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2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı tsmet 
özarslan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin 
örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
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nukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1104) 
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dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/942) (S. Sayısı : 336) 
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dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/946) (S. Sayısı : 339) 
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dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/949) (S. Sayısı : 341) 

7. — Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/951) (S. Sayısı : 342) 
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Ankara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/952) 
(S. Sayısı : 343) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, 24 Ocak kararlarının 10 uncu yıldönümü do

layısıyla 1980'li yıllarda uygulanan ekonomik politikaların sonuçlarına, 
Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, 24 Ocak kararları ile, süper emeklilik ve söz

leşmeli personel konularına; 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan, 
Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Azerbaycan'da cereyan eden olaylar karşısında Cum

hurbaşkanı Turgut özaPın görüş ve tutumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Ba
kanı Mehmet Yazar, 

Cevap verdiler. 

İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün (3/835, 3/863, 3/886, 3/936) (S. Sayıları : 321,323, 
330, 333), 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin (3/864) (S. Sayısı : 322), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (3/865, 3/903) (S. Sayıları : 324, 332), 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın (3/866) (S. Sayısı : 325), 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in (3/867, 3/885) (S. Sayıları : 326, 329), 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın (3/868, 3/880, 3/935) (S. Sayıları : 327, 328, 334), 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın (3/896) (S. Sayısı : 331), 
Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin (3/940) (S. Sayısı : 335); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Ada

let komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içinde itiraz edilme
diği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyon çalışma sü
resinin 3 ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Burdur Milletvekili Sait Ekinci'nin, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan, 
İstanbul Milletvekili Talat tçöz'ün, Adalet Komisyonundan; 
Çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT) Kuruluşunun yıllık geleneksel toplantısına ve Was-
hington'da Senatör Dole tarafından ABD Senatosuna sunulmuş bulunan "Ermeni Karar 
Tasarısı" konusundaki brifinge, bu husustaki Türk görüşlerini savunmak amacıyla konuşmacı 
olarak katılmak üzere Denizli Milletvekili İsmail Şengün'ün gönderilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi kabul edildi. 

Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Anayasa Komisyonu üyeliğine Bursa Milletvekili İlhan Aşkın, 
Adalet Komisyonu üyeliklerine Şanlıurfa Milletvekili Bahri Karakeçili ile Balıkesir Millet

vekili A. Edip Uğur, 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 69 25 . 1 . 1990 O : 1 

İçişleri Komisyonu üyeliğine Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin, 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğine Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliklerine tstanbul Milletvekili Abdülbaki AI-

bayrak, tstanbul Milletvekili Talat tçöz ve Muğla Milletvekili Süleyman Şükrü Zeybek, 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine Bingöl Milletvekili Mehmet 

Ali Doğuştu, 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğine Van Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi, 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyeliğine Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Demir, 
Plan ve Bütçe Kom'syonu üyeliğine Burdur Milletvekili Sait Ekinci; 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 
Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/537) (S. Sayısı: 248 ve 248'e 1 inci 
Ek) yapılan görüşmelerden sonra kabul edilerek kanunlaştı. 

25 Ocak 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.56'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa Ordu 
Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğrul Ozdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 1 . 1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili AH Uyar ve 16 Arkadaşının, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları 

Sigortalan.Prim Tarifesinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/264) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1990) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 6 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayı
lı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/265) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş nlığa geliş tarihi : 18.1.1990) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Psikologlar Hakkında Kanun Teklifi (2/266) 
(Adalet ve Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1990) 

4. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger'in, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adıyla Yeni 
Bir Üniversite Kurulmak Üzere 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelere Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/267) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri îli Uludere İlçesi Taşdelen Köyü ve 

Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı nedeniyle Irak'a 
sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.1.1990) 

2. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısına çıkarıl-
maksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1990) 

3. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, şeker fabrikalarının özelleştirileceği 
açıklanmasına rağmen Kırşehir'de şeker fabrikası yaptırılmasının nedenine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Köy Hizmetleri Amasya II Müdürlüğünün bu ilde

ki uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy, Amasya Köy Hizmetleriyle ilgili 

bazı görüşlerini aksettirmek üzere söz istemiştir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, ko

nuşmama başlamadan evvel, değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 
Meclisimizin yılbaşı nedeniyle çalışmalarına ara vermesinden dolayı, bu fırsattan istifade 

ederek, seçim bölgem olan Amasya'da, Amasya'nın ilçe ve köylerinde, köy kahvelerinde ve pa
zarlarda yurttaşlarımızla görüştüm. 

Amasya Köy Hizmetleri ti Müdürlüğü emrindeki makineler, akaryakıt parası yok diye pey
derpey parka çekilmektedir. Muhtarlarımız, köy yollarının bakım, onarım ve kullanılması için 
Amasya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne müracaat ettiklerinde, ilgililer, muhtarlarımıza, "Akar
yakıt paramız yoktur. Akaryakıtınızı alın, makineleri gönderelim" diye cevap vermektedirler. 
Bu uygulama halen devam etmektedir; işte örnek : Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesinin îmirler 
Köyü, 1,5 milyon liralık akaryakıt parası vermiş; fakat 3,5 milyon liraya daha ihtiyaç olduğun
dan, Îmirler Köyü Muhtarı, köyde ev ev gezerek, 3,5 milyon liralık akaryakıt parasını tamam
lamaya çalışmaktadır. 

Bir örnek daha vereyim : Gümüşhacıköy İlçesinin Sallar Köyü, 800 bin liralık akaryakıt 
parası toplayarak köylerinin birkısım yollarını kumlatabilmişlerdir. 

Bu mudur, Anayasamızın eşitlik ilkesi? Köylü vatandaşlarımızdan dolaylı yollardan vergi 
alıyorsunuz. İlgililerin işine geldiği zaman Amasya Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünde akarya
kıt parası oluyor ve akaryakıt parası olduğu zaman da program dışı köy yolları bakımına de
vam ediliyor. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, kimse dinlemiyor. 
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BAŞKAN — Ne yapalım?.. 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — İkaz edin. 
BAŞKAN — Hiçbir Başkanvekili, hiçbir Başkan engelleyemedi, otuz seneden beri de bu 

böyle devam eder; her gün de ikaz ediyoruz, şimdi yine ikaz ediyoruz; ama hiç kimse işitmiyor. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Milletvekilleri, bakanların yanlarında oturuyorlar Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... itiraz var. Sayın milletvekilleri, hatibin dinlenmediği itira

zı var; hatibi ben de dinleyemiyorum, sayın milletvekilleri de dinleyemiyor. Sayın milletvekili 
zatı âlinize söylüyorum... Milletvekili arkadaşlar, bakanların yerlerine de oturmasın lütfen. (SHP 
sıralarından, "Bravo başkan" sesleri, alkışlar) Bu âdet yeni çıktı! Lütfen efendim... Otuz se
neden beri takip ederim, Mecliste böyle hiçbir hadise görmedim. 

Devam edin efendim. 
KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Amasya Köy Hizmetleri il Müdür

lüğü yetkilileri, "Akaryakıt paramız olmadığından makineleri geri istenmekte" demektedirler 
ve parası olduğunda da köylerimizin onarım, bakım ve yapımına yanaşmamaktadırlar. Bü
yük Atatürk, "Köylü, şehirlinin efendisidir" demiştir; ama Ulu önderin bu sözü maalesef ter
sine tatbik edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 178 sayılı Kanunda, "Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü, köy, mahalle, oba, mezra, kom gibi yerleşim ünitelerine içme suyu götürmek ve çevre sağlı
ğıyla ilgili düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür" denilmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Bakanlığının 1990 bütçe görüşmelerinde, "1990 yılında 3 100 ünitenin içme suyuna kavuştu
rulması planlanmıştır" demektedir. Sayın Bakan, eski ismi YSE, yeni ismi Köy Hizmetleri olan 
Genel Müdürlüğün, Şimdiye kadarki Cumhuriyet hükümetleri döneminde yer almadığı gibi, 
1990 yatırım programında da yer alamamış bulunan ve altını çizerek belirtmeye çalıştığım Ka
ra Evgunla içme sularını temin için gece yarısından itibaren çeşmede su sırasına giren vatan
daşlarımızın Kerbela Çölüne dönen bu yerdeki yürekler acısı durumları devam edecek midir? 

Amasya Merkez ilçeye bağlı Çengel kay ı Köyü içme sularını evlerine hayvanlarla taşımak
tadırlar. Samsun Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Amasya Merkez ilçeye bağlı Karataş, Köy
ceğiz, Beke, Meşeliçiftliği Köylerimiz ile, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden ve Çayköyün iç
me sularının, 1988 - 1989 yılları programına alınması için Bakanlığa teklifte bulunmasına rağ
men, Bakanlık, teklifi programa almamıştır. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyorum; isimlerinden bahsettiğimiz köylerimizin içme suyuna 
kavuşması için, 1990 programına alacak mısınız? Şayet programa almayacaksanız, bu tutum 
ve davranışınız ile bu uygulamanız Anayasamızın 10 uncu maddesine aykırı olmayacak mıdır? 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ulusoy. 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon ili Isçehisar Kasabası Belediye Başkanının 
görevden alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk, Afyon İH Isçehisar Kasabası Be
lediye Başkanına işten el çektirilmesi konusunda söz istemiştir. 

— 74 — 



T.B.M.M. B : 69 25 . 1 . 1990 0 : 1 

Buyursunlar... 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama 

başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, seçim bölgem olan Afyon'un tscehisar Kazası Doğru Yol Partili Be

lediye Başkanı Kayhan tzmirlioğlu, içişleri Bakanlığı Tarafından 16.1.1990 tarihli onay emriy
le, 17.1.1990 tarihinden itibaren, geçici olarak görevinden alınmıştır. 

Görevinden alınmayla ilgili isnatlar, 1989 senesinin dördüncü ve yedinci aylarına münha
sır olup, tahkikata da 2 Ocak 1990 tarihinde başlanmıştır. 

Görevden alınma gerekçesi olarak da, Anayasanın 127 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 
dayanılmaktadır. 

Görevden uzaklaştırılan Doğru Yol Partili belediye başkanımız hakkındaki isnatlar da şöy
ledir : tsnada göre, bu belediye başkanımız, 12.4.1989 tarihinde tscehisar kaymakamlık maka
mında, sohbet sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine ağır şekilde küfretmiştir. İsna
dın zabıt mUmzileri, devletin kaymakamı ile, jandarma astsubayıdır. Bu iki kişi, sözde üç kişi 
arasında geçen sohbet sırasında, üçüncü kişi, olan belediye başkanının devlete küfrettiğinden 
bahisle, zabıt tutmuşlar, olayın şikâyetçisi olmuşlar, aynı zamanda, zabıt mümzisi ve tanık ola
rak da dinlenmişlerdir. 

Bu olay nedeniyle Müfettiş tahkikatına ise sekiz ay sonra başlanmıştır. 
Belediye Başkanına isnat olunan fiilin, şahsî bir suç olduğu ve belediye başkanlığı göre

vinden doğmadığı, bizzat teftiş raporu metninden anlaşılmaktadır. Böyle olduğu halde, İçişle
ri Bakanlığınca, görev suçu gibi telakki edilmiş, görevden alınma gerekçesi olarak gönderilmiştir. 

Belediye başkanı hakkındaki ikinci isnat ise; daha önceki belediye yönetimi döneminde 
işe atanmış olan belediye personelini tasfiye edebilmek amacıyla, münhal bulunup bulunma
dığı tartışmalı olan kadroları karşılık göstermek suretiyle sınav açtığı ve böylece görevini kötü
ye kullandığı iddiasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart 1989 tarihinden önceki belediye yönetimi Anavatan Partili
dir. Anavatan Partili belediye yönetimi zamanında işten çıkarıldığı iddia edilen kişilerle ilgili 
olarak içişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince düzenlenen 14/79 sayılı, 17.11. 1987 tarihli 
teftiş raporu bulunmaktadır. Bu raporda, işten çıkarıldığı iddia edilen kişilerle ilgili olarak ay
nen şöyle denilmektedir : "Memuriyete sınavsız olarak alınan, adı ve soyadı yazılı personelin, 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası hükümleri uyarınca işleme tabi tutulmadan ve sınav şartı 
yerine getirilmeden işe alındıkları anlaşılmış olup, adı geçen kişilerin işlerine en kısa zamanda 
son verilmesi sağlanmalıdır." Demek ki 1984 yılından sonra, Anavatan Partili belediye başka
nı tarafından tscehisar Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına aykırı olarak ve sı
navsız eleman alınmış, bu kişilerin görevlerine son verilmesi gerektiği, bakanlık müfettişince 
rapor edilmiş, buna rağmen, Anavatan Partili belediye başkanı tarafından bu kişilerin görevle
rine son verilmemiştir. 

26 Mart 1989 mahallî seçimlerinden sonra, belediye encümeni, müfettiş raporunun gere
ğini sağlamış; 10.7.1989 tarih 146 sayılı Kararına istinaden, iddia konusu kişiler hakkında çı
karma kararı vermiştir. Kaldı ki, tscehisar Belediye Başkanlığı, bu isnat ile ilgili olarak, 3.10.1989 
tarihinde neticelenen bir idarî tahkikat geçirmiş olup, il idare kurulu kararı hakkında Danışta-
ya da dava açılmıştır. 
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. İçişleri Bakanlığı, bu ikinci isnat hakkında tahkikat yaptırmış olmasına rağmen ve bu ko
nuda il idare kurulu kararı var iken, ikinci bir defa daha, neden ve hangi amaçla, bu isnadı, 
müfettiş tahkikatına konu yapmıştır. Bu hususu, hukukî ve idarî olarak izah etmek mümkün 
değildir. Biraz sonra açıklayacağım üzere, bunun arkasında siyasî sebep ve nedenler vardır. 

İkinci bir husus, "atanmış olan personeli tasfiye edebilmek amacı" deyimi, teftiş rapo
runda özellikle kullandırılmak suretiyle, isnada mesnet yapılmıştır. 

Tasfiye edebilmek amacına hangi delillerle varılmıştır; varsa, bunun objektif kriterleri ne
lerdir veya "Bakanlığı tasfiye edebilme amacı" deyimini yazmaya iten sübjektif mülahazanın 
mesnedi ne olmaktadır? tşte bu soruların arkasında da siyasî sebep ve nedenler vardır. 

BAŞKAN - Sayın Ulutürk, toparlayınız efendim. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, toparlanacak seviyede değil de, onun için ikaz ediyorum. 
Aslında, bu gibi konuların sözlü soru olması lazım gelir; ama ben, mukavemet edemedim 

bugüne kadar. Arkadaşlarım da bir tatbikat başlattılar; mani olamıyoruz. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sözlü soru ile ilgisi yok bunun Sayın Başkanım. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sözlü soru ile ne alakası var bunun? 
BAŞKAN — Efendim, onu siz bilmezsiniz ben takdir ediyorum, ben söylüyorum. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Milletvekillerinin yazılı veya sözlü soru sormalarını 

veya burada nasıl konuşacaklarını takdir edemezsiniz? 
BAŞKAN — Aslında, "Bunun sözlü soru olması lazım gelir, gündem dışı konuşma olma

ması lazım gelir" fikrini eskiden beri tekrarlıyorum; ama bir teamül olduğu için söz verdim, 
bunun da kötüye kullanılmaması lazımdır diyorum. Size ne düşüyor? Niye konuşuyorsun ora
dan? Mecbur musun? 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Milletvekillerinin sözlü soru sormalarını veya gün
dem dışı konuşmalarını siz mi takdir edeceksiniz efendim? 

BAŞKAN — Takdir ederim tabiî, gerekirse söz vermem de... Gerekirse, "gündem dışı ko
nuşma mahiyetinde değildir" derim ve söz vermem. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sen, bir İçtüzüğü öğren. Senin bir dönem daha burada çalışman lazım. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade edin de, konuşmama 

devam edeyim. 
BAŞKAN — Devam edin ve konuşmanızı bitirin efendim. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, üçüncü isnat da, İçişleri Ba

kanlığının tabiriyle, belediye başkanının , siyasî mülahazalarla, 2 adet mermer kesme atölyesi
ni, ruhsatlı olduğu halde kapattığı iddiasıdır. 

İddia konusu mermer kesme atölyelerinin 3194 sayılı Yasanın 32 ve 42 nci maddelerine 
göre, kaçak olarak inşa edildikleri, inşaat mahallinde, belediye fen ekipleri tarafından tutulan 
zabıtla saptanmış ve bu konuda belediye encümeni tarafından bu işyerlerine para cezaları ta
hakkuk ettirilmiştir. İlgililer, bu para cezalarıyla ilgili olarak da, mahallî sulh ceza mahkeme
sinde dava ikame etmişlerdir, 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, bakıyorum, 4 sayfanız var ve sürenizi çok aştınız. 
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ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım, müdahale edince, konuşmamın 
manası kayboluyor. < 

BAŞKAN — Efendim, siz S dakikalık süre içerisinde bunu rahatlıkla ifade edebilirsiniz; 
ama burada detaya fazla girerseniz, 20 dakikada bitiremezsiniz. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Daha üçüncü sebebe yeni girebildim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam... Onun için, süreye göre hazırlanmamız lazımdı... 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Müsaade ederseniz, toparlayıp, konuşmamı biti
reyim Sayın Başkan. 

tsnat edildiği gibi, 2 adet mermer kesme atölyesinin, ruhsatlı olduğu halde, siyasî mülaha
zalarla kapatıldığı hususu doğru değildir. Bu isnatta da, Bakanlıkça, "siyasî mülahaza" deyi
mi özellikle kullandırılmış; objektif kriterler ortaya konamamıştır. 

Tahkikatı tarafsız yürütmesi gereken tçişleri Bakanlığı, "siyasî mülahaza" deyimini ne
den ikide bir kullanmak zorunda kalmaktadır? Nedeni basittir. Çünkü, tçişleri Bakanlığı, ola
ya siyasî gözle bakmaktadır. Ve olaya siyasî gözle bakıldığı içindir ki, Doğru Yol Partili beledi
ye başkanının görevden alınması cihetine gidilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; siyasî iktidar, bu seçim bölgemizde, halkla yapamadı
ğını, devlet otoritesini kullanarak yapmak istemektedir, seçimle kazanamadığı belediye baş
kanlığını, devlet gücüne dayanarak ele geçirmek istemektedir. Seçim bölgemdeki diğer beledi
yelerimizin durumları da aynıdır. Belediye başkanlarımız, idarî tahkikatlarla manevî baskı al
tında tutulmaya çalışılmaktadır. ANAP İktidarı, bir taraftan malî baskılarla, diğer taraftan 
isnat, şikâyet, tahkikat gibi yollarla, muhalefet belediyelerini sindirme gayreti içerisindedir ve 
bu durum,Hükümet politikası haline getirilmiştir. Amaç nedir? Amaç, belediyelerin sıkıntıla
rını halka yansıtmak ve bu sıkıntılardan yararlanarak, iade-i itibar kazanmaktır. Kamu oyu 
yoklamaları, bu amacın, ham bir hayal olduğunu ANAP'lılara her defasında hatırlatacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tscehisar Belediye Başkanı, birinci kurban seçilmiştir. Niye seçilmiş
tir? tscehisar, ANAP İktidarı döneminde kaza yapılmıştır; kaza yapılmasına rağmen, ekono
mik yoğunluğu olan bu bölgede seçim kazanılmamıştır ve başkanlık, Doğru Yol Partisine kap
tırılmıştır. İktidarın, birinci acısı budur. 

Neden bu belediye başkanı seçilmiştir? Doğru Yol Partili bu belediye Başkanı ile, bir ANAP 
Afyon milletvekili arasında, bizim de tasvip etmediğimiz, şahsî ve adlî bir dava geçmiştir. Bu 
şahsi ve adlî dava, ANAP davası haline getirilmiş, şimdi de devlet meselesi haline getirilmekte
dir. Bu şahsî ve adlî olayın hıncı, bu belediye başkanımızla uğraşmakla hafifleyecektir, tedavi 
edilecektir; görevden almakla da salâh bulacaktır, yani, iyileşecektir! 

