayrılan yüzde 5'lik payın, biraz önce sayın sözcülerin ifade ettiği Kamu 
Ortaklığından hisse alan pay sahiplerine ödenen kâr payının, Toplu Konut Fonuna aktarılan 
payın ve TRT'nin yüzde 1'lik payı ve nihayet Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince alınan 
yüzde 10'Iuk Katma Değer Vergisinin enerji bedelini ortaya çıkardığını görmekteyiz. 

Sonuç olarak, yurdumuzda tüketilen enerji bedelini, gelişmiş ülke fiyatlarıyla karşılaştı
rarak yüksek fiyattan bahsetmek doğru değildir kanısındayım. Kaldı ki, bu ülkelerdeki fiyat
lar da, ülkemiz fiyatlarının çok çok üzerindedir. Meskenlerde kullanılan elektrik fiyatları, Ame
rika Birleşik Devletlerinde 167.20, Yunanistan'da 211.40, Norveç'te 142.60, Avustralya'da 167.20, 
Japonya'da 461 lirayken, ülkemizde ortalama olarak 85-90 Türk Lirası civarındadır ve bütün 
bu saydığım ülkelerden daha düşük bir fiyattır. 
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Sanayi kesiminde ise, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya fiyatları bizden da
ha düşük olduğu halde, Japonya ve Yunanistan bizden daha fazla fiyatlıdır. Şunu hiçbir za
man aklımızdan çıkarmayalım ki, elektriği, kesintiler sebebiyle biç kullanamamaktansa, sanı
rım, pahalı kullanmak daha iyidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yukarıda arz etmeye çalıştığımız sebeplerle, genel gö
rüşme önergesine ret oyu vereceğimizi Grubumuz adına ifade eder, rakamlarımla sizi sıktımsa 
özür diler, hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pınarbaşı. 
önerge sahiplari adına söz isteyen var mı? 
VEFA TANIR (Konya) •— Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önerge sahipleri adına, sayın Vefa Tanır; buyurun efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; öner

genin akıbeti belli oldu. Akıbeti belli olan önerge üzerinde, "Acaba, önerge sahipleri ne ilave 
edecek?" diye bir meraka girmiş olabilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir konu niye geldi? Bu konuları nereye götürelim? 
Şimdi, önünüzdeki gündeme bakarsanız, 274 üncü sırada, bu konuda sözlü sorum var. 

Bu sözlü soru, sözlü soru olarak verilmemiştir. Bu sözlü soru, bu yılın ocak ayının 8 inde, yazı
lı cevaplandırılmak üzere, yazık soru olarak verilmiştir. Belli müddet bekledim, Sayın Müste
şara, Sayın özel Kalem Müdürüne telefon ettim, "Benim böyle bir yazılı sorum var; acaba 
gözden mi kaçtı? Sayın Bakana hatırlatılsın" dedim. Hatta, bir defasında, Sayın Müsteşar, 
"Ben, sizin^ yazılı sorunuzu imzaladım, hâlâ elinize gelmedi mi? dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle kilitlendiniz ki, yazık soruyu, sözlüye çeviriyorsunuz, sözlü 
soru, 1989'un 8 Ocağında verilmiş olmasına rağmen, 1990'ın 8 Ocağında bile görüşülme im
kânı yoktur; 274 üncü sırada. 

"Gelin, bunu genel görüşme haline getirdim" diyoruz, kilitleniyorsunuz; ama bugün bu
rada, bir şey ortaya çıktı: Biz diyoruz ki, "Bu elektrik fiyatları yüksektir. Maliyeti bellidir." 
Ama, siz de diyorsunuz ki, "Efendim, maliyeti belli; doğru, maliyeti ucuz; ama, üzerinde fon
lar var, ondan yüksek çıkıyor." İşte bu vesileyle, bu kürsüden, "elektrik fiyatlarının ucuz 
olduğunu" söylediniz. Milletin isyanını duymamış olduğunuz belli oldu ve önümüzdeki gün
lerde de, herhalde, bu ucuz fiyatı, enflasyon oranına çıkaracaksınız: Bunu öğrendik. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açıl

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemin ikinci sırasındaki önergenin görüşülmesi çalışma süresi içerisinde yetişmeyecektir. 
Bu nedenle, alman karar gereğince, 276 sıra sayılı kanun tasarısıyla, gündemdeki konuları 

sırasıyla görüşmek için, 8 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.48 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Sinop-Boyabat karayoluna ilişkin sorusu ve Baytndtrltk 
ve Iskan Bakam Cengiz AUtnkaya'nm yazılı cevabı (7/866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

özer Gürbüz 
Sinop 

Sinop ile Boyabat ileçesi arasındaki karayolu üzerinde, heyelan nedeniyle çöken ve güç
lükle ulaşım yapılabilen Garandu mevkiinin ihalesi yapılmıştır. 