İşte, bunuri içindir ki, bütün meslek hayatı boyunca Afyon'da dürüst olarak görev yapan 
ve sevilen cezaevi müdürü hemen tayin edilmiştir. İşte bunun içindir ki, iddialar tertibine giri
şilmiş, şikâyetler yoğunlaştırılmış, tahkikat üstüne tahkikat yapılır hale gelinmiştir ve belediye 
başkanımız görevden alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tçişleri Bakanlığının, Anayasanın 127/4 üncü maddesine dayanarak 
aldığı bu karar, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu tasarrufla, Anayasa çiğnenmektedir. Ana
yasa hükmündeki görevi ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma açıl
masından maksat, bu fıkranın birinci bendiyle bağlantılı olarak açıklanmak gerekir; o da, işin 
mahkemeye intikalidir. Mahkemeye intikal eden, bir görev suçu da yoktur. 
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tçişleri Bakanlığının, hukuka aykırı bu tasarrufundan vazgeçmesi, hukuk devleti ilkesi
nin bariz gereğidir. Aksi halde Bakanlığın ve Sayın Bakanının bu keyfî uygulaması, bir hukuk 
ayıbı olarak her zaman hatırlanacaktır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ulutürk, bir hususu hatırlatırım: Şayet bir daha söz isterseniz, bu mü

samahayı göstermem. Bu teşekkür edilecek hadise değil efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÎÇtŞLERÎ#AKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün yaptıkları gündem dışı konuşmayı 
cevaplamak üzere huzurlarınızdayım. 

Hukukun üstünlüğü, demokrasimizin temel esaslarından biridir. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kâğıt üzerinde... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — O halde, ülkede yapılacak her 

türlü- eylem ve işlem, kanunlar çerçevesinde olmalıdır. Biz, Anavatan iktidarı olarak buna gö
nülden bağlıyız. 

Afyon tli tscehisar Belediye Başkanı, tamamen hukukî ve Anayasal bir işlem ile, görevin
den alınmıştır; hiçbir siyasî mülahaza yoktur. Aslında, konuşan arkadaşım bu şahsın suçlarını 
burada sıraladı; ben, yine tekrar etmiş olacağım. 

tscehisar Belediye Başkanı hakkında yapılan bir ihbar ve şikâyet üzerine, her zaman Ba
kanlığımızca yapıldığı gibi, bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Müfettiş tarafından yapı
lan inceleme ve soruşturmada, adı geçenin -biraz önce arkadaşımın da burada belirttiği gibi-
12.4.1989 tarihinde kaymakamlık makamında Türkye Cumhuriyeti Devletine ağır bir şekilde 
küfrettiği, bu nedenle de cumhuriyet savcılığınca hakkında soruşturma yapılması gerektiği tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca, yine bu belediye başkanı, hukuka ve kanunlara uymayan, mesnetsiz sınav açarak, 
memur alımlarında bulunarak, görevini kötüye kullanmıştır. 

Üçüncü bir suçu; -siyasî mülahazalarla tekrarlıyoruz- tamamen ruhsatlı açılmış, çalışan, 
2 adet mermer atölyesini kapatmıştır. 

Bu suçlarından dolayı, hakkında, müfettişlerimizce fezleke düzenlenmiştir. Bundan dola
yı da, adı geçen belediye başkanı, Bakanlığımca, Anayasamızın 127 ve 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 3394 sayılı Kanunla Değişik 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, geçici bir 
tedbir olarak, görevden uzaklaştırılmıştır. 

Yapılan işlem tamamen kanunî olup, biraz önce de arz ettiğim gibi, geçici bir tedbir mahi
yetindedir. Yeni şartların yerine gelmesi ve soruşturmanın sonucunda, yargının, gerekli kararı 
vermesi halinde, ilgilinin göreve iadesi gayet tabiî ki, sağlanabilir. Bundan dolayı endişelenme
nize gerek yoktur. 

Durum bundan ibarettir. 
Saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile italya'ya gidecek olan Tarım, Orman ve Köyifleri Ba

kam Lutfullah Kayalar'm dönüsüne kadar, Tarım, Orman ve Köyisleri Bakanlığına, Devlet Bakam 
Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1102) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1990 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile İtalya'ya gidecek olan Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in dönüşüne ka
dar; Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ismet Ozarslan'tn dönüsüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1103) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 1990 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ne gidecek olan, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1104) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 1990 Tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurtyeti'-
ne gidecek olan, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

î. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — isveç'e gidecek olan içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumluırbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1105) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 1990 tarihinde tsveç'e gidecek olan, İçişleri Ba

kanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar; içişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim öz-
demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 15 adet raporu 

vardır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/942) (S.Sayısı : 336) (1) 

BAŞKAN — ilk raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz 
sarhoşluk suçu isnad edilen Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

2. — izmir Milletvekili Erdal inönü 'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/944) (S Sayısı : 337) (2) 
BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, izmir Milletvekili Erdal 

İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır-

(1) 336 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 337 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Ka
nuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü Hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

3. — izmir Milletvekili Erdal inönü 'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/945) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — Diğer Raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

4. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm Ihsama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/946) (S Sayısı : 339) (2) 

(1) 338 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 339 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Diğer Raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplatısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnat edi
len Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Afyon Milletvekili Baki Durmaz Hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve komisyon Üyeleri 

5. — Bursa Milletvekili Fehmi Ifiklar'ın Yısama Dokunulmazlığtntn Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/947) (S Sayısı : 340) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığımızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bursa Milletvekili Feh
mi Işıklar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11. 1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir: 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

(1) 340 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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6. — Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur'un Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/949) (S. Sayısı : 341) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili Mu
rat Batur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakaret suçu isnat edilen Şanlıurfa Mil
letvekili Murat Batur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

" (Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

7. — Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/951) (S. Sayısı ; 342) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet' Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Gaziantep Milletvekili 
Hasan Tanrıöver'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu, tçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnat edi
len Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in yaşama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu Benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun Bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

(1) 341 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 342 S. Sayüt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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8. — izmir Mületveküi Erdal inönü, Antalya Mületveküi Deniz Baykal, Ankara Milletvekilleri 
İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yümaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komsyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/952) (S. Sayısı : 343) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
tnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Arkara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve 
Yaşar Yılmaz'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal, Ankara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve haklarındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Arkara 
Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın haklarındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşku noğlu 

(Ankara) 
ve KomisyonÜyeleri 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman DemireVin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyoları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/960) 
(S. Sayısı : 344) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü-
yelman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu madesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 343 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 344 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

10. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/961) (S. Sayısı : 345) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Hakkâri Milletvekili Naim 
Geylani'n'n yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonunun 30.9.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnat edi
len Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun Bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

11. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'tn Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/962) (S. Sayısı : 346) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.9.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet Suçu isnat edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya-

(1) 345 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 346 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilen niteliğe göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerinize arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

12. — Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/963) (S. Sayısı: 347) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Çorum Milletvekilleri Rıza 
Ihman ve Cemal Şahin'in Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komis
yonun 30.9.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Ce
mal Şahin'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakların
daki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun Bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin haklarındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

13. — Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1001) (S. Sayısı : 348) (2) 

BAŞKAN —• Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Rize Milletvekili Mus
tafa Nazikoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi-
ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

(1) 347 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 348 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnat edi
len Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu Hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun Bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyonu Üyeleri 

14. — Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ın yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1003) (S Sayısı : 349) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Mu
zaffer Atılgan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, tçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini kötüye kullanmak suçu isnat edilen Ankara Mil
letvekili Muzaffer Atılgan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu banimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiş. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

15. — Samsun Milletvekili Cemal Alisan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/1004) (S. Sayısı : 350) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

(1) 349 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 350 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Samsun Milletvekili Ce

mal Alişan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kahununa muhalefet suçu isnat 
edilen Samsum Milletvekili Cemal Alişan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın, üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu banimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Samsun Milletvekili Cema' Mişan hakkındaki kovuşturmanın, milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Okunan 15 adet rapora, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, on gün içeri
sinde itiraz vaki olmadığı takdirde, raporlar kesinleşecektir. 

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

1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları konusun
da genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan şeker pancarı, ülkemiz tarımına ve sanayi

ine büyük yararlar sağlamaktadır. Ayrıca, küçük aile işletmeciliği şekilde emek yoğun bir üre
tim olması, işgücünün değerlendirilmesi, teknik tarımın uygulanmasındaki öncülüğü, yan ürün 
olarak da ucuz hayvan yemi olması ve münavebeye çok uygun bir bitki olarak da kullanılması, 
şeker pancarının değerini bir kat daha artırmıştır. 

Bugün ülkemizde 1 Milyon 300 bin pancar üreticisi, 1989 yılının, tarım yönünden olum
suz koşullarına rağmen, 3 397 000 dekar arazide, 10 milyon 900 bin ton pancar üreterek şeker 
fabrikalarına teslim etme başarısını göstermişlerdir. 

Bilindiği gibi, 1989 yılında ülke genelinde beklenen yağışların olmaması sonucunda ekim 
gecikmiş, istenilen çıkışlar olmamış, artan kuraklık sonunda çıkış dönemi haşereleri ile müca
dele edilmiş ve birçok yöremizde, pancar, sulanmak suretiyle çıkarılabilmiştir. Dolayısıyla, bu 
olumsuzluklar pancar maliyetine ilave yük getirmiş, pancarın polar şeker varlığındaki düşük
lüğe sebep olmuş ve üreticilerimizi gelir kaybına uğratmıştır. 

Diğer yandan 30.7.1989 tarihinde geç açıklanan 77 TL/kg pancar alım fiyatı tatminkâr 
i olmamıştır. Yapılan maliyet etütleri yüzde 106 oranında, enflasyonun da üzerinde artmıştır. 

Oysa, pancar alım fiyatı yüzde 83 oranında artmıştır. Üretim maliyeti 240 000 TL/dekar olur-
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ken, üretim ortalaması 3,2 ton/dekar olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere yüzde 35 üretici kârını 
da ilave ettiğimizde, şu anda ödemelere başlanan pancarın fiyatı 101 TL/kg. olması gereklidir. 
îki fiyat arasındaki 24 TL/kg. fark ödenmelidir. Ancak, böylece pancar üreticileri emekleri
nin karşılığını almış olacak, borçlarını ödeyebilecek ve nefes alabileceklerdir. 

Pancar üretiminin artırılabilmesi; ileri teknolojinin çiftçi tarafından benimsenmesine, teşvik 
edici önlemlere, gübrelerin bilgili şekilde zamanında kullanılmasına, mekanizasyonun geliştiril
mesine ve devletin destekleme politikalarına bağlıdır. Enflasyonun yüzde 70'lerde seyrettiği ülke
mizde, şeker tüketicisi kadar pancar üreticisi de korunmalıdır. Fiyat tespitini ben yaparım, anla
yışı yanlıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, çiftçi kuruluşları ve temsilcileri de fiyat tespitinde söz 
sahibi olabilmelidir. Ayrıca, şeker pancarının alım fiyatları, ekimden önce açıklanmalıdır. 

Son yıllarda, şeker pancan üretiminde de düşmeler olmuştur. 1987'de 12 717 321 ton; 1988'de 
11 534 153 ton; 1989'da 10 900 000 ton üretim, gerçekleşmiştir. Daha önceleri şeker ihracatçısı 
olan ülkemiz, artık şeker ithal eder duruma gelmiştir, thracat yapabilecek üretim potansiyeline 
sahip olan ülkemiz, bu yıl (1990), 200 bin tonun üzerinde şeker ithal etmek durumuyla karşı 
karşıyadır. 

Pancar üreticilerinin bir başka sorunuda; yüzde 75 sermayesi kendilerine ait olan Şeker-
bank kredilerini aynı oranda kullanamamalarıdır. Kredi faizleri çok yüksek olan bu banka, 
üreticilere karşı işlevini yitirmiştir. 

Sonuç olarak, tüm bu anlattığım sorunların ışığında, şeker pancarına Bakanlar Kurulu 
tarafından verilmiş olan 77 TL/kg. fiyatın avans fiyat kabul edilmesi ve onları mağduriyetten 
kurtarmak için ilave fiyatın verilmesi, giderek azalan üretimin teşvik edilmesi, şeker ithal eden 
değil, ihraç eden bir ülke olunması, pancar üreticilerinin durumlarının iyileştirilmesi gereklidir. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci Maddeleri gereğince, bu konu
da bir Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla talep ederiz. 19.1.1990 

Zeki Ünal (Eskişehir), 
Rıza Yılmaz (Ankara), 
Abdullah Sedat Doğan (Adana), 
Mehmet Fuat Erçetin (Edirne), 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın), 
Kenan Süzer (Tokat), 
Mahmut Keçeli (Adana), 
Fuat Atalay (Diyarbakır), 
Yüksel Çengel (İstanbul), 
Mehmet Tahir Köse (Amasya), 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay), 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay), 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul), 
Enis Tütüncü (Tekirdağ), 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep), 
Gürcan Ersin (Kırklareli), 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir), 
Erol Ağagil (Ankara), 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Hikmet Çetin (Diyarbakır) 
öner Miski (Hatay) 
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İrfan Gürpınır (Kırklareli), 
A. Rıza Sirmen (Kocaeli), 
Güneş Gürseler (Tekirdağ), 
Neccar Türkcan (tzmir) 
BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması hak

kındaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1106) 
BAŞKAN — Başkanlığın, bazı sayın milletvekillerinin izin talepleriyle ilgili tezkeresi var

dır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 

sayılmaları, Başkanlık Divanının 24.1.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

tsmet Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Sivas Milletvekili Yılmaz Al tuğ, Hastalığı nedeniyle, 5.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 
20 gün; 

Kırşehir Milletvekili Kâzım Çağlayan, mazereti nedeniyle, 16.1.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 30 gün; 

Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun, hastalığı nedeniyle, 26.12 1989 tarihinden itiba
ren 3 gün ve 7.1.1990 tarihinden itibaren 17 gün olmak üzere toplam 20 gün; 

Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle, 9.1.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 20 gün; 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, hastalığı nedeniyle, 12.12. 1989 tarihinden geçerli ol
mak üzere 42 gün; 

Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, hastalığı nedeniyle, 11.1.1990 tarihinden ge
çerli olmak üzere 15 gün. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
"Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, Hastalığı nedeniyle, 5.1.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kırşehir Milletvekili Kâzım Çağlayan, mazereti nedeniyle, 16.1.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 30 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun, hastalığı nedeniyle, 26.12. 1989 tarihinden iti

baren 3 gün ve 7.1.1990 tarihinden itibaren 17 gün olmak üzere, toplam 20 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle, 9.1.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün" 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Niğde Milletvekili Birsel Sönmez, hastalığı nedeniyle, 12.12.1989 tarihinden geçerli ol

mak üzere 42 gün" 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tutkun, hastalığı nedeniyle, 11.1.1990 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15 gün" 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak işler'* kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının, projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını 

geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek maliyetlerin artmasına ve Hazinenin 
zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakam Cengiz Alttnkaya hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/12) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 23.1.1990 tarihli 67 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının, projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını ge
ciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek maliyetlerin artmasına ve Ha
zinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya 
hakkında anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin gündeme alınıp, alınmayacağı konusundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz, yıllardır yüzde 70'Ierde seyreden enflasyon, düşük ve çarpık gelir dağılımı, 50 

milyar doları aşan dış, 30 trilyon TL'yi aşan iç borcu ve sıfıra yakın büyüme hızıyla büyük 
bir ekonomik bunalım yaşamaktadır. 

Kıt kaynaklarımızı, dengeli ve kısa vadede ekonomiye katkıda bulunacak yatırımlar yeri
ne, hiç dönmeyecek plansız ve önceliksiz altyapı yatırımlarına ayırmamız, uzu dönemde bile 
onanlamayacak yaralar açacaktır. 

Bunun en çarpıcı örneği de, otoyol yatırımlarıdır. Bu amaçla, bugüne kadar. 3 milyar do
lar civarında dış borç alınmıştır. Bunun karşılığında, 1 185 kilometrelik otoyol ihale edilmiştir. 
Bu hesaba göre, otoyolun beher kilometresi 2,5 milyon dolar, yani 6 milyar TLMır. Son hesap
lamalara göre, ise, çıplak maliyet kilometre başına 3,6 milyon dolar, Türk Lirası olarak ise 8,5 
milyardır. Maliyetlerde artış daha şimdiden yüzde 55 olmuştur. Proje değişikliği ve diğer fak
törlerle maliyet en az yüzde 100 artacaktır. İşler, projeleri olmadan ihale edilmiştir.Bu, mali
yetleri yükselten ve hem de işin öngörülen sürede bitirilmesini engelleyen önemli bir etkendir. 

SHP olarak, otoyol yapımına karşı değiliz. Ancak, ortada "Ulaştırma Ana Planı" var
ken, gerekçesiz olarak iktidarın 11 bin kilometrelere varan otoyol rakamları telaffuz etmesi, 
ülke gerekçeleri ve sınırlı kaynaylarıyla bağdaşmayan bir anlayıştır. 

Türkiye, otoyol sevdasıyla 10 trilyon borçlanmıştır. Üstelik Bolu geçişi henüz ihale edil
memiştir. Bu 25 kilometrelik kesim için 275 milyon dolarlık bir teklif alınmıştır. Demek olu-
yorki, bu kesimde bir kilometrelik otoyol, daha işin başında, 10 milyon dolar, yani 23 milyar 
TL.'dır. Bu, ülke kaynaklarının ANAP İktidarınca nasıl yanlış kullanıldığının tipik örneğidir. 
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Bakanlar Kurulunun 88/13181 sayılı Kararı, dövizle ihaleleri yapılan işlerde, fiyat farkı 
ödenmeyeceğini hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu işlerde, idare ile "ilgili firma" arasında akte-
dilen tip sözleşmede de, kesinlikle fiyat farkı ödenmeyeceği yazılıdır. Bu belgelere rağmen, 
89/14657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda anılan iki belgeyi yok sayarak, otoyol işle
rinde, fiyat farkı ödenmesini mümkün kılmıştır. 

Sayın Bakan, Genel Kurulda, Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, enflasyonla 
dolar artışı arasındaki eşitsizliği gerekçe olarak göstermiştir. Bu son derece talihsiz ve tehlikeli 
bir açıklamadır. Alınan kararla, Hazine 1 milyar dolar yani 2,3 trilyon TL. yük altına sokul
muştur. Süre uzatımı ile bu tutar daha da artacaktır. 

Sayın Altınkaya, aynı konuşmada, Gerede - Ankara yolunun 1991 Haziranında biteceğini, 
hatta önce bitirilmesi için de ilgili firma nezdinde talepleri olduğunu beyan etmiştir. 1990 Yatı
rım Programı da, bu yolun, Ankara Çevre Yolu da dahil 1992'de bitirileceğini belirtmiştir. Sa
yın Bakanın ifadesi ile program çelişiktir. Yine Sayın Bakanın beyanından sadece dört gün sonra 
anılan işi yapan firma, idare ile ek sözleşme imzalamış, böylece asıl süre kadar bir ek süre ken
disine verilmiş ve bitirme tarihi de 1994'e ertelenmiştir. Bu süre uzatımı diğer işler için de em
sal olarcak ve maliyetler de en az bir misli artacaktır. 

Böyle bir yola başvurulmuş olması, TBMM'nin denetimini ivedi ve zorunlu kılmıştır. Bu 
tutum, temel hukukî belgelere, ülke gerçekleri ve gereksinimlerine, ülke kaynaklarını dengeli 
ve verimli kullanmakla yükümlendirilmiş İktidarın, Anayasaca belirlenmiş görev ilkelerine tü
müyle aykırı düşmektedir. 

Bütün bu nedenlerle iddialarımızın açıklığa kavuşturulması için Anayasanın 99 ve Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınka
ya hakkında gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Eşref Erdem 
(Ankara) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — İlk önce, önerge sahiplerinden birine söz vereceğim. 
Sayın Eşref Erdem, zatı âliniz mi konuşacaksınız? 
ESREM ERDEM (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erdem, süreniz 10 dakikadır. Bundan sonra da Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına konuşacağınızı bildirmişsiniz. Bu itibarla, iki süreyi birleştirebilirsiniz. 
Süreniz 3D dakikadır. 
Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

sözlerime başlarken, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır bu kürsüden, Türkiye ulaşım politikası ne olmalıdır, böyle 
bir politikanın temel ilkeleri nelerdir, yapılagelmekte olan temel hatalar ve yanlışlıklar neler
dir, önerilerimiz nelerdir, bunları birçok kez dile getirdik, özet ve kaba çizgileriyle söylemek 
gerekirse, bir ulaşım politikasının temel ilkeleri şöyle özetlenebilir : 

Sistemler, birbirleriyle yarışan değil, birbirlerini tamamlayıcı olmalıdırlar; sistemler, en az 
enerji ile çalışmalıdır; sistemler, en az yatırımı gerektirmelidir; sistemler, dışa en az bağımlı 
olmalıdır. 
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Sistemden kastımız, bildiğiniz gibi, kara, hava, deniz, demiryolları ve son yıllarda ulaşım 
politikasının bir modu, bir türü olmaya başlayan boru hatlarıdır. Bunlar arasındaki denge, bir 
ülkenin ulaşım politikasının sağlıklı olup olmadığının, doğru olup olmadığının, ulaşımda yük
lerin dengeli dağılıp dağıtmadığının temel göstergeleridir. 

Çok açık biliyoruz ki, Türkiye'de, ne yazık ki, ulaşım politikamız bu ilkelere uymamakta
dır. Türkiye'de, bugün, yü*. ve yolcu taşımacılığının büyük bölümü karayollarına yüklenmiş
tir. Bunun belki en çarpıcı örneklerinden bir tanesi, büyük iddialarla başladığımız, Sincan, -
Arifiye demiryolunun yapımı yürümekte iken, yatırımından, gerçekleştirilmesinden vazgeçile
rek, buradaki kaynakların bir başka yere aktarılmasıdır. Türkiye'de, cumhuriyet döneminden 
önce, aşağı yukarı 4 bin kilometre kadar demiryolumuz vardır. Cumhuriyet döneminin ilk otuz 
yılında, bu ülke, o kıt kaynaklarıyla 4 bin kilometre daha demiryolu yapmıştır. Ama, ne yazık 
ki, ikinci otuz yılında (1950 - 1980 arasındaki dönemde,) sadece, belki varyant değişiklikleri 
biçiminde olmak üzere, 500 kilometre kadar demiryolu yapmıştır. Bu bile, tek başına, Türki-. 
ye'de ulaşım politikamızın ne kadar yanlış yönlendirildiğinin en çarpıcı ifadesidir. Şurada he
nüz Ankara -Konya gibi, arazinin, coğrafyanın çok müsait olduğu iki nokta arasında dahi, 
Türkiye'de toplu taşımayı ne yazık ki gerçekleştirememişiz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü olarak bir kez daha altını çizerek söylemek istiyo
rum : Türkiye'de her çağdaş ve yenilikçi yatırımda olduğu gibi, elbette otoyollar konusunda 
da çok rijit bir tavrımız yoktur. Otoyol yapımına karşı değiliz. Dünyanın hiçbir yerinde bu ka
dar uzunlukta otoyol, öngörülen süre içerisinde yapılmamıştır; çünkü yanlıştır. Bu, yatırımla
rın dengesizliğidir. Dengesizlik ise ülkenin kalkınmasında olumsuz sonuçlar yaratır. 

SHP olarak, ülkenin kendi kaynaklarıyla, kendi finans kaynaklarıyla ve ihtiyaç görülen 
noktalarda otoyol yapılabilir, görüşündeyiz. 

Burada, izninizle, bir farkın altını çizmek istiyorum : Ne yazık ki, halkımız henüz otoyol 
konusunda yeterince bilgilendirilmiş değildir. Bugün, Ankara'dan Kızılcahamam'a, Ankara'
dan Gölbaşı'na doğru giden yol, bölünmüş yoldur; ama halkımızın büyük bölümü, bu kesim
leri otoyol zannediyor; zannediyor ki, iki şeritten gidilir, iki şeritten dönülür, ise, bunun adı 
otoyoldur; oysa, otoyol bu değildir. Bu, bizim de başından beri iddiayla Türkiye gerçekleri için 
uygun saydığımız, bölünmüş yoldur, duble yoldur. Nitekim, bu görüşümüzü, Sayın Bakan 24 
Aralık günü buradan yaptığı konuşmasında teyit ediyor. Biz, başından beri, Azaphane Geçişi
nin otoyol olmadığını söylüyorduk. Bakın, Sayın Bakan bu konuda şunları söylüyor : 'Ancak, 
gene Azaphane geçişinden söz etmek istiyorum : Burada yapılan işlem, kilometresine 450 mil
yon lira sarf edilerek yapılan iki şerit ilavesiyle, mevcut taşıma*yolunun, bölünmüş yol haline 
getirilmesidir." 

O halde, eğer ifade bu ise, burası bölünmüş bir yol ise, hangi hak ve yetkiyle, o zaman, 
Azaphane geçişinden "otoyol" adı altında vatandaştan para almaktayız? Tarif, bizim iddiala
rımıza uygundur. Türkiye için uygun çözüm budur. 

Sayın Bakan bir başka yerde, "Günlük trafikte 6 bin aracın geçtiği yerde, otoyol tasarımı 
yapılır ve bu ileriye dönüktür" diyor. Dünyanın hiçbir yerinde, günlük trafikte 6 bin araç için 
otoyol yapılmaz. Otoyolun kapasitesi 50 bindir ve otoyol, sürat ve konfor yoludur; taşıma mak
sadıyla yapılan yol değildir. 
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Otoyollar için bugüne kadar alınan kredi, Türk parası olarak, aşağı yukarı 10 trilyon civa
rındadır. Toplu Konut İdaresinin ilgili fonundan buraya aktarılan -ki, bu yıl 2 trilyon civarındadır-
ve önümüzdeki yıllarda aktarılacak olan paraları da bunun üstüne koyduğunuzda bulunacak 
yaklaşık -20 trilyon lirayı bizim iddia ettiğimiz duble yol veya bazı yerlerde ülkenin gerçekleri
ne uygun devlet yolu biçiminde, yani bizim önerdiğimiz model içerisinde değerlendirsek, 20 
bin kilometrenin üzerindeki yolu, duble yol haline getirebiliriz. Kaldı ki, Türkiye'nin ihtiyacı 
bu büyüklükte değildir; Türkiye'nin temel ihtiyacı 12 500 kilometre civarındadır ve bu 12 500 
kilometrelik yolu duble yol haline getirdiğinizde, Türkiye'nin her kesimine rahatlıkla ulaşabi
lecek olan karayolu ağımızın temelini kurmuş oluruz; ama, ne yazık ki, biz bugün bu 20 tril-
yolluk kaynağı sadece üçbeş firmaya transfer ediyoruz. 

Tabiî, bütün bunları, bir gensoru görüşmesinin içerisinde, yarım saat gibi kısa bir sürede 
söylemenin olanaksız olduğunu takdir edersiniz herhalde. Neden gensoru; oraya gelmek isti
yorum : 

Bütün bu iddialarımız, İktidar tarafından dikkate alınır veya alınmayabilir, o ayrı bir şey; 
otoyol, yanlış* doğru... Biz "yanlış" deriz, tkdidar "doğru" diyebilir, bu ayrı bir şeydir, bu 
bir tercihtir; ama gensoruya konu olan iki olayı da, sanıyorum ki, İktidar Partisinin sayın mil
letvekilleri de görmezlikten gelmeyeceklerdir; hele olayı anlattığımızda, zannederim çok daha 
ciddî değerlendirme olanağını bulacaklardır. 

Gensoru önergesi vermeye iki noktadan karar verdik : 
1. Fiyat farkı. 
2. Süre uzatımı. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, Cumhuriyet döneminden beri, fiyat farkı kararnamele
ri, başlangışta temel madde olarak demir ve çimentoya çıkarılırdı -sanıyorum ki, son yıllarda 
buna bakır ve pik gibi başka maddeler de ilave edildi- ve bunlara fiyat farkı ödenirdi. Yani, 
her yılın başında, Yüksek Fen Kurulunun kararlaştıracağı bir rakam olarak ilan edilir ve müte
akip yıl içerisinde, fiyat farkları bu çerçevede ödenirdi. 

Bakanlar Kurulu, 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 sayılı Resmî Gazetede, "Kamu Sektörü
ne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat 
Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" başlığı adı altında bir karar yayımlıyor ve 16 ncı mad
desinde, nelere fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin istisnaları sayıyor. 

16 ncı maddenin (e) fıkrasında aynen şöyle deniliyor : "Bedeli döviz ile ödenen işlere ta
ahhüt içinde dış kaynaklı malzeme ve fiyat unsurları bulunup da fiyatı döviz veya döviz artı 
Türk Lirası şeklinde ödenen iş kalemlerinin döviz kısımlarına, bedeli döviz karşılığı Türk Lira
sı ödenen işlere sözleşmesi gereği kur farkları ayrıca ödenen işlere bu kararname uygulanmaz" 
Yani, "Dövizle ihale edilen işlerde fiyat farkı ödenmez" diyor. Türkiye'de ne değişti de, bir 
yıl kadar sonra, Bakanlar kurulumuz, 30 Ekim 1989 tarih ve 20327 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan bir başka kararnameyi yürürlüğe sokuyor? 

Kararname kabaca şunları getirmektedir : 
1. Yabancı para birimlerine dayalı olarak yapılan ihaleler de fiyat farkı ödenebilir. 
2. Bu fiyat farkı -burası önemlidir- geçmişe de uygulanır. 
3. Bu kararnameye dayanılarak ek sözleşme (yani, zeyilname) yapılabilir ve buna daya

nılarak da -biraz sonra göreceğiz- süre uzatımı verilebilir. 
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Değerli arkadaşlarım, fiyat farkı ödeyecek isek, neden dövizle ihale yapıyoruz; dövizle ihale 
yapıyor isek, neden fiyat farkı ödüyoruz? 

Sayın Bakan, bu kürsüden, Bakanlığının bütçesi görüşülürken, meseleyi çok enteresan bir 
noktadan yakalayarak -aynen okumak istiyorum- şöyle demektedir : "ancak, büyük oranda 
harfiyat dışında hassas malzeme kullanan... Sayın Bakan beni mazur görsünler; kendileri in
şaat mühendisidir, ben otoyollarda hangi hassas malzemenin kullanıldığını merak ediyorum. 
"...ve dünyanın en modern tesisleri olarak gözüken, en üstün standartlara sahip olarak inşa 
edilen bu yollarda maliyetler, dış fiyatla artışı karşılamayacak seviyede olmuştur ve bu konuda 
bizim hükümetlerimiz de döviz fiyatlarını bir yerde tutma başarısı neticesinde, bu konuda bi
raz fedakârlık yapma durumunda kalmışız ". Devam ediyor ve gerekçe olarak diyor ki.. "As
lında, Türk lirasının, dolar karşısında çok daha fazla düşmesi gerekirdi; ama biz ciddî tedbir
ler aldık, doları aşağıya çektik. Müteahhit firmalar bundan zarar gördüler; şimdi, çıkması ge
reken nokta ile doların bulunduğu nokta arasındaki farkı talep ediyorlar; Çünkü, Türkiye'de 
enflasyon yüzde 60 - 70'tir. Dolarda artış yüzde 30 olmuştur; bu farkı kendilerine vermeyi uy
gun gördük." 

Ben, bir cumhuriyet hükümetinin bakanından, buraya çıkıp, "Evet arkadaşlarım, müte
ahhit firmalar bizden böyle bir şeyi talep etmişlerdir; ama, ben, Bakan olarak, bu konuda di
renip, Türkiye hazinesini 2,5 trilyon gibi bir kaynak israfından alıkoydum; Hazineye 2,5 tril
yon kâr sağladım; ödemedim bunu" demesini beklerdim; ama, ne hazindir ki, Sayın Bakan 
çıkıp buraya, hepimizin karşısında, çok rahatlıkla bunu savunabiliyor. 

Kararnamenin çıkış tarihine dikkatinizi çekerim; 30 Ekim 1989'da kararname çıkıyor. Tür
kiye gündeminin, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle çok yoğun olduğu bir sırada kararname çıkarı
lıyor. Daha önceki konuşmalarda da söylemiştim; başından beri bu yüklenici firmalar, bugün
kü Sayın Cumhurbaşkanımız özal'ı, o zamanki Başbakan Sayın özal'ı, çeşitli defalar ziyaret 
ederek bu talepleri dile getirmişlerdir, zorlamışlardır ve sonunda, Sayın.özal, Cumhurbaşkanı 
olmadan hemen önce bu kararnameyi çıkarabilmiştir, çıkarma başarısını göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz şöyle bir örnek vermek istiyorum : Şu elimde gördü
ğünüz, ihalesi dolar üzerinden yapılan işlerdeki birim fiyatları içeren bir kitapçık, şu da Kara
yollarının her yıl çıkardığı birim fiyat listesi. Size birkaç kalemden örnek vermek istiyorum 
ve arkadaşlarımdan da, lütfen, dikkat rica ediyorum: Karayolları birim fiyat listesindeki 2645 
poz numaralı tarif şu; tmla altına elenmiş kum şilte malzemesi hazırlanması; Metreküpü, 1987 
yılında 957 Türk Lirası. Aynı poz, otoyollarla ilgili yapılan sözleşmeli birim fiyatında 1002 poz 
numarasıyla yer alıyor ve yine burada, kum şilte yapılması 6 dolar olarak fiyatlandırılıyor. 

Şimdi, farkı görelim, sizin de takdirlerinize sunayım : 1987 yılında yurt içi bir firma alı
nan bir ihalede bu işin 1 metreküpü için 975 lira alırken, yabancı firma, 6 dolar, -dolar 1987*de 
755 lira civarında- yani, 14 100 lira alıyor. Artış, 4,7 kattır. İhalenin yapıldığı noktada, aynı 
metreküp iş için 4,7 misli fazla, yani 5 misli fazla ödemede bulunmuşuz. Yerli müteahhit 1 
liraya yapıyor; biz 1987 yılında 5 liraya ihale etmişiz. Bugünkü rakamlarla değerlendirirseniz, 
aynı birim fiyatları ile oran 5,9*a çıkıyor; yani, Sayın Bakanın dediği gibi, doların yeterince 
artış alamamasından ötürü düşmemiş, aksine, orandaki artış yine devam ediyor. Şu anda 6 
misli civarında artış var. 
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Yine, 16023 pozunda, karayolları birim fiyatında her dozda demirli beton yer alıyor. Her 
dozda demirli betonun karayolları birim fiyat listesinde metreküpü 7 659 Türk lirası; otoyol
larla ilgili yapılan ihalelerde, her türlü sanat yapısı inşaatında demirli betonun metreküpü 67,5 
dolar. Dikkatinizi çekerim, yerli bir firma aynı viyadükü, aynı köprüyü yaparken, bir metre
küp demirli beton için 7 659 lira alıyor; 1987 yılında ihale ettiğimiz, yabancı firmaya verdiği
miz bir iş için, 67,5 dolar... Yani, 1987'de Türk Parasına çevirirseniz, 50 965 lira veriyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bu , 6,5 katıdır. 1990 yılına geldiğimizde, bugünkü fiyatlarla doları de
ğerlendirirseniz, 6,5 kat, 7,6 kata çıkmıştır. Demek ki, düşmemiş, artmıştır. 

Seçtiğimiz bir üçüncü örnek; büz. Çarpıcıdır belki, Çl (fi) 80'lik büz: Karayolları birim 
fiyat listesinde, 18445 pozda, Çl (fi) 80 çapında bir büzün döşenmesinin her metretülü için 
6 618 lira ödüyoruz yerli müteahhite. Otoyollardı t (fi) 80'lik büzün döşenmesi için, 21,87 do
lar ödüyoruz. 1987 yılında 2,5 mislidir, 1990 yılında 2,8 mislidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi hangi iddia ile Sayın Bakan buraya çıkıp, "bu firmalar zarar 
ediyor, o halde biz bunlara farkı ödemeliyiz*'diyebilir? Kaldı ki, yurt içindeki firmalarımıza, 
müteahhitlerimize, gerçekten eskalasyonla verdiğimiz farkı, enflasyonu karşılayacak oranda ve
rebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Ne yazık ki, veremiyoruz. 

Fiyat farkı kararnamesiyle, getirilen yük, bizim hesaplarımıza göre, kabaca 1 milyar dolar 
civarındadır. İhalesi yapılmaş olan otoyallar, öngörülen sürelerde bitse dahi -Sayın Bakan yüz
de 18 diyor; ben, başka arkadaşlara yaptırdığım hesaplarda, geriye dönük çalışmalarda yüzde 
40'a varan fiyat artışları tespit ettim- artışları yüzde 20 kabul etseniz, bugün aldığınız 4 milyar 
dolar civarındaki dış kredinin karşılığı, yüzde 20 farkla, aşağı, yukarı 1 milyar dolara yakın 
eder. 1 milyar dolar, 2,5 trilyon Türk Lirasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, insaf ile soruyorum : Millî geliri kişi başına 1 000 dolar dolayında 
olan bir ülkede, 1 milyar doları ülke hazinesinden, haksız şekilde, üç beş firmanın kasasına 
transfer etmeye kimin hakkı vardır? 

Değerli arkadaşlarım, bununla da kalınmamış. Sayın Bakan yine buradaki konuşmasında 
diyor ki, "Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunmak istiyorum ki, otoyolların gerçekleşme yüz
deleri, başlangıç yıllarında oldukça düşük seviyelerde seyreder. Çünkü, başlangıç yılı projedir 
ve en önemlisi istimlaklardır, şantiyelerin kurulmasıdır, büyük harfiyatların yapılmaya başla
masıdır ve tıpkı Kınalı-Sakarya kesiminde olduğu gibi, sonuna doğru üç dört ayda 250-300 
milyar liralık işlerin etap etap devreye girdiğini görürsünüz" Yani, Bakan, "Başlangıçta ağır 
gider, sonra hızlanır" diyor. 

Süre uzatımına söz konusu olan Gerede-Ankara otoyolu, 1987'de ihale edilmiş, sözleşme
de 25.1.1991 yılında bitirilmesi öngörülmüş. Sözleşmede 25.1.1991 deniyor, biraz sonra okuya
cağım kesimde ise, Sayın Bakan, 1991 yılının haziran ayı diyor; ama, yatırım programı 24 Ara
lıkta çıkmıştır. Yatırım programına bakıyoruz -hangi anlayışladır bilemiyorum- Gerede-Ankara 
-Ankara çevre yolları dahil- 1992'de bitecektir. Bir kere, temel belgeler bile birbirini tutmuyor. 
tş, ya 1991'de bitecektir, ya da 1992'de. Acaba, farkında olmadan, bilmeden firmaya bir yıl 
daha süre uzatımı mı verilmiş, onu henüz bilemiyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında otoyollarla ilgili gerçekleşme yüzdele
rini ben burada verdiğimde, Sayın Bakan demin dediği argümanı sürdü ileriye. Evet, başlan
gıçta ağır gider, sonra hızlanır. 
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Sayın bakan şöyle diyor : "Şimdi, bu kesim hizmete girdikten sonra, Gerede-Gümüşova 
ile Ankara-Gerede yolunun 1991'in haziran ayında biteceğini tahmin etmekteyiz ki, çok daha 
erken sürelerde bitmesi için de firmalara taleplerimiz vardır..." Yani, Sayın Bakan, son tarih 
olarak 1991 Haziranını veriyor; ama, "...firmalar nezdinde girişimlerimiz sürüyor, 1991 Hazi
ranından önce de bitecektir" diyor. Ne zaman söylüyor bunu? 24 Aralık 1989'da, bu kürsüden 
söylüyor. 

Dört günde ne değişti de, sayın arkadaşlarım, hangi olağanüstü gelişme oldu da, o konuş
masından dört gün sonra, yani 28'indeki konuşmasında, Gerede-Ankara otoyoluna dört yıl 
daha süre uzatımı veriliyor? Bunu anlamak mümkün değildir. Eğer, Sayın Bakanın bundan 
haberi yoksa Cumhuriyet hükümetinin bir bakanı olarak, gerçekten üzüntü vericidir; haberi 
varsa, çok daha vahimdir bu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, elbette, sorunu, bir polemik konusu yapmak istemiyorum, sorun, 
hepimizin sorunudur. Sorun, ülke kaynaklarına hepimizin sahip çıkmasını gerektirmektedir. 
Şu kitapçık, firmalarla Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan tip sözleşmelerdir. 
Bu sözleşmenin 70 nci maddesini okuyorum : "İşlerin yapılış maliyetini etkileyen işçilik veya 
malzeme veya diğer hususların fiyatlarındaki yükselmelerde veya düşmelerde bunlarla ilgili ilave 
bir ödeme veya kesinti yapılmayacaktır." net ve açık, Bunu, idare olarak ben de kabul etmişim, 
bana işi yapmayı taahhüt etmiş olan yüklenici firma da peşinen kabul etmiş. Ben dövizle ihale
yi alıyorum ve herhangi bir fark da talep etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, beş dakikanız kalmıştır. 
Buyurunuz. 
EŞREF ERDEM (Devamla) — 71 inci madde, arkasından şunu söylüyor : "Teklif tarihini 

takip eden sürelerde, işlerin inşa edilmekte veya edilecek olduğu ülke dahilinde, o ülke hükü
metinin döviz kısıtlamaları koyması veya ülke parasının devalüasyonu sonucu büyük bir eko
nomik bunalım meydana geldiği takdirde, idare, söz konusu ekonomik bunalım sebebiyle, bu 
farkları ödeyebilir." 

Şimdi, sanıyorum ki, hiçbir Anavatan Partili, buraya çıkıp, "Ülke derinbir ekonomik bu
nalım yaşıyor" diyemez; demiyorsunuz çünkü. Ö halde, 71 inci madde yürürlükte olmadığına 
göre, bugünkü Türkiye ekonomisi için geçerli olmadığına göre, neden fark veriyoruz? Sözleş
me hükümleri bu kadar açıkken, neden fark veriyoruz? İşte o fark, demin bahsettiğim Bakan
lar Kurulu kararı ile, bir ek sözleşme imkânını getiriyor. 