Mevsimin yağışlı ve kışa rastlaması nedeniyle, Dıranaz Dağı üzerindeki, çok dik ve virajlı 
olan yolun 200-250 metrelik toprak zeminli bölümü, yağışlı havalarda geçit vermemektedir. 

Sinop ve sahil ilçelerini, Boyabat üzerinden Ankara'ya ve istanbul'a ulaştıran, hergün bir
çok yolcu otobüsünün, radar üstü vasıtalarının, Sinop Soksa ve Şişe Cam fabrikalarının dış 
satıma dönük ürünlerinin ve tüm yük kamyonlarının geçtiği, trafiği çok yoğun olan bu yolun, 
ihale yolu ile tamamlanmasının uzun zaman alacağı cihetle, yağışlı havalarda ve kış boyunca 
yolun servise açık tutulabilmesi, kara yolu hizmetinin aksamaması, bölge halkı ve nakliyecile
rin kaderleri ile başbaşa butıkılmaması için, Bakanlıkça ne gibi önlem alınacaktır? Ve halen 
alınmış önlemler varandır? 

T. C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 3.11.1989 

Sayı : A-13/-230/62-63-01/3788 

Konu : Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün \azılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığının 5 Ekim 1989 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/866-3364/16183 
sayılı yazısı. 

tlgi yazı ilişiğinde alınan Sinop Milletvekili özer GUrbüz'e ait yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Sinop-Boyabat yolu, Garandu Köyü heyelanından önceki yıllarda, 2 nci sınıf ve sathi kap
lamalı olarak trafiğe açılmıştır. 1988-1989 kış mevsiminde Garandu heyelanı sırasında büyük 
ölçüde hareketler meydana gelmiş ve bunlar da 1989 yılı içerisinde alt temel seviyesinde onarıl
mıştır. Kış mevsiminde de yolun diğer kesimlerinde meydana gelen küçük çaptaki heyelanlar 
onarılarak, sathi kaplamaları yapılmıştır. 

Garandu heyelanı geçişi için km: 63 + 539—68+520'leri arasında bir varyant yapılmasına 
karar verilmiş olup, bu kesime ait proje tamamlanarak 2.491.260.065.— TL. keşif bedeli üze
rinden ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Proje, 12.10.1989 tarihinde Sayıştay'ca vize edilmiş ve müteahhit firma yapım çalışmaları
na başlamıştır, tş programına göre varyantın 31.8.1990 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. 
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Garandu mevkiindeki heyelanh yol kesimi sürekli kontrol altında tutlmakta ve yolun tü
münde normal bakım çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân 

Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iki ayft suçtan yargılanan bir yüzbaşının halen gü
venendik jandarma astsubay obdunda öğretmenlikyapttğı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Ab-
dülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/885) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını saygılarımla talep ederim. S. 10.1989 

Cüneyt Canver 
Adana 

öğretmen Sıddık Bilgin'in işkence ile öldürülmesinden sonra kaçarken vuruldu süsü ve
rilmesi için cesedine yüzlerce kurşun sıkılmasını emreden yüzbaşı Ali Şahin'in halen Ankara 
Güvercinlik'teki Jndarma Astsubay okulunda öğretmenlik yaptığını öğrenmiş bulunmaktayım. 
Bu şahıs dah önce görev yaptığı Muğla'da ırza geçme davasının sanığı olarak yargılanmış ve 
mahkûm olmuştur. Ayrıca hakkında öğretmen Sıddık Bilgin'i işkence ile öldürüp, kaçarken 
veruldu süsü verdiği iddiası ile açılan dava nedeni ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargı
lanmaktadır. Bu davada kamu tanıklarının birçoğu Ali Şahin'in, öğretmen Sıddık Bilgin'i iş
kence ile öldürdüğünü, kaçıyor süsü vererek cesedine yüzlerce kurşun sıktırdığını ve karakolun 
bahçesine gömdürdüğünü açıklamışlardır. 

Hal böyle iken, 

1. Ali Şahin'in Jandarma Astsubayı yetiştiren Güvercinlik'teki Astsubay Okulunda öğ
retmenlik yaptığı doğru mudur? 

2. Doğru ise, insanların tüylerini ürperten böylesine olayların faili durumundaki bir şahsın 
bir eğitim kurumunda görevlendirilmesinin gerekçesini ve faydasını açıklar mısınız? 

3. Bu şahıs Öğrencilere ne öğretmektedir? Muğla'da olduğu gibi karakolda kadınların 
nasıl ırzına geçilip, tehdit edileceklerini mi? Yoksa, yasadışı örgütlerle ilişkili oldukları iddia
larını kabul etmeyen vatandaşlamıza nasıl işkence yapılacağını mı? İşkence ile nasıl öldürülüp, 
öldürüldükten sonra nasıl kaçarken vuruldu süsü verileceğini öğretmektedir? 

4. Bu şahısa bugüne kadar neden görevinden el çektirme cezası verilmemiş veya neden 
açığa alınmamıştır? Bu şahsın Silahlı Kuvvetlerimiz için vazgeçilemezliğinin nedenlerini açık
lar mısınız? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 2.11.1989 
Per. : 7600-86-89/Tyn. Ş. Sb. Tyn. Prj. (21861) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: TBMM. Bşk.hğının 12 Ekim 1989 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Bşk.tığı 7/885-3411/16290 sayılı yazısı. 

1. Jandarma Binbaşı Ali Şahin; Bilgöl ti Merkez Jandarma Bölük Komutanı olarak gö
revli iken, PKK örgüt Üyesi olarak bir takım eylemlere ismi karışan ve bilhassa Genç ilçesi 
Suveren Jandarma Karakolunun taranması olayına iştirak ettiği tespit edilen Sıddık Bılgin'in 
yakalanmasını sağlamıştın Sıddık Bilgin normal bir vatandaş olmayıp, PKK. militanıdır, ör
gütün çeşitli yayın organlarında PKK.'nin Bilgöl üst düzey sorumlularından biri olduğu yazıl
mıştır. Sıddık Bilgin'in, yapılan sorgulaması sırasındaki itiraflarında, örgüte ait bir sığınağın 
yerini göstereceğini belirtmesi üzerine 31 Temmuz 1985 günü ifadesinde belirttiği araziye gidil
diğinde bir fırsatını bularak kaçmaya başlamış, görevli güvenlik kuvvetlerinin sözle, daha son
ra da ateşle yaptığı dur ihtarına uymaması üzerine başka türlü yakalanması da mümkün olma
dığından, kendisini yaralı olarak ele geçirmek amacı ile açılan ateş sonucu olay yerinde ölmüştür. 

2. Bu olayla ilgili olarak 8 inci Kolordu Komutanlığı (Elazığ) Askerî Savcılığınca yapılan 
otopsi ve tahkikat sonucunda Jandarma Binbaşı Ali Şahin hakkında takipsizlik kararı veril
miştir. Ancak daha sonra Sıddık Bilgin'in Avukatı tarafından Genç Cumhuriyet Savalığına 
müracaat edilerek, Sıddık Bilgin'in, kaçarken değil, işkence ile öldürüldüğü iddiası ile yeniden 
otopsi yapılması isteği üzerine Genç Sulh Ceza Hakimliğince yapılan otohside ve müteakiben 
Adlî Tıp raporunda, Sıddık Bilgin'in mermi yarası ile öldüğü tespit edilmesine rağmen bazı 
görgü tanıklarının işkence iddialarında bulunması sonucu dava açılmış olup, yargılanmasına 
şu anda Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir. Davanın safahatı hak
kında şu anda fikir yürütmek mümkün değildir. 

3. Muğla ilindeki ırza geçme iddiası ile açılan davada, iddia Jandarma Binbaşı Ali Şahin'-
le ilgili olmayıp, Karakolda görevli bir onbaşı ile ilgilidir. Ancak bu onbaşı da bu iddiadan 
beraat etmiştir. Olay, yapılan adlî tahkikata paralel olarak idarî yönden de tahkik ettirilmiş 
neticede bir çok iddiaların hilafı hakikat olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak bazı ta
nıkların değişik zamanlarda değişik ifade vermeleri de tereddütlere neden olmuştur. 

4. İşkence iddialarına karşı her zaman son derece hassasiyet gösterilmekte olup, bu nevi 
iddialar titizlikle incelenmektedir. 

Jandarma Binbaşı Ali Şahin; teşkilatta memleket severliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile 
iyi isim yapmış, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki her türlü görevde liyakatla istih
dam edilebilecek bir subaydır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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3. — Ankara Milletvekili Ömer Çjftçi'nin, Başbakana suikast girişiminde bulunan ve mahkûmiyet 
karart kesinleşen hükümlüye Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/897). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı cevaplandı
rılmasına aracılığınızı arz ederim. 10.10.1989 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

1. Sayı Başbakana suikast girişiminde bulunan Kartal Demirağ'a Ankara Merkez Kapalı 
Cezaevinde özel oda verilmesi, odasında radyo, televizyon, video, buzdolabı ve her istediğinin 
temini sizin emrinizlemi sağlanmaktadır? 