Sayın Başkanımın hoşgörüsüne sığınarak, kısaca, bir iki husustan söz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz buralarda konuşurken, bu konular ayın 20'si civarında görüşü
lürken, gündeme getirilirken ve Sayın Bakan bu kürsüden, "tarihinde bitecektir" diye beyan
da bulunurken, bir taraftan da, firma, süre uzatımı talebi peşindedir, yazışmadadır. Yazışma
ların ilki ENKA Bekler Firması tarafından yazılıyor ve süre talebinde bulunuyor. Bana göre, 
talepte bununan maddelerin hiçbiri, bu sözleşmenin 44 üncü maddesindeki geçerli sebepler
den değildir; bunu bir tarafa koyuyorum. Firma, ayrıca, hangi işler için, nerede, ne talepte bu
lunacağını da buraya tarih tarih koyuyor, 1994'e kadar geliyor. Gereği için, bu yazı Karayolları 
Dördüncü Bölge Müdürlüğüne gidiyor, gereği için, Kutlutaş + S W K (yabancı bir firmadır, 
müşavir firma) kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini yapan firmaya gidiyor; gereği için bu iki 
yere gidiyor. Yazının tarihi 18 Aralıktır. 18 Aralıkta Karayolları Dördüncü Bölge Müdürlüğüne 
götürülüyor; ama, götürüldüğü tarih, 18'in ilerisinde bir tarihtir. Eski tarihle -ne yazık ki,- ka
yıtlara sokulmaya çalışılıyor ; 18'inde, bu götürüldüğü tarihte kayıtlara sokulamıyor; 29 Ara-
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hk günü, Karayolları Dördüncü Bölge Müdürlüğünün bu yıl kullandığı 57 nci defterin 43 üncü 
sayfasının sıfır sütununa kaydedilebiliyor. Bu yazının, aynı gün, gereği için, müşavirlik ve kont
rollük hizmetlerini gören firmaya da gitmesi gerekirdi. Yazı gitmiyor; Çünkü, ayın 5'inde mü
şavir firmaya gittiğinde, müşavir firma diyor ki,"Ben bunu kabul edemem. Bu yazı 5'inde gel
di, ben S'inde alırım."KontroIlük hizmetlerini yapan firma 5.1.1990'da alıyor yazıyı. 

Şimdi gelelim işin vahametine : 29'unda, Karayolları Dördüncü Bölge Müdürlüğü kayıt
larına giren bu yazı, kontrollüğe gidecek; mühendis, süre uzatımı verilip verilmemesi konusun
da görüşünü beyan edecek, ondan sonra, idare, süre uzatımı verip vermeyeceğine karar vere
cek; ama, gelin görün ki, ek sözleşme, 28 aralık günü noterce tastik ediliyor. Ek sözleşme, yazı, 
hiçbir işlem görmeden; kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini gören firmanın görüşü o tarihte 
alınmadan, o tarihte idarenin kayıtlarına bu evrak girmeden imzalanıyor ve ek sözleşmede, ay
nen ENKA ve Bechtel Firmalarının talepleri tekrar' edilerek, 1994'e uzanan, süre uzatımı veriliyor. 

tşin daha hazin tarafı, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yürütmekte olan Kutlutaş ve 
Scott Wilson Kirk Patrick and Partners adındaki bir ortak firma (konsorsiyum) yazı yazıyor. 
Ne zaman yazıyor? 5.1.1990'da. Hem bölgeye görüş bildiriyor hem de firmaya, "28 Aralık 1989 
tarihli ek sözleşmenin 13 üncü maddesinde belirtilen kesimlere ait işlerin bitirilme tarihlerine 
uygun olarak talepte bulunuldu" şeklinde bir yazı yazıyor, iş bitmiş, 28'inde ek sözleşme ya
pılmış, noter tastik etmiş; 5 Ocak günü görüş bildiriyor... Sayın Bakan, eğer bundan haberiniz 
yoksa, gerçekten, derhal o Bakanlığı baştan sona revize etmeniz gerekir.Eğer haberiniz varsa, 
çok vahimdir; söylemeye dilim varmıyor, çok ciddî iddialarla insanların karşısına dikilirler. 

Değerli arkadaşlarım, 11 Ocak günü, Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 12.00'de Karayolları 
Genel Müdürünü Cumhurbaşkanlığı Köşküne çağırıyor. Bu olayda, Başbakan devre dışı, işin 
başındaki bakan devre dışı! 

Biz, parlamenter düzende yaşayan bir ülkeyiz. Eğer, bu ülkede, Sayıyn Cumhurbaşkanı, 
Türkiye ulaşım politikasını, Karayolları Genel Müdürüyle yürütüyorsa, Türkiye'de çok hazin 
bir noktaya gelmişiz demektir, tüm geleneklerimizi yitirmişiz demektir. Sayın Bakan için yapı
lacak tek şey, eğer bu görüşme kendisinden habersiz yapılmış ise, bu gelişmeler kendisinin dı
şında oluyor, kendisine haber verilmeden yapılıyorsa, yapması gereken tek şey, derhal o bakan
lıktan çekilmektir. 

Değerli arkadaşlarım, söylenecek çok şey var. Bu süre içerisinde söyleyebileceğim şeylerin 
çoğunu da söylemeye ne yazık ki fırsat bulamadım. 

Sayın Cengiz Altınkaya'nın şahsıyla hiçbir ihtilafımız, ilgimiz yoktur; ama, Cumhuriyet 
Hükümetinin bir Bakanı olarak, icraatlarından ötürü, iddialarımız ciddidir. 

Bütün arkadaşlarımın, gerçekten, ellerini vicdanlarına koymalarını ve oy kullanırken o 
çerçevede değerlendirmelerini rica ediyorum. Eğer bu gensoru kabul görürse, Türkiye'de, bir 
daha, ülke kaynaklarının böylesine çarçur edilmesi önlenmiş olur. 

Beni sabırla dinlediği için, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Uncu, buyurun. (DVP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında açılması istenen gensoru üzerinde Doğru 
Yol Partisinin görüşlerini arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepi
nize en derin saygılarımı sunarım. 

Değerli üyeler, bundan bir ay kadar önce (24.12.1989 tarihinde.) Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığı bütçesi Yüce Mecliste görüşülürken, muhalefet olarak, otoyollar hakkındaki çok önemli 
endişelerimizi dile getirmiştik. Sayın Bakan, bu endişelerimize karşı vermiş olduğu cevapta ba
kın ne demektedir : "Değerli milletvekilleri, gerçekten öz.ür dileyerek, yine otoyollar üzerinde 
konuşmamı sürdürmeye mecburum." Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken -o kadar genel müdürlükler olmasına rağmen- otoyollar o kadar çok 
konuşulmuş ki, Sayın Bakan, nedense çok sıkılmış ve "Yine otoyollar üzerinde konuşmamı 
Sürdürmeye mecbur kaldım. Konu çok popüler hale geldi, getirildi. Birtakım yanlış değerlen
dirmeler sonucunda, sanki, Hükümetimiz, milletin parasını çarçur edecek ve işleri orta yerde 
yarım bırakıp kaçacakmış gibi..." diyor. Sayın Bakanın mantığını söylüyorum; otoyollar görü
şülürken, öyle bir sıkıntının içine girmiş ki, kendini suçlar bir şekilde, "Milletin parasını çar
çur edecekmiş gibi bir düşünceyi ortaya koydular" diyor, sonra da "Eğer, Türkiye'deki kara
yolları ve otoyolların dış borçlarından gözünüz korkmuyorsa; ki, korkuluyor, endişeniz bu
dur..." diye devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, otoyol meselesi, üç dört yıldır (1984'ten beri) bu kürsüde çok sık 
dile getirilen bir konudur, Anavatan iktidarının en başta övündüğü konulardan bir tanesidir. 
"Otoyol yapacağız" diyorlar... Ne ile yapacaksınız, parayı nereden bulacaksınız? 'Dış kredi 
ile otoyol yapacağız. Yani, biz gelirlerimizi otoyola harcamayacağız" diyorlar. Türkiye'deki den
geli kalkınmayı ortaya koymak için dış borçla otoyol yapacaksınız... Peki, size bu otoyolları 
dış borçla yaptıracak başka sebep ne? En başta gelen sebep enflasyon. "Bu enflasyonla Türki
ye'de kim otoyol yapacak?" deniliyordu. O zaman ki hareket tarzı, tamamen "Bu enflasyonla 
Türkiye'de otoyol yapmanın yolu, yalnız ve yalnız dış kredilerle mümkündür" şeklinde ifade 
ediliyordu. 

Bizim, otoyol yapılmasından korkumuz yok, otoyol yapılırsa çok seviniriz ve Türkiye'de 
otoyol yapılmasını isteyenlerdeniz. Ayrıca, ihtiyaç arz eden her yerde otoyol yapılsın; ama bi
zim korkumuz, usulsüz otoyol yapılmasın, bizim korkumuz, milletin parası çarçur edilmesin; 
bizim korkumuz, bazı dedikodularla ve endişelerle otoyol meselesine gölge düşürülmesin. 

Şimdi, bu korkularımızı huzurlarınızda açmaya çalışacağım. Başta, serbest rekabete açık 
bir otoyol ihalesi yapılmadı. Herkesin duyabileceği şekilde ilan edilen, belirli şartlara uyan mü
teahhitlerin tespit edilerek, onlardan teklif almak suretiyle otoyol ihalesi yapılmadı. Nasıl bir 
ihale yapıldı? tşi hiç ilan etmeden -yetkililer apaçık söylesinler- kimse duymadan, hangi kıs
taslarla seçildiği belli olmadan, hatta bir heyet tarafından değil de, genel müdür veya bakanın 
tespit ettiği müteahhidin tek olarak çağrılıp, ihalenin pazarlığı usulüyle, tşte bizim endişemiz 
bu noktadadır, sakınca bulduğumuz burasıdır. 

Bu yanlış ihale uygulamasına, bir yanlış şekil daha verilmiştir. Takdir buyurursunuz ki, 
bundan evvel devlet ihalelerinin hepsi projeli olurdu, tşte, otoyolların birincisi olan Kınalı Sa
karya otoyolu ile tkinci Boğaz Köprüsü ihalelerinin dışında ihale edilen bütün otoyolların hep
si, tamamen projesiz yapılmıştır. Yapılmışda ne olmuştur; 1 200 kilometre yolu, Anavatan tkti-
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darı, 2,3 milyar dolara yapacağını iddia ederken, bugün maliyetleri 7 milyar dolara çıkmıştır. 
7 milyar dolara çıkan bu maliyeti kim ödeyecektir; bu memleket ödeyecektir, bu memleketin 
insanları ödeyecektir. Bu 7 milyar dolar ne için ödeniyor, bu fazla bedel ne için ödeniyor; Mut
laka projesi yapılmadığı için ödeniyor. 

Değerli arkadaşlar, burada şunu belirtmek istiyorum : Sayın bakanlık, otoyal işini çok 
da karıştırmıştır . önce buna, " dış kaynaklı otoyol" demişlerdir, sonra, Yüce Meclisin huzu
runa gelerek, Karayollarının dışındaki kuruluşların, yap- işlet -devret usulüyle otoyol yapması 
için kanun çıkarmışlardır, yetki almışlardır. Sayın Bakana soruyorum şimdi, şu kanun çıkardı
ğınız karayolları dışında, erişme kontrollü yollar için yapmış olduğunuz, 28.5.1988 günü 73 
üncü Birleşimde görüştüğümüz kanunla getirilen yap-işlet-devret metodunun tatbik edildiği 
yeni ihale edilmiş bir karayolu var mıdır? Bu kanunu çıkardınız da neden işletmiyorsunuz? 
Bu kanunu işletmediğinize göre, önümüze neyle geliyorsunuz? 

Değerli üyeler, karayolları, yeni bir metot daha bulmuştur. Yani, biraz önce arz ettiğim 
kredi usulüyle yapımın dışında, yüzde 55-45 metodunu ortaya koymuştur. Yüzde 55-45 meto
duna akıl erdirmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Yüzde 55'ini hak ettiklerinde Ka
mu ortaklığı İdaresi ödeyecek, geri kalan yüzde 45, iş bitiminden sonra, faizi de ilave edilerek, 
beş sene eşit taksitle ödenecek.. Böyle bir yeni icat ortaya koymuşlardır. Bu konuda ne getir
diklerini, ne götürdüklerini ileride arz etmeye çalışacağım. 

Otoyolların maliyeti çok arttı demiştim, onu rakam olarak vermek istiyorum : Kınalı-
Sakarya, 2 nci Boğaz Köprüsü, bugün 890 milyon dolara mal olmaktadır. Diğer otoyolların 
maliyetleri, keşif artışlarıyla, 4 milyar dolardır. Kararname farkı, yani burada gensoruyu teşkil 
eden, esas konu olan kararname farkı 1,5 milyar dolardır. Bir de, kredili yapıldığı için, 560 
milyon dolar faizi vardır. Böylece, otoyollar bugün 6 milyar 960 milyon dolara mal edilmektedir. 

Bu maliyetin çok fazla olduğunu söylediğimizde, bakın, Sayın Bakan ne diyor : "Dünya
nın her yerinde, hangi ülkede yapılırsa yapılsın, keşif artışları olmaktadır." Bizdeki gibi mi? 
2,3 milyar dolar derken, 7 milyar dolara çıkmışsınız, yani 3 katı artmış. Manş Tünelini bura
da, kürsüden misal veriyor, "Manş Tüneli 4,1 milyar sterlin iken 7,1 milyar sterline çıkmıştır" 
diyor. Manş Tünelinin özeltiklerini, şartlarını takdirinize bırakıyorum. Suyun altında çalışma 
olacak değil mi? Suyun üstündeki kazma işi, suyun altındaki o zor şartları keşfetmekten daha-
mı zordur yoksa? 

Ben şunu söylemek istiyorum : Otoyol kredileri bugün işlemez hale gelmiştir. Bu İktidar, 
"krediyle otoyol yapacağız" diye iddia etmiştir; ama -üçüncü yıldayız bugün krediler işlemi
yor. Kredili olarak yapılması düşünülen otoyalların, ihtiyacı olan kredinin tümü temin edile
memiş, ancak 1,4 milyar doları temin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bakınız, dinleyiciler dahi zatı âlinizi görüyor : Eliniz 
cebinizde, arkaya dönmüşsünüz... En azından, dinleyicilere karşı saygılı olalım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine saygılı olmanın dışında; rica ediyorum. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ayrıca, Kınalı- Sakarya Otoyolu ve İkinci Boğaz Köprüsü 
İnşaatının maliyet artışını karşılayacak kredinin akıbeti de meçhuldür. Burada önemli birhu-
susu dile getiriyorum : 
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Otoyolların başlama süresini 1986-1988 olarak verirsek, üç yıllık süre, bugünden itibaren 
üç yıl daha, yani 1992'ye kadar artırılmıştır. Bu üç yıl artırılmanın neticesinde, her ülkede ol
duğu gibi, kredilerde de büyük zorlamalar, daha doğrusu, Türkiye'nin kredi limitinde zorluk 
olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Nitekim, ikinci grup ihale edilen, yüzde 55 peşin yüzde 45 iş 
bitirdikten sonra ödemeli, kredili, ihale şekli, bu limitin dolduğunu kanıtlamaktadır. Bununda 
otoyolların iç kaynaklarla yapılması ihtiyacını doğurduğu apaçık meydandadır. Biz diyoruz ki, 
Sayın Bakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığı vasıtasıyla ve yüzde 55-45 meto
duyla yeni otoyol yapma ihtiyacını ortaya koyduğuna göre, kredili otoyol yapmayacaktır, yani 
kredi alamıyor, kredi meselesi bitmiştir, o zaman, bütün yük, Başbakanlık Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı Fonuna düşecektir. Bu yolların bitirilebilmesi için, dört yıl içerisinde, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Fonu, her yıl 1,2 milyar dolar para bulmaya mecburdur. Bakalım, bu 
fonda, bu kadar para olabilecek midir? 

Kredili ihale edilen otoyollara verilen avans -bu çok enteresandır- yüzde 20'dir 336 milyon 
dolar avans da bu güne kadar verilmiştir. Müteahhitlere verilen avanslar; makine, ekipman alın
ması, şantiye tesislerinin kurulması ve ihzarat yapılabilmesi içindir. Otoyol işlerinde yüzde 20 
avans venlmiş; ama, üç sene de gecikme olmuş, Gerçekleşme nasıldır derseniz; yüzde 15'tir. 
En çarpıcı bir olayı siz değerli üyelerin huzuruna getiriyorum : Üç yıl ertelenen, yani geciken 
bir otoyol, gerçekleşme yüzde 15, avans yüzde 20.. Netice?.. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
tedbirsiz davranmış, yüzde 20 avans vermiş ve üç sene, birçpk müteahhit, iş yapmadan bu pa
rayı başka yerlerde kullanmışlardır. Aksi takdirde, müteahhitlerin^ makine ve ekipmanlarını 
temin etmiş olmaları ve işi de yapmaları lazımdır. Müteahhitler, makine ve ekipmanlarını boş 
bırakırlar mı? Onlar içinde para alıp da boş bırakan kimse olur mu?.. 

Otoyollarda gerçekleşme, ihale edilen işlerdeki parasal gerçekleşme, yüzde 15 civarında
dır. Bu gerçekleşmelerde, mukavelelerinde verilen süre bitmiş olmasına rağmen, aldıkları yüz
de 20 avans kadar bile iş yapmayanlar vardır. 

Burada, gerçekleşme konusunda, Sayın Bakanın bir görüşünü arz etmek istiyorum. Sayın 
Bakan şöyle diyor : "Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunmak istiyorum ki, otoyolların ger
çekleşme yüzdeleri, başlangıç yıllarında oldukça düşük seviyede seyreder; çünkü başlangıç yılı 
projesizdir." Böylelikle, bizim üzerinde durduğumuz konuya geliyor. Mademki, projesiz olun
ca bir yol yapımının gerçekleşmesi çok geç kalıyor; o zaman, siz, neden projesiz verdiniz, son
ra niçin avansı başlattınız? 

Şunu söylemek istiyoruz: ortaya atılan iddiaların hepsinde, yanlışlıklar, hatalar ve sonun
da, belki hepimizin düşünebileceği suistimallere varan durumlar vardır. 

Bakın, burada baz fiyat iddiası ortaya atıldı. Geçen ay, bütçe görüşmeleri sırasında, oto
yol yapımı birim fiyatlarının çok fazla olduğu iddia edildiğinde, Sayın Bakan, Bakanlığıyla 
ilgili bütçe konuşmasında, 1985 yılında normal usullerle ihale edilen Kınalı-Sakarya Otoyolu 
ve İkinci Boğaz Köprüsü ihale fiyatları baz alınarak diğerlerinin bu baz fiyatlara göre ihale 
edildiğini belirtti. Yani Türkiye'de ilk ihale edilen yol, Kınalı-Sakarya, ikinci Boğaz Köprüsü. 
Bu, normal usullerle ihale edilen bir yol. Sayın Bakan, "Bu yolda, müteahhit olarak en düşük 
fiyat verene işi verdik. O zaman bunu baz fiyat kabul ettik ve ondan sonra bütün otoyol yapı
mı anlaşmalarında bunu uyguladık" diyor. Ama, bu ifadesinde doğruluk yok. Neden yok?.. 
Çünkü normal ihaleli Kınalı-Sakarya otoyolu fiyatları ile kredili olarak ihale edilen Kınalı-Edirne,' 
Sakarya-Gümüşova, Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara, Toprakkale-Gaziantep, tzmir-Aydın 
otoyolu fiyatları mukayese edildiğinde, baz fiyattan yüzde 30 ilâ 50 oranında daha yüksek fi
yat farkı görülmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Uncu, beş dakikanız kalmıştır efendim. 
AHMET UNCU (Devamla) — Belki, "arazi şartları ile yöre şartlan fiyat artışlarını 

değiştirebilir" denilebilir; doğrudur; ama bundan sonra yaptığınız sekiz ihalede de aynı fiyat
ları vermenizin doğru olmadığını söylemek istiyoruz. 

Bizim söylemek istediğimiz diğer bir konu da, üçüncü grup yüzde 55 peşin ve yüzde 45'i 
iş bitiminde ödemeli ihalelerdeki fiyatların, baz alınan fiyatlardaki farkının 2 katı olduğudur. 

I 

Bu tarzda, son olarak yapılan ihalelerdeki fiyatlar daha yüksektir. Bu nasıl bir baz fiyattır ki, 
pazarlıkla 2,5, kat artırılabiliyor? Endişemiz, ihalenin pazarlıkla yapılmasındandır. İhale pa
zarlıkla yapılmasa bu işler olmaz ve teklif usulü ile olur ki, böylece iş en düşük fiyat verende kalır. 