2. Sizin emriniz veya bilginiz dışında ise hangi güçler bu imkânları sağlamaktadır? 

3. Ankara Kapalı Merkez Ceza evinde hüküm giyen mahkûmlar başka ceza evlerine sev-
kedilirlerken adı geçenin bu mahkumiyet hükmünün kesinleşmesine rağmen halen bu ceza evinde 
nasır tutulmaktadır? 

4. Ülkemizdeki ceza evlerinin durumu ortada iken, bu cezaevlerinde insanlık onurlarını 
korumak için açlık grevlerine zorla itilen insanlar öldürülürken, Başbakana kurşun sıkan biri
sinin korunması ve rahat ettirilmesi yeni suikast girişimlerini teşvik etmek değilimdir? Yada 
suikastın kimler ve hangi nedenle yapıldığı konusunda kuşku uyandırmaz mı? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1252 7.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 16.10.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/897/3435/16400 sayılı yazıları. 

tlgi yazılan ekinde alınan ve Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandınlması istenen soru önergesinin cevaplan iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Ömer Çiftçi Ankara Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Ankara Kapalı Cezaevinde cezası infaz edilmekte olan Kartal Demirağ, adam öldür
meye teşebbüs suçundan Dinar Ağır Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 10 yıl ağır hapis 
cezasını Dalaman Tarım Açık Cezaevinde çekmekte iken, 22.1.1988 tarihinde bu cezaevinden firar 
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etmiş, firarda bulunduğu sırada, o tarihte Başbakan olan Sayın Turgut özal'ı silahla öldürme
ye teşebbüs suçundan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince, yargılama sonucunda, 20 yıl 
ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş ve bu kadar süre ile de kamu hizmetlerinden yasaklanmıştır. 

Kartal Demirağ'ın, ayrıca, cezaevinden firar suçundan 1 yıl 3 ay 5 gün ağır hapis, ruhsat
sız silah taşımak suçundan da 2 yıl hapis cezası mahkumiyeti bulunmaktadır. Adı geçen hü
kümlü neticeten 31 yıl 3 ay 5 gün ağır hapis ve 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. 

Bir hükümlünün hangi yerdeki cezaevinde cezasının infaz edileceğini takdiri Bakanlığı
mın yetkisi dahilinde olup, adı geçen hükümlü Kartal Demirağ'ın işlediği suçun vasfı ve kendi
sinin can güvenliği dikkate alınarak, Ankara Kapalı Cezaevinin muhkem bir odasında muha
faza edilmesine karar verilmiş bulunduğundan, cezası söz konusu cezaevinde infaz edilmektedir. 

Ankara Kapalı Cezaevinin bir odasında yalnız başına muhafaza edilen adı geçen hüküm
lünün odasında, sadece tek dalgalı ve tek kanallı 31 ekran cezaevi idaresine ait demirbaşa ka
yıtlı bir televizyon bulunmaktadır. Bunun dışında video ve buzdolabı gibi eşyalar bulunma
maktadır. 

2. Hükümlü Kartal Demirağ'ın cezasının Ankara Kapalı Cezaevinde infaz edilmesi ve 
odasına televizyon konulması, Bakanlığımın bilgisi dahilindedir. Ancak, bu cezaevindeki di
ğer koğuşlarda da, televizyon ve radyo bulundurulmaktadır. 

3. Ankara Kapak Cezaevi, tutukevi statüsünde olup, bu cezaevinde bulunan hükümlü-
ler ile mahkemeleriyle ilişkileri kesilmiş olan hükmen tutukluların başka yerlerdeki cezaevleri
ne nakilleri, her ay yapılmaktadır. 

Ancak, yukarıda açıklandığı gibi adı geçen hükümlünün işlediği suçun vasfı ve can gü
venliği nazara alınarak ülkemizdeki diğer cezaevlerine nakledilmeyerek, Ankara Kapalı Cezae
vinde muhafazası uygun görülmüştür. 

4. Hükümlü Kartal Demirağ'a, muhafaza edildiği Ankara Kapalı Cezaevinde, özel bir 
muamele yapılmamakta ve diğer hükümlü ve tutuklulara nazaran ayrıcalık tanınmamaktadır. 
Yapılan uygulamada, mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ağaçlandırma alanı olduğu belirtilen Gebze Gaziler 
Dağı mevkiinde, imar tadilatı yapdmadan, organize sanayi bölgesi için su deposu inşaatına başlandığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
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1. Gebze Belediyesi imar huduttan içerisindeki Gaziler tepesi imar planında ağaçlandır
ma alanı değil midir? 

2. Şu anda anılan yerde Belediyesince imar tadilatı yapılmış mıdır? 

3. Gebze organize sanayi bölgesi müteşebbis heyet başkanı Sayın Kocaeli Valisi midir? 

4. Ağaçlandırma alam olduğunu bildiğimiz Gebze-Gaziler dağı mevkiinde imar tadilatı 
yapılmadan, gerekli inşaat ruhsatı almadan, dikili çam fidanlarını imha ederek yol açan ve 
tepede 10 bin m "e yakın hafriyat yaparak 10 m"lük Gebze organize sanayi bölgesine ait su 
deposu inşaatının başlatılmasını kim temin etmiştir? 

5. Bu kanunsuzluk Sayın Vali tarafından yapılmış ise, hakkında gerekli kanunî işlem ya
pılacak mıdır? Yoksa valilerin kanunları yok farzetme gibi bir haklan var mıdır? 

6. Bu yazılı önerge bir suç duyurusu kabul edilerek gerekli takibat yapılmayacak olursa, 
Bakanlığınızın kanunî sorumluluğu olabilecek midir? 

7. Sayın Kocaeli valisi ile ilgili daha evvel vermiş bulunduğum yazılı önerge zamanında 
cevaplandırılmayarak sözlü soruya çevrilmiştir. Bu önerge de cevaplandırılmayıp sayın vali Ba
kanlığınızca korunacak mıdır? 

8. Bakanlığınıza mensup bir idarecinin kanunlan çiğnemesi halinde, bir milletvekilinin 
Bakanlığınız nezdinde yapacağı girişim daha ne olabilir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : PGM-M.t.A. Atama 731-Ş/15848 7.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tLGÎ : 18.10.1989 gün ve Kan. Kar. Md. 7/904-3463/16S00 sayılı yazınız. 

Ağaçlandırma alanı olduğu belirtilen Gebze-Gaziler Dağı mevkiinde, imar tadilatı yapıl
madan, organize sanayi bölgesi için su deposu inşaatına başlandığı hakkında, Kocaeli MiL„i-
vekili Alaettin Kurt'un tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait cevap
lar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

1. Gebze-Gaziler Dağı mevkii 25 Aralık 1981 tarihinde 1/5 000 ölçekli nazım planda ağaç
landırma alanı olarak onaylanmış olup, Gebze İlçesi imar huduttan içerisindedir. Söz konusu 
alanın mülkiyeti Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Or
man İşletmesi'ne aittir. 

2. Şu anda anılan yerde Belediyesince imar tadilatı yapılmamıştır. 

3. Gebze Organize Sanayi Bölgesinin (GOSB) Müteşebbis Teşekkülü'nün Başkanı Ko
caeli Valisi Sayın thsan Dede'dir. 
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4. Gaziler tepesinde yapılmakta olan su deposu isale ve terfi hatları inşaattan "Kamu 
Yararı" karan ile kurulan GOSB'ne aittir. GOSB ise 85/9695 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
ile kurulmuş olup, Müteşebbis Teşekkül'ün sorumluluğu altında ve Müteşebbis Teşekkül'ce alınan 
kararlarla gerçekleştirilmektedir. 

GOSB, su deposu ve isale hatlarının yapımı için 31.3.1987 tarihinde Gebze Belediyesine 
müracaat etmiş ve GOSB'nin talebi 25.6.1987 tarihinde Gebze Belediyesince uygun görülmüştür. 

GOSB, su deposu ile isale ve terfi hatlarının şaha tahsisi için Orman Genel Müdürlüğü*ne 
müracaat etmiş, gerekli izini alarak söz konusu yeri ve ulaşım yollarını 49 yıllığına kiralamıştır. 

Yapılan su deposu ile isale terfi hatlarının "GÖMME" olarak yapılması ve "İskana açıl
ması hususu olamayacağından" plan tadilatı yapılması da söz konusu olmayıp, Belediyesince 
de gerek görülmemiştir. 

Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda servis yollarının açıldığı, su 
deposu ile isale ve terfi hatlarının kazısının yapıldığı, ilgili Belediyesi'den temel ruhsatı alındı
ğı tespit edilmiştir. 

Yapılan işlemler 3194 sayılı tmar Kanununa göre yerine getirilmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki iddialara 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/910) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına yardımlannızı say

gılarımla arz ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
1. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Şükrü Dağlı'yı 5 Temmuz 1989 tarihinde Yüksek 

Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet eden Türk Tabibler Birliği Başkanı Prof. Dr. Nuset Fi
şek ve avukatlar Akif Kurtuluş, Tezcan Çakır'ın dilekçeleri hakkında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? Yapılmamışsa yasal bir hak engellenmiş sayılmaz mı? 

2. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Şükrü Dağlı, maiyetinde çalışan Sağlık Ba
kanlığı personelini istifaya zorlamıştır. Savcının istifa et deme yetkisi var mıdır? 