Değerli üyeler, vaktim olmadığı için maliyet muhasebelerini yapamayacağım; ama, işin 
esası olan fiyat kararnamesinden bahsetmek istiyorum : Sayın Bakan, "Bizim Hükümetleri
miz, Döviz fiyatlarıriı bir yerde tutma başarısını göstermiştir. Bu konuda biraz fedakârlık yap
ma durumunda kalmışız. Türkiye'de Döviz fiyatlarını, dış paralar fiyatlarını yerinde tutabil
menin mücadelesi 60 senedir yapılmış ve yapılagelmektedir. 1989 senesinde, Anavatan Hükü
meti çeşitli tedbirler alarak bunu başarmıştır. Eğer biz, Türkiye olarak döviz fiyatlarını sabit 
tutabildiysek..." diyor. Sayın Bakan, siz döviz fiyatlarını acaba nasıl sabit tutmuşsunuz, anla
yamadım. Yani, sabit tutmakla, bugünkü döviz rakamlarındaki farkları kastediyorsanız, dola
rı yüzde 42 civarında daha yüksek tutmanız gerekirken, siz, suni olarak düşük tutmuşsunuz. 
Yani, doların artışına yüzde 27, enflasyonun artışına da yüzde 69 dersek, aradaki fark yüzde 
42 oluyor, tşte doları yüzde 42 daha artırmanız gerekirken, siz, düşük tutmuşsunuz. Bir de 
burada kalkıp, "Biz bunu sabit tuttuk"diyorsunuz. Yani, siz burada suç işliyorsunuz, yanlış 
söylüyorsunuz ve ayrıca, sabit tutarak, ihracatçının hakkını yiyorsunuz. "İhracatı destekliyoruz" 
diyorsunuz, ama ihracatçının hakkını yerken, başka bir iş daha getiriyorsunuz ithalatı kolay-
laştınyorsunuz, ucuzlatıyorsunuz, gelir transferi yapıyorsunuz. 

Zannederim, "sabit tutma" lafı pek düşünülmeden söylenmiştir. Bakın efendim, bunun 
arkasından da kararname geliyor. Mantık bu... Diyorlar ki, "Siz bu kararnameyi neden çıkar
dınız? Mademki dövizle bu yolları verdiniz, niçin ona ilave para veriyorsunuz, niçin ilave edi
yorsunuz?" 

Burada, Atatürk Barajını misal vereceğim. Atatürk Barajının müteahhitleri, normal usul
lerle ihale yapıldığı için, normal fiyat farkını, eskalasyonu alıyorlardı; ama, Türkiye'deki enf
lasyon çok yüksek olduğu için, aynı bakanlıkla, yalvar yakar̂  uğraşa, uğraşa dolar üzerinden 
anlaşma temin ettiler. Şu halde, Türkiye'de, dolar, herkes için, enflasyondan korunma, sığın
ma yeri olduğu halde, neden ve niçin bu müteahhitlere yeniden bir eskalasyon, yeniden bir fi
yat farkı veriyorsunuz? Sebebi ne? (DYP sıralarından alkışlar) İşte bu konu çok önemlidir. 

Bu konuda şu endişelerimi belirtmek istiyorum : Bir defa, yüksek enflasyondan dolayı 
işler yapılamaz hale gelmişse, Borçlar Kanununun 365'inci maddesine göre yeni birtakım hak
lar vererek işi yapılabilir hale getirmek veya müteahhide tasfiye hakkı vermek esasından hare
ketle fiyat farkı vermek : tşte, eskalasyon bu, fiyat farkı bu, Siz doları neden eşkale ediyorsunuz? 

Ayrıca, bu kararnamede bir özellik daha var efendim; Türkiye'de çıkarılan fiyat kararna
meleri, çıkarıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve ileriye dönüktür; ama, maalesef, dolara 
göre hesaplama yapılan bu fiyat kararnamesinde, uygulama geriye dönük olarak başlatılmış
tır. Türkiye'de hiç yapılmayan bu uygulama, üç dört yıl geriye dönük olarak niçin yapılmıştır? 
O zamanlar da mı dolar gerçek değerinde değildi de sabit tutuyordunuz?.. Hani Serbest piyasa 
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uyguluyordunuz? Hani serbest kur vafdı ve en çok övündüğünüz buydu?.. Burada başka me
seleler var. Buradaki meselelerin esası şu : Bu fiyat kararnamesiyle, müteahhitlere, ileriye dö
nük olarak, 1,5 milyar dolar verilecektir; geriye dönük olarak da 135 milyon dolar verilecektir. 
Bunun hesabını kim verecek? Siz vereceksiniz Sayın Bakan. İşte bu gensoru önergesi bunun 
için verilmiştir. Türkiye'yi bu denli zarara sokan, "Yaptığım yaptık, ettiğim ettik" şeklindeki 
politikayla buralara gelen ve bu yanlışlıklara devam eden kimselere şunu soruyorum : Otoyol
lar ihalesi tip sözleşmesinin 70 inci maddesinde, "Herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecek" de
nildiği halde, ayrıca, Resmî Gazetenin 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 sayısında yayımlanan 
Fiyat Farkı Kararnamesinin 16/e maddesinde "yabancı para birimi ile ihalesi yapılan işlere fi
yat farkı ödenmeyeceği" belirtilmiş olmasına rağmen, siz 30 Ekim 1989 tarih ve 20327 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, yalnız otoyollarla ilgili işlerde fiyat 
farkı ödemesi getiriyorsunuz... Neden?.. Niçin?.. 

tşte bu yüzden, bu kararnamenin hukukî dayanakları yoktur. Bununla kalmayıp, daha bü
yük bir hukuk hatası yapılarak üç, dört yıl önce yapılmış ihaleler, birinci gününden itibaren 
yeniden başlatılmıştır. Siz, 1984'ten beri, hep, "dolarla otoyol yaptığınızı" övünerek söyleyip 
duruyorsunuz; dış kredi ile otoyol yapmak doğru değildir dediğimizde, "Türkiye'deki bu enf
lasyona kim dayanır, bu enflasyonla kim bu yolları yapacak?" diyorsunuz. Enflasyonun etki
sini kaldırmak için dolar bazına göre ihale yaptınız. Böyle olmasına rağmen, yeniden, ilave 
fiyat veriyorsunuz. Netice olarak, gerek mukavelenin 70 inci maddesinde, gerek 1988 yılında 
çıkarılan fiyat farkı kararnamesinin 16 ncı maddesinin (e) bölümünde "Yabancı para birimle
riyle ihale edilen işlere fiyat farkı ödenmeyeceği" belirtilmiş olmasına rağmen, siz bu kararna
meyi uygulayarak, yapılmış işlere 135 milyon dolar ve ileride yapılacak olan işlere de 1,5 milyar 
dolar ödemeyi kabul etmekle devleti zarara sokmuş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, süreniz hayli aşmıştır, toporlayınız efendim. 
AHMET UNCU (Devamla) — Sayın Bakanın, otoyol yapımında uygulanan politikadan 

direkt sorumlu olduğu, otoyol yapım maaliyetlerinin artmasına ve Hazinenin zarar görmesine 
neden olduğu görüşlerimi, özetleyerek arz edeceğim ve sözlerime son vereceğim. 

Otoyol ihalelerinde fizibilite etüdü yapılmadan, plansız projesiz ve rekabete açılmadan fir
malara pazarlıkla ihalelerin yapılması; 

1 200 kilometre olan otoyolun 2,3 milyar dolara yapılacağı iddia edilirken, ne hazindir 
ki maliyetinin 7 milyar dolara çıkarılması; 

Otoyol ihalelerinde tabik edilen fiyatlar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının birim fiyatları
na ve ilk başta normal ihale usullerine göre ihale edilen Kınalı-Sakarya ve İkinci Boğaz Köprü
sü fiyatlarına göre çok yüksektir. 

Karayolları otoyol birim fiyatlarına göre, kredili otoyol ihaleleri yüzde 60; yüzde 55-45 
usulü ile yapılan diğer ihaleler ise, yüzde 200 ilâ 400 kadar yüksektir. 

Bakanlık, Kınalı-Sakarya Otoyolu ihalesini baz alarak diğerlerini pazarlıkla ihale ettiğini 
beyan etmesine rağmen, baz fiyata göre pazarlıkla ihale edilen kredili otoyollar; Sakarya-Ankara, 
Toprakkale-Gaziantep, tzmir-Aydın, Kınalı-Edirne yüzde 30 ilâ yüzde 50 oranında daha yük
sektir. Yüyde 55 peşin ve yüzde 45 taksitli ödemeli otoyollar; İzmir-Çeşme, Pozanu-Tarsus, Tarsus-
Mersin ise, baz fiyatlara göre 2 katı daha fazladır. Yüzde 55 peşin ve yüzde 45 taksitle daha 
sonra ödemeli ihale edilen otoyolların fiyatları yüksek tutularak, yüzde 55 peşin ödenecek 
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miktarda iş yapılabilir hale getirilmiştir; geri kalan, devletin zararıdır. Kararname, geriye dö
nük fiyat farkı vermektedir. Bugüne kadar yapılan iş mimarı 890 milyon dolar olduğuna göre, 
geriye dönük olarak bu farklarla 135 milyon dolar verilmektedir. İleriye dönük fark ise 1,5 
milyar dolar civarındadır; bu da devlete zarardır. 

Ayrıca, kararnamenin kanunî dayanağı da hiç yoktur. Bakanlar Kurulunun 88/13181 sayı
lı Kararında,. "Yabancı para birimiyle ihale edilen işlere fiyat farkı verilmez" hükmü vardır. 
Bundan önce tatbik edilen Fiyat Farkı Kararnamesinde... 

BAŞKAN — Sayın Uncu, Bunları daha önce Söylediniz efendim.. Toparlayınız; rica 
ediyorum... 

AHMET UNCU (Devamla) — ... fiyat Farkı Kararnamesinde geriye dönük tatbikat hiç 
olmamıştır. Bu kararname de buna uygulandığın ^öre, devlet zarara sokulmuştur. Ayrıca, bu 
işlerde, idare ile ilgili firma arasında aktedilen sözleşmenin 70 nci maddesinde, "kesinlikle fi
yat farkı ödenmeyeceği" yazılmıştır. Bu gerekçelerle ve hukukî dayanağa rağmen 89/14657 sa
yılı Otoyollar İçin özel Fiyat Farkı Kararnamesi çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, rica ediyorum... Süreniz hayli aşmıştır... Bunları daha önce iza
hatınızda ifade ettiniz... 

AHMET UNCU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biraz teknik konudur; bu teknik ko
nu içerisinde görüşlerimin hepsini belirttim. Saydığım nedenlerden ötürü, Anayasanın 99 ncu 
ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya hakkın
da gensoru açılmasına Doğru Yol Partisi Grubu olarak müspet oy vereceğimizi arz eder, Yüce 
Meclise saygılarımızı sunarız. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Onur; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Mecli

simizin değerli üyeleri; Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem ve arkadaşlarının, projesiz iha
lelerle otoyol yatırımlarını geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp, fiyat farkı ödeyerek, 
maliyetlerin artmasına ve Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında Anayasanın 99 ncu, İçtüzüğün de 107 nci maddeleri uya
rınca gensoru açılmasına ilişkin önergesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurunuzdayım. 

Muhterem milletvekilleri, bir ülkenin sosyal ve ekonomik hayatında en önemli unsurlar
dan biri ve belki de en başta geleni, yoldur. Devlet hizmetlerinin vatandaşa ve yurdun her köşe
sine ulaşması ancak yol ile mümkündür. Devletin, milleti ve ülkesiyle bir bütün haline gelmesi, 
devlet hizmetlerinin ve modern teknolojinin bütün imkânlarının, en ücra noktalarına kadar 
ulaştırılması ile kaimdir. 

Bugün, Karayollarımızın adeta logosu olarak benimsenen, Halil Rıfat Paşa'nın Bir asır 
evvelki, "Gidemediğin yer senin değildir" sözleri, bu ilkenin başka bir yorumudur. 

Bir ülkenin dünya standartlarında yol ağının büyüklüğü, o ülkenin gelişmişliğinin bir gös
tergesi olarak benimsenmiştir. Yol ağının yoğunluğu ile, ekonomik kalkınma arasında çok ya
kın bir ilişki mevcuttur. Ekonomik kalkınmanın temeli yoldur. 
Bugüne gelinceye kadar devlet yollarımız muhtelif evrelerden geçmiş, makadam yollardan, sta
bilize, asfalt kaplama, beton asfalta geçilmiş; iki şeritli yollardan, duble yollara ve nihayet oto
yol safhasına varılmıştır. Niçin otoyol? 

— 104 — 



T.B.M.M. B : 69 25 . 1 . 1990 O : 1 

Devlet yollarımızda trafiğin nasıl hızla aktığı ve bu trafikte ağır vasıta oranının ne denli 
yüksek olduğu malumlarınızdır. 

Kısıtlı bütçe imkânlarımızla bu yolların ıslahı için kaynak tefriki gittikçe zorlaşmaktadır. 
Bu sebeple, yeni finansman kaynaklarının bulunması, zaruret haline gelmiştir, tşte, bu espri 
ve mantık çerçevesi içinde, 30.5.1973 tarihinde 1737 sayılı Kanun çıkartılmış ve ücretli yolların 
yapımına imkân sağlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bu kununun gerekçesinde, "Maliyeti çok yüksek olan bu gibi 
yatırımların, vergilere dayanan normal bütçe kaynaklarından karşılanması gittikçe güçleşmek
te, yeni finansman kaynakları bulunması gerekmektedir. Batı ülkelerinin birçoğunda, bu gibi 
yol, köprü ve tünellerden geçiş ücreti alınmaktadır. Bir yerden bir yere yüksek hızla ve emni
yetle gitmeyi sağlayan bu gibi özel ve pahalı tesisleri kullananların, bu hizmetlerin karşılıkları
nı ödemeleri de normaldir, ödenen ücretlerle, tesislerin, amortisman, bakım ve işletme mas
rafları karşılanmakta ve benzeri yeni tesisler için finansman kaynağı sağlanmaktadır" denil
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, sayın Anamuhalefet Partisi milletvekillerinin gensoru açılması
na ilişkin önergelerinin 2 nci paragrafında şöyle denilmektedir : "Kıt kaynaklarımızı, dengeli 
ve kısa vadede ekonomiye katkıda bulunacak yatırımlar yerine, hiç ödenmeyecek plansız ve 
önceliksiz altyapı yatırımlarına ayırmamız, uzun dönemde bile onarılamayacak yaralar 
açacaktır" 

Muhterem milletvekilleri, ben bu iddialar karşısında, sizleri', Türkiye Büyük Millet Mecli
si tutanaklarından bir bölüm okumak istiyorum; bunu aynı zamanda muhalefetin idrakine su
nuyorum. 1968 yılında, bir sayın CHP milletvekili, Karayolları bütçesi görüşülürken -yine ay
nı kafa ile- Yüce Mecliste şunları söylemektedir : "Aziz milletvekilleri, 1968 bütçesi önünüze 
iki tablo sürmektedir; bir tarafta, yolu olmayan iller, ilçeler, bucaklar, köyler; buralarda okul, 
sağlık ocağı gibi, artık, temel ihtiyaçlar arasına giren hizmetler yapılamamakta; sağlık ve vete
riner ekipleri, kışın, aylarca buralara girememekte; posta hizmetleri durmakta, onbinlerce yav
rumuz, kanunun kendileri için mecburî kıldığı okula gidememekte; kültürden, medeniyetten 
mahrum kapkara bir dünyada kalmaktadırlar. Hastalar hastanelere, doğumevleri ne, kışın tipi
de, yağmurda, yazın güneş altında, hayvan sırtında götürülmektedir. Kaçı yetişir, tekrar hayata 
kavuşur, bilinmez. Bu bölgelerde, yol olmadığından, asayiş yoktur. Devlet otoritesi yoktur; kendi 
kaderlerine terk edilmişlerdir. Diğer tarafta ise, Boğazın iki yakasını birbirine bağlayan asma 
köprü gibi lüks ve gösteriş yatırımları görüyoruz. Yukarıda çizmeye çalıştığım, memleketin ha
zin tablosuna rağmen, bir gezinti köprüsü vasfını taşıdığı anlaşılan tstanbul Boğazı asma köp
rüsüne ve bunun çevre yollarına Adalet Partisi Hükümeti milyonlarca lira harcamaya niyetli. 
CHP olarak, bu yanlış düşüncenin altında, tutulan yolun karşısındayız." 

O gün (1968 senesinde) söylenen şeyler, bugün önerge halinde yine pişirilerek Yüce Mecli
sin önüne getirilmiştir. Demek istiyorum ki, kafa, aynı o kafa... 

VEFA TANIR (Konya) — Çok fark var. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Değil; 22 sene, 222 sene daha geçse, demek ki, bu kafa 

değişmeyecek. 
Muhterem Milletvekilleri, ekonomiye katkıda, yoldan daha önemli yatırım düşünülebilir 

mi? Yol inşaatı, nasıl hiç dönmeyecek, plansız ve önceliksiz altyapı yatırımı olarak tavsif edile
bilir? Bunu anlamak cidden güçtür, ortada birtakım hakikatler var. Bütçe imkânlarıyla Ankara-
Gerede arasını duble yol olarak 15 yılda, tstanbul-Gebze arasını daha uzun bir zamanda yapabil-
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misiz. Bunları görmemezlikten geliyoruz. Otoyol finansmanını tamamen Bütçe dışı kaynak
lardan sağlamışız. Halihazırda 1 327 kilometre otoyol ihaleye bağlanmıştır. Bu yollar paralı 
yollardır. Bu yollardan geçen vasıtalar muayyen bir bedel ödeyeceklerdir. Bu yolların güzergâ
hına baktığımızda, Kapıkule-tstanbul-Ankara, tzmir-Aydın, Tarsus-Pozantı ayırımı, Gaziantep-
Toprakkale-tskenderun, tzmir-Urla, Tarsus-Mersin. Yani, yurdumuzun sosyal ve ekonomik ba
kımdan daha ileri, daha gelişmiş yörelerinde olduğunu görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu şekilde, bütçe imkânlarını az gelişmiş yörelere kaydırma, teksif 
etme imkânı sağlanmış oluyor. İşin, bir de böylesine sosyal tarafı vardır. Ayrıca, otoyollardan 
elde edilecek gelir ile, hem bu yolların bakımı, bütçeye yük olmadan yapılacak hem de yeni 
yolların yapımı için kaynak yaratılmış olacaktır. Bu otoyollar, dolar bazında ihale edilmiştir. 
Baz fiyat olarak da, ilk olarak ihale edilen ve teklif veren 8 firma arasında en düşük fiyat veren 
firmanın fyatları esas alınmıştır. 

1988 yılına kadar genelde dolar ve yurt içindeki fiyat artışları, (yani, enflasyon) muayyen 
bir paralellikte seyretmiş; fakat, 1989 yılında muhtelif inşaat malzemelerinde, örneğin, mazot
ta yüzde 110, çimentoda yüzde 96, demirde yüzde 55, işçilikte yüzde 80 civarında artışlar ol
muşken, dolar, Türk Lirası karşısında ancak yüzde 27 mesabesinde değer kazanmıştır. Bu farklar 
muvacehesinde ve bu artışlar karşısında, işlere, mukavele şartlarında devam etme imkânı kal
madığından, 89/14657 sayılı Kararnamenin çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Mesele, her şey
den önce, inşaatların ikmalini mümkün kılmak, gerekirse ve mümkünse, inşaat bitim tarihleri
ni önceye çekmek ve bu şekilde, bu yatrımların bir an önce yurt ekonomisine katkılarını sağ
lamaktır. Bunun için, lüzumlu kararları cesaretle alabilmek gerekmektedir. Bunun örmekleri 
yakın geçmişimizde de mevcuttur. 

Muhterem milletvekilleri, böylesine fiyat farkı kararnamesi ilk olarak Sayın Bülent Ecevit 
başkanlığındaki CHP-MSP Koalisyon Hükümeti Tarafından 11 Nisan 1974 tarihinde çıkarıl
mış, bilahare (1977 yılında) Sayın Süleyman Demirel başkanlığındaki MC Hükümeti tarafın
dan yeni bir fiyat farkı kararnamesi çıkarılmış; bunu, muhtelif tarihlerde, ekonomik koşulla
rın gerektirdiği devrelerde, yeni yeni fiyat farkı ve tasfiye kararnameleri takip etmiştir. Mesele 
yeni değildir yani. 