3. Cezaevlerindeki hükümlüleri "Kuran'a" yaklaştırmak Cumhuriyet Başsavcısının gö
revi midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1254 7.11.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tLGÎ : 18.10.1989 tarihli, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 

7/910/3470/16508 sayılı yazılan. 
tlgi yazıları ekinde alınan ve Çorum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevapları iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 
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Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 

Sayın Rıza Ilıman Çorum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 
önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Nevşehir kapalı cezaevi Doktoru Murat Çobanoğlu ile adlî tabipler Nesrin Çobanoğ-
Iu ve Nilgün Birinci'nin, görevlerini kötüye kullandıktan iddiasıyla dava açan Nevşehir Cum
huriyet Başsavcısı Ahmet Şükrü Dağlı'nın, mevzuat hükümlerine uymadığı ve soruşturmayı 
objektif olarak yürütmediğinden bahisle, hakkında tahkikat açılmasına dair Türk Tabipler Birliği 
Merkez konseyi Başkanı Prof. Dr. Nusret H. Fişek ile adı geçen tabiplerin vekilleri avukatlar 
Akif Kurtuluş ve Tezcan Çakır'm 5.7.1989 tarihli şikayet dilekçeleri, Nevşehir Cumhuriyet Baş
savcısı Ahmet Şükrü Dağlı hakkında, 2802 sayılı Hâkimler ve Savalar Kanununun 82 nci maddesi 
hükmü gereğince ihzari mahiyette tahkikat yapılmak üzere muhakkik hâkime gönderilmiş olup, 
tahkikat henüz tamamlanmamıştır. 

2. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Şükrü Dağlı'nın, Sağlık Bakanlığı personeli
ni istifaya zorlayıp zorlamadığı, bu tahkikat sonucunda anlaşılabilecektir. Tahkikat sonucuna 
göre de mevzuatın öngördüğü usûl dairesinde gereğinin yapılacağı tabii bulunmaktadır. 

3. Ceza infaz kurumları ile tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların eğitimi "Ceza İn
faz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük'ün" 110 uncu 
maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, laik bir anlayışla ve 'Atatürk tnkilapları" doğrul
tusunda yapılmaktadır. 

Ceza ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların din ve vicdan hürriyetlerine, Anayasa
nın 14 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda saygı duyulmakta ve rehabili
tasyon çalışmaları bu çerçeve dahilinde yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıları
mız, söz konusu esaslara aykırı hareket etmemekte ve hükümlülerin "Kur'an"a yaklaştırılması 
konusunda özel bir gayret içine girmemektedirler. 

Ceza ve tutukevlerinde herkesin; din, vicdan, inanç ve ibadet hürriyeti bulunmaktadır. 
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

I 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCt BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1989 Sab 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Meoüs Araştırması önergesi (10/76) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
I 

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

2. — İçel 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 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenöğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 
bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10</57) 

4. — Antalya Milletvekili İbrahim 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) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 



— 2 — 

için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

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

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

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

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

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

11. — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

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

13. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 
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14. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl ili Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenleriui 
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) 

15. — 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) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çölik 
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) 

17. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

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

v 
19. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 

da cereyan eden olaylar, ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

20. — 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) 

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

22. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 
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23. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102've ,103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

24. — 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 değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

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

26. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yularında 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 ner 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 taşkınların; önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

8. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına 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 Ateşoğullan'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

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

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 Hi Ortaköy 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) 
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18. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 

gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

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

21. — Saıkarya 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 Gençlik 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 Köyişleri 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 içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

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

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

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 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) 



31. — Gaziantep Milletvekilli Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 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, 19/83 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

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

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

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

37. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 vılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik vt 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 Beytullah 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. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

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

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



- 8 ~ 
44. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İtinde 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 İlişkin 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 ilişkin1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

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

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

49. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara iişkin 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 kadınım 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 İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olari okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

54. — Zonguldak Miiletvek'M Şjinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 
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55. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Balkır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

56. — Zonguldak Milletvekili Şinıasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meler: Genel Müdürlüğünde görevi 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 tündeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü,soru önergesi (6/141) (1) 

58. —Balıkesir Milletvekili i. önder Kırh'nın, yurt dışına göuderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının • ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/J42) (1) 

59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

64. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli 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 İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol- edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tanın Orman ve Köyüşleri 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/H5) , 

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, Sefca 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 burular için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

, 71. — Tünedi 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'ıri, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

73. — Aritalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) - ' ' 

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

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

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

77. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin 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 1. 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 
gözaltına alman 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 «ski 
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 
Vardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit tşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ye 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 sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

89. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl 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 cezalandırıilması 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 içişleri 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 izmit 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 iline bağlı baz; köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

99. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl-

. dığına ilişkin içişleri 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 başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri 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) 



103. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, hormonlu et ihraç eden 
ülkölerden ülkemizce ne kadar et ithaî 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 tterhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına :lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) . 

106. — İçel Milletvekili M. İstemihan Taday'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-
BİRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru öneırgesi (6/263) (1) ^ 

109. — Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı'ntn, 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. Halk Dağh'nin, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim" Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

111. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbalkandan 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 Malhmut Almaksın, 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 (6/147) 
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115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmaik 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 İskân 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 Sânayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırrlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım 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 kaylbına neden 
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olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) 

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

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

I 

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

131. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesindte ayrılan tahsıisata 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. — TraJbzan Milletvekili Mehmet Çakıroğhı'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve 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 için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

137. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - 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 sözlü soru önergesi (6/170) 

139. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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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 Hinde 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 hastan'esi 
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, Geıbze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılma'kta olan sanayi ve falbrika, inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/178) 

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
•e 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 a raç - 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 İskân Bakanmdan 
sözlü soru önergesi. (6/185t 

153. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaibük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan 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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

159. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin. 
Bayındırlık ve İskân 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 İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

162. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek imalatına 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 enjektörleri, ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) ' 

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

166. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyarıına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

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 Tevfik Koçak'ın, 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 
Yarıkkaya 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) t 
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178. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım, arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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 iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

185. — İsparta Milletvekili İbrahim 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 İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

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

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

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

190. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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191. — Afyon Milletvekili ıBaıki 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. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

196. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, 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 tli Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) < 

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

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

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

204. — Mardin. Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

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

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

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

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

210. — Erzurum Milletvekili İsmail 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 İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri 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 Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

214. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca'100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 
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215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş • Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

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

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

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

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

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

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

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Uinda 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 Kesıkinlin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şlirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

226. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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227. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Üi 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) 

ı 231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Üi 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 iddüasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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 Kilcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

236. — İzmıir Milletvekili Fuat Kilcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman 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 Bakanından 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 sayışma 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 İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

243. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdarın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına üişkin 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 dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

247. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde söker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından spzlü 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 Şalıin'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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252. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân 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, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen • 
soruşturmaya ilişkin 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 Milletvekili ibrahim 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. — İzmir 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 
Kullanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adr 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 İçişleri' 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. — Maniisa 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri, gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözılü som önergesi (6/372) (1) 

266. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun ili 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. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 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 santrallarma 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 Sağİar'ın, bazı. vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

272. — 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 iskelesinin 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. — îçel 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 yapturılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

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

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

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 Vakfm 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 fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

288. — Samsun Milletvekili Cemal Alişân'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. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

292. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» 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, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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 ErdalKalkan'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 ü-
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

299. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İstanbul 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) 

301. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi 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 cizdirildiği 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 Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

306, — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağiar'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) (11 

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

• 308.— Tunceli Milletvekili Orhan Veli-Yrldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde, görevli bir komiser,ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

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

311. — Trabzon M'illetvekili 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 Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri 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 İçişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/416) (1) 

314. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.19,88 tarihli ve 88/13161 
iayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi 
(6/417)0) 
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315. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'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 olduklan 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
kince 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 yararlaıiılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

322. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi şuurları 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 İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd%l\iğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

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

V 

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

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

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

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

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

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 27.1.1.1988 
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 Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevlinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitini 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 İlçesi 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 Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/445) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan 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 İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının 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 miktarlarma ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

348. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nim, 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) 

(27nci Birleşim) 



350. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

351. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakarandan sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

352. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

353. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin MiJlî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

354. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman.ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

355. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş Gürseler*in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

356 — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

357. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

358. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

359. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi' (6/438) 

360. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

361. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

362. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

(27 uci Birleşim) 
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363. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

364. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

366. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

367. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

368. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

369. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

370. — Zonguldak Miletvekii Kökaial Töptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve 'bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

371. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii (6/4!8'2) (1) 

372. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında (hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

373. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

374. — İstanbul Milletvekili Aytekin KotiTin, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

375. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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376. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

378. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci İğde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

379. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

380. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

381. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

382. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına,ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) ı(l) 

383. — istanbul Milletvekili Yüksel Çenigel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru .önergesi (6/493) (1) 

384. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını, önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

385. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) ' 

386. -T- istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

387. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl IH Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve.Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

388. — Zongujdak Milletvekili Şinasi Alıtıner'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatının ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (D 

389. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 
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39<). — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

391. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

392. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğanın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer aılan «özaöa İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

393. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

394. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve sataş ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

395. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5118) (1) 

396. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

397j — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlliü soru önergesi (6/519) (1) 