ALİ ESER (Samsun) — Döviz hariçtir sayın konuşmacı. Dövizli ödemelerin hepsi hariçtir. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bütün bu kararnamelerden mak

sat, malzeme ve işçilik fiyatlarında önceden hesaplama imkânı bulunmayacak derecede artış
lar olması halinde, müteahhitlerin iş yapamaz duruma düşmelerini önlemek, netice olarak ve 
asıl mühimi, işlerin devamını ve bitirilmesini mümkOn kılmak felsefesidir. 

Karakaya Barajı inşaatı, çok karakteristik bir misaldir muhterem milletvekilleri. 1977 yı
lında, fiyat farkı yüzünden çıkan anlaşmazlık, zamanında çözümlenemediğinden, yapımı dört 
yıl süre ile durmuş, dört yıl süre ile taş taş üstüne konulmamış, dışarıdan elektrik enerjisi ithal 
edilmek mecburiyetinde kalınarak, avuç dolusu dolar ödenmiştir, döviz ödenmiştir. Günde 5-6 
saate varan elektrik kısıntılarının sebep olduğu üretim kaybının ekonomimize verdiği zararı 
ise, rakamlarla ifade etmek imkânsızdır. 

ALİ ESER (Samsun) — Otoyollardan bahsediyorum sayın konuşmacı. 
MEHMET ONUR (Devamla) — Bunlar aynı paralelde şeyler; yani, aynı kafanın mahsulü 

şeyler. 
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ALt ESER (Samsun) — Hiç alakası yok. 
BAŞKAN — Sayın Milletvekili, siz mi hatibin konuşma sistemini, üslubunu tayin ede

ceksiniz? 
ALt ESER (Samsun) — Fikrimizi söylüyoruz efendim. 

MEHMET ONUR (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, tabiî, meseleyi aynı yere getir
mek istiyorsunuz, bunu biliyorum, o bakımdan irtibat kurdum. 

"Günde 5-6 saate varan elektrik kısıntılarının sebep olduğu üretim kaybının ekonomimi
ze verdiği zararı ise, rakamlarla ifade etmek imkânsızdır'.' diye tekrar vurguluyorum. 

Bilahara, 1981 yılında yapılan ek sözleşme ile, ihale bedeli yeniden düzenlenmiş, KOP'tan 
sağlanan finansman imkânları ile de, bu baraj ve santralı, öngörülen süreden önce devreye sok
mak mümkün olmuştur. 

Bu santralın, yalnız elektrik üretimi satışından elde edilen gelir, yılda 1 trilyonun üzerin
dedir. İşte, ANAP'ın politikasının altında yatan ciddî felsefe budur. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Orası otoyol değil ama! 
MEHMET ONUR (Devamla) — O da aynı şey. 
Bir yılda, elde edilen gelir 1 trilyon liranın üzerindedir; ondan da para alacağım. Bu sant

ralın, gayri safî millî hâsılaya yıllık katkısı ise, 15 trilyon lira civarındadır. Gelin, bunları dü
şünelim. 

Borçlar Kanununun 365 inci maddesini hepimiz biliyoruz. Bu maddede aynen şöyle denil
mektedir ; "... Fakat, evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da, iki tarafça nazara 
alınamayan haller, işin yapılmasına mani olur veya yapılmasını son derece işgal ederse hâkim, 
haiz olduğu takdir hakkı dolayısıyla ya takarrür eden bedeli tezyit veya mukaveleyi fesheyler." 

Gayri müsait ekonomik koşullar nedeniyle hakikaten iş yapamaz duruma gelen müteah
hide, biz, işi idame ettirebileceği bir fiyat farkı veremediğimiz takdirde, müteahhit, bu madde 
hükümleri muvacehesinde mahkemeye veya hakem heyetine gitse, haklı çıkmaz ve fiyat farkı 
almaz mı? Ama, aradan geçen zamanın telafi imkânı olur mu? Bundan ziyanlı çıkan, yine, 
devlet ve millet olmaz mı? 

Muhterem arkadaşlarım, meselelere dar çerçeveler içinde bakmak, insanı hep yanılgılara 
götürür ve götürmüştür de; ama, biz meselelere dar çerçevelerle bakmıyoruz; bakmak da iste
miyoruz. 

Gerektiğinde, ülke menfaatları mevzu bahis olduğunda, birtakım, kararları cesaretle ala
bilecek idarecileri, yöneticileri takdirle karşılamak, onları, değil köstekleyip, töhmet altında 
bırakmak bilakis tebrik ve teşvik etmek gerekir. Yolsuzluk varsa, ortaya konur tabiî, O ayrı 
bir konu. 

önergede, Hazinenin 1 milyar dolar yük altına sokulduğu iddia edilmiştir. Karayolları yet
kililerinden aldığımız rakamlara göre, 1989 yılı sonuna kadar, bu kararnamenin getirdiği fiyat 
farkı 114 milyon dolardır. 

Kararnamenin getirdiği ve ilk mukavelelerde olmayan bir husus da şudur: Eğer, doların 
TL karşısındaki artışı^ malzeme fiyatlarındaki artıştan çok olursa, bu sefer, fiyat farkları tersi
ne çalışacak; yani, müteahhit, ilk mukaveleye kıyasla» geri ödeme yapma durumunda olacak
tır. Bu, otoyol ihalelerinin ilk mukavelelerinde olmayıp, devletin lehine işleyecek bir hükümdür. 
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Bu kararname ile, Hazinenin 1 milyar dolar zarara gireceği doğru değildir. Dolar değeri-
nin'ileriki yıllarda nasıl bir seyir takip edeceğini bilmeden, doğru bir tahmin yapmak mümkün 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bizim otoyol ihalelerindeki kilometre maliyet bedellerini, diğer 
ülkelerdeki,(mesela Kore veya Fransa'daki) bedellerle karşılaştırdığımızda, bizdeki bedellerin 
en az yüzde 50 ucuz olduğu görülmektedir. 9,5 kilometre uzunluğunda 4 adet tünel ve 120 metre 
yüksekliğe varan 7 adet viyadük ihtiva eden, bu nedenlerle, elbette ki, kilometre maliyeti yük
sek olan Bolu Dağı geçişi dahil, bugüne kadar ihalesi yapılan 11 otoyolun ikinci keşif bedelleri 
4 778 228 590 dolardır. Bu otoyollar 2x2 ile 2x3 şeritli yollardır. Bu yolların 2x2 otoyol olarak 
eşdeğeri 2 268 kilometre tutmakta ve dolayısıyla, kilometresi 2 milyon dolara mal olmaktadır. 
Aynı vasıftaki bir otoyolun bir kilometre maliyeti Kore'de 4,7 milyon, Fransa'da 4,5 milyon 
dolardır. Şu ana kadar otoyollara 1,5 milyar dolar harcanmıştır. Bu paranın yıllık faizi 150 milyon 
dolardır; inşaatlarda vaki olacak bir yıllık gecikmenin görülen direkt zararı, kaybıdır. Bu raka
mın ekonomideki kaybı ise, bu rakamla mukayese edilemeyecek kadar üst seviyelerdedir. 

Muhterem milletvekilleri, ticarî mukaveleler belli şartlar altında aktedilirler; Şartlarda fazla 
sapma olmadığı takdirde geçerlidir. Bu hüküm Borçlar Kanununun 365 inci maddesinden çık
maktadır. İnşaat sözleşmeleri de ticarî mahiyettedir; dolayısıyla aynı hükümlere tabidirler. Biraz 
evvel temas ettiğim gibi, geçmişte, ekonomik konjonktürde sapma olduğunda, yani fiyatlarda 
makul sınırların dışına sapma meydana geldiğinde, fiyat farkı kararnameleri çıkarılmıştır. 1974, 
1977, 1981, 1984,1988 yıllarında bu kabil kararnameler yürürlüğe konmuştur; yani yeni değildir. 
Bu suretle, müteahhitlerin aşırı sapmalardan dolayı ortaya çıkan ve taşıyamayacağı mertebelere 
ulaşan zararlarını bir dereceye kadar karşılamak hedeflenmiş, işin devamı ve zamanında bitiril
mesi teminat altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu her zaman ve şartta, olmuşsa, böyle bir kararna
me çıkarma veya daha evvel çıkarmış olduğu bir kararnameyi teyit yetkisini de haizdir. 

Muhterem milletvekilleri, netice olarak, otoyol mevzuundaki Hükümet icraatını, Anava
tan Grubu olarak destekliyoruz; bu icraatın millet ve ülke menfaatleri doğrultusunda olduğu 
görüşünü muhafaza ediyoruz. Bu nedenlerle, bu gensoru önergesine grup olarak ret oyu vere
ceğimizi ifade ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

Değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum, 
Her şeyden önce, Hükümetimizin yürütmekte olduğu büyük projelerin, millî projelerimi

zin yürütülmesinde gösterdiği başarının, otoyol projelerindeki başarının bir kere daha bu kür
süden dile getirilmesi fırsatını verdikleri için, önerge sahiplerine teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, ülkemizin en büyük projesi ve millî gururumuz olan, GAP kapsamındaki 
birim projeler içinde Türkiye'deki en büyük eser olan Atatürk Barajında su tutulmaya başlan
masını, 13 Ocak 1990 günü çok görkemli bir törenle -o muhteşem günü- kutladık; milletçe hep 
birlikte gururlandık, mutlu olduk. Orada, bulunan tahminlerime göre 55 bin vatandaşımız, 
o günü bir bayram günü olarak; o günü davullarla, zurnalarla, halay çekerek, neşeli, mutlu 
bir gün olarak yaratmıştır. 55 bin Türk vatandaşının, Antep'ten, Adıyaman'dan, Urfa'dan, Ada-
na'dan akın, akın, sabahtan tören saatine kadar aralıksız olarak, kamyonların kasalarında, trak
törlerin römorklarında oraya gelmesi, o günü şereflendirmesi, benim ve oradaki herkesin tüy
lerini ürperterek, mutlu etmiştir, sevindirmiştir. 
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Şimdi, Türkiye'de GAP'tan, diğer barajlardan, sulamalardan ve tünelden ayrı olarak yü
rütülmekte olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi içinde yer alan ve 1991'de çok büyük oranda 
meyvelerini almaya başlayacağımız ve -bakınız, dikkat çekici bir rakam veriyorum- bugüne ka
dar 700 milyon metreküp hafriyat yapılmış olan otoyol inşaatları var. tşte, 13 Ocak günü, gu
rurla, övüne övüne " Atatürk Barajında 76 milyon metreküp dolgu yaptık" dedik. Gerçekten 
çok büyük bir rakamdır. a...a, pek çok kişinin henüz farkına varmadığı -çünkü daha kullanıl
maya başlanılan çok az kesimi var- otoyollarda, son üç dört yılda yapılan hafriyat 700 milyon 
metreküptür. Biz bunu mutlaka ülkemizin refahı için yapıyoruz, biz bunu kalkınmanın ateş
lenmesi için, potansiyellerin hareketlenmesi için yapıyoruz. 

Yolun ekonomideki önemini hiç kimsenin inkâr etmesi mümkün değil. Türkiye'de, 1950 
yıllarına kadar portakal meyvesini görmeyen çok yöre vardı Ama, o yıllardan sonra başlayan 
yol hareketleriyle de, herhalde, Türkiye'nin her yerindeki üretim zenginlikleri birbirine kavuş
tu ve artık şunu da tartışmamak lazım : "Karayolu mu, demiryolu mu?" Bütün dünyada en 
pratik, en ucuz ve en seri taşıma vasıtasının karayolu olduğu artık anlaşılmıştır. Burada çarpık 
ana politikalar üreterek, Türkiye'nin kaynaklarını "ille de demiryolu yapacağım" diye zorla
yarak, kaİKinmayı frenlemeye kimsenin hakkı yoktur. 

Şimdi, Türkiye'de karayolu yapmak, artık bizlerin, bizim fikriyatımızı haiz olan herkesin, 
er idarecinin tercihidir. Ülkemizde ayrıca, 1973 yılında kanunu çıkmış olan, -hatta 1957 yılın

da çıkan 7054 sayılı Karayolları Kanununu değiştiren- kanun gerekçesinde bahsi geçen, altyapı 
projelerinin kullanıcılarından para tahsil etme hadiseleri neticesinde, otoyol dediğimiz ve tra
fik kapasitesi çok yüksek oranda olan, girişi çıkışı sınırlandırılmış ve elbette ki, iyi standartlar
da yapılmış yollardan para alma hakkını, idarelerimiz, kanunlara dayanarak kullanmaktadır. 

Bir kere, otoyol yapmak Anavatan Hükümetlerinin, Anavatan Partisinin düsturuna da uy
gundur, sosyal adaletçiliktir. Biraz önce konuşan Sayın Mehmet Onur'un da ifade ettikleri gi
bi, otoyolların gelişmiş bölgelerde yapılmakta olduğunu ve yapılmasının da zaten elzem oldu
ğunu da bildiğimize göre, ülke kaynaklarının oralarda otoyol yapılmasıyla kullanılmasını, ama 
geri dönmesinin yine topyekûn vergi ile yapılmasını, biz sosyal adaletçilik olarak kabul etmi
yoruz. Orada, gelişmiş bölgedeki hizmetin karşılığım o bölgedeki insanlar, kullanıcılar, öder
ler ve devletin geri kalan imkânları da daha az gelişmiş olan, henüz otoyol yapılamayacak ka
dar az trafiği olan bölgelerde, tıpkı bundan sonraki yıllarda olacağı gibi, şimdiki kanunlarımı
za göre tarif edilmiş olan il yolu, devlet yolu ve köy yollarına aktarılır, tşte, en büyük sosyal 
adaletçilik, otoyollardan para almaktır. 

Biraz önce konuşan Sayın Erdem, özellikle Ankara- İstanbul arasındaki 14 kilometrelik 
Azaphane'deki paralı geçişle ilgilenmektedir; o geçişten ücret alınmamasını herhalde tercih et
mektedirler. Onun alternatifi vardır; para vermek istemeyen sürücünün geçebileceği, devletin 
yarattığı başka bir yol vardır, oradan geçerler. Biz, sayın konuşmacıların belirttikleri gibi, 
Türkiye'nin ulaşım politikası üzerinde kendi kaynaklarımızla 11-12 bin kilometrelik otoyolu kim 
bilir kaç senede yapardık. Bunu hayal ederek bir yere varamayız. 

Bakınız, bizim Hükümetimizin veya bizim İktidarımızın, bizim Partimizin yol ve kalkın
ma ikilemi arasındaki tercihiyle, onların tercihi arasında taban tabana zıtlık var. Şimdi, iddia
ları şudur : Bırakınız, bölgeler kendi kendine gelişen, bir yoldan geçen vasıta sayısı 30 bini 
bulsun, ondan sonra siz gidin orada - otoyol da değil- duble yol yapın, kimseden de para alma
yın. 11-12 bin kilometrelik duble yolla da -ki, bu yollar iki üç sene kullanıldıktan sonra, bakıla
maz hale gelir, o da ayrı bir konudur- memleketin ulaşım sorunu halledilsin! bizim tercihimiz, 
taban tabana zıttır; 1950 yılındaki tercihin aynısıdır. Biz, durup dururken, bölgelerin kendi 
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kendine kalkınabileceğine inanmıyoruz. Biz, ancak, potansiyel bölgelere yol yapar isek -ve ça
ğın icabı otoyol yapar isek- o bölgelerin kalkınacağına inanmaktayız. Onun için, geçmişte yol 
yaparak kalkınan Türkiye'nin, bundan sonra da otoyol yaparak kalkınacağına inanmaktayız. 
Şimdi, bir yoldan geçen vasıta sayısı 30 bin rakamını buluncaya kadar, kimbilir ne canlar ya
nacak, kim bilir ne huzursuzluklar çıkacak. 

Tabiî ki, her bölümde, her kesimde yolun kapasitesinin artırılmasını mecbur kılan faktör
ler vardır. Bugün, dümdüz bir arazide, düz bir yolda, trafiğin içindeki bütün araçların otomo
bil olduğunu farz ederseniz -normal iki şeritli bir yolda- günde 10 bin vasıta hiç promlemsiz 
seyredebilir Ama bunun içine kamyon ve traktörü -Türkiye'deki gibi- koyarsanız at arabasını 
koyarsanız, bu rakam yarı yarıya düşer. Eğer yol dolambaçlı ise, inişli çıkışlı ise taşıt sayısı 
1 500'e kadar iner. Onun için, burada hayaller üstüne veya bu konunun uzmanı olmayan umu
mî kitlelere yanlış bilgiler vererek kafalarını karıştırmaya çalışmayalım. 

Bizim, vereceğimiz hesabımız yoktur. Bugünkü kararname için de hesap veririz, bundan 
önceki ve bundan sonraki uygulamalarımız için de hesar veririz; hiç kimsenin, üzerine kara 
bulutlar germesine de gerek yoktur. Biraz önce rakamı duydunuz; bütün koparılan gürültü 114 
veya 130 milyon dolar içindir ve dikkat ettiyseniz, dikkat buyurduysanız, SHP Grubu, fiyat 
farkını 1 milyar dolar olarak, DYP Grubu da 1,5 milyar dolar olarak burada ilan etmişlerdir... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Son hakediş burada; 20 milyar dolar. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Burada ya

pılan aritmetiktir, aritmetik matematik değil... 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Son hakediş elimde Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Aritmetiktir 

efendim, bölersiniz, toplarsınız, çarparsınız, çıkarırsınız; dört işlem yapıyorsunuz. Birisi 1 milyar, 
birisi 1,5 milyar. İkisi de yanlış, ikisi de atmaca... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Doğrusunu söyle o zaman. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir kuruş bile olsa önemli Sayın Bakan. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — 100 milyardan, 20 milyarlık son hakediş burada Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Ben hiç sesi

mi çıkarmadan dinledim zatı âlinizi. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa'daki otoyollar, tabiî ki, 1970'li yılların başlarında kullanılma
ya başlanmış, 2X2 şeritli olarak inşa edilmiştir. Türkiye'de de, Gebze-İzmit arasında 2X2 şerit
li bir otoyolumuz var ama çok uzun yıllar önce yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun; kulla
nıyoruz. Bizde de başlangıçta otoyollar 2X2 şeritli olarak düşünülmüş, keşifler, projeler buna 
göre yapılmış; ancak -Türkiye'deki dinamizmi hiç birimiz inkâr etmeyiz, edemeyiz- Türkiye'
deki gelişmeler 2X2 şeritli otoyol yapılmasının çok kısa vadelerde ihtiyaca cevap vermeyeceği 
yönünde geliştiğinden, biz, projeleri genişletmeyi tercih etmişizdir; bunu, Gebze-tzmit otoyolu 
da göstermiştir. Bunun için 50-60 metrelik istimlak 2X2'ye yeterli olduğu halde, biz, 2X3'ü 
ve hatta 2X4'ü müstakbel yapımıza, ihtiyacımıza göre yapabilmek için yolların istimlaklerini, 
bir kere, 50-60 metre yerine, 100 metreye çıkarmısızdır. 

Şimdi, Sayın Ahmet Uncu'nun ifade ettiği gibi, bütün yollarımızın şu ana kadar ikinci 
keşif bedelleri 7 milyar dolar değildir. Biraz önceki rakamı duydunuz, 4 milyar 778 milyon do
lardır. 
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Biz eğer çok kısa vadeli, çok kısa görüşlü olarak bu işleri yapsaydık, 2X2 yapsaydık 
2 364 kilometre otoyol inşa halinde olurdu. Şimdi, o hesapla da kilometresi 2 milyon dolara 
gelmektedir. Bu önergede de bahsedildiği gibi, arkadaşlarımız Bolu Dağı geçişinin kilometre
sini 10 milyon dolara denk getirmiş. Bolu Dağındaki 25 kilometrenin içindeki sanat yapıları 
dünyanın en zor şartlarını haizdir. Bu yol Türkiye'nin en yüksek viyadüklerini ihtiva etmekte 
olup, 9,5 kilometresi tüneldir. Dağların zaten yerinde zor durduğunu şimdiki yoldan geçen herkes 
bilmektedir. Üç dört yılda bir yol kaymakta, yenisi yapılmaktadır. İşte böyle bir güzergâhtan 
geçirilecek ve tünel ve viyadükten müteşekkil olan otoyol elbette ki pahalı olacaktır. Buradaki 
birim maliyetini esas alarak, bize hesap sormak için, "Bolu'daki otoyolun kilometresi 10 mil
yon dolar olduğuna göre, Türkiye'nin kaynakları israf ediliyor" denilmesindeki haklılığı tak
dirlerinize arz ediyorum 

O zaman, bu hesapla, biz dönelim, Boğaz'da 1 kilometre otoyolun kaça mal olduğuna 
bakalım : 70 milyon dolar, 100 milyon dolar, 200 milyon dolar... Yapacağınız köprüye bağlı. 
Onun için, olayları, rakamları çarpıtarak bir noktaya varmak mümkün değildir. Hadiselere 
büyük bakmamız lazımdır. Büyük Türkiye'yi yaratmanın çabasını göstermekteyiz, onun için 
de büyük bakıyoruz. 

Bakınız, -kafalarımızı bulandırdığı için bu noktalara teker teker girmek istiyorum- Sayın 
Eşref Erdem, "Kum serilmesi, beton dökülmesi, büz döşenmesi gibi ameliyelerdeki fiyatlarla, 
Türkiye'nin karayollarındaki diğer birim fiyatları arasında farklar olduğunu" ifade ettiler; üs
telik, -gözümüzden de kaçmıyor,- sanki otoyolu yapanlar hep yabancı müteahhitler, diğerleri 
yerli müteahhitler!.. 

Otoyollarını yapan firmalar içinde - isimlerini saymak istemiyorum- Türkiye'de başarılı 
olmuş 11 firma vardır. Bundan sonraki kısımlarda da, son dönemdeki birkaç ihaleyi de yerli 
firmalarımız almışlardır. Bunların hepsi Türk firmasıdır. Bir tek kesimde bir İtalyan firması, 
geri kalan bütün kesimlerde Türk firmaları vardır; kimisinde joint venture'dür, kimisinde tek 
basınadır. 

Yabancı firmaya iyi fiyat, yerli firmaya sanki düşük fiyatmış gibi bir ayırımı da özellikle 
burada vurguladılar. 

Otoyollardaki baz fiyatlar biraz önce de konuşuldu. Kınah-Sakarya yolunun baz fiyatı alın
mıştır; Türkiye şartlarında en düşük fiyat odur ve geri kalan sözleşmeler ona oturtulmuştur 
diye biz iddia ediyoruz, Bir başka konuşmacımız ise burada, yeni ihalelerdeki fiyatların değiş
tiğinden söz etmektedir. 

Arkadaşlar, kum kazılması da, toprak kazılması da, çamurlu balçık kazılması da, yumu
şak kaya ve sert kaya kazılması da. hafriyattır; biz bunların hepsine birden "hafriyat" deriz 
ve hepsinin tek tek fiyatı vardır. Urfa-Gaziantep yolunda belki kaya yoktur, ama Gaziantep-
tskenderun-Toprakkale yolunda kaya çoktur. Paçal fiyat, bu bahsettiğim hafriyat cinslerinin 
oranlarıyla baz fiyatlarının çarpılmasıyla elde edilir; Yani, paçal fiyat sabit olamaz, baz fiyat 
sabittir. Çamuru kazmak, toprağı kazmak, kayayı kazmak, hepsinde ne ise, odur; ama paça-
lındaki kaya yüksekse, elbette ki, hafriyat fiyatı değişecektir. Bunu da bilgilerinize arz ediyo
rum. Buradaki hadise, sadece olayı çarpıtmaktır; onu belirlemek için söyledim. 

Türkiye'de, tabiî ki, icraatın başında olmak, bazı hadiseleri omuzlamak, onların sorum
luluğuyla, gelecek günlerin, gelecek nesillerin sorumluluğuyla iş yapmak herkese nasip olmu
yor. Bu mazbatayı milletimiz bize vermiş, biz de bu yükün altından evvelallah kalkarız, ondan 
kimsenin kuşkusu olmasın. 
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Şimdi, ülkemizde fiyat farkı uygulaması ilk defa yapılıyor da değil. Gerekçesini, her şeyi
ni biraz sonra anlatacağım. 1974'ten bu yana, Türkiye'de kararnamelerle -sözleşmelerinde bah
sedildiği halde- müteahhitlere yeni imkânlarla, paralar verilmiştir, yeni imkânlar yaratılmıştır 
ve o imkânlarla Hazine zarara sokulmuştur diye de hiç kimse iddia etmemiştir; ilk defa, böyle 
bir iddia ile Türkiye karşılaşmaktadır. Aksine, Türkiye, işlerinin vaktinde bitirilmesini temin 
etmekle, kararnamelere fiyat farkı vermekle, milli gelirinin bir an önce yükseltilmesini sağla
makla da, kâr etmektedir. Biraz önce Karakaya Barajı örneğini dinlediniz; ihalede tespit edilen 
fiyatıyla, işin yürütülmesi, işin vücuda getirilmesi mümkün olmadığı takdirde, heriki tarafın 
yapacağı bir şey yoktur. Şapkaları öne koyarsınız, o hadiseyi düzeltirsiniz. Yoksa, efendim si
zin imzanız var, Karakaya Barajını bu fiyatlarla bitireceksiniz dediğimiz halde, adamlar dört 
yıl oturmuşlar. Dört yıl oturunca, inşaatı kim yanacak? Size verdiği teminatla inşaat yapılacak 
mı? Mümkün değil. Elektriksiz de kalırsınız, yolsuz da kalırsınız; yolunuz olmadığı zaman da, 
ne ticaretiniz, ne tarımınız, nede turizminiz gelişir. Onun için, baraj inşaatı olursa çabuklaştı-
ralım, fiyat farkı verelim, doğrudur; otoyol inşaatı olursa vermeyelim; onun elektriği yoktur!.. 
Bu kadar çocukça bir mantık da, herhalde pek kabule şayan değildir. 

Ben, Sayın Ecevit Hükümetlerinin, Sayın Demirel Hükümetlerinin, Sayın Talu Hükümet
lerinin çıkardıkları kararnamelerin gerekçelerine tek tek girmek istemiyorum; ama, gerekçe bel
lidir. Bir ül' ;nin, işini sürdüremez hale geldiği zaman, mutlaka tedbir alması icap etmektedir. 

Bakınız, müsaade ederseniz, bir tek 1974 kararnamesiyle ilgili bir iki cümleyi okumak is
tiyorum : 

"Dünya fiyat konjonktüründeki değişmeler, yurt içi koşullar nedeniyle inşaat ve tesisat 
malzemesi fiyatlarıyla işçilik ücretlerinde son yıllarda meydana gelen yükselişler, 1973 yılında 
hızını daha da artırmış ve inşaat müteahhitleri, kendilerince önceden hesaplama olanağı bu
lunmayan bu artışlar nedeniyle işlerini yapamaz duruma düşmüşlerdir." 

Burada yapılacak iki iş vardır. Birisi, işleri fesh etmektir, teminatlara el koymaktır, İkinci
si de, müteahhitlerin nam ve hesabına yeniden ihale etmektir. 

Şimdi bakınız, biraz önce, Sayın Erdem, "Ben Sayın Altınkaya'nın yerinde olsaydım, bu 
müteahhitler fiyat farkı istediği zaman onlara, Arkadaşlar, siz buna imza atmışsınız, bu işi 
yapacaksınız; ben, size fark falan vermem, devleti de 2,5 milyar dolar zarara sokmam derdim" 
dediler. Öyle demem lazımmış!.. Tabiî, 1 milyardan 2,5 milyara da o anda çıktı. Ama, Sayın 
Ecevit Hükümeti hiç de öyle dememiş; bakınız, memleketin selameti için ne demiş : "İşlerin 
tasfiyesi ve yeniden ihalesi gerekecek. Bu yüzden gecikmeler olacağı gibi, ancak yılın fiyatla
rıyla alıcı bulunabileceğinden, parasal yönden kazanç sağlanamayacaktır. İki ihale arasındaki 
bedel farkının eski müteahhitten alınması ve hatta teminatın paraya çevrilmesi işlemleri ise, 
açılacak davalar sebebiyle uzun yıllar sonra ve borçlunun olanaklarına göre mümkün olabile
cek veya olmayacaktır." Ben, bunları, aynen kararnamelerden okumaktayım. 

"Müteahhitler, Borçlar Kanununun 365 inci maddesi hükmüne dayanarak yargı organla
rına başvurabilecekler ve büyük bir ihtimalle lehlerine hüküm alabileceklerdir. Yargı organla
rı, fiyat artışının işin yapılmasını aşırı derecede zorlaştırdığı kanısına vardıkları takdirde, ida
reler işi tasfiye etmek veya fiyatları artırmak suretiyle işi sürdürmek durumunda kalacaklar 
ve fiyat farklarından başka, tazminat, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti gibi ek ödemeler 
de yapacaklardır. Bu durumda, yeni ihaleler veya alınacak tedbir kararları nedeniyle yatırım
lar aksayacaktır." 
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tşte bu gerekçeler ve bu handikaplarla Sayın Ecevit Başkanlığındaki CHP-MSP Koalis
yon Hükümeti (memleketi daha fazla zarara sokmamak için) "Biz müteahhitlere fiyat farkı 
verelim" demiştir. Tabiî bunlar devam etmiş, hatta bazı yıllarda, Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğı, birim fiyatlarını ilan etmesine rağmen, yıllık enflasyon rakamlarının çok daha üzerinde 
(1975'te enflasyon yüzde 10, birim fiyat artışı yüzde 17; 1976'da enflasyon yüzde 15,6 fiyat 
artışı yüzde 36,5 olarak) gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda kararnameye giderken de aynı 
şey olmuştur. Türkiye'de fiyatlar, birim fiyatlardan daha az arttığı halde, Süleyman Demirel 
Başkanlığındaki MC Hükümeti zamanında da, daha sonra gene 1981 tarihli 2574 sayılı Karar
name ile gene Bülent Ulusu Başkanlığındaki Hükümet tarafından müteahhitlere verilen fiyat
lar hep yeni şartlara getirilmiştir. Bütün bunlar, herhalde, memleketimizde yapılmakta olan 
kamu hizmetlerinin bir an önce yapılması, aksi takdirde memleketimizin daha fazla zarara gi
receği bilinciyle yapılmıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kararnameye kimse karşı değil, dolar bazına karşı. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Devamla) — Dolar bazı

na da geleceğiz. Ona da geleceğimize söz verdik, tabiî ki ondan da bahsedeceğiz. 

Dolar, geçmiş yıllarda, Türkiye'de bütün ekonomik göstergelerin belirleyicisi olarak ka
bul edilmiş, öyle kabullenilmiş ve gerçekten de, Türkiye'de dolar indikçe enflasyon inmiş veya 
doların çıktığı kadar enflasyon çıkmış ve ülkemizde yürütülmekte olan ihaleli işlerde, gördü
ğünüz gibi, zaman zaman iyileştirmeler, yeni fiyatlar verildiği için de, otoyollar gibi önemi biz
ce takdir edilen ve gerçekten Türkiye'nin kaderini bir kez daha'değiştirecek olan bu işlerin yü
rütülmesinde fiyat farklarının nasıl ödeneceği düşünüldüğünde -mademki Türkiye'de fiyat be
lirleyicisi olarak o güne kadar dolar geçerlidir- dolara bağlı ihaleler yapılmıştır. Şimdi, Türki
ye'de dolara bağlı ihale de icra edilmektedir, Türk parasına bağlı olan da icra edilmektedir. 
Dolayısıyla, yapılan iş bizimdir, milletimize hizmet edecek olan bir iştir. Dolarla iş yapan mü
teahhitleri, hep yabancı müteahhit zannediyorsunuz, öyle lanse etmeye çalışıyorsunuz; o da 
yanlıştır.Dolar bir ölçüdür, bir tarif edicidir; yoksa, iş Türkiye'de yapılmaktadır, bizimdir. Ne
tice itibariyle, kredisini biz aldıysak da bizimdir, kendi paramızla yapıyorsak da bizimdir. 

Şimdi, bu işlere başladığımız yıllarda ülkemizdeki döviz rezervleri, tabiî ki, bugün ulaştı
ğımız noktada olmadığı için, krediyle başlamışız; ama, dikkat ederseniz, son işlerimizde artık 
kredi istemiyoruz, kredi almıyoruz. Bu, zannettiğiniz gibi, kredi bulamadığımız için değildir; 
işin içindeyim, arkadaşlarıma samimiyetle şunu söylüyorum : Kredi tekliflerine biz "Hayır" 
demekteyiz arkadaşlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Dünya Bankasının, daha geçen 
haftaki otoyollar için kredi teklifine "hayır" diyen bir idareyiz bugün. 

Şimdi, yüzde 55 yüzde 45 modeli, akılları almaz bir model; evet, yabancıların da akılları
na biraz zor giriyordu; ama sizinkine de girecek, merak etmeyin. 

~ Bakınız arkadaşlar, zannedildi ki -ben işi aksi, kötü tarafından başlatacağım- yüzde 55 
ile bu işler götürülür... ilk intiba, yanlış ifade budur; yani Türkiye'de müteahhitler zaten çok 
kârlıdır, yüzde 55'ini ödersek, geri kalanı da işin bitişinden sonraki yıl içinde ödersek; yani 
yol para kazanmaya başladıktan sonraki yıldan başlayıp beş sene sonraya kadar ödeyeceğimize 
göre, demek bu iş o kadar kârlı ki, yüzde 55 ile de biter... Şimdi, tabiî ki yüzde 55 ile bitmez. 
Yüzde 55'ten sonra kalan yüzde 45'in içinde makine amortismanları vardır, organizasyon 
masrafları vardır, kâr vardır. Ülkemizde de makine parkı kapasitesi, birçok ülkeye nazaran 
gerçekten yüksek seviyelerdedir, birçoğu da kendisini amorti etmiştir, müteahhit firmala-
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nn elindedir, kısacası, Türk Milletinin elindedir. Türkiye'deki firmalar, yüzde 55'ini tahsil ede
bildikleri, yüzde 45'inin de dayanabileceği bir finansman kaynağını bulabildikleri için teklifle
rini getirmişlerdir. Türkiye'de bugün yüzde 55 ile iş yaptırabilecek noktaya gelinmişse, bir kere 
bu, her şeyden önce büyük bir sürprizdir ve övünülecek noktadır; 100 liranın 55 lirasını ödü
yorsunuz, 45 lirasını, nemasını toplamaya başladıktan sonraki beş senede ödüyorsunuz... Şim
di, gerçekten anlatması zor, belki de anlaması zor; ama tekrar tekrar söylüyorum ; Biz bu im
kânı, diğer kamu yatırımlarında da, mevzuatımızı geliştirerek kullanabilmenin çalışmalarını 
yapmaktayız, özellikle, baraj ve sulama işleri için mevzuat çalışmaları yapmaktayız, ama şu 
andaki mevzuatlarımız, bütçe kanunlarıyla finanse edilen işlerde buna pek cevap vermemekte
dir. Otoyollar fonla yapıldığı için, yüzde 55'inden sonraki borcumu ben sekiz sene, dokuz sene 
erteleyebilmekteyim ve o hakedişin altını bir tek genel müdür imza etmektedir; ne Hazine Müs
teşarımızın, ne ilgili devlet bakanımızın imzası olmadan, o para, o alacak, sekiz sene, dokuz 
sene, libor + 0.6 faiz ile ertelenmektedir. Şimdi ̂  libor + 0.6 faiz de, dünya finansman çevre
sinde Türkiye'nin güvenilirliğini, kredibilitesini, layabilitesini orta yere koymaktadır. Bugün, 
dünya finans pazarından libor + 35'e kadar para almak için uğraşan ülkeler vardır. 

Biz, borcumuzu yine Türk Lirası ile ödeyeceğimizi ifade ediyoruz; sekiz dokuz sene son
raya erteliyoruz, altına Hazinemizin imzasını koymuyoruz ve firmalar gelip bize, bu işleri ya
pıp, teslim etmeye de razı olmaktalar. Şimdi, bunun övünülecek yanı... En fazla övünülecek 
yanı vardır, kötülenecek bir tek noktası yoktur ve bir an önce de 100 kilometre yerine, bize 
90 kilometre yol yapma şansı vermektedir. Bundan sonra bize 2 baraj yerine 4 baraj yapma 
şansı verecektir inşallah. Bize 4 okul yerine 8 okul, 10 hastane yerine 20 hastane elde etme 
şansı verecektir ve Elbette ki o tesisler, günü geldiği zaman, sağladığı faydayla da o borcu öde
yecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
Türkiye'deki fiyat artıştan, doların artışlarıyla paralel olmayınca da, yürütülmekte olan 

otoyol inşaatlarında darboğaza girilmiştir, tıpkı geçmiş yıllarda yapılmakta olan işlerde oldu
ğuna benzer bir fiyat farkı ödeme zarureti orta yere çıkmıştır; ama, Fiat Farkı Kararnamesi 
uygulanırken, biz müteahhitlerle bir zeyilname imzalama yetkisini almışız ve o güne kadar her 
iki tarafın orta yere koyduğu ve uygulamalardan orta yere çıkan bazı maddelerin de düzeltil
mesini sağlamışız, bu ilk mukaveleleri ihya edecek şansa ermişiz. 

Bakınız, gene burada dile getirilmedi; tabiî ki, kararnameyi iyi hesap ettikleri için, o söz
lerden arkadaşlarımız burada kaçındılar; ama hafta içinde o sözler edildi, dendi ki, "dolar 
enflasyondan daha fazla değer alsaydı, siz bu fazlalık parayı öder miydiniz, yoksa keser miydi
niz? ödediniz mi, ne yaptınız?" 

- Bakınız, o yıllar içinde bu hadise olmamış; ama olduğu takdirde ne olabilir diye bir hesap 
yaptırdık, getirdik : 31.12.1989'da dolar 2 300 lira, 31.12.1990'da 4 500 lira olursa, 31.12.1991'de 
dolar 6 bin Türk Lirası olursa ve Türkiye'deki fiyatlar bugünkü trendine göre daha az artarsa, 
yani iddia edildiği gibi, dolar Türkiye'deki fiyat artışını aşarsa, o zaman, 1990'da yapılacak 
işler de, ilk sözleşmesindeki baz fiyatlar yüzde 20 aşağıya inmektedir. Bir sonraki yılda yapıla
cak işlerde ise, gene ilk sözleşmesindeki baz fiyat yüzde 24 oranında azalmaktadır. Yani, anafi-
yaüarından kesimti yapılmaktadır. Şimdi, burada Türkiye'nin menfaati mi kullanmıştır, yoksa 
müteahhitlerin menfaati mi kullanmıştır; onu, tabiî ki zamanı geldiğinde, hele hele bu yollardan 

— 114 — 



T.B.M.M. B : 69 25 . 1 . 1990 O : 1 

bizparaları geri almaya başladığımızda ve bu yollar Türkiye'deki kalkınma potansiyelini yeni
den harekete geçirdiğinde hesap ederiz. Gelin bakalım; şurada 114 milyon dolar fiyat farkı ver
mek mi memleketin hesabınadır, yoksa bunu verenleri karalayarak, icraat yapanları sustura
rak, "Hiçbir şey yapmayana ceza verilmeyen bir ülkedir burası" diyerek iş yaptırmamak mı 
hesaplıdır? 

Bu haziran ayında Adapazan'ndan girip, Çatalca'ya kadar otoyolla geçtikten sonra, ağustos 
ayında Kumburgaz hududuna gittikten sonra, 1991 yılında Gümüşova-Gerede-Ankara (Susuz) 
kavşağına kadar geldikten sonra, bakalım, yaptığımız iş hesaplı mıdır, değil midir; o yollardan 
geçen milletimiz takdir edecektir. 

Şimdi, bizim, hiçbir yüklenmenin altında kalacak uygulamamız yoktur. Ülkemizin kal
kınmasının yol inşaatıyla, daha fazla yol yapılmasıyla... 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, kaç dakika konuşuyor? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Evet, konuş
mamız herhalde rahatsız etmeye başladı, tıpkı icraatlarımız gibi. Ben sözlerimi toparlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Hükümetimizin bu yılbaşında Altıncı Beş Yıllık Plana 
koyduğu bir notu da burada ifade ederek, önümüzdeki beş yılda otoyol hedefimizi, otoyol po
litikamızı hemen iki satırla söylemek istiyorum. 

Devam eden otoyol projelerinde, şimdiye kadar yapılanların ve bundan sonra yapılacak 
işlerin verimli olabilmesi için, bazı kesimler öncelikle ele alınarak tamamlanacaktır. 

Ankara-Gerede ve Ankara çevre yolu inşaatı sık sık gündeme getirilir; bu yol, çevre yolla
rıyla birlikte, 256 kilometrelik bir otoyoldur. Türkiye'de çevre yollarından para alınmaz, sade
ce otoyollardan, şehirlerden ayrıldıktan sonraki kesimlerinden para alınır. Tabiî ki, bizim he
defimiz, bir an önce para alabileceğimiz kesimleri hizmete sokmaktır, yoksa''Şartları zorlaya
rak, imkânları zorlayarak önce çevre yollarını yapalım, daha sonra para alacağımız yolları 
yapalım" dersek, kasayı erken boşaltırız. Onun için, sürdürülmekte olan otoyolların, bu plan 
hedeflerine göre kesim kesim en erken devreye girebilecek olanların tespit edilerek iş program
ları düzenlenmektedir ve para alacağımız kesimler öne çekilerek, parasız kesimleri ertelen
mektedir. 