ı .. . 
398. — Niğde Mıietvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 

kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

399. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

400. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

401. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

402. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özel eğitim kurumlarında yapılan ta
yinlere ve bu kurumlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Eğtim Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/535) (1) 
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403. — Erzincan Mİletvelkii 'Mustafa Kul'un, dlağanüstti hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
'bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerıgesi (6/537) (1) 

404. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt l i Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Balkanımdan sözlü Soru .önergesi (6/5318) (1) 

405. — İstanbul 'Milletvekili Mustafa Saogül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler içlin af getirilmesiriin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerigösi (6/475) 

406. — İzmir Milletvekili Ahmet Brsün'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan <>özlü soru önergesi (6/539) (1) 

407. — Kars Milliefvekli Mahmut Almak'ın, emeklli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
darak ödenmesinin duşünüliûp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

408. — Diyafbakır* Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sürt bolgeSlihdie bir kısjm güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

409. — Diyarbakır MüMetvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6J1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

410. — Eslklişeniir Milletvekili Zeki Üna'l'ın, amatör spor kulüplerine de yardım ya- " 
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

411. — îzmlir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik ıabrikalarındaki greve ilişkÜn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

412. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe'tin'in, Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına üişklin Başbakandan sözlü soru önergesi <6/545) (1) 

413. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

414. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına iişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

415. — Kars Milletvekilli Mahmut Almak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı idld'ia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi (6/547) 1(1) 
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4V6. — İçel Milletvekili Etem Gankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına, illiş-
kin Barbakandan sözü soru önergesi (6/548) (1) 

417. — Diyarlbakır Milletvekili Fuıat Atalay'ın, Sürt ÎM Şırnak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyuruisuna ilişikin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

418. — Nevşehik Milletvekili Esat Kırathioğkı'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türküye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

419. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt ili Sımak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

420. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (ö/SS^) 1(1) 

421. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edil'dlikleri 
iddiasına ilişkin Başjbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

422. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SeM'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

423. - - Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmanoğlu'nün, BullgaristanMan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

424. —: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve' 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerinje nakledilmelerinin nedenine ilişikin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

425. — Tunceli 'Milletvekilli Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde tstianbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın .polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 'soru önergesi (6/557) ı(l) 

426. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

427.. — Mardin Mıilletvekii Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresiindeki 
köylerin güvendik güçlerincıe zorla boşaltıldığı iddiasıına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

428. — istanbul Milletveki'U Mustafa Sarıigül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

429. — Edirne Milletvekili Erdali Kaflkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6561) (1) 
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430. — Diyarbakır MMdCveMli Fuat Atalay'ın, 1IJ8J1989' talihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

43U. — Kars Mile'tvekiii Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Faibrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan soru önergesi (6/563) <1) 

432. — îçel Miilİ€?tvdklili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tjedlblirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478)• 

433. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendlirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/564) (1) 

t 

43'4. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Aüalay'ın, Siirt İli' Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
idıdia edlilen bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

435. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKtMTin özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

4316. — Bursa Milletvekili Fehlmi Işjfclar'm, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenmfe nedenine ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi (6/567) ı(l) 

437. — İstanbul MÜlerv^kili Mustafa Sarıigül'ün, futbol müsaba'kalarındaki. Ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkim Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

438. •— İçel Milletvekili M. îstemühan Talay'ın, inısan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulatmaların dış itibarımıza zarar verdiğli iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

439. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddüa edilen tran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi j(6/569) (1) 

440. — Hatay Milletvekili All'i Uyar'm, işyerlerinin tehlike dereceisine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

441. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, FETKÎM'in özelleş-
tiriiîmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

442. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetîn'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 
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443.— İstanbul Milletvekilli Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

444. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyöceğine ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

445. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

446. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

447. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

448. —- Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/5011) 

449. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mülftüöğlu'nun, Salbuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

450. •— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/503) 

451'. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

452. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüöğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı Mdİa edilen Bayburt tli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

453. '•— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

454. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından' sözlü soru önergesi (6/522) 

455. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 



— 41 — 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/524) 

457. '— izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

45'8. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

459^ — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/527) 

460. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

461. •—' Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

462. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak.Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

463. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

464 — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

465. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'num, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne ait bir araştırma uçağının Suriye'ye ait iki jet uçağı tarafından düşürülmesi 
olayına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 
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2. — 4759 Sayılı İler Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (i/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

3. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10.1989) 

4. — Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 26,10.1989) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 6. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük (Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Btötçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11,1989) 

7. — Samsun Milletvekili Kemali Akikaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meo&inGe Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun ©azı Maddelerinin Değiştirtmesi ve Bu Kanuna İki Bk Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 
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(27nci Birleşim) 