Ankara-Gerede yolunda yapılan işlem bundan ibaret olup, 1994'e kadar da, Ankara çevre 
yolları, kesim kesim, kavşaktan kavşağa tamamlanacaktır; ama, 1991 yılında, para alacağımız 
kesim, milletimizin hizmetine girecektir. 

Türkiye'yi bir baştan bir başa geçecek ve geçmekte olan yabancı taşıyıcıların, ülkemizin 
topraklarından ve alın teriyle yapılmış bu güzelim altyapı tesislerinden geçmesine ve geçerken 
de, adım adım para vermemesine gönlüm razı değildir. 

Bu yolları, milletimizin ve memleketimizin kalkınması için, şoför esnafımızın huzur için-
, de yolculuk yapması için yapıyor isek, ayrıca da, bütün Asya ve Avrupa'yı bedava sırtımızda 

taşıyacak kadar enayi bir millet olmadığımızı ve otoyol projelerine sekte vurmaya çalışan böy
lesine yakışıksız suçlamaların yersiz olduğunu, her işin kuruş kuruş hesabını milletimize ver
meye hazır olduğumuzu da ifade ediyorum. 

Konunun görüşülmesi sırasında dikkatle dinleyen ve hadiseyi buradan dile getiren bütün 
konuşmacılara tekrar teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya hakkında gensoru açılmasına ilişkin 

önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki ön görüşmeler tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Erdem. 
EŞREF ERDEM (Ahlara) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, ismimi de vere

rek, "kafaları karıştırarak" tabirini kullanmış ve tştüzüğün 70 inci maddesine göre şahsıma 
açıklama hakkı doğmuştur. 

Şimdi, içtüzüğün 70 inci maddesinde, aynen, "Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş oldu
ğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya 
milletvekileri, açıklama yapabilir ve cevap verebilir" denilmektedir. 

Sayın Bakan, benim söylediklerimin tamamen yanlış, kendi söylediklerinin tamamen doğru 
olduğunu söyledi. Müsaade ederseniz, bu konuda açıklama yapmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, oturun. 
Efendim, Sayın Bakanın vazifesi, sizin söylediğiniz sözlerin yanlışlığını ifade, zatı âlinizin 

vazifesi de, doğru gördüğünüz Sayın Bakanın yanlış gördüğü hadiseleri ifadedir. Zatı âliniz, 
burada Sayın Bakanın yaptığı icraatın haksızlığını, isabetsizliğini, kanunsuzluğunu ifade etti
niz: Sayın Bakan da sizin bu görüşlerinizin yanlış, olduğunu, kendi üslubu içerisinde ifade etti. 
Bu itibarla, bir sataşma konusu görmüyorum. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge Kabul edil
memiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gündemin, "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçmemiz halinde, konuşmaların insicamı ve irtibatı sağlanamayacağından, Meclis araştırma
sı ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 30 Ocak 1990 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati i 18.17 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Ülkemize göç ettikten sonra Bulgaristan'a dönen soy

daşımızdan vize karşılığında para alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'
nun yazdı cevabı. (7/1023) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 27.12.1989 

İsmail Köse 
Erzurum 

1. 6 ay kadar önce Bulgaristan'dan ülkemize gelen 300.000 dolayındaki soydaşımızdan 
100.000 kadarı yeniden Bulgaristan'a dönmüştür. 

2. Bulgaristan 'a dönmek mecburiyetinde bırakılan soydaşlarımızdan Kırklareli Valisi ta
rafından 100.000 ila 200.000 TL. arasında vize karşılığında para aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

3. Böyle bir uygulama var mıdır? Varsa Hükümetin Kararı var mıdır? Adı Geçen Valili
ğin bu uygulamasına Bakanlık olarak tepkiniz ne olmuştur? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 24.1.1990 

Sayı : PGM.M.t.A.Atama 731-Ş/93 
/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29.12.1989 gün ve Kan. Kar. Md.7/1023-3942/18156 sayılı yazınız. 
Ülkemize göç ettikten sonra Bulgaristan'a dönen soydaşlarımızdan vize karşılığında para 

alındığı hakkında, Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

Bulgaristan'a geri dönen soydaşlarımızdan valilikçe vize karşılığında zorla para alındığı 
iddiası asılsızdır. Acak, soydaşlarımıza yardım amacı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşvik Vakfı adına açılan hesaba dileyen vatandaşlarımız tamamen kendi iradeleri ile bağışta 
bulunmaktadırlar. 

Yardımda bulunmayan soydaşların geriye çevrilmesi gibi bir işlemin yapılması söz konusu 
değildir. Vakfa yapılan bağışlar soydaşlarımızın iskân edilme amacına yönelik olarak kullanıl
maktadır. 

1 • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 UNCU BİRLEŞİM 

25 . 1 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00» 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele* 
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/942) (S. Sayısı : 3,36) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/944) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

3. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/945) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

4. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/946) ,(S. Sayısı,: 339) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

5. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/947) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/949) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

7. — Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/951) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

8. — izmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Anka
ra Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın Yasama Dokunulmaz-
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lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/952) (S. Sayısı : 343) (Da
ğıtma tarihi : 23.1.1990) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/960) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

10. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/961) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

11. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/962) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

12. — Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin'in Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/963) (S.. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 23.1.1990) 

13. — Rize Milletvelkili Mustafa Nazikoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1001) (S. Sayısı : 348) (Dağîtma tarihi : 
23.1.1990) 

14. — Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1003) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması HaJkkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1004) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 
23.1.1990) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Ankara Milletvelkili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının; projesiz ihalelerle oto
yol yatırımlarım geciktirdiği, yapımcı firmalara ek süre tanıyıp fiyat farkı ödeyerek 
maliyetlerin artmaısına ve Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve 
tskân Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/12) 
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3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunların (Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı . 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

. 3 . — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiktik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve îstaribul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi tçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hifzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Geniel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 
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6. - 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

& 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 336) 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/942) 
TC. 

Başbakanlık 27.7.1989 
Personel ve Prensipler 

Gemi Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-12713 

Konu: Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz sarhoşluk suçlarım işlediği iddia 
olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyan ile Adalet 
Bakanlığının, 11.7.1989 gün ve CİGM. 1.128-54-1989-36379 sayılı yananın sureti ekte gönde
rilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 11.7.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.54.1989-36379 

Konu: Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

BAŞBAKANLIĞA 

Memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği iddia 
olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu Hakkında kovuşturma yapılabilmesi için yasama do
kunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
28.6.1989 gün ve hz: 1989/24569 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır. 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Okan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 1112.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/942 
Karar No. : 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz 
sarhoşluk suçu isnad edilen Muğla Milletvekili TUfan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Muğla Milletvekili TUfan Doğu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tophaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdühnecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 336) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 336) 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/942) 
T.C. 

Başbakanlık 27,7.1939 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-12713 

Konu: Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği iddia 
olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının, 11.7.1989 gün ve CİGM. 1.128-54-1989-36379 sayılı yazısının sureti ekte gönde-
rilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanağı 11.7.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.54.1989-36379 

Konu: Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

BAŞBAKANLIĞA 

Memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz sarhoşluk suçlarını işlediği iddia 
olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu Hakkında kovuşturma yapılabilmesi için yasama do
kunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
28.6.1989 gün ve hz: 1989/24569 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılın
mıştır. 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11. 12.1989 

Komisyonlart Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/942 
Karar No. : 79 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında memura görevinden dolayı hakaret, tehdit ve mütecaviz 
sarhoşluk suçu isnad edilen Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 

, n Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Özer Gürbüz 
Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdiilbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Miri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdübnecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yaztct 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Aliuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kamil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 336) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 337) 

izmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/944) 
TC. 

Başbakanlık 14.8,1989 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-14184 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayıb Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettiği iddia 
olunan İzmir Milletvekili Erdal tnöntt hakkında tanztm edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 6.4,1989 gün ve CİGM: 1.128.22.1989/18507 sayıb yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 6.4.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.22.1989/18507 

Konu: İzmir Milletvekili Erdal İnönü 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
İzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında aynı kanunun 28/1 inci maddesi uyarınca kovuştur
ma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Sungurlu Cumhuriyet Başsavcı
lığınca talep olunmuş, buna dair 23.3.1989 gün ve 1989/364 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli 
evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/944 
Karar No. : 80 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğku 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçd 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Miri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdübnecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yaztct 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Aüuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğuüarı 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 337) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 338) 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/945) 
T.a 

Başbakanhk 4.8.1989 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayt : 08-3-304-14185 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal inönü 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanona muhalefet ettiği İddia olu
nan İzmir Milletvekili Erdal tnöntt hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba-
kanlığının 7.4.1989 gün ve CİGM. 1.128.25.1989/18673 sayılı yananın sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.4.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayt: CİGM. 1.128.25.1989-18673 

Konu: tzmir Milletvekili Erdal tnöntt 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında aynı kanunun 28 inci maddesi uyannca kovuşturma 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca talep olunmuş, buna dair 31.3.1989 gün ve 1989/68-2 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli 
evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/945 
Karar No. : 81 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
inönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün UO uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kânuna muhalefet suçu isnad edilen tzmir Milletvekili Erdal tnönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
tçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Akmet Avcı 
Uşak 
.Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Töpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdübnecü Yığan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 
Üye 

A lanet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 338) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 339) 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/946) 

T.C. 
Başbakanlık 4.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-14186 

Konu: Afyon Milletvekili Baki Durmaz 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Afyon Milletveki
li Baki Durmaz hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığımn ClGM. 
1.128.18.1989/18565 sayılı yanşanın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.4.1989 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü, 
Sayı: CİGM. 1.128.18.1989-18565 

Konu: Afyon Milletvekili Baki Durmaz 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Afyon Milletvekili 
Baki Durmaz hakkında TCK. nun S65/1 inci maddesi uyannca kovuşturma yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, 
buna dair 16.3.1989 gün ve hz: 1989/7624 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte^ak-
dim kılınmıştır. •-

Afyon Milletvekili Baki Durmaz hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının ka-
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Okan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/946 
Karar No. : 83 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Afyonkarahisar Millet
vekili Baki Durmaz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezke
resi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnad edi-, 
len Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz'ıh yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdühnecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Alımet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 339) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 340) 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm Yasama Dokunulmazlığımn 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/947) 

TC. 
Başbakanlık 4.8.1989 

Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü 

Sayt : 08-3-304-14187 

Konu : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar. 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olu
nan Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 10.4.1989 gün ve CİGM.1.128.24.1989/18873 sayılı yansının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğinin arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 10.4.1989 
Sayı : CİGM. 1.128.24.1989-18873 

Konu : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olu
nan Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar hakkında kovuşturma yapılabilmesi için yasama doku
nulmazlığının kaldırılması Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 
29.3.1989 gün ve 1989/2095 sayılı yazı ekinde alman fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi nen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kumlu Karma Komisyon 

Esas No. .3/947 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSl BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Bursa Milletvekili Feh
mi Işıklar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğh 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Tûrkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A, Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

İhsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 340) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M, (S. Sayısı: 341) 

Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/949) 

T. C. 
Başbakanlık 4.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-14189 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevli Memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 6.4.1989 gün ve 
CtGM.1.128.12.1989/18369 sayılı yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6.4.1989 

Ceza İğleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.12.1989-18369 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur. 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur 
hakkında TCK.'nun 266/1. maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunul
mazlığının kaldırılması, Altındağ Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 13.3.1989 
gün ve B-1989/339 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakam 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Miüet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. .3/949 
Karar No. : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili Mu
rat Batur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memura hakaret suçu isnad edilen Şanlıurfa Mil
letvekili Murat Batur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğhı 

Ankara 
Üye 

Ektn Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallvoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 341) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 342) 

Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/951) * 

T. a 
Başbakanlık 4.8.1989 

Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-14191 

Konu : Gaziantep Milletvekili Hasan Tannöver. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Gaziantep Millet
vekili Hasan Tannöver hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığımn 
4.7.1989 gün ve CİGM.1.128.51.1989/34902 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 

Başbakan 

T. C 
Adalet Bakanlığı 4.7.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.51.1989-34902 

Konu : Gaziantep Milletvekili Hasan Tannöver. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli Surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Gaziantep Millet
vekili Hasan Tannöver hakkında TCK.'nun 565 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabil
mesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep 
olunmuş, buna dair 22.6.1989 gün ve hz : 1988/59778 sayılı yazı ekinde alman fezlekeli evrak, 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Gaziantep Milletvekili Hasan Tannöver hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmul Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet U.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/951 
Karar No. : 85 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Gaziantep Milletvekili 
Hasan Tanrıöver'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnad edi
len Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Gaziantep Milletvekili Hasan Tanrıöver hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M, Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Ydmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 342) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 343) 
İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal, Ankara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ye Ya
şar Yılmaz'm Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ye Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/952) 

TC. 
Başbakanlık 4.8.1989 

Persond ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-14192 

Konu : tzmir Milletvekili Erdal inönü, Antalya Milletvekili Deniz Bay kal, Ankara Millet
vekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz, Yaşar Yılmaz. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işle
dikleri İddia olunan İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Bay kal, Anka
ra Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz, Yaşar Yılmaz haklarında tanzim edilen soruştur
ma dosyası ile Adalet Bakanlığının 4.7.1989 gün ve CİGM.1.128.52.1989/34903 sayılı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 4.7.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l.128.52.1989-34903 

Konu : İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Millet
vekili İbrahim Tez, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz, Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz. 

BAŞBAKANLIĞA 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçunu işle

dikleri iddia olunan İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Anka
ra Milletvekili İbrahim Tez, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz haklarında kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması, An
kara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 26.6.1989 gün ve Basın hz: 1989/480 
sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekilleri 
İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz haklarında soruşturmaya devam olunabilmesi ni te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlık
larının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/952 
Karar No. : 86 

TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekili Erdal 

tnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve 
Yaşar Yılmaz'm yasama dokunulmazlıklanmn kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Antalya Milletvekili De
niz Baykal, Ankara Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'm yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve haklarındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İzmir Milletvekili Erdal tnönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Anka
ra Milletvekilleri İbrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'm haklarındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğk 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Mectisi (S. Sayısı : 343) 



Dönem; 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 344) 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/960) 

T. c. 
Başbakanlık 21.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-16144 
Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel. 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işledi* 
ğl iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının 28.6.1989 gün ve 33336 sayılı yassının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28.6.1989 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.1J28.48.1989-33336 

Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel. 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayüı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında aynı kanunun 28 inci maddesi uyarınca ko
vuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Karşıyaka Cumhuriyet Baş
savcılığınca talep olunmuş, buna dair 6.6.1989 gün.ve 1989/1731 sayılı yazı ekinde alınan fezle-
keli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet U.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/960 
Karar No. : 87 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. ! 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkcakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avct 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdulmecit Yığan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahnet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 344) 



Dönem : 18 Yasama Yık : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 345) 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/961) 

T. c. 
Başbakanlık 21.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-16143 
Konu : Hakkâri Milletvekili Naim Geylani. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli surette vasıtayı sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Hakkâri Millet
vekili Naim Geylani-hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 6.6.1989 
gün ve CİGM.1.128-44.1989 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6.6.1989 

Ceza-Is-Gn. Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.44.1989.28672 

Konu : Hakkâri Milletvekili Naim Geylani. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli surette vasıtayı sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Hakkâri Millet
vekili Naim Geylani hakkında TCK.'nun 565 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olun
muş, buna dair 11.S.1989 gün ve 1989/23526 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmul Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/961 
Karar No. : 88 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Hakkâri Milletvekili Naim 
Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.9.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnad edi
len Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Gend Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofhınoğlu 

Ankara 
Üye 

Ektn Dikmen 
lçd 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A . Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tophaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barias 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Alunet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 345) 



Dönem: 18 Yasama Yıh : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 346) 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/962) 

T.C. 
Başbakanlık 21.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı ; 08-3-304-16139 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunun Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 7.8.1989 gün ve CİGM.l.128.58.1989/39164 sayılı yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 7.8.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-l. 128.58.1989-39164 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında aynı kanunun 50/4 ve 156 
ncı maddeleri delaletiyle TCK. nun 526 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, bu
na dair 30.6.1989 gün ve 1989/467 sayılı fezleke ekinde alınan evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ite Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/962 
Karar No. : 89 

11.12.1989 

TÜRKÎYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.9.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
tçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
.Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdulbaki Albayrak 

tstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
îzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 346) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 347) 

Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin'in Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/963) 

T.C. 
Başbakanlık 21.8.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-16135 

Konu : Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin hakların
da tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 13.4.1989 gün ve 
CİGM.1.128.20.1989/19546 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m n 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 13.4.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CÎGM.-l. 128.20.1989-19546 

Konu : Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettikleri iddia olunan Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin haklarında 
298 sayılı Kanunun 51-156 ve TCK. nun 526 maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, 
buna dair 3.4.1989 gün ve 1989/1272 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin haklarında soruşturmaya devam olu-
nabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına dela
letleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonlart Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/963 
Karar No. : 90 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 20.9.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Çorum Milletvekilleri Rıza 
Ilıman ve Cemal Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyo
nun 30.9.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Ce
mal Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 

, kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. ' 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğh 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 347) 

Başkanvekili 
Ledin Batias 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil AtesoğuUart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Alunet Neidim 
Sakarya 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 348) 

Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun Yassıma Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/1001) 

TC. 
Başbakan!* 20.10.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-22054 

Konu : Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tehlikeli Araç Sevketmek suçunu islediği iddia olunan Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 10.10.1989 gün ve 
CİGM.l.128.68-1989/51361 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 

Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 10.10.1989 

Ceza iğleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-U28.68.1989-51361 

Konu : Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu 

BAŞBAKANLIĞA 

Tehlikeli araç sevketmek suçunu işlediği iddia olunan Rize Milletvekili MustaTa Nazikoğ
lu hakkında TCK. nun 565/1 ve 119 uncu maddeleri uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Yenimahalle Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olun
muş, buna dair 26.9.1989 gün ve hz : 1989/8015 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlik
te takdim kılınmıştır. 

Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonlrt Üyelerinden < 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/1001 
Karar No. : 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLtSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Rize Milletvekili Mus
tafa Nazikoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tehlikeli surette vasıta sevk ve idare etmek suçu isnad edi
len Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
tçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

tstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yılmaz AUuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahil Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 348) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 349) 

Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/1003) 

TC 
Başbakanlık 20.10.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayt: 08-3-304-22056 

Konu : Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ankara Milletvekili Muzaffer Atıl
gan hakkında tânzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 21.9.1989 gün ve 
CİGM.1.128.67.1989/47523 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

TC 
Addet Bakanlığı 21.9.1989 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-l. 128.67.1989-47523 

Konu : Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ankara Milletvekili Muzaffer Atıl
gan hakkında TCK. nun 240 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama do
kunulmazlığının kaldırılması, İçişleri Bakanlığınca talep olunmuş, buna dair 12.9.1989 gün ve 
06-9/1816-44 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Midisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurdu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/1003 
Karar No. : 91 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Mu
zaffer Aülgan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevini kötüye kullanmak suçu isnad edilen Ankara Mil
letvekili Muzaffer Atılgan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Turkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

İhsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Aüuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulkrı 

Ankara 
. Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 349) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 350) 

Samsun Milletvekili Cemal Alişan'm Yasama Do
kunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/1004) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 20.10.1989 

Sayı : 08-3-304-22057 
Konu : Samsun Milletvekili Cemal Alişan 

TÜRKÎYE BÜYÜK MILLET MECLISÎ BAŞKANLIÖINA 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Samsun Milletve 
kili Cemal Alişan hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
22.8.1989 gün ve CtGM. 1.128.62.1989/41398 sayılı yazısmın sureti ekte gönderilmiş 
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 22.8.1989 
Sayı : CİGM. -1.128.62.1989 - 41398 

Konu : Samsun Milletvekili Cemal Alişan 

BAŞBAKANLIĞA 

2886 sayılı Devlet îhale Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Çarşamba Bele 
diye eski başkanı, halen Samsun Milletvekili Cemal Alişan hakkında soruşturma ya
pılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, İçişleri Bakanlığınca talep olun -
muş, buna dair 7.8.1989 gün ve 55-15/1562-34 sayılı yazı ekinde alınan inceleme ve so 
ruşturma evrakı birlikte takdim kılınmıştır. 

Samsun Milletvekili Cemal Alişan hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama doku
nulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına de
laletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 11.12.1989 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/1004 
Karar No. : 93 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 23.10.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Samsun Millet

vekili Cemal Alişan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonun 30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa muhalefet suçu 
isnad edilen Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad 
edilen fiilin niteliğine göre Samsun Milletvekili Cemal Alişan hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur, 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
içel 
Üya 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üya 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvefcıilİ 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehıü? 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Anlkara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
Izmiijı 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 350) 


